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RÉAMHRÁ

T

hug an Chomhairle Oidhreachta faoi go
leor gníomhaíochtaí ilchineálacha in 2018,
gach ceann díobh dírithe go diongbháilte ar
ár sainchúram reachtúil a chomhlíonadh, i.e. spéis, oideachas, eolas, mórtas agus cúram a chothú agus a chur chun
cinn i ndáil lenár n-oidhreacht náisiúnta. Sonraítear sa tuarascáil
seo buaicphointí 2018, ó seoladh Clár na Comhairle Oidhreachta
do Bhliain Eorpach na hOidhreachta Cultúrtha 2018 i mí Eanáir go scor
Phríomhfheidhmeannach na Comhairle Oidhreachta, Michael Starrett, i mí
na Nollag i ndiaidh dó 22 bliain a chaitheamh sa ról áirithe sin.
Ina cáil mar chomhordaitheoir Bhliain Eorpach na hOidhreachta Cultúrtha 2018, d’oibrigh an
Chomhairle Oidhreachta go hinmheánach agus go comhoibríoch le réimse comhpháirtithe ar fud na
n-institiúidí cultúrtha, na n-eagraíochtaí oidhreachta áitiúla agus na ngrúpaí pobail chun a fís don bhliain a bhaint
amach. Is é a bhí mar fhís aici ná an nasc idir daoine agus an oidhreacht a dhoimhniú, agus oidhreacht eagraíochta a
chothú a mhairfeadh níos faide ar aghaidh ná 2018. Chomh maith le hobair a dhéanamh chun a cláir iontacha leanúnacha amhail an Scéim Oidhreachta sna Scoileanna, an Clár um Chaighdeáin Músaem in Éirinn, Seachtain Náisiúnta na
hOidhreachta agus HeritageMaps.ie a fhorbairt, reáchtáil an Chomhairle Oidhreachta comhdhálacha agus seimineáir
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OIBRÍMID CHUN
OIDHREACHT
NA hÉIREANN A
CHOSAINT AGUS
A FHEABHSÚ
DON GHLÚIN
SEO AGUS DO
NA GLÚNTA ATÁ
LE TEACHT

freisin; rinne sí maoirseacht ar fhoilseacháin nua; agus
rinne sí comhordú ar chlár imeachtaí atá mar bhonn
faoi earnáil oidhreachta níos cumhachtaithe agus níos
nasctha agus lena mbaineann lucht féachana níos
nasctha agus tionscnaimh nua um beartas.
Bhí seoladh Phlean Straitéiseach na
Comhairle
Oidhreachta (2018-2022), Oidhreacht i Lár Báire,
ar cheann de na himeachtaí ba shuntasaí a tharla in
2018. Is toradh próisis chomhairliúcháin fhada é an
doiciméad ábhartha agus réamhbhreathnaitheach
seo, Oidhreacht i Lár Báire, a bhfuil trí chuspóir
straitéiseacha lárnacha leagtha amach ann. Le linn
shaolré an phlean, díreoidh an Chomhairle Oidhreachta
ar na nithe seo a leanas:

1. Tosaíochtaí Oidhreachta Náisiúnta a chur chun cinn
2. Cómhuintearas a Chothú trí Bhraistint Ionannais agus
Áite a Spreagadh
3. Earnáil Oidhreachta Bheoga a Chinntiú
Tá Tuarascáil Bhliantúil 2018 leagtha amach chun léiriú a thabhairt ar
na bealaí a bhfuil an Chomhairle Oidhreachta ag dul i ngleic lena cuspóirí
straitéiseacha nuafhoirmlithe. Roghnaítear na híomhánna chun léiriú a thabhairt ar an
réimse tionscnamh agus clár arna gcomhordú ag an gComhairle Oidhreachta agus chun
aitheantas a thabhairt do na daoine agus do na heagraíochtaí a d’oibrigh i gcomhpháirtíocht
linn ar son na hoidhreachta in 2018.
I gCuid 1-3 den doiciméad seo, cuirtear Bord agus foireann na Comhairle Oidhreachta i láthair, tugtar forléargas ar obair
na Comhairle Oidhreachta agus léirítear buaicphointí agus príomhghnóthachtálacha 2018. I gCuid 4, sainaithnítear na
príomhghníomhaíochtaí faoin gcéad chuspóir straitéiseach, i.e. tosaíochtaí oidhreachta náisiúnta a chur chun cinn; agus
tugtar mionsonraí maidir leis an obair a rinne an Chomhairle Oidhreachta chun na gníomhaíochtaí sin a chur ar bun in 2018.
I gCuid 5 & 6, déantar an rud céanna maidir leis an dara agus an tríú cuspóir straitéiseach.
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TEACHTAIREACHT AN
CHATHAOIRLIGH
Cuimsítear leis an téarma ‘oidhreacht’ ár n-oidhreacht nádúrtha,
ár n-oidhreacht thógtha agus ár n-oidhreacht chultúrtha.
Tugann an oidhreacht deis dúinn go léir feabhas a chur ar an tuiscint atá againn ar ár
n-áiteanna maireachtála agus ar na rudaí is fiú dúinn a chaomhnú agus a chur chun cinn.
I saol atá lán de dhúshláin chomhshaoil agus eiseacha, is féidir leis an oidhreacht cabhrú
linn réitigh a lorg ar chuid de na dúshláin atá romhainn amach.
Tá freagracht reachtúil shonrach ar an gComhairle Oidhreachta chun beartais agus
tosaíochtaí a mholadh chun Oidhreacht na hÉireann a shainaithint, a chosaint, a
chaomhnú agus a fheabhsú.
In 2018 d’fhógair an Príomhfheidhmeannach Michael Starrett go raibh sé chun dul
ar scor i ndiaidh dó blianta fada a chaitheamh sa ról sin. Ba é Michael an chéad
Phríomhfheidhmeannach ar an gComhairle Oidhreachta agus ba mhaith liom é a
mholadh go hard as an obair iontach a rinne sé chun an eagraíocht a chothú ó thús
réasúnta beag go dtí an ról beoga fuinniúil atá aici anois.
In 2018, rinne an Chomhairle Oidhreachta obair fhorleathan chun próisis inmheánacha
a neartú, ag cinntiú go bhfuil creat eagraíochtúil láidir aici atá ábhartha do phrótacail
náisiúnta um rialachas agus cuntasacht. Tacóidh an t-atheagrú inmheánach seo leis an
gComhairle chun a cuspóirí straitéiseacha a chur i ngnímh i ndáil lenár n-oidhreacht
náisiúnta a rochtain agus taitneamh a bhaint aisti ar bhealach níos éifeachtúla agus níos
éifeachtaí.
Sheol an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Josepha Madigan TD, ár bPlean
Straitéiseach 2018-2022, Oidhreacht i Lár Báire, in 2018 agus ba bhuaicphointe
suntasach den bhliain é sin. Cuireann an beartas náisiúnta oidhreachta Oidhreacht
Éireann 2030 comhthéacs luachmhar ar fáil chun Oidhreacht
i Lár Báire a chur chun feidhme agus tá an Chomhairle
Oidhreachta ag súil le leanúint ar aghaidh ag obair
i gcomhar lenár gcomhghleacaithe roinne chun an
beartas seo a chur i ngnímh.

MICHAEL PARSONS
Cathaoirleach
An Chomhairle Oidhreachta
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Grianghraf le caoinchead ó
Chomhairle Ardtailte Chill Mhantáin
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TUARASCÁIL AN
PHRÍOMHFHEIDHMEANNAIGH
Ba mhór an onóir dom tús a chur le mo théarma mar
Phríomhfheidhmeannach na Comhairle Oidhreachta i
mí Feabhra 2019. Tar éis a bheith ag obair cheana féin
san earnáil oidhreachta, tuigim go maith an ról criticiúil
atá ag an gComhairle Oidhreachta mar shainghníomhaireacht na hÉireann ó thaobh na hoidhreachta a
thacú agus a fhorbairt. Is maith is eol dom freisin go bhfuil dúshlán an-mhór romhainn sna cúinsí atá ann faoi
láthair, go mór mór i bhfianaise an athraithe aeráide
agus Brexit. Ach is eagraíocht sheanbhunaithe sa
tírdhreach náisiúnta anois í an Chomhairle Oidhreachta agus beidh 25 bliana ar an bhfód á cheiliúradh aici
in 2020. Tá sí tar éis an earnáil oidhreachta a stiúradh
trí an-chuid athruithe agus ar an dóigh sin, chinntigh sí
go bhfuil earnáil spleodrach a bhfuil borradh fúithi tar
éis teacht chun cinn. Leanfaimid go fonnmhar agus go
díograiseach lenár gcuid oibre sa ról ceannaireachta
náisiúnta seo.
Agus mé ag tosú amach sa ról nua seo, ba mhaith liom
moladh a thabhairt do Michael Starrett a d’imigh ar
scor i mí Eanáir 2019. Ina cháil mar chéad Phríomhfheidhmeannach na Comhairle Oidhreachta, rinne
Michael bunobair na Comhairle agus d’oibrigh sé
go dian dícheallach i gcónaí chun ról na Comhairle
Oidhreachta a thabhairt chun cinn mar ghuth bríomhar

neamhspleách i gcomhráite faoin oidhreacht agus
cultúr náisiúnta le 22 bhliain anuas. Guím séan agus
sonas ar Michael agus ar a mhuintir sna blianta atá
amach romhainn.
Tá an Chomhairle Oidhreachta ag bogadh ar aghaidh
chuig céim nua ina forbairt eagraíochta agus le bliain
anuas, tá an bonn á leagan chun an fhorbairt sin a
cheadú. Ba thúsphointe ríthábhachtach é fhoilsiú Phlean
Straitéiseach (2018-2022) na Comhairle Oidhreachta, Oidhreacht i Lár Báire, maidir le tús a chur le hathrú.
Ba ghnóthach an bhliain a bhí ag an gComhairle
Oidhreachta in 2018. Leanamar dár gcroífheidhmeanna a chur i ngnímh, lena n-áirítear deontais, íocaíochtaí
agus scéimeanna a íoc amach. I rith 2018, fuair an
Chomhairle Oidhreachta €8,234,956 i maoiniú ón
Státchiste. In 2018, íocadh €4,923,945 mar dheontais
do phobail éagsúla chun tacú lena gcuid oibre ó thaobh na hoidhreachta a chaomhnú agus a dhéanamh inrochtana. Caitheadh €966,534 ar an iomlán ar chláir
agus áirítear leis sin an maoiniú a caitheadh chun tacú
lenár bpríomhchláir, Seachtain na hOidhreachta, 2018
(€254,636); an Scéim Oidhreachta sna Scoileanna
(€417,993) agus Bliain Eorpach na hOidhreachta
Cultúrtha (€105,919).
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I measc na hinfheistíochta a rinneadh sa bhonneagar oidhreachta, áirítear táille a íoctar le Compass
Informatics, cuideachta a fostaíodh faoi chonradh
chun an tIonad Náisiúnta le Sonraí Bithéagsúlachta
a fheidhmiú thar ceann na Comhairle Oidhreachta,
(€771,193); íocadh €527,374 d’údaráis áitiúla chun
clár na nOifigeach Oidhreachta a fheidhmiú; tugadh
€114,470 don Chlár um Chaighdeáin Músaem in Éirinn - tionscnamh tábhachtach de chuid na Comhairle
Oidhreachta. I measc na dtionscnamh eile a thacaíonn
le bonneagar oidhreachta na hÉireann, tá an Clár
Fionnachtana: Ionad Seandálaíochta agus Nuála
Éireann, dá dtugadh €790,000.
In 2018, ba léiriú ar an tacaíocht láidir a thugann an
Chomhairle Oidhreachta do phobail an €569,135 a
íocadh mar Dheontais Oidhreachta Pobail agus an
€662,688 a íocadh chun Pleananna Oidhreachta
Contae a chur i bhfeidhm. Íocadh €625,399 breise
chun tacú le deontais pobail faoi théama Bhliain Eorpach na hOidhreachta Cultúrtha.
Maidir leis an oidhreacht thógtha, d’íoc an Chomhairle €944,558 i maoiniú caipitil le haghaidh na
mBailte Stairiúla agus €230,916 i nDeontais Chaipitil
faoi Líonra Bhailte Múrtha na hÉireann; agus íocadh
€176,000 don eagraíocht Irish Landmark Trust. Is
gníomhaireacht chomhairleach um beartas í an Chomhairle Oidhreachta agus in 2018 caitheadh €128,733
ar chúrsaí forbartha beartais.
Is cuid an-tábhachtach d’obair na Comhairle
Oidhreachta é freagraí a lorg trí bheartas a fhorbairt.
I mbliana, d’fheabhsaigh an Chomhairle Oidhreachta a cuid oibre le húdaráis áitiúla chun sainaithint a
dhéanamh ar na saincheisteanna eacnamaíochta, sóisialta agus cultúrtha a mbíonn tionchar acu ar fhorbairt
lár bailte móra. Is próiseas é an Clár Comhoibritheach
um Sheiceáil Sláinte Láir Bhailte trína mbailítear eolas ar bhonn córasach i ndáil le réimse táscairí agus
é mar aidhm ag an gClár sainaithint a dhéanamh ar
na deiseanna agus na dúshláin atá roimh lár bhailte. Roghnaíodh 12 bhaile chun páirt a ghlacadh i
gclár píolótach arna chomhordú ag an gComhairle
Oidhreachta i gcomhar le hinstitiúidí tríú leibhéal agus
gníomhaireachtaí eile.

Tacóidh aschuir taighde an tionscadail seo le Pleananna Forbartha Contae agus pleananna limistéar áitiúil
a fhorbairt.
Tá dreach na hÉireann ag athrú agus ní mór do phobail
dul i ngleic le dúshláin eacnamaíochta agus sóisialta.
I bhfianaise na staide seo, leanfaidh an Chomhairle
Oidhreachta de bheith ag obair le comhpháirtithe
agus le réimse ranna rialtais chun tacú le pobail trí
thionscnaimh, scéimeanna agus íocaíochtaí éagsúla.
Bhí an obair seo go léir - béim a chur ar shaincheisteanna sochaíoch; obair a dhéanamh i gcomhar le
ranna rialtais, údaráis áitiúla, grúpaí oidhreachta agus
eagraíochtaí pobail; an oidhreacht a chur i láthair líon
níos mó daoine; an oidhreacht a chur chun cinn chomh
láidir agus is féidir; agus ár mbonneagar oidhreachta a neartú - ina cuid lárnach de ghníomhaíochtaí uile
na Comhairle in 2018. Fanfaidh sí ina cuid lárnach de
gach a dhéanfaimid amach anseo.

PRÍOMHFHEIDHMEANNACH
An Chomhairle Oidhreachta
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CÉ MUID?
Is comhlacht poiblí í an Chomhairle Oidhreachta a oibríonn chun leas an phobail. Bunaíodh faoin Acht Oidhreachta,
1995 í agus is iad na feidhmeanna reachtúla atá aici ná beartais a mholadh ar mhaithe lenár n-oidhreacht náisiúnta a shainaithint, a chosaint, a chaomhnú agus a fheabhsú. San Acht Oidhreachta, tugtar sainmhíniú cuimsitheach
ar oidhreacht a chuimsíonn séadchomharthaí, iarsmaí seandálaíochta, oibiachtaí oidhreachta amhail ealaín agus
saothair thionsclaíocha, doiciméid agus taifid seanchais, oidhreacht ailtireachta, flóra, fána, gnáthóga fiadhúlra,
tírdhreacha, muirdhreacha, báid bhriste, geolaíocht, gairdíní oidhreachta, páirceanna agus uiscebhealaí intíre.
Is é fís na Comhairle Oidhreachta go mbeidh an oidhreacht ag croílár shochaí agus chinnteoireacht na hÉireann
faoi 2022 agus go n-aithneofar Éire go hidirnáisiúnta mar ionad barr feabhais i dtaca le rannpháirtíocht pobail
agus an oidhreacht a bhainistiú agus a chaomhnú. Leanfaimid le hoibriú i gcomhpháirtíocht le pobail áitiúla, údaráis
áitiúla, grúpaí deonacha, ranna rialtais, gníomhaireachtaí éagsúla agus institiúidí cultúrtha náisiúnta chun an fhís sin
a chur i ngnímh. Le chéile, cuirfimid síolta na nuála agus na dtionscadal tacaíochta a mbainfidh tionchar sóisialta
agus eacnamaíoch dearfach agus buan leo.

ÁR mBORD
Is é an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta a cheapann comhaltaí Bhord na Comhairle Oidhreachta. Agus
cúlraí éagsúla agus scileanna forleathana acu, soláthraíonn gach comhalta cainéal smaointe agus fuinnimh luachmhar a chumasaíonn an eagraíocht chun treorú, freagairt agus soláthar a dhéanamh ar bhonn éifeachtach. Íoctar
speansais uile do chomhaltaí Boird de réir na dtreoirlínte agus rialacha atá leagtha amach ag an Roinn Caiteachais
Phoiblí agus Athchóirithe. Foilsítear sonraí na speansas inár dtuarascálacha bliantúla.

BORD NA
COMHAIRLE
OIDHREACHTA 2018

Ina seasamh, ó chlé go deas: Brian Walsh; Muiris Ó Súilleabháin; Jane Maxwell; Kieran Coughlan; Miriam Fitzpatrick; Ivor McElveen
Ina suí, ó chlé go deas: Mary Gallagher; Michael Parsons, Cathaoirleach; Sinead Mc Cartan
In easnamh: Marie Bourke & Fionnuala May
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CEAPADH NA COMHALTAÍ SEO A LEANAS DON BHORD
I MÍ IÚIL 2016:
MICHAEL PARSONS
CATHAOIRLEACH

Cathaoirleach Chumann Oidhreachta Laoise | Ball den Chomhairle Oidhreachta
ó Eanáir 2012

MARIE BOURKE

Iar-Choimeádaí/ Ceannasaí Oideachais/ Comhalta den Fhoireann Bainistíochta/
Rúnaí an Bhoird, Gailearaí Náisiúnta na hÉireann (1998-2015) | Cathaoirleach
(2006-09), Comhalta den Bhoird (1999-2009), Cumann Músaem na hÉireann

KIERAN COUGHLAN

Príomhfheidhmeannach Choimisiún Thithe an Oireachtais, Ard-Rúnaí do Sheirbhís
an Oireachtais agus Cléireach na Dála (1990-2013) | Ceaptha don Choimisiún
um Eitic in Oifigí Poiblí in 1995

MIRIAM FITZPATRICK

Oileadh ina ailtire agus dearthóir uirbeach é | Léachtóir le hAiltireacht le
speisialtóireacht sa Dearadh Uirbeach, an Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath &
Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge

MARY GALLAGHER

JANE MAXWELL

FIONNUALA MAY

SINEAD MCCARTAN

IVOR MCELVEEN

MUIRIS Ó SÚILLEABHÁIN

BRIAN WALSH

Rúnaí Údarás Forbartha an Champais Náisiúnta Spórt agus Rúnaí Cuideachta
Údarás Forbartha an Champais Náisiúnta Spórt (Oibríochtaí Teo. (Aibreán 2007
- Deireadh Fómhair 2015) | Ceannasaí um Rialachas Corparáideach/ Rúnaí don
Bhord, Fiontraíocht Éireann (1998-2007)
Leabharlannaí Cúnta, Leabharlann Taighde Lámhscríbhinní & Cartlainne,
Leabharlann Choláiste na Tríonóide | Gobharnóirí agus Caomhnóirí Leabharlann
Marsh (ionadaí an Phropaist)

Ailtire Contae Gníomhach, Comhairle Contae Fhine Gall (2011 – go dtí seo) | Bhí
sí ina comhalta de Bhuanchoiste na Comhairle Oidhreachta um Ailtireacht (20002010)

Stiúrthóir Chomhairle Músaem Thuaisceart Éireann (2017 - go dtí seo)/Stiúrthóir
Eatramhach Bailiúchán agus Léirmhínithe, Músaeim Náisiúnta Thuaisceart Éireann/
Ceannasaí Bailiúchán agus Léirmhínithe, Músaeim Náisiúnta Thuaisceart Éireann
| Coimeádaí na Seandálaíochta Réamhstairiúla, Músaem Uladh, Béal Feirste,
(1990-2008)

Bunaitheoir cleachtais sainchomhairleoireachta um fhoirgnimh stairiúla agus
caomhnú i Loch Garman | Iar-Stiúrthóir na hEorpa den Údarás Forbartha Tionscail
(ÚFT) | Cathaoirleach roimhe sin ar mhór-eastát cúitithe i bPoblacht na Seice agus
Comhairleoir do Rialtas na Seice

Léachtóir Scoil na Seandálaíochta ag COBÁC (1994 – go dtí seo) | Comhalta
den Choiste Eolaíochta, Tairiscint um Oidhreacht Dhomhanda Ailíniú Liag Carnac
(2014 – go dtí seo) | Déan na nEalaíon COBÁC (2014 -2015) | Ceann Scoil na
Seandálaíochta COBÁC (2004 - 2008)
Coimeádaí, Músaem an Chontae, Dún Dealgan (Feabhra 2005 – go dtí
seo) | Ball den choiste athbhreithnithe ar Acht na Séadchomharthaí Náisiúnta
(2009/2010)

8

9

An Chomhairle Oidhreachta | Tuarascáil Bhliantúil 2018

FOIREANN NA COMHAIRLE OIDHREACHTA
IN 2018
Is grúpa beag solúbtha, ard-spreagtha í foireann na Comhairle Oidhreachta. Déanann na baill foirne
cultúr na heagraíochta a shainiú trína saineolas, neamhspleáchas agus tiomantas.

MICHAEL
STARRETT
MICHAEL
STARRETT
Príomh-Oifigeach
Chief ExecutiveFeidhmiúcháin
Officer

CEANNASAITHE SEIRBHÍSE

OIFIGIGH GHAIRMIÚLA

FOIREANN RIARACHÁIN

ANNE BARCOE

IAN DOYLE

PAULA DROHAN

Ceann an Chaomhnaithe

Oifigeach Airgeadais

BEATRICE KELLY

ALISON HARVEY

AMANDA RYAN

Ceann Beartais agus Taighde

Oifigeach Pleanála

Riarthóir Deontas

MICHAEL O’BRIEN

COLM MURRAY

GERARD CROKE

Ceann Seirbhísí Gnó

HELENE O’KEEFFE
Ceann Oideachais & Cumarsáide

Cúntóir Pearsanta don Phríomh-Oifigeach
Feidhmiúcháin & don Cathaoirleach

Oifigeach Ailtireachta

Riarthóir

ANNA MEENAN

MARTINA MALONE

Foirgnimh Feirme Thraidisiúnta Bainisteoir
Tionscadail um Scéimeanna Deontas GLAS

PROJECT MANAGERS

Riarthóir, Láithreán Gréasáin &
Inneachar na Meán Sóisialta

CHRISTENA RYAN
Riarthóir

NIAMH DONNELLAN
Bainisteoir Tionscadail Sheachtain na hOidhreachta
LESLEY-ANN HAYDEN
Comhordaitheoir an Cláir um Chaighdeáin Músaem in Éirinn
LIAM MANNIX
Bainisteoir Tionscadail um Líonra Bhailte Múrtha na hÉireann
PAT REID
Bainisteoir Tionscadail Heritagemaps.ie
MARIA WALSH
Bainisteoir Tionscadail um Oidhreacht i Scoileanna
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Seomra na Róbaí, Foirgneamh na
Comhairle Oidhreachta, Pálás an
Easpaigh,
Lána an
Teampaill, Cill Chainnigh

Foireann & Bainisteoirí Tionscadail na
Comhairle Oidhreachta leis an Aire Josepha
Madigan 2018

Ó chlé go deas: Michael Starrett, Príomhfheidhmeannach; Gerard Croke; Amanda Ryan; Martina Malone; Michael O’Brien; Ian Doyle; Paula Drohan; Josepha Madigan, TD, Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta; Michael Parsons, Cathaoirleach; Anne Barcoe; Holly Furlong;
John Paul Phelan, TD, Aire Stáit do Rialtas Áitiúil agus Athchóirú Toghchán; Anna Meenan agus Helene O’Keeffe. As láthair: Alison Harvey;
Maria Walsh; Beatrice Kelly; Colm Murray; Liam Mannix; Niamh Donnellan; Lesley-Ann Hayden, Pat Reid agus Christena Ryan
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Tugaimid
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Tacaímid leis
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Oidhreachta
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Oibrímid le
Comhpháirtithe

Cothaímid
Feasacht

Oibrímid le
Pobail Áitiúla
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Is comhlacht poiblí í an Chomhairle
Oidhreachta a oibríonn ar mhaithe le leas
an phobail. Féachaimid lenár dtosaíochtaí a
chomhlíonadh trí shainchomhairle, maoiniú,
cláir oideachais agus abhcóideacht a
sholáthar.
TUGAIMID COMHAIRLE
Molann an Chomhairle Oidhreachta beartas
agus tosaíochtaí don Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta maidir le saincheisteanna
oidhreachta lena n-áirítear inbhuanaitheacht,
bainistíocht tírdhreach, feirmeoireacht le
hard-luach don dúlra, foraoiseacht agus athrú
aeráide.
CUIRIMID DAOINE AR AN EOLAS
Tá an t-oideachas i gcónaí ag croílár chlár
oibre na Comhairle Oidhreachta. Tá ról
tábhachtach ag ár Scéim Oidhreachta sna
Scoileanna go háirithe maidir le spéis agus
rannpháirtíocht a spreagadh ar leibhéal na
bunscoile. Tugaimid tacaíocht do raon leathan de chláir forbartha gairmiúla a bhaineann
go dtí seo le tírdhreach, le pleanáil, le músaeim, le seandálaíocht agus le scileanna
traidisiúnta.
COTHAÍMID FEASACHT
Trínár bhfoilseacháin, promóisin, meáin
shóisialta agus Seachtain Náisiúnta na
hOidhreachta, imeacht fíor-rathúil i gcónaí,
cuirimid fócas ar theagmháil a dhéanamh,
eolas a thabhairt, rannpháirtíocht a dhéanamh agus fiú siamsaíocht a chur ar fáil do raon
spriocphobal atá chomh leathan agus chomh
éagsúil agus is féidir ó thaobh an chultúir de.
Bímid comhfhiosach i gcónaí ar an ngá atá le
luach agus áilleacht na hoidhreachta a chur

i gcuimhne do dhaoine i dtréimhse den saol
ina bhfuil an méid sin saincheisteanna agus
imeachtaí in iomaíocht lena chéile chun aird
a tharraingt orthu féin.
OIBRÍMID LE POBAIL ÁITIÚLA
Tá rannpháirtíocht an phobail ag croílár fhís
na Comhairle Oidhreachta maidir leis an
oidhreacht náisiúnta. Trínár gcuid oibre le pobail áitiúla, tugtar tacaíocht do phoist, oideachas agus turasóireacht oidhreachta inár
gceantair áitiúla, agus soláthraímid eispéireas
turasóireachta saibhir agus cleachtas sármhaith ó thaobh cúram a thabhairt do shócmhainní oidhreachta luachmhara ár náisiúin.
Ó bunaíodh an Chomhairle in 1995, tá
bonneagar agus líonraí oidhreachta curtha
i bhfeidhm d’fhonn pobail a chumasú páirt
a ghlacadh i bhforbairt agus i gcaomhnú
na hoidhreachta ina gceantar féin agus
chun freagracht a thógáil orthu féin as sin a
dhéanamh. Baintear torthaí amach trí obair
a dhéanamh i gcomhpháirtíocht le húdaráis
áitiúla agus gníomhaireachtaí reachtúla. I
measc na dtionscadal rathúil, tá Sraith Straitéisí
um Dhearadh Sráidbhailte arna Treorú ag an
bPobal, Clár na nOifigeach Oidhreachta,
an Clár Oiliúna Comhoibritheach um Sheiceáil Sláinte Láir Bhailte agus raon leathan
de thionscadail arna gcur chun feidhme faoin
Scéim Deontais um Bainistíocht Oidhreachta.
OIBRÍMID LE COMHPHÁIRTITHE
Oibríonn an Chomhairle Oidhreachta le comhpháirtithe, go háirithe ar an leibhéal áitiúil,
d’fhonn feasacht a mhéadú ar ár n-oidhreacht
náisiúnta agus chun a tábhacht do bheartas
poiblí agus don ghnáthshaol a thabhairt chun
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suntais.
Is é an rud is tábhachtaí dúinn ná ár gcaidrimh
leanúnacha leis na húdaráis áitiúla ar fud na
tíre. Ó bunaíodh an Chomhairle Oidhreachta
in1995, tá sé ina phríomhchuspóir aici cuidiú
le saineolas agus acmhainní a fhorbairt ar an
leibhéal áitiúil. Go minic, is í bainistíocht na
hoidhreachta agus freagracht ina leith ar an
leibhéal áitiúil an modh is fearr chun a cúram
fadtéarma agus a húsáid inbhuanaithe a chinntiú.
Tá sainchúram casta náisiúnta ar an gComhairle Oidhreachta a chuimsíonn an oidhreacht
nádúrtha, chultúrtha agus thógtha, agus leis
an sainchúram sin, táimid an-sásta glacadh
leis an mbrath trom agus obair a dhéanamh le
daoine eile chun ár gcomhchuspóirí a bhaint
amach le chéile. Sa bhreis air sin, soláthraíonn
an Chomhairle Oidhreachta príomh-mhaoiniú
do roinnt comhlachtaí chun tacú le riachtanais
na hearnála agus chun cuidiú le haidhmeanna comhroinnte a bhaint amach.
TACAÍMID LEIS AN EARNÁIL OIDHREACHTA
Cuirtear na tionscadail ar a ndéanaimid
maoiniú, ina nglacaimid páirt nó lena dtacaímid i ngnímh i réimse bealaí ar aon dul le
dea-chleachtas an chaomhnaithe. Cuidíonn
siad chun líonra leathan de ghairmithe
oidhreachta ardoilte a thacú agus a chothabháil lena n-áirítear caomhnóirí, tuíodóirí,
tógálaithe, éiceolaithe, seandálaithe, ailtirí
caomhnaithe agus coimeádaithe músaem.
Comhlánaíonn agus forbraíonn ár gcuid oibre
obair na gcomhlachtaí oidhreachta eile stáit a
bhfuil freagracht phríomhúil orthu as cúram a
thabhairt do mhaoin atá faoi úinéireacht an
stáit agus as limistéir chosanta a ainmniú.
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SRACFHÉACHAINT AR 2018
EANÁIR
•

Seoladh clár na hÉireann do Bhliain Eorpach na
hOidhreachta Cultúrtha 2018, Ard-Mhúsaem na hÉireann

•

Tháinig 48 Speisialtóir chun a bheith páirteach sa Phainéal na
Scéime Oidhreachta sna Scoileanna

FEABHRA
•

•

•
Reáchtáladh an seimineár ‘Maoiniú don Oidhreacht Chultúrtha
san Eoraip’ i gcomhar le ‘The Wheel’ agus an Deasca um Eoraip
na Cruthaitheachta
•
Reáchtáladh an chéad Chomhdháil den Scéim Oidhreachta sna
Scoileanna, Stigh Lorgan, Co. Bhaile Átha Cliath

‘Ár nOidhreacht, Do Thuairim’ , Comhairliúchán le Daoine Óga maidir
le Todhchaí na hOidhreachta in Éirinn
Seimineár de chuid Líonra Bhailte Múrtha na hÉireann arna reáchtáil
i gCill Dara maidir le Bliain Eorpach na hOidhreachta Cultúrtha dar
teideal: ‘Ealaín agus Oidhreacht: plé a dhéanamh ar bhealaí chun
oibriú le chéile’

MÁRTA
•

•

Bronnadh Gradam Meán Mary Mulvihill de chuid Chumann
Oidhreacht Thionsclaíoch na hÉireann ar an gComhairle
Oidhreachta as an lámhleabhar a foilsíodh maidir le Séadchomhartha a Uchtáil, Treoir do Thionscadail Seandálaíochta
Pobail

•

Ceardlann Oiliúna de chuid an Chláir Oiliúna Comhoibritheach
um Sheiceáil Sláinte Láir Bhailte, arna reáchtáil i gCaisleán Bhaile
Átha Cliath

•

Labhair ionadaí de chuid na Comhairle Oidhreachta maidir leis
‘An Oidhreacht i mBailte Slachtmhara’ ag seisiún faisnéise do
mholtóirí Chomórtas na mBailte Slachtmhara i mBaile Átha Luain

Seimineár i mBaile Átha Luain le haghaidh deontaithe ionchasacha um Fhoirgnimh Feirme Thraidisiúnta faoin Scéim Deontais
GLAS

AIBREÁN
•

Mar chuid de Bliain Eorpach na hOidhreachta Cultúrtha
2018, sheol Institiúd Scannán na hÉireann iniúchadh agus
reáchtáladh seimineár maidir le bailiúcháin scannán in Éirinn

•

D’fhreastail breis agus 100 eagraí imeachta ar Lá Oiliúna
Sheachtain na hOidhreachta i nDún Uí Choileáin, Baile Átha
Cliath

•

Foilsíodh Heritage Resource Guide: making connections with
the past and present ar líne

•

‘Cúram a thabhairt do Bhailiúcháin Teicstíle’ i Músaem Thiobraid
Árann, arna eagrú ag Institiúid na gCaomhnóirí - Athchóiritheoirí in
Éirinn mar chuid den Chlár um Chaighdeáin Músaem in Éirinn

•

Foilsíodh Ballybrilliant: heritage-led regeneration in 5 Irish Towns

•

D’eagraigh Institiúid na gCaomhnóirí - Athchóiritheoirí in Éirinn ‘Assessing Risk and Writing a Care of Collections Strategy’ i mBaile
Átha Cliath mar chuid den Chlár um Chaighdeáin Músaem in
Éirinn

•

Turas allamuigh le haghaidh 25 gairmí oidhreacht chuig
Coimisiún an Aontas Eorpaigh, Parlaimint na hEorpa, agus
Áras Stair na hEorpa sa Bhruiséil, arna thacú ag buanionadaí
Choimisiún an Aontas Eorpaigh in Éirinn

•

Gradaim an Chláir um Chaighdeáin Músaem in Éirinn, Caisleán
Chill Chainnigh 9 dteastas creidiúnaithe arna mbronnadh ag
Collette Byrne, POF, Comhairle Cathrach Chill Chainnigh

BEALTAINE
•

Osclaíodh tionscadal fadtéarmach de chuid Líonra Bhailte
Múrtha na hÉireann i gCill Chainnigh, i.e. Mionpháirc Thúr
an Talbóidigh

•

Oiliúint Cumarsáide d’Oifigigh Oidhreachta, An Ché Adhmaid

MEITHEAMH
•

Reáchtáladh Grodchúrsa Cumarsáide do dheontaithe an
Deontais Oidhreachta, lena n-áirítear ionchur ó Business
to Arts, Ard-Mhúsaem na hÉireann, Dún Uí Choileáin

IÚIL
•

Fóram an Choiste Oidhreachta Cultúrtha Idirnáisiúnta/
ionadaíocht ó Éirinn

•

Labhair ionadaí ón gComhairle Oidhreachta faoi
Ballybrilliant: heritage-led regeneration in 5 Irish Towns ag
Ceardlann na Riochta Poiblí i mBaile an Róba
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LÚNASA
•

Ba bhuaicphointe Bhliain Eorpach na hOidhreachta Cultúrtha
í Seachtain Náisiúnta na hOidhreachta a reáchtáladh 18-26
Lúnasa. I mbliana ba é ‘Roinn Scéal - Cothaigh Nasc’ téama
na seachtaine D’fhreastail breis agus 435,000 duine ar 2,000
imeacht ar fud na tíre

•

Sheol Líonra Bhailte Múrtha na hÉireann leathanach gréasáin
acmhainne uileghabhálach maidir le hathghiniúint uirbeach

•

Rinneadh bailiúchán físeán ar líne a bhaineann leis an
athghiniúint uirbeach a nuashonrú ar ár gcainéal YouTube

•

Seoladh an tacar sonraí ‘Altas de Bhailte Stairiúla na hÉireann’
ar HeritageMaps.ie

•

Fógraíodh Tionscadal Oidhreachta Bia Scoileanna Bhaile
an Mhuilinn mar bhuaiteoir an Ghradaim Oidhreachta i
gComórtas na mBailte Slachtmhara, 2018, arna urrú ag an
gComhairle Oidhreachta

MEÁN FÓMHAIR
•

Seoladh thacar sonraí na gloine daite ar HeritageMaps.ie

•

Toghadh Ian Doyle, Ceannasaí an Chaomhnaithe sa
Chomhairle Oidhreachta ina Chathaoirleach ar an
mBuanchoiste um Sheandálaíocht in Acadamh Ríoga na
hÉireann

DEIREADH FÓMHAIR
•

Reáchtáladh comhdháil ‘Do Borders Matter’ i Músaem
Contae Dhún Dealgan - príomh-imeacht i gclár na Comhairle
Oidhreachta le haghaidh Bhliain Eorpach na hOidhreachta
Cultúrtha

•

Sheol comhpháirtithe an tionscadail - an Chomhairle
Oidhreachta, Ollscoil na Banríona, Béal Feirste agus Comhairle
Contae Dhún na nGall - torthaí an tsuirbhé um Sheiceáil Sláinte
Láir Bhaile Leitir Ceanainn

•

Seoladh leabhrán ag Comhdháil Institiúid na gCaomhnóirí Athchóiritheoirí in Éirinn i nGailearaí Náisiúnta na hÉireann chun
comóradh a dhéanamh ar 10 mbliana de Scéim Intéirneachta
Caomhnaithe na Comhairle Oidhreachta

•

Labhair Príomhfheidhmeannach na Comhairle Oidhreachta,
Michael Starrett ag Comhdháil Ardtailte na hÉireann sa Mhala
Raithní

•

Labhair Oifigeach Ailtireachta na Comhairle Oidhreachta ag
comhdháil in Frankfurt dar teideal ‘Oidhreacht Mhainéarach
a Bhainistiú: saincheisteanna poiblí agus saincheisteanna
príobháideacha a scálú agus a chothromú ’

•

Osclaíodh tionscadal fadtéarmach de chuid Líonra
Bhailte Múrtha na hÉireann, Cabhsa an Bhalla Thiar i gCill
Mocheallóg

•

Reáchtáil an Chomhairle Oidhreachta comhdháil dar teideal
‘Dig: the value of archaeology for society and the economy'
mar chuid dá clár do Bhliain Eorpach na hOidhreachta
Cultúrtha 2018

•

Labhair ionadaithe de chuid na Comhairle Oidhreachta ag
an gComhchoiste um Chultúr, Oidhreacht agus an Ghaeltacht
maidir le Plean Straitéiseach nua na Comhairle

•

‘Making Europe: Léacht maidir le Colmán, Robert Schuman,
agus Coincheap na hEorpa leis an Dr Alexander O’Hara,
Acadamh Ríoga na hÉireann

•

Chuaigh Príomhfheidhmeannach na Comhairle Oidhreachta
Michael Starrett amach ar scor i ndiaidh 22 bliain a
chaitheamh sa ról

•

D’fhógair an Chomhairle Oidhreachta ceapachán Virginia
Teehan mar phríomhfheidhmeannach nua le héifeacht ón 1
Feabhra 2019

SAMHAIN
•

Sheol an tAire Cultúr, Oidhreachta agus Gaeltachta, Josepha
Madigan, Plean Straitéiseach na Comhairle Oidhreachta (201417) dar teideal Oidhreacht i Lár Báire

•

Rinneadh próiseas comhairliúcháin phoiblí Oidhreacht Éireann
2030 a sheoladh go hoifigiúil Is príomh-chomhpháirtí de sin í an
Chomhairle Oidhreachta

•

Tionóladh an chéad chruinniú de rannpháirtíochtaí an Chláir
Chomhoibrithigh um Sheiceáil Sláinte Láir Bhailte i Sligeach

MÍ NA NOLLAG
•

Thosaigh Oifigeach Fiadhúlra (Lorcan Scott) ag obair leis an
gComhairle Oidhreachta

•

Cuireadh an painéal um an Scéim Oidhreachta sna
Scoileanna 2018-2020 i gcrích agus fógraíodh é
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PRÍOMHGHNÓTHACHTÁLACHA
2018
OIDEACHAS & FOR-ROCHTAIN
Seachtain Náisiúnta na hOidhreachta: Ba bhuaicphointe
Bhliain Eorpach na hOidhreachta Cultúrtha 2018 í Seachtain
Náisiúnta na hOidhreachta agus léiríodh spéis agus rannpháirtíocht pobail leanúnach in oidhreacht na hÉireann lena
linn. Ghlac thart ar 435,000 duine páirt in 2,190 imeacht
oidhreachta ar fud na tíre bunaithe ar an téama ‘Roinn Scéal,
Cothaigh Nasc’. Bhí 87% de na himeachtaí saor in aisce ionas
go mbeadh deis ag daoine rochtain agus tuiscint a fháil uirthi.
D’eagraigh 1,211 eagraithe imeachta réimse imeachtaí ó institiúidí cultúrtha náisiúnta go grúpaí pobail áitiúla agus daoine
aonair.
An Scéim Oidhreachta sna Scoileanna: Mar
is gnách, tháinig méadú ar fud na tíre in
2018 ar líon na rannpháirtithe sa scéim
oideachais iontach seo do bhunscoileanna, agus tháinig 38 Saineolaí Oidhreachta nua chun a
bheith páirteach sa phainéal i mí
Eanáir. Tugadh 2,310 cuairt, an
líon ba mhó cuairteanna riamh,
agus rinneadh freastal ar thart ar
82,000 leanbh bunscoile le linn
na bliana. In 2018, thug an scéim
tacaíocht d’obair Phlean Pailneoirí
an Ionaid Náisiúnta le Sonraí
Bithéagsúlachta agus tríd a chomhpháirtíocht le hÉire Ildánach, cuireadh
maoiniú ar fáil chun treoirdhoiciméad le
haghaidh scoileanna a dhearadh agus a phriontáil.
An Clár um Chaighdeáin Músaem in Éirinn: In 2007, bhunaigh an Chomhairle Oidhreachta an Clár um Chaighdeáin
Músaem in Éirinn chun caighdeáin ghairmiúla a thagarmharcáil
agus a chur chun cinn maidir le cúram a thabhairt do bhailiúcháin
agus chun aitheantas a thabhairt trí chreidiúnú do ghnóthú na
gcaighdeán sin laistigh d’earnáil na músaem in Éirinn. Lean
an Clár um Chaighdeáin Músaem in Éirinn de theagmháil a
dhéanamh lena rannpháirtithe agus leo siúd a bhí ag breithniú
páirt a ghlacadh sa chlár in 2018. Tháinig trí láithreán de chuid
Ard-Mhúsaem na hÉireann isteach faoi scáth an Chláir le linn
chuimhneachán deich mbliana a bhunaithe in 2017; is iad sin
Dún Uí Choileáin; Sráid Chill Dara; agus Músaem Stair an

Dúlra. Chuir an Músaem Náisiúnta Muirí tús leis an bpróiseas
creidiúnaithe in 2018 agus chuir na ceithre láithreán na chéad
mheasúnaithe comhairliúcháin i gcrích le linn na bliana. Lean an
Clár um Chaighdeáin Músaem in Éirinn de cheardlanna ardchaighdeáin a chur ar fáil dá 58 rannpháirtí ar fud 64 láithreán
músaeim in 2018. Bronnadh teastais chreidiúnaithe ar 9 rannpháirtí de chuid an Chláir um Chaighdeáin Músaem in Éirinn
ag searmanas i gCaisleán Chill Chainnigh i mí Iúil 2018.

BEARTAS & TAIGHDE
Ár nOidhreacht, Do Thuairim: Mar chuid den phróiseas
comhairliúcháin phoiblí a bhain lena plean straitéiseach cúig
bliana, rinne an Chomhairle Oidhreachta smaointe agus tuairimí daoine óga a lorg maidir le todhchaí na
hoidhreachta in Éirinn. Eagraíodh comhairliúchán i gcuibhreann leis an Roinn Leanaí
agus Gnóthaí Óige agus eisíodh
glao trí ghréasán Chomhairle na
nÓg chun rannpháirtithe a fháil.
D’fhreastail 28 duine óg ó ghrúpaí
Chomhairle na nÓg i gCeatharlach, Cathair Chorcaí, Cill Dara,
Cill
Chainnigh,
Luimneach,
Maigh Eo, Ros Comáin, Tiobraid
Árann agus Loch Garman ar an
gcomhairliúchán i gCill Chainnigh
i mí Feabhra 2018.
HeritageMaps.ie: Soláthraíonn HeritageMaps.ie rochtain ar thacair shonraí
oidhreachta náisiúnta i bhfoirm léarscáileanna agus
baineann sé leas as sonraí comhthéacsúla ó réimse leathan
foinsí ar líne. Áirítear ann tacair shonraí atá uathúil don tionscadal seo, amhail so-ghabhálacht ithreach do chreimeadh
cósta, tacair shonraí músaeim agus réimse de Shuirbhéanna
Oidhreachta Contae téamacha. In 2018, cuireadh réimse leathan sonraí ar fáil ar HeritageMaps.ie, lena n-áirítear amharcóir
nua de chuid an Ionaid Náisiúnta le Sonraí Bithéagsúlachta,
Léarscáileanna Bithéagsúlachta, agus léarscáil a fuair anmholadh go deo, Léarscáil Athbheochana Ghloine Ildaite
na hÉireann ar a léirítear saothair Harry Clarke agus an Túr
Gloine. Rinne HeritageMaps.ie Atlas de Bhailte Stairiúla na
hÉireann de chuid Acadamh Ríoga na hÉireann agus Léarscáil
Tionscadail Seandálaíochta Chill Chainnigh a sheoladh freisin.
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945 bunscoilleanna taitneamh as tugann
2,310 oidhreacht cuairt ó
160 saineolaí oidhreachta in 2018
157

99%

223

Chuir

81%

178

de na leanaí síos ar an gcuairt
mar ‘Sármhaith’

scoil nua
isteach sa
scéim in 2018

71

236

Ba i mBaile
Átha Cliath, i
nGaillimh, i gCorcaigh, i
Loch Garman agus i Ros
Comáin an líon ba mhó
cuairteanna in 2018

scoil
chuaigh isteach
i gComórtas na
hOidhreachta
Cruthaithí in 2018

Scoileanna Nua a tháinig isteach sa
Scéim ‘Oidhreacht i Scoileanna’ in
2018, de réir an Chontae
Number of Schools

381

234

de mhúinteoirí
mholfainn
an scéim go
scoileanna eile

SEANDÁLAÍOCHT

OIDHREACHT
THÓGTHA

CULTURE

40

8%

13.5%

BEALAÍ UISCE
INTÍRE

6%

0

GAIRDÍNÍ &
PÁIRCEANNA
OIDHREACHTA

25%

23%

BITHÉAGSÚLACHT

CUAIRTEANNA DE
RÉIR TÉAMA
GNÁTHÓG
FIADHÚLRA

GEOLAÍOCHT
4%

5%
9%

SÉADCHOMHARTHAÍ
EARRAÍ OIDHREACHTA

www.heritageinschools.ie
www.heritageinschools.ie
www.heritageinschools.ie

056
056
777
777
0777
0777
056
777
0777

19

An Chomhairle Oidhreachta | Tuarascáil Bhliantúil 2018

Oidhreacht Éireann 2030: I mí Eanáir 2018, sholáthair an Chomhairle Oidhreachta réamh-mholtaí don Roinn Cultúir, Oidhreachta
agus Gaeltachta i ndáil leis an bPlean Oidhreachta Náisiúnta:
Oidhreacht Éireann 2030.
I mí na Samhna 2018, labhair Cathaoirleach na Comhairle Oidhreachta, Michael Parsons, mar aon leis an Aire Cultúir,
Oidhreachta agus Gaeltachta, Josepha Madigan, ag seoladh
an chomhairliúcháin phoiblí i ndáil le hOidhreacht Éireann 2030
i gCartlann Ailtireachta na hÉireann. Bunaithe ar na trí théama
seo, ‘ceannaireacht náisiúnta’, ‘comhpháirtíochtaí oidhreachta
níos láidre a thacú’ agus ‘rannpháirtíocht pobail agus áitiúil san
Oidhreacht a chothú’, beidh Oidhreacht Éireann 2030 ina treoir
do thosaíochtaí agus infheistíochtaí oidhreachta an Rialtais sna deich mbliana atá romhainn agus ina dhiaidh sin freisin. Bhí an Chomhairle Oidhreachta ina príomh-chomhpháirtí don Rialtas maidir leis
an bpróiseas comhairliúchán a chur ar bun, lena n-áirítear sraith
de cheardlanna réigiúnacha go luath in 2019.

An tAire Madigan agus Cathaoirleach na Comhairle Oidhreachta,
Michael Parsons, ag seoladh an phróisis chomhairliúcháin phoiblí maidir
le ‘Oidhreacht Éireann 2030’ i gCartlann Ailtireachta na hÉireann ar an 1
Samhain 2018.

H eritage Ireland 2030
Public Consulta on

Prepared by

November 2018
gov.ie

Athchóiriú Doimhin Fuinnimh ar Fhoirgnimh Thraidisiúnta:
In 2018, le maoiniú deontais ó Údarás Fuinnimh Inmharthana na
hÉireann (SEAI) cuireadh i gcrích an tuarascáil dar teideal ‘Deep
Energy Renovation of Traditional Buildings: assessing knowledge
gaps and addressing skills training in Ireland’. Tháinig an tuarascáil
as comhoibriú nuálach idir an Chomhairle Oidhreachta, Coiste
Idirnáisiúnta Séadchomharthaí agus Láithreán Éireann, Údarás
Fuinnimh Inmharthana na hÉireann agus Carrig Conservation International Ltd agus tá sí ina teimpléad ar an gcineál gníomhaíochta
comhoibrithí a bhíonn ag teastáil idir comhpháirtithe rialtais agus
comhpháirtithe neamhrialtais chun teach ar réitigh ar shaincheisteanna casta a théann i bhfeidhm ar ár bpobail. Ós rud é go
raibh coiste de chuid an Choiste Idirnáisiúnta Séadchomharthaí
agus Láithreán Éireann i.e. an Coiste Náisiúnta Eolaíochta maidir le Fuinneamh, Inmharthanacht agus Athrú Aeráide, páirteach
sa phróiseas, bhí teacht acu ar an dea-chleachtas idirnáisiúnta
agus ar na sainphléití athraitheacha san Aontas Eorpach maidir le
conas is féidir le córais rialála cabhrú chun éileamh ar fhuinneamh
a laghdú gan ghéilleadh ar na tréithe feidhmíochta teicniúla agus
cáilíochtaí aeistéitiúla a bhaineann le foirgnimh thraidisiúnta.
Athrú Aeráide agus an Oidhreacht Thógtha agus Seandálaíocht: In 2018, rinne an tOifigeach Ailtireachta, Colm Murray, ionadaíocht ar an gComhairle Oidhreachta ag grúpa stiúrtha
na Roinne Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta maidir leis an
bPlean Oiriúnaithe Earnála um Athrú Aeráide agus an Oidhreacht
Thógtha agus Seandálaíocht. Agus í ag labhairt ag seoladh an
Chomhairliúcháin Phoiblí maidir leis an bPlean Oiriúnaithe um
Athrú Aeráide ar son na hOidhreachta, dúirt an tAire Madigan
gur ‘ar roinnt páirtithe leasmhara le chéile a bheidh an fhreagracht
sna blianta amach romhainn chun na háiteanna ina bhféadfadh
damáiste tarlú a shainaithint, chun cabhrú le deisiúcháin agus
chun athléimneacht a chothú, ar fud an rialtais áitiúil agus an rialtais láir, agus in éineacht le pobail a bhfuil ardmheas acu ar a
n-oidhreacht’.
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Barr an leathanaigh: Seoladh an tacair sonraí um Ghloine Ildaite ar HeritageMaps.ie arna dheonú ó eastáit Nicola Gordon Bowe (1948-2018), staraí ealaíne den chéad
scoth a raibh spéis ar leith aici sa ghloine ildaite. C-D: Beatrice Kelly, an Chomhairle Oidhreachta; Patrick Bowe agus Pat Reid, Bainisteoir Tionscadail HeritageMaps.ie
Bun an leathanaigh: Lá na Leanaí Fiáine i mBoirinn, Co. an Chláir le linn Sheachtain Náisiúnta na hOidhreachta, Lúnasa 2018
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‘Ballybrilliant’, arna fhoilsiú ag an gComhairle
Oidhreachta, (2018) https://tinyurl.com/Ballybrilliant

IIan Doyle, an Chomhairle Oidhreachta (ar chlé); Neil Jackman, Abarta Heritage (lár) agus
comhalta boird na Comhairle Oidhreachta an Dr Marie Bourke, ag glacadh le Gradam Meán Mary
Mulvihill, Márta 2018

An Cathaoirleach Eamon Aylward ag
fearadh fáilte go Cill Chainnigh roimh thoscairí comhdhála in 2018

Fógraíonn an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta , Josepha Madigan agus Cathaoirleach na Comhairle Oidhreachta, Michael Parsons
maoiniú €1m le haghaidh seacht mBailte Stairiúla i Márta 2018

Ionadaithe de chuid na Comhairle Oidhreachta agus Líonra Oifigeach Oidhreachta
na nÚdarás Áitiúl le comhaltaí an Aonaid Oidhreachta, an Roinn Cultúir, Oidhreachta
agus Gaeltachta. Sula labhair siad ag an gComhchoiste um Chultúr, Oidhreacht agus
an Ghaeltacht, Samhain 2018.
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POBAL & CAOMHNÚ
Líonra na nOifigeach Oidhreachta: Reáchtáladh ceithre
imeacht oiliúna le Líonra na nOifigeach Oidhreachta in 2018.
Thaistil Oifigigh Oidhreachta Contae go Co. Laois i mí an
Mhárta, go Co. Dhún na nGall i mí an Mheithimh, go Co.
Phort Láirge i mí Mheán Fómhair agus go Co. Chill Chainnigh
i mí na Nollag. Dhírigh an t-imeacht a reáchtáladh i nDún na
nGall ar thithe dúchasacha, lena n-áirítear turas allamuigh go
teachíní ceann tuí timpeall an Mhachaire agus an Chlocháin
Léith, agus rinneadh plé ar chúrsaí léirmhínithe i bPort Láirge.
Le linn na hoiliúna a reáchtáladh in 2018, rinneadh plé freisin
ar ábhair eile, lena n-áirítear Fiadhúlra Pobail, pleanáil maidir
le Seachtain Náisiúnta na hOidhreachta, Bliain Eorpach na
hOidhreachta Cultúrtha agus an plean oidhreachta náisiúnta
nua , Oidhreacht 2030, a ullmhú.
Lean Shirley Clerkin (Muineachán) ar aghaidh ina ról mar
Chathaoirleach Líonra na nOifigeach Oidhreachta agus
d’fhág an líonra slán leis an Leaschathaoirleach Gerry Clabby (Fine Gall) a d’fhág Comhairle Contae Fhine Gall chun dul
leis an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra. Tháinig
Joe Gallagher (Dún na nGall) i gcomharbacht ar Gerry mar
Leaschathaoirleach. Cuireadh fáilte chun an líonra roimh oifigeach oidhreachta nua; thosaigh Sarah Malone ag obair i
gCo. Liatroma i mí na Bealtaine 2018.
An Scéim um Shéadchomhartha a Uchtáil: Cabhraíonn
an Scéim um Shéadchomhartha a Uchtáil le pobail a bheith
rannpháirteach go gníomhach ó thaobh a láithreán seandálaíochta agus oidhreachta cultúrtha áitiúla a chaomhnú
agus léirmhíniú a dhéanamh orthu. Cuireadh tús leis an scéim
nuair a roghnaíodh 6 phobal in 2016 agus, i ndiaidh próisis
oscailte iomaíoch go luath in 2017, roghnaíodh 7 dtionscadal
seandálaíochta pobail nua. Leanadh le hobair an chláir in
2018 agus bhí béim na ngníomhaíochtaí ar phleananna bainistíochta a chur i bhfeidhm i gcás na 13 thionscadal a bhí ar
siúl faoin scéim, oibreacha caomhnaithe a dhéanamh agus
rannpháirtíocht a spreagadh.
Bronnadh Gradam Meán Mary Mulvihill de chuid Chumann
Oidhreacht Thionsclaíoch na hÉireann ar an gComhairle
Oidhreachta as an lámhleabhar maidir le Séadchomhartha
a Uchtáil, Treoir do Thionscadail Seandálaíochta Pobail. Ba
mhór an onóir don Chomhairle Oidhreachta an gradam seo
a fháil toisc gur léiritheoir díograiseach agus físeach ó thaobh
na hoidhreachta agus na heolaíochta ba ea Mary Mulvihill.
Bhí sí ina ceannródaí ó thaobh bealaí tarraingteacha a
chumadh chun scéal oidhreacht agus eolaíocht na hÉireann
a chur in iúl don phobal i gcoitinne. Bronnadh an gradam
ar an gComhairle Oidhreachta ag ócáid de chuid Chumann
Oidhreacht Tionsclaíoch na hÉireann in oifigí Bhord Soláthair
an Leictreachais i mBaile Átha Cliath ar an 14 Márta 2018.
An Foilseachán Ballybrilliant: Mar cheann dá gníomhaíochtaí le haghaidh Bhliain Eorpach na hOidhreachta

Cultúrtha, 2018, d’fhoilsigh an Chomhairle Oidhreachta
leabhar gearr ina leagtar amach conas mar is féidir feabhas
a chur ar bhailte mar áiteanna cónaithe, mar áiteanna oibre
agus mar áiteanna le teacht ar cuairt chucu. San fhoilseachán
Ballybrilliant, tugtar léiriú ar 5 bhaile in Éirinn - Cairlinn, Cathair
na Mart, Trá Mhór, Fíodh Ard agus Eochaill.
Is áiteanna iad sin inar oibrigh an pobal chun a chinntiú go
leanann an baile ar aghaidh mar bhaile bríomhar fuinniúil,
ach ag an am céanna, go bhfanann sé dílis dá dhúchas agus
dá aitheantas. Tugtar athghiniúint dírithe ar an oidhreacht
ar an gcur chuige sin, rud a chiallaíonn go n-úsáidtear an
oidhreacht mar acmhainn chun áiteanna spéisiúla a chruthú
agus a chur chun cinn. Léiríonn na cás-staidéir seo an gá atá
ann le ceannaireacht agus freagairtí daoine lárnacha inár
mbailte.
Luach na Seandálaíochta don tSochaí agus don Gheilleagar: Bhí an chomhdháil 'Dig: the Value of Archaeology
for Society and the Economy' ina buaicphointe de chlár na
Comhairle Oidhreachta le haghaidh Bhliain Eorpach na
hOidhreachta Cultúrtha, 2018. Ba é Líonra Bhailte Múrtha na
hÉireann a rinne an chomhdháil a eagrú agus ba thoradh í
ar an gcomhoibriú idir an Chomhairle Oidhreachta, an Roinn
Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, an Roinn Pobal TÉ,
Fáilte Éireann, Institiúid Seandálaíochta na hÉireann, Bonneagar Iompair Éireann, agus Comhairle Cathrach Bhaile Átha
Cliath. Thug Éire Ildánach tacaíocht don imeacht freisin.
Eagraíodh an chomhdháil timpeall ar na ceithre théama forluiteacha seo a leanas: cruthaitheacht; pobal agus folláine;
comhfhorbairt áite; agus an geilleagar. Le linn na cúig lá i mí
na Samhna, rinne cainteoirí ó Éirinn, ón Ríocht Aontaithe, ón
tSualainn agus ó na Stáit Aontaithe lucht éisteachta éagsúil,
lena n-áirítear acadóirí, seandálaithe cleachtaigh, ionadaithe
ó údaráis áitiúla, oideoirí agus baill an phobail a bhfuil spéis
acu ina leithéid, a spreagadh. D’fhreastail nach mór 600 duine ar an 25 imeacht thar 5 lá i gCill Chainnigh agus i mBaile
Átha Cliath.
Tionscnamh na mBailte Stairiúla, 2018: Is comhthionscnamh é Tionscnamh na mBailte Stairiúla, 2018 idir an Roinn
Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta agus an Chomhairle Oidhreachta agus cuireann sé leis an scéim píolótach a
reáchtáladh in 2013-14. Cuireadh an scéim píolótach ar bun
i dtrí bhaile - Lios Tuathail, Co. Chiarraí; Cathair na Mart,
Co Mhaigh Eo; agus Eochaill, Co. Chorcaí - agus úsáideadh na ceachtanna foghlamtha ón scéim píolótach chun
clár náisiúnta nua a fhorbairt don bhliain 2018. Rinne Grúpa
Stiúrtha Náisiúnta Thionscnamh na mBailte Stairiúla measúnú
ar na hiarratais go léir mar chuid de phróiseas an-iomaíoch
agus ansin, rinneadh moltaí maidir leis an gciste €1 milliún
a leithdháileadh do Bhord na Comhairle Oidhreachta lena
húsáid mar mhaoiniú faoin gClár.
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Barr an leathanaigh: I bPort Laoise, rinneadh ballaí an Dúin Cosantóra ón 16ú haois agus Plás Mhic Mhuiris in aice leis a chaomhnú le cabhair deontais
ó Thionscnamh na mBailte Stairiúla, 2018 (Le caoinchead ó Ciaran O’Brien, OBF Architects)
Lár an leathanaigh - ar chlé: Balla thiar de chosaintí an bhaile mheánaoisigh Cill Mocheallóg, Co. Luimnigh, ar a ndearnadh móroibreacha
caomhnaithe faoi Thionscnamh na mBailte Stairiúla in 2018
Lár an leathanaigh - ar dheis: Teach an Mhargaidh (Teach na Cúirte tráth) i mBaile an Róba, Co Mhaigh Eo ar ar cuireadh slinnte nua le cabhair
deontais ó Thionscnamh na mBailte Stairiúla, 2018 Rinneadh obair freisin ar fhoirgnimh stairiúla eile ar éadan na sráide i mBaile an Róba
Bun an leathanaigh: Foirgneamh Feirme Traidisiúnta GLAS i gCo. Longfoirt, (le caoinchead ó Anna Meenan)
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Is cleachtas é an athghiniúint dírithe ar an oidhreacht ar a
dtugtar aitheantas idirnáisiúnta agus a léiríonn gur féidir an
oidhreacht a úsáid chun áit inmhianaithe a chruthú inar féidir
le daoine maireachtáil, teacht ar cuairt agus dul i mbun gnó.
Baineann sochair eacnamaíochta leis an athghiniúint dírithe
ar an oidhreacht a chuireann ar chumas ár mbailte forás a
dhéanamh trí líon méadaithe cuairteoirí agus líon laghdaithe
foirgneamh agus áitreamh tráchtála gan áitiú a chothú. In 2018,
is iad na bailte a ghlac páirt sa scéim ná Eochaill, Co Chorcaí;
Port Laoise, Co. Laoise; Cill Mocheallóg, Co. Luimnigh; Baile
an Róba, Co Mhaigh Eo; Ceanannas, Co. na Mí; agus Carraig
na Siúire, Co. Thiobraid Árann.
An Scéim Deontais um Fhoirgnimh Feirme Thraidisiúnta
GLAS: Lean an Chomhairle Oidhreachta de cur lena comhpháirtíocht leis an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Cúrsaí Mara
ó thaobh na scéime deontais um Fhoirgnimh Feirme Thraidisiúnta GLAS. In 2018 tugadh tacaíocht do 54 deontaí chun 88
foirgneamh agus 3 struchtúr eile gaolmhar a chaomhnú. Tá sé
mar aidhm ag an scéim i gcónaí na ‘gnáthfhoirgnimh’ a úsáidtear i gcúrsaí talmhaíochta a chaomhnú ós rud é go gcuireann na foirgnimh seo agus gnéithe eile d’fheirmeacha le luach
thírdhreach na hÉireann.
Plean Caomhnaithe na Teamhrach:
In 2018, thar ceann na Roinne Cultúir, Oidhreachta agus
Gaeltachta, chuir an Chomhairle Oidhreachta agus an Clár
Fionnachtana tús le plean caomhnaithe a dhréachtú i ndáil le
tailte de chuid an stáit ag Cnoc na Teamhrach, Co. na Mí. Is
ceann de na tírdhreacha seandálaíochta is saibhre in Éirinn
é Cnoc na Teamhrach agus tá thart ar 150 séadchomhartha
seandálaíochta a théann siar 5,000 bliain ón Aois Neoiliteach
suas go dtí an lá atá inniu ann suite ann.. Ceann de na
dualgais a leagadh ar an gComhairle ná suirbhé ar líne a
reáchtáil trí shuíomh gréasáin na Comhairle idir an 21 Márta
agus an 15 Bealtaine 2018. Fuarthas 400 freagairt ar an
suirbhé. Rinne foireann ó Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha
Cliath, Coláiste na nEalaíon agus na Turasóireachta Suirbhé
ar Chuairteoirí ar Chnoc na Teamhrach ar an 18 Iúil 2018. I
measc na saincheisteanna ar ar cuireadh béim, tá soghontacht
na séadchomharthaí do líon na gcuairteoirí, saincheisteanna
bainistíochta tráchta, agus an gá atá le heolas agus léirmhíniú
ar sheandálaíocht agus stair an láithreáin a chur ar fáil ar an
láthair. Cuirfear an plean i gcrích in 2019.
Maigh Ghlas: Is beag sampla atá fágtha againn de theach
ceann tuí dhá stór faoin tuath sa traidisiún dúchasach Éireannach mar atá le feiceáil in áitreamh feirme Mhaigh Ghlas, Co.
Loch Garman. Le linn na tréimhse 1999-2003, thug an Chomhairle Oidhreachta faoi chlár mór caomhnaithe. Tá caidreamh
leanúnach i gcónaí ag an gComhairle Oidhreachta leis na
húinéirí maidir le hinmharthanacht an áitribh feirme a chinntiú.
In 2018, d’éirigh sé soiléir go raibh an tuíodóireacht a rinneadh

ar na foirgnimh lasmuigh in 2001 lofa agus go raibh gá ann í a
dhéanamh an athuair. Rinneadh an tuíodóireacht le tuí coirce i
stíl na sá-tuíodóireachta.
Seandálaíocht Pobail i bhFine Gall, i gCill Mhantáin, i
gCo. an Chláir agus i Sligeach: Chomh maith leis an gclár
Séadchomhartha a Uchtáil a reáchtáil, tugann an Chomhairle
Oidhreachta tacaíocht do réimse tionscnamh seandálaíochta
pobail. Tugann an Chomhairle Oidhreachta tacaíocht do ról
an tSeandálaí Pobail ar Fheidhmeannacht Chomhairle Contae
Fhine Gall. In 2018, cuireadh Tionscnamh Tochailte Pobail
Dhroim Meánach-Fhine Gall 2018 ar bun de bharr an róil sin.
Dearadh é chun aghaidh a thabhairt ar bhearnaí taighde agus
eolais arna sainaithint i bPlean Caomhnaithe & Bainistíochta
Dhroim Meánach agus bhí sé mar aidhm aige teagmháil a
dhéanamh leis an bpobal maidir le Dún Ceann Tíre agus Túr
Martello Dhroim Meánach, chomh maith leis an bpobal a chur
ar an eolas faoin tionscnamh agus iad a mhealladh chun a
bheith páirteach ann. Tugadh faoi thochailt coicíse ar an láthair
(21 Bealtaine - 1 Meitheamh 2018). Bhí na rannpháirtithe go
léir os cionn 18 mbliana d’aois agus an chuid is mó díobh 3065 bliana d’aois, rud a léiríonn an aoisghrúpa céanna ná mar a
bhí páirteach i dtionscnaimh tochailte pobail roimhe sin i bhFine
Gall. I measc na ndaoine a ghlac páirt sa tochailt, bhí daoine
áitiúla; daoine ó cheantar Fhine Gall; baill de phobail nua;
grúpaí teaghlaigh; baill foirne Chomhairle Contae Fhine Gall;
baill de ghrúpaí seandálaíochta pobail eile; roinnt gairmithe
oidhreachta; agus mic léinn. Deimhníodh cuid de na fríotha mar
earraí ón Iarannaois, rud a chuireann go mór leis an eolas a bhí
ar fáil faoin láithreán roimhe sin.
Lean an Chomhairle de thacaíocht a thabhairt do thionscnaimh
seandálaíochta pobail i mBoirinn, Co. an Chláir agus Co. na
Gaillimhe. Déantar é sin i gcomhpháirtíocht leis an Oifigeach
Oidhreachta i gComhairle Contae na Gaillimhe agus le High
Nature Value Services Ltd i mBoirinn, Co. an Chláir.
I gCo. an Chláir, cuireann obair Michael Lynch le caomhnú
Bhoirne trí fheasacht a chothú ar na séadchomharthaí. Baintear
é sin amach trí chuairt a thabhairt ar na húinéirí talún agus
eolas a thabhairt dóibh faoi na séadchomharthaí, fiosrú
agus suirbhéanna a dhéanamh ar shéadchomharthaí nach
gcláraítear cheana, agus moltaí a dhéanamh maidir le deachleachtais bainistíochta.
Le seacht mbliana anuas, d’oibrigh an Seandálaí Pobail i
gcuibhreann leis an gClár Bhoirne (ar ar tugadh Clár Bhoirne
um Fheirmeoireacht ar son an Chaomhnaithe, agus Clár Burren
Life tráth) agus an tIontaobhas Burrenbeo. Leis sin, tugadh deis
uathúil chun obair a dhíriú ar limistéar atá saibhir ó thaobh na
seandálaíochta ina bhfuil úinéirí talún a bhfuil spéis acu san
obair chun torthaí inláimhsithe a sholáthar. I gCo. na Gaillimhe,
labhair an Dr Christy Cunniffe, Seandálaí Pobail, ag roinnt
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An fhoireann tochailte ag dún ceann tíre Dhroim Meánach i bhFine Gall
áit a raibh tionscnamh seandálaíochtaí pobail ar siúl.

comhdhálacha, seimineár agus léachtaí maidir leis an
oidhreacht áitiúil. D’eagraigh sé turais allamuigh chuig limistéir
spéisiúla agus d’eagraigh sé sraith de seimineáir freisin chun
an tseandálaíocht a chur chun cinn ar bhonn áitiúil. Rinneadh
an chuid is mó dá chuid oibre ar an tírdhreach le feirmeoirí
agus pobail áitiúla, ag dul i dteagmháil le gnéithe den tseandálaíocht - ag déanamh nóta d’ábhar nua nó ag tabhairt
cuairteanna agus ag déanamh plé ar shéadchomharthaí
cláraithe
Buanchoiste Acadamh Ríoga na hÉireann maidir leis an
tSeandálaíocht: In 2018 ainmníodh Ceannasaí an Chaomhnaithe sa Chomhairle Oidhreachta, Ian Doyle mar Chathaoirleach Bhuanchoiste Acadamh Ríoga na hÉireann maidir
leis an tSeandálaíocht. Is díol suntais é gur seo an chéad uair
a ceapadh comhalta den Chomhairle Oidhreachta sa ról seo
mór le rá. Le Cathaoirleach nua an choiste uile-Éireann seo,

Tá torthaí fós ag teacht ó thacaíocht na Comhairle Oidhreachta
maidir le comhairleoir seandálaíochta pobail a fhostú ar Chlár
Bhoirine um Fheirmeoireachta ar son an Chaomhnaithe, amhail
an tionscadal seo chun scrobarnach a ghlanadh timpeall ar an
tuama dingeach seo i mBarr Theas, Co. an Chláir

neartófar na hiomaí réimse comhoibrithe leanúnaí atá idir an
Chomhairle Oidhreachta agus Acadamh Ríoga na hÉireann
cheana féin.
Fardal Náisiúnta na hOidhreachta Cultúrtha Inláimhsithe: Tá ionadaíocht á déanamh i gcónaí ar an gComhairle Oidhreachta ar an gcoiste comhairleach saineolaithe
maidir leis an Oidhreacht Cultúrtha Inláimhsithe. In 2018 rinne
Eagraíocht Oideachais, Eolaíochta agus Chultúir na Náisiún
Aontaithe (EOECNA) iománaíocht agus camógaíocht a inscríobh ar Liosta na hOidhreachta Cultúrtha Inláimhsithe.

TIONSCNAIMH IDIRNÁISIÚNTA
Lá na hEorpa: Leabharlann Chester Beatty, Baile Átha
Cliath: Reáchtáladh imeacht speisialta i Leabharlann Chester
Beatty, Baile Átha Cliath, Dé Céadaoin an 2 Bealtaine 2018
chun Lá na hEorpa a chomóradh. Bhí an t-imeacht mar chuid
de chlár na hÉireann chun Bliain Eorpach na hOidhreachta
Cultúrtha 2018 a cheiliúradh agus bhí an tAire Stáit ag an am
ar a raibh freagracht maidir leis an nGaeilge, an Ghaeltacht
agus na hOileáin, Joe McHugh TD, i láthair ann. Mar chuid
den cheiliúradh, seinneadh ceol agus aithrisíodh píosaí
machnamhacha ó bhéal a bhain le téama na héagsúlachta
san aitheantas Éireannach agus Eorpach. Is í ionadaíocht
Choimisiún an Aontas Eorpaigh in Éirinn, Oifig Eolais
Pharlaimint na hEorpa, Leabharlann Chester Beatty agus an
Chomhairle Oidhreachta a d’eagraigh an t-imeacht seo.
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C-D: Kathleen James-Chakraborty, comhalta de Bhord Ard-Mhúsaem na hÉireann; Beatrice Kelly, Comhordaitheoir Náisiúnta Bhliain Eorpach na
hOidhreachta Cultúrtha 2018; Josepha Madigan TD, an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta,
agus Michael Parsons, Cathaoirleach na Comhairle Oidhreachta ag seoladh an chláir do Bhliain
Eorpach na hOidhreachta Cultúrtha, 2018, ag Ard-Mhúsaem na hÉireann,
Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath

Bliain Eorpach na hOidhreachta Cultúrtha, 2018: Ar an
29 Eanáir, rinne an Chomhairle Oidhreachta seoladh ar a clár
do Bhliain Eorpach na hOidhreachta Cultúrtha, 2018. Ba thionscnamh Eorpach an bhliain seo, arna dearadh chun béim a chur ar
shaibhreas na hEorpa ó thaobh na hoidhreachta cultúrtha agus
chun páirt a bheith ag saoránaigh in imeachtaí a chuireann braistint chómhuintearais i spás comhroinnte Eorpach chun cinn. Agus í
ina comhordaitheoir ar Bhliain Eorpach um Oidhreacht Cultúrtha
in Éirinn, d’oibrigh an Chomhairle Oidhreachta le hinstitiúidí
oidhreachta, comhairlí áitiúla, grúpaí pobail agus daoine aonair
chun clár bliana d’imeachtaí agus gníomhaíochtaí poiblí a chur
i bhfeidhm. Agus an clár á sheoladh aici, dúirt an tAire Cultúir,
Oidhreachta agus Gaeltachta, Josepha Madigan, TD “Baineann
níos mó ná an aimsir chaite a scríobh síos leis an oidhreacht chultúir, cothaíonn sí folláine agus spreagann sí an intinn”.

INSTITIÚIDÍ CULTÚRTHA
NÁISIÚNTA

6%
24%

Bhí an Chomhairle Oidhreachta freagrach as lógó Bhliain Eorpach
na hOidhreachta Cultúrtha 2018, a shannadh d’imeachtaí agus
tionscnaimh a rinne iarratas chun é a úsáid. Chuir breis agus 200
eagraí imeachta agus féile isteach ar an lógó, in éineacht le 2,190
imeacht de chuid Sheachtain na hOidhreachta a fuair an lógó
mar chuid de Laethanta Oidhreachta na hEorpa. Mar thoradh
air sin, reáchtáladh breis agus 4,300 imeacht faoi choimirce
Bhliain Eorpach na hOidhreachta Cultúrtha ar fud na tíre le linn
2018. Meastar gur ghlac 628,700 duine páirt in imeachtaí agus
tionscnaimh Bhliain Eorpach na hOidhreachta Cultúrtha 2018. Tá
tuilleadh le léamh faoi seo ar leathanach 67.

IARRTHÓIRÍ
EILE
32%

16%

IARRATASÓIRÍ AR LÓGÓ

EYCH 2018

RÚPAÍ POBAIL
22%

EAGRAÍOCHTAÍ
OIDHREACHTA

TIONSCNAIMH
ÁITIÚLA
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MICHAEL STARRETT
22 Bhliain ag obair ar son Oidhreacht na hÉireann:
I mí na Nollag 2018, d’imigh Michael
Starrett ar scor óna ról mar Phríomhfheidhmeannach na Comhairle Oidhreachta i
ndiaidh 22 bhliain a chaitheamh ag obair
ar son oidhreacht na hÉireann. Agus cúlra aige san Éiceolaíocht agus Bainistíocht
Tírdhreacha, thug Michael faoin ról mar
chéad Phríomhfheidhmeannaigh na Comhairle Oidhreachta in 1996. Sna blianta ina dhiaidh sin, rinne sé maoirseacht
bheartais agus cláir a fhorbairt chun
oidhreacht nádúrtha, oidhreacht chultúrtha
agus oidhreacht thógtha na hÉireann a
chaomhnú agus a chur chun cinn.
Tháinig cairde, muintir, comhaltaí Boird
agus iarchomhaltaí Boird agus comhghleacaithe le chéile le Michael i Músaem
an Mhíle Mheánaoisigh i gCill Chainnigh
chun ceiliúradh a dhéanamh ar a shaol oibre iontach. I measc na gcainteoirí
bhí Cathaoirleach Líonra na nOifigeach
Oidhreachta, Shirley Clerkin, a thug ardmholadh don mhaoirseacht a rinne Michael
ar bhunú líonra na nOifigeach Oidhreachta ar fud na tíre agus mhol sí freisin a chuid
iarrachtaí leanúnacha i réimse an tírdhreacha, réimse na bithéagsúlachta agus réimse
na hoidhreachta nádúrtha go speisialta.
Chuimhnigh na daoine a bhí ann ar ócáidí
tábhachtacha amhail nuair a bhog an

Chomhairle Oidhreachta go Teach Rothe
agus go Plás an Easpaigh, Cill Chainnigh
ina dhiaidh sin, agus an ceiliúradh in 2015
chun 20 bliain den Chomhairle Oidhreachta a chomóradh.
Agus í ag labhairt ag an gcruinniú deireanach de chuid na Comhairle in 2018, thug
Fionnuala May, Comhalta Boird, aitheantas don iliomad éachtaí a rinne Michael
le linn a ghairme fada.
“Dúirt an tUachtarán Ó hUiginn san óráid
a thug sé tráth chomóradh 20 bliain na
Comhairle Oidhreachta gur fearr leis i
gcónaí an téarma “Oidhreacht” toisc go
ndéanann sé cuimsiú cruinn beacht ar iomláine ár n-oidhreacht, idir ár n-oidhreacht
thógtha agus ár n-oidhreacht nádúrtha ...
D’oibrigh Michael i gcónaí chun an iomláine sin a chur chun cinn.
Is iomaí gaisce atá déanta ag Michael Seachtain na hOidhreachta; an tIonad
Náisiúnta le Sonraí Bithéagsúlachta; an
Clár Fionnachtana; agus an Clár Chaighdeáin Mhúsaeim. Chosain sé an tírdhreach
i gcónaí trí bheartas agus trí thionscadail is samplaí maithe de sin Grúpaí Tionscadal
an Oileáin Mhóir; Iontaobhas Burrenbeo;
Comhairle Ardtailte Chill Mhantáin agus
Coillte Éireannacha.

Tá an-chuid athruithe tar éis teacht ar shochaí na hÉireann le fiche bliain anuas. I rith
na tréimhse sin, d’oibrigh an Chomhairle
agus a comhpháirtithe go dian dícheallach
chun bonneagar agus creat oidhreachta cuimsitheach agus pobalbhunaithe a
fhorbairt chun an oidhreacht a thacú agus
a chur chun cinn ag an leibhéal áitiúil,
agus bhí Michael i gcroílár na hoibre sin
i gcónaí.
Tríd an obair a rinne Michael agus a
chathaoirligh agus boird éagsúla le fiche
bliain anuas, táimid, mar náisiún, tar éis
dul i ngleic leis an oidhreacht arís agus
machnamh a dhéanamh an athuair ar a
bhfuil i gceist leis an oidhreacht. Ní hamháin mar chineál aitheantais a fuaireamar
ónár sinsear ach mar phróiseas athshamhlaíochta leanúnach. Tá Michael tar éis é
sin a dhéanamh mín agus garbh le fuinneamh agus misneach iontach i gcónaí.
Bhí Lorcan Scott, a thosaigh mar Oifigeach
Fiadhúlra leis an bhfoireann in 2018, agus
Virginia Teehan, a tháinig i gcomharbacht
ar Michael mar Phríomhfheidhmeannach i
mí Feabhra 2018, i láthair ann freisin.
Guímid gach rath ar Michael amach
anseo.

An Chomhairle Oidhreachta | Tuarascáil Bhliantúil 2018

28

AN CHOMHAIRLE OIDHREACHTA AR LÍNE
Déanann an Chomhairle Oidhreachta teagmháil le raon
leathan pobal trí ardáin éagsúla meán sóisialta. Tugann
na meáin shóisialta deis don eagraíocht luach ár gcuid
oibre a chur in iúl agus spéis agus feasacht a chothú
ar shaincheisteanna agus gníomhaíochtaí áitiúla agus
náisiúnta araon a bhaineann le hoidhreacht i measc an
phobail i gcoitinne.

Ligeann sé dúinn freisin dul i dteagmháil go minic le réimse
cleachtóirí, gairmithe agus eagraíochtaí atá rannpháirteach
in obair a bhaineann le hoidhreacht, ligeann sé dóibh
nasc a dhéanamh lena chéile agus faisnéis a bhaineann
le hoiliúint agus tionscadail oidhreachta, poist, deiseanna
tairisceana, foilseacháin, taighde agus deiseanna maoinithe
a chomhroinnt. Tá méadú ag teacht go seasta ar líon na
leantóirí thar réimse meán sóisialta le blianta beaga anuas.

8,780
14,060

LEANTÓIR

‘IS MAITH LIOM’

15,739
SÍNTIÚSÓIR

17%

7%

RÍOMHIRIS

MÉADÚ IN 2018

MÉADÚ IN 2018

11%
MÉADÚ IN 2018

FACEBOOK
Faoi dheireadh 2018, bhí 14,060 ‘Is
Maith Liom’ ag leathanach Facebook na
Comhairle Oidhreachta, sin méadú 75% ó
13,059 ‘Is Maith Liom’ ag deireadh 2017.
Tá an chuid is mó de leantóirí (19%) idir
25-44 bliain d’aois, 15% de leantóirí idir
45-54 bliain d’aois agus 13% idir 25-34
bliain d’aois. Tá 8% de leantóirí idir 5564 bliain d’aois, tá 55% díobh 65 bliain
+ agus tá 2% de leantóirí idir 18-24 bliain
d’aois.

TWITTER
Tá an Chomhairle Oidhreachta ar Twitter @HeritageHubIRE. Bhí 8,780 leantóir againn
faoi dheireadh 2018, suas
17% ó 7,282 leantóir ag tús
na bliana. Is mná iad 51% de
leantóirí ar Twitter agus is fir
iad 49% díobh.

RÍOMHIRIS
Bhí 15,739 síntiúsóir ag ríomhiris
na Comhairle Oidhreachta faoi
dheireadh 2018 (suas 11% ó 13,900
in 2017). Is éard atá sa ríomhiris ná
nuacht, imeachtaí, tairiscintí agus deiseanna fostaíochta agus is daoine a
bhfuil spéis acu i gcúrsaí oidhreachta chomh maith le gairmithe tionscail
a bhíonn ina síntiúsóirí.
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ABHCÓIDEACHT LE HAGHAIDH
OIDHREACHTA: COMHAIRLE
& BEARTAS

TEAGMHÁIL LE LIONRAÍ
ÁITIÚLA AGUS
EORPACHA

TOSAÍOCHTAÍ
OIDHREACHTA NÁISIÚNTA
A CHUR AR AGHAIDH

COIMEÁD & CAOMHNÚ
NA hOIDHREACHTA

TIONSCADAIL A THACÚ LENA
NDÉANTAR ATHRÚ
A MHONATÓIRIÚ
INBHUANAITHEACHT
INBHUANAITHEACH POBAL
TUAITHE A CHUR
CHUN CINN

cuspóir straitéiseach 1:
Tosaíochtaí Oidhreachta Náisiúnta a Chur Ar Aghaidh

ABHCÓIDEACHT AR SON NA hOIDHREACHTA:
COMHAIRLE & BEARTAS
Oidhreacht Éireann 2030: I mí Eanáir 2018, chuaigh an
Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta i mbun comhairliúcháin le hionadaithe ó Bhord agus Feidhmeannacht na
Comhairle Oidhreachta maidir le pleananna chun doiciméad
comhairliúcháin a ullmhú le haghaidh a Plean Oidhreachta
nua 10 mbliana, ‘Oidhreacht Éireann 2030’. Chuir an Chomhairle Oidhreachta a tuairimí féin ar fáil maidir le bagairtí don
oidhreacht amach anseo; an tábhacht a bhaineann le hearnáil
chomhtháite oidhreachta a bhfuil na hacmhainní iomchuí aici,
agus an tábhacht a bhaineann le dul i dteagmhail le daoine óga maidir leis an oidhreacht. Moladh freisin infheistíocht
leanúnach a dhéanamh sa tsócmhainn náisiúnta chomhroinnte.
Mar phríomh-chomhpháirtí na Roinne sa phróiseas comhairliúcháin phoiblí, bhí Cathaoirleach na Comhairle Oidhreachta
in éineacht leis an Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta,
Josepha Madigan, TD, chun an doiciméad comhairliúcháin
sin a sheoladh i gCartlann Ailtireachta na hÉireann i mí na
Samhna 2018. D’eagraigh an Chomhairle Oidhreachta trí sheisiún comhairliúcháin réigiúnacha go luath in 2019, imeachtaí
a chomhlánaigh na himeachtaí áitiúla arna n-eagrú ag Oifigí
Oidhreachta ar fud na tíre.
Forbairt Músaem: In 2018, tugadh cuireadh do Bhainisteoir
Tionscadail an Chláir um Chaighdeáin Músaem in Éirinn, Leslie-Ann Hayden, páirt a ghlacadh i gceardlann arna eagrú i
gCorcaigh ag an Dr Gillian O’Brien, Ollscoil John Moores,
Learpholl. Mar thoradh ar an gceardlann, foilsíodh tuarascáil
dar teideal Inception, Development and Operation: Site-specific museums. Is féidir an tionscadal a fháil ar https://gillianmobrien.files.wordpress.com/2018/06/obrien-inception-development-operation-site-specific-museums-2018.pdf
Sonrú Limistéar Caomhnaithe I mí na Samhna 2018,
foilsíodh mórthuarascáil arna tiomsú ag Oifigeach Ailtireachta
na Comhairle Oidhreachta, Colm Murray, i gcomhar le Comhlaigh Blackwood, Ailtirí & Sainchomhairleoirí Caomhnaithe
Foirgnimh, agus HRA Planning. Is é The Effective Use of Conservation Area Designation: Tools for Assessment and Implementation. A Study of Youghal, Co Cork and Blackpool, Cork City

an teideal a bhí ar an tuarascáil thábhachtach seo. Rinne Colm
Murray ionadaíocht ar an gComhairle Oidhreachta ag grúpa
stiúrtha na Roinne Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta maidir
leis an bPlean Oiriúnaithe Earnála um Athrú Aeráide agus an
Oidhreacht Thógtha agus Seandálaíocht.

AG TACÚ LE TIONSCADAIL LENA NDÉANTAR
MONATÓIREACHT AR ATHRÚ
An tIonad Náisiúnta le Sonraí Bithéagsúlachta: Is ionad náisiúnta é an tIonad Náisiúnta le Sonraí Bithéagsúlachta
Náisiúnta arna bhunú ag an gComhairle Oidhreachta in 2007,
a bhailíonn agus a bhainistíonn sonraí d’fhonn acmhainn fiadhúlra na hÉireann a dhoiciméadú agus an dóigh a bhfuil sé
ag athrú a rianú. Déanann an Chomhairle Oidhreachta agus
an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta an tIonad a
mhaoiniú le príomhbhuiséad bliantúil de bheagáinín de bhreis
agus €0.5 milliún sa bhliain. Tá ochtar ball foirne fostaithe go
lánaimseartha agus soláthraíonn sé na seirbhísí bainistíochta sonraí chun sonraí a dhoiciméadú agus a bhainistiú maidir le bithéagsúlacht na hÉireann, acmhainn a chuireann €2.6
billiún ar a laghad le geilleagar na hÉireann gach bliain. Trí
thairseach léarscáilithe náisiúnta an Ionaid Náisiúnta le Sonraí
Bithéagsúlachta Náisiúnta, Léarscáileanna Bithéagsúlachta,
déantar níos mó ná 4.16 milliún breathnóireacht a léarscáiliú
anois de 16,088 speiceas ó 144 thacar sonraí ar leith, agus
tá na sonraí uile seo ar fáil saor in aisce chun cinnteoireacht a
threorú chun cuidiú le bithéagsúlacht a chaomhnú. Tá teacht ar
na sonraí uile ar https://maps.biodiversityireland.ie/
Bainistíonn an tIonad Sonraí líonra mór d’eolaithe is saoránaigh
a chuireann líon mór sonraí leis maidir le bithéagsúlacht ina
gceantar féin. In 2018, den chéad uair riamh, seoladh breis
agus 100,000 taifead isteach in aon bhliain amháin chuig an
Ionad Sonraí trí Thairseach Eolaíochta Shaoránach na hÉireann
https://records.biodiversityireland.ie/
Táscairí Bithéagsúlachta Náisiúnta: Déanann an tIonad Sonraí
bainistiú ar Tháscairí Bithéagsúlachta Náisiúnta na hÉireann
agus tuairiscíonn sé ar bhonn bliantúil maidir le stádas agus
treochtaí bithéagsúlachta. Is féidir an t-eolas nuashonraithe a
fheiceáil ar https://maps.biodiversityireland.ie/
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tá 140 grúpa i gComórtas na mBailte Slachtmhara tar éis
dul in iomaíocht chun gradam na bpailneoirí a fháil ó bhí
2016 ann. Is iontach an ráta soláthair é seo agus is léiriú é
ar rath an phlean. Tá tuilleadh eolais faoi Phlean Pailneoirí
Uile Éireann le fáil ar http://pollinators.ie/

An Dr Tomás Murray agus Vivienne Kelly agus an gradam ‘An leas is fearr
a bhaint as sonraí chun tionchar sóisialta a bhaint amach’ á fháil acu thar
ceann an Ionaid Sonraí ag na Gradaim DatSci i mBaile Átha Cliath.

Cláir Monatóireachta Náisiúnta: Is ann do thrí chlár
monatóireachta náisiúnta seanbhunaithe anois lena ndéantar
athruithe ar fheithidí na hÉireann a rianú, agus tá 10 mbliana
de shonraí leanúnacha bailithe ag an gceann is fadtréimhsí,
i.e. an Scéim Monatóireachta Féileacán. Tá sonraí luachmhara
á soláthar ag an Scéim Monatóireachta Bumbóg freisin
maidir le seirbhísí pailnithe ó 103 láithreán ar fud na tíre agus
déantar monatóireacht anois ó 38 láithreán ar chaomhnú an
Fhritileáin Réisc, an t-aon speiceas d’fheithid dá dtugtar cosaint
faoi Threoir an AE maidir le Gnáthóga. Léiríonn an Scéim
Monatóireachta Bumbóg go bhfuil meath nach mór 14% tar
éis teacht ar líon na mbumbóg thar tréimhse 6 bliana, agus
tá meath foriomlán 6% tagtha orthu thar tréimhse 10 mbliana.
Plean Pailneoirí Uile-Éireann (2015-2020): Sheol an tIonad
Náisiúnta le Sonraí Bithéagsúlachta Náisiúnta an Plean seo in
2015 le tacaíocht ón gComhairle Oidhreachta agus ón mBord
Bia chun aghaidh a thabhairt ar shaincheist chriticiúil, i.e. an
meath atá ag teacht ar líon na bpailneoirí in Éirinn. Tacaíonn
níos mó ná 100 eagraíocht rialtasacha agus neamhrialtasacha
leis an bplean agus aithnítear 81 beart leis atá le glacadh chun
Éire a dhéanamh níos neamhdhíobhálaí do phailneoirí. In 2018,
rinneadh na gníomhaíochtaí aitheanta a chur chun feidhme ar
bhonn leanúnach, agus tá 61% de na gníomhaíochtaí curtha
chun feidhme cheana féin, tá 31% díobh idir lámha agus níl
tús curtha fós le 8% de na gníomhaíochtaí. Tá breis agus 110
gnólacht cláraithe mar chomhpháirtithe sa phlean anois agus

Tá ríméad ar an Ionad Náisiúnta le Sonraí Bithéagsúlachta gur bronnadh an gradam ‘An leas is fearr a bhaint
as sonraí chun tionchar sóisialta a bhaint amach’ air ag
searmanas na nGradam DatSci a reáchtáladh le déanaí
i mBaile Átha Cliath. Tugann na Gradaim DatSci, arna urrú
ag Deloitte, na heolaithe sonraí is fearr agus is cliste in Éirinn
chun aitheantas a thabhairt ar an obair thábhachtach atá á
déanamh i gceann de na hearnálacha is mó a bhfuil borradh
fúithi in Éirinn. Is catagóir nua sna Gradaim DatSci é an gradam ‘An leas is fearr a bhaint as sonraí chun tionchar sóisialta
a bhaint amach’’, arna n-urrú ag Deutsche Bank, agus mheall
sé iontrálaithe ó áiteanna ar fud na hEorpa in 2018. Fógraíodh
an gradam ag searmanas gradaim speisialta arna reáchtáil i
mBaile Átha Cliath ar an 7 Meán Fómhair agus bhí breis agus
300 eolaí sonraí agus ionadaí tionscail i láthair ann.
Leis an ngradam seo, aithnítear go bhfuil an tIonad Náisiúnta
le Sonraí Bithéagsúlachta tar éis tionchar dearfach a chothú
ar an tuiscint naisiúnta ar bhithéagsúlacht na hÉireann, acmhainn nádúrtha thábhachtach a chuireann €2.6 billiún ar a
laghad le geilleagar na hÉireann gach bliain. Trí mhodheolaíochtaí eolaíochta a úsáid in éineacht le teicnící nuálacha
anailísíochta sonraí, agus le tacaíocht ó theicneolaíochtaí
nua-aimseartha, tá próifíl na bithéagsúlachta á hardú ag an
Ionad, tá rannpháirtíocht saoránach á spreagadh aige tríd
an mbithéagsúlacht a thaifeadadh agus a chaomhnú, agus tá
tionchar á imirt ar bheartas trí dhearcadh láidir sonraíbhunaithe
a chur ar fáil.

INMHARTHANACHT POBAL TUAITHE A CHUR
CHUN CINN
Grúpa Tionscadal an Oileáin Mhóir: Is grúpa oibre
pobail é Grúpa Tionscadail an Oileáin Mhóir atá ag obair
chun daonra an Oileáin Mhóir, Co. Chorcaí, a choinneáil trí
fhostaíocht a chruthú, trí thionscnaimh pobail a chur chun cinn
agus trí thacú le gnólachtaí áitiúla. Ó 2003, tá an Chomhairle
Oidhreachta tar éis oibrí forbartha lánaimseartha a mhaoiniú
chun plean caomhnaithe arna dhréachtú don oileán a chur i
bhfeidhm.
Rinne Grúpa Tionscadal an Oileáin Mhóir roinnt tionscadal
agus tionscnamh a chur chun feidhme faoin bPlean Caomhnaithe in 2018. Lean Grúpa Tionscadal an Oileáin Mhóir
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de stair mhíleata uathúil an Oileáin Mhóir a chomóradh
agus le tacaíocht ón gComhairle Oidhreachta, reáchtáladh
imeacht cuimhneacháin 80 bliain chun aistriú Dhún Bhaile
an Chaisleáin ar an Oileán Mór go Saorstát na hÉireann a
chomóradh. Ba cheann de na trí chalafort conartha in Éirinn é
Dún Bhaile an Chaisleáin. D’fhreastail breis agus 150 duine ar
an imeacht sin agus mar chuid den chuimhneachán, rinne Dún
Uí Choileáin, Corcaigh, searmanas míleata iomlán; rinneadh
cúirtéis 21 gunna; agus rinne Aerchór na hÉireann tareitilt.
Táthar ag leanúint ar aghaidh leis an obair athchóirithe ar Bhataire an Longfoirt, a bhí ina dhún le linn an Chéad Chogadh
Domhanda. In 2018, cuireadh tús leis an obair athchóirithe
ar dhá ghunna airtléire cósta 6” sa Bhataire. I mí na Samhna 2018, reáchtáladh imeacht i mBataire an Longfoirt chun
comóradh céad bliain a dhéanamh ar Lá an tSosa Cogaidh.
Le linn Sheachtain na hOidhreachta, reáchtáil Grúpa Tionscadal an Oileáin Mhóir siúlóid staire míleata treoraithe, caint
ar Chailleach Bhéarra agus seoladh oifigiúil stáisiúin raidió
pobail nua don Oileáin Mór a chraoltar beo ar an ngréasán
FM agus ar fud an domhan trí é a shruthú ar an idirlíon.
Rinne Grúpa Tionscadal an Oileáin Mhóir an Fhéile Amharclainne bhliantúil Fit Up a óstáil arís i mbliana in Iarthar Chorcaí
agus d’fhreastail an lucht féachana is mó riamh ar na léirithe.
Le tacaíocht ó Oifig Ealaíon Chomhairle Contae Chorcaí,
thugamar faoi thionscadal chun grianghraf a thógáil de gach
oileánach. Lean Grúpa Tionscadal an Oileáin Mhóir de
bheith ag obair le Grúpa Idir-Ghníomhaireachta Oileáin Iarthar Chorcaí agus leis an gComhairle Pobail chun na hoileáin
a chur ar chlár oibre na ngníomhaireachtaí rialtais éagsúla i
gContae Chorcaí
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Fóram Ardtailte na hÉireann: Is comhlacht deonach é Fóram
Ardtailte na hÉireann a chuidíonn le pobail ardtailte tabhairt
faoin oiread dúshlán eacnamaíoch, sóisialta agus comhshaoil
a thagann chun cinn i gceantair ardtailte na hÉireann. Is é an
fhís atá ag an bhFóram ná pobail ardtailte agus timpeallachtaí
sléibhe íocónacha na hÉireann a chaomhnú mar áiteanna
tarraingteacha, beoga agus fáilteacha ina gcónaíonn, ina
n-oibríonn agus ina mbaineann daoine taitneamh as áineas.
Is tionscnamh comhpháirtíochta uile-Éireann é Líonra Comhpháirtíocht Ardtailte na Comhairle lena gcuimsítear rialtas
náisiúnta, rialtas áitiúil, pobail ardtailte, feirmeoireacht sléibhe,
úsáideoirí áineasa agus gníomhaithe ERN éiceolaíocha agus
tuaithe ag obair le chéile ar bhealach comhtháite d’fhonn inmharthanacht fhadtéarma na n-ardtailte a chinntiú. Bhí obair
luachmhar Fhóram Ardtailte na hÉireann thar na blianta ina
bunsraith den líonra nua seo agus bíonn Fóram Ardtailte na
hÉireann rannpháirteach ó lá go lá i ngnéithe agus bainistíocht
na feidhme laistigh den Chomhairle Oidhreachta.
I gcomhar leis an gComhairle Oidhreachta, bhunaigh Fóram
Ardtailte na hÉireann Bord Bainistíochta Chomhpháirtíochta na
nArdtailte. Ag a chruinniú tionscnaimh i mí na Bealtaine 2018,
d’fhéach an Bord chun scéim deontas uile-oileáin a bhunú le
haghaidh cuairteanna staidéir. Thug an scéim seo tacaíocht do
12 chomhpháirtíocht ardtailte chun cuairt a thabhairt ar ghrúpaí
bunaithe eile chun foghlaim uathu.
I mí Dheireadh Fómhair, reáchtáil Fóram Ardtailte na hÉireann comhdháil dar teideal ‘Comhpháirtíocht sna hArdtailte’
sa Mhala Raithní, Co. Mhaigh Eo. Chumhdaigh cainteoirí
na comhdhála go leor ábhar éagsúil lena n-áirítear forbairt
pobail sócmhainnbhunaithe; próifíliú socheacnamaíoch uile-

Ar barr: Túr Martello, An tOileán Mór: Túr Martello Cloughland, An tOileán Mór (Grianghraf le Helen Riddell)
Ag an mbun: An tUasal Denis Strong, Bainisteoir Réigiúnach an Iarthair de chuid na Seirbhíse Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra, le toscairí ar thuras
allamuigh chun féachaint ar Thionscadal Néifinn Fiáin i bPáirc Náisiúnta Bhaile Chruaich mar chuid de Chomhdháil Fhóram Ardtailte na hÉireann sa Mhala
Raithní, Co. Mhaigh Eo i mí Dheireadh Fómhair 2018. (Le caoinchead ó Mary Mulvey)
Ar dheis: Muintir an Oileáin Mhóir: 100 Oileánach ar tógadh grianghraif díobh i mí Aibreán 2018. (Grianghraf le Ed Godsell)
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-oileáin ar phobail ardtailte; geo-dhearadh i nuálaíocht
pobail; suirbhéireacht agus nuálaíocht éiceolaíoch i mbainistiú
fásaigh; bainistíocht seirbhíse éiceachórais agus meon pobal i
ndáil le scéimeanna agra-chomhshaoil. Le linn cúig cheardlann
chomhdhála, rinneadh plé ar comhpháirtíochtaí éifeachtacha
a chothú, creimeadh ardtailte a bhainistiú, nuálaíocht san
éiceathurasóireacht, éagsúlú tuaithe agus scéimeanna agrachomhshaol.

CAOMHNÚ NA HOIDHREACHTA
An Scéim Intéirneachta Caomhnaithe: Lean an Chomhairle
Oidhreachta le tacaíocht a thabhairt do Scéim Intéirneachta
Caomhnaithe i gcúig cinn d’institiúidí cultúrtha náisiúnta na
hÉireann-Dánlann Náisiúnta na hÉireann, Coláiste na Tríonóide,
Baile Átha Cliath, Leabharlann Náisiúnta na hÉireann, Cartlann
Náisiúnta na hÉireann agus Leabharlann Chester Beatty. Bhí
deis iontach ag mic léinn iarchéime um chaomhnú leabhar,
páipéir agus péinteála le déanaí dul go Baile Átha Cliath
chun leanúint lena scileanna a fhorbairt agus iad ag obair le
bailiúcháin cháiliúla na hÉireann faoi mhaoirseacht caomhnóirí
de chlú idirnáisiúnta.
Leis an scéim intéirneachta seo, arna tionscnamh in 2006,
cuirtear líonrú agus foghlaim chun cinn i measc na n-intéirneach
a thagann le chéile go rialta chun a gcuid tionscadal éagsúil
a phlé. In 2018, tugtar faoi raon tionscadal lena n-áirítear
ullmhúcháin le haghaidh thaispeántas na lámhscríbhinní Coetivy
i Leabharlann Chester Beatty; ceangail a dheisiú ar shaothair
shuntasacha i mbailiúchán stairiúil Choláiste na Tríonóide, Baile
Átha Cliath; tithe stórála nua a ullmhú le haghaidh priontaí
agus pleananna ailtireachta ag an Leabharlann Náisiúnta;
léarscáileanna luachála 19ú haoise a dheisiú d’fhonn rochtain
a thabhairt do thaighdeoirí i gCartlann Náisiúnta na hÉireann.
Déanann an Oifig Luachála comh-mhaoiniú ar an intéirneacht
sa Chartlann Náisiúnta freisin.
Chun Bliain Eorpach na hOidhreachta Cultúrtha a chomóradh,
scríobh an Dr Hugh Maguire foilseachán gearr chun
comhoibriú 10 mbliana idir an Chomhairle Oidhreachta agus
na hinstitiúidí cultúrtha a cheiliúradh, agus reáchtáladh
siompóisiam i Leabharlann Chester Beatty i mí an Mheithimh
2018, imeacht a thug go leor de na céimithe ar fud na hÉireann
agus na Ríochta Aontaithe le chéile chun a dtionscadail reatha
a chur i láthair. Tá cáil idirnáisiúnta ar an intéirneacht seo anois
agus meastar gur deis í dul ag obair i gceardlanna gnóthacha,
scileanna nua a fhoghlaim agus barr feabhais a chur orthu agus
ar deireadh thiar thall, cé gur mic léinn iad ag deireadh an lae,
cuimhnítear ar na hintéirnigh agus léirítear ardmheas orthu as

na scileanna a chuireann siad leis an obair chaomhnaithe a
dhéanann siad ar na bailiúcháin thábhachtacha Éireannacha
seo. https://tinyurl.com/CI-scheme
In 2018, is iad na ceathrar intéirneach a ghlac páirt sa scéim ná
Janay Laudat i Leabharlann Náisiúnta na hÉireann, Benjamin
Kirshner i Leabharlann Choláiste na Tríonóide, Baile Átha
Cliath, Joey Shaker i gCartlann Náisiúnta na hÉireann, agus
Alice Derham i Leabharlann Chester Beatty.

TEAGMHÁIL LE LÍONRAÍ ÁITIÚLA &
EORPACHA
Líonra Bhailte Múrtha na hÉireann: Is é ról Líonra Bhailte
Múrtha na hÉireann comhaontú agus comhordú a dhéanamh
ar iarrachtaí straitéiseacha na n-údarás áitiúil a bhíonn baint
acu le bailte múrtha stairiúla in Éirinn, thuaidh agus theas, a
bhainistiú, a chaomhnú agus a fheabhsú. Ta nasc foirmiúil ag an
Líonra le Bailte Múrtha na hEorpa, an comhlachas idirnáisiúnta
maidir le forbairt inbhuanaithe a dhéanamh ar bhailte múrtha,
cathracha múrtha agus bailte daingnithe stairiúla. Bunaithe ag
an gComhairle Oidhreachta in 2005, tá 29 ballbhaile agus
sráidbhaile ar fud na hÉireann sa líonra faoi láthair. Is iad sin:
Baile Átha an Rí, Baile Átha Luain, Baile Átha Í, Droichead
na Bandan, Cill na Mallach, Cairlinn, Caisleán an Fhorgais,
Carraig na Siúire, an Caiseal, Díseart Diarmada, Cluain
Meala, Corcaigh, Doire, Droichead Átha, Baile Átha Cliath,
Fiodh Ard, Gaillimh, Ceanannas, Cill Dara, Cill Chainnigh, Cill
Mocheallóg, Cathair Luimnigh, Baile Locha Riach, Ros Mhic
Thriúin, Rinn Dúin, Baile Átha Troim, Port Láirge, Loch Garman
agus Eochaill.
Bhí bliain eile ghnóthach ag Líonra Bhailte Múrtha na hÉireann in 2018. Cuireadh maoiniú ar fáil don obair caomhnaithe,
tugadh tacaíocht d’fhéilte, scríobhadh doiciméid chomhairleacha agus reáchtáladh imeachtaí oiliúna arís i mbliana. Is a bhuí
leis an dá shruth maoinithe atá ag an Líonra a tharla an-chuid
de na gníomhaíochtaí seo.
In 2018, chuir Líonra Bhailte Múrtha na hÉireann €135,000 ar
fáil le haghaidh seacht dtionscadal um chaomhnú balla baile.
Rinneadh ceann de na tionscadail sin i mBaile Loch Garman,
áit a raibh an obair caomhnaithe ina cuid de thionscadal ní ba
mhó agus ní ba fhadtéarmaí chun reilig agus eaglais mheánaoiseach a oscailt mar láithreán conláiste le haghaidh daoine
áitiúla agus cuairteoirí. Cuireadh dhá thionscadal fadtéarmacha
i gcrích in 2018: : Mionpháirc Seandálaíochta Thúr an Talbóidigh i
gCill Chainnigh agus Cabhsa an Bhalla Thiar i gCill Mocheallóg.

An Chomhairle Oidhreachta | Tuarascáil Bhliantúil 2018

ÁR 2 9 B AI LE B AL L
BAILE ÁTHA AN RÍ
BAILE ÁTHA LUAIN
BHAILE ÁTHA Í
DROICHEAD NA BANDAN
CILL NA MALLACH
CAIRLINN
CAISLEÁN FHEARGHAIS
CARRAIG NA SIÚIRE
CAISEAL
DÍSEART DIARMADA
CLUAIN MEALA
CATHAIR CHORCAÍ
DOIRE
DROICHEAD ÁTHA
CATHAIR BHAILE ÁTHA
CLIATH

DROICHEAD ÁTHA
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CILL DARA
CILL CHAINNIGH
CILL MOCHEALLÓG
CATHAIR LUIMNIGH
BAILE LOCHA RIACH
ROS MHIC THRIÚIN
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BAILE ÁTHA TROIM
PORT LÁIRGE
BAILE LOCH GARMAN
EOCHAILL
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Cuireadh €77,000 ar fáil ónár gciste léirmhíniúcháin do 16
bhaile chun féilte agus gníomhaíochtaí eile oideachais agus
turasóireachta a reáchtáil i mbailte múrtha. D’fhreastail thart ar
30,000 duine ar imeachtaí a reáchtáladh le tacaíocht ó Líonra
Bhailte Múrtha na hÉireann. D’fhreastail breis agus 15,000 duine ar an deireadh seachtaine meánaoiseach i mBaile Locha
Riach - an fhéile mheánaoiseach saor in aisce is mó in Éirinn.

an AE mar cheann amháin den dá shampla dea-chleachtais
in Éirinn i ndáil leis an gcultúr a úsáid chun an t-iomaíochas
áitiúil a fheabhsú. Ansin, i mí na Samhna, bronnadh an gradam ‘Féile na Bliana’ ar Fhéile Mheánaoiseach Eochaille ag
na Gradaim Barr Feabhais i Rialtais Áitiúil. Tá Líonra Bhailte
Múrtha na hÉireann ina phríomh-mhaoinitheoir agus tacadóir
ag an imeacht sin ón tús.

Le linn na bliana, lean Líonra Bhailte Múrtha na hÉireann de
chomhdhálacha agus seimineáir a eagrú agus cabhrú lena
bhforbairt. In 2018, d’fhreastail thart ar 800 duine ar an iomlán
ar imeachtaí oiliúna de chuid an Líonra. Rinne Líonra Bhailte
Múrtha na hÉireann trí cinn de na comhdhálacha seo a eagrú
go díreach. Is iad sin Comhdháil na mBailte Oiriúnaitheacha
agus Cruinniú Ginearálta Bliantúil Líonra Bhailte Múrtha na
hÉireann; an seimineár ‘Ealaíon agus Oidhreacht ag oibriú le
chéile’; agus an chomhdháil 5 lá dar teideal 'Dig: the value of
archaeology for society and the economy'. Is féidir teacht ar
chuir i láthair ón dá imeacht deireanacha ar chainéal YouTube
Líonra Bhailte Múrtha na hÉireann ar https://tinyurl.com/youtube-Dig and https://tinyurl.com/Arts-HeritageSeminar. Thug
Líonra Bhailte Múrtha na hÉireann tacaíocht do chomhdháil
2 lá i nDoire dar teideal 'Unlocking Prosperity through Heritage-Led Regeneration'.

Buaicphointe eile don Líonra in 2018 ná an obair a rinneadh
ar Pháirc Seandálaíochta Thúr an Talbóidigh. Is é Túr an Talbóidigh an chuid is iontaí de bhalla cathrach meánaoiseach
Chill Chainnigh. Go dtí le gairid, bhí daoine ag lorg a scriosadh ar chúiseanna sláinte agus sábháilteachta. Trí dhul ag
obair leis an údarás áitiúil, áfach, ní hamháin gur éirigh linn é
a shábháil, d’éirigh linn mionpháirc a chruthú agus an túr ina
croílár aici. Tá sé ar oscailt anois agus baineann daoine áitiúla
agus turasóirí araon taitneamh aisti. Úsáideadh an túr freisin
mar ionad le haghaidh Fhéile Ealaíon Chill Chainnigh. Bhí
Líonra Bhailte Múrtha na hÉireann ina phríomh-mhaoinitheoir
maidir leis an túr a chaomhnú. Thugamar tacaíocht freisin do
léirmhíniú a dhéanamh ar an láithreán.

Chabhraíomar leis an doiciméad comhairleach Ballybrilliant:
heritage led regeneration in five Irish towns a fhoilsiú agus
bhíomar i gceannas ar dhoiciméid chomhairleacha eile atá
dírithe ar mhargaíocht a dhéanamh ar fhéilte agus imeachtaí
oidhreachta a fhoilsiú freisin. Cuireadh é sin go léir i gcrích trí
leathnú a dhéanamh ar ár leabharlann mhór ar líne atá dírithe
ar an athghiniúint oidhreachta, agus tríd an t-aon suíomh
gréasán cuimsitheach amháin in Éirinn do phobail a chruthú
chun eolas a chur ar fáil maidir leis an athghiniúint uirbeach.
Tugadh ardmholadh do Líonra Bhailte Múrtha na hÉireann
faoi dhó in 2018 as caighdeán na hoibre a dhéanann sé; uair
amháin go díreach agus go hindíreach an uair eile. I mí Iúil, tugadh aitheantas dúinn ag Coiste Eorpach na Réigiún de chuid

Siúlóid timpeall ar Bhaile Átha na Rí i ndiaidh Chruinniú
Ginearálta Bliantúil Líonra Bhailte Múrtha na hÉireann in 2018
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AG TACÚ LE TIONSCADAIL A CHUIREANN
AN IONCHUIMSITHEACHT CHUN CINN
Gradaim na hOidhreachta Náisiúnta: The Le Gradaim na
hOidhreachta Náisiúnta, tugtar aitheantas go bliantúil do
dhíograis daoine aonair agus grúpaí pobail ar fud na hÉireann maidir le hoidhreacht na hÉireann a chaomhnú agus a chur
chun cinn. Ba ócáid an-speisialta ar fad a bhí ann i mbliana in
Acadamh Ríoga na hÉireann toisc gur searmanas dúnta Bhliain Eorpach na hOidhreachta Cultúrtha, 2018, a bhí
ann freisin. D’fhreastail an tAire Stáit ag an Roinn
Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Seán
Kyne TD, ar an imeacht speisialta seo agus
rinne an craoltóir RTÉ, Mary Kennedy, an
oíche a chur i láthair.
Tá catagóirí na ngradam leagtha
amach chun mórtas áite agus rannpháirtíocht pobail i Seachtain na
hOidhreachta a chothú. Bronntar
Gradam Laoch na hOidhreachta ar dhuine aonair nó ar eagraíocht
a dhéanann obair den scoth chun an
oidhreacht a chosaint agus a chur chun cinn
ina gceantar féin.
Tá Gradam na hOidhreachta Ceilte oscailte d’eagraithe
imeachta a n-éiríonn leo iniúchadh a dhéanamh le linn Sheachtain Náisiúnta na hOidhreachta ar ghnéithe d’oidhreacht na
hÉireann nach bhfuil a lán eolais ann fúthu.
Déanann catagóir na bPobal Oidhreachta ceiliúradh ar na
heagraithe imeachta a thugann a bpobail le chéile. Tá Gradam
na Leanaí dírithe ar imeachtaí a chabhraíonn le leanaí eolas
a fháil faoin oidhreacht agus taitneamh a bhaint aisti freisin. In
2018, tugadh isteach gradam nua, ‘Le Chéile san Eoraip’ mar
chomhartha aitheantais do Bhliain Eorpach na hOidhreachta
Cultúrtha chun aitheantas a thabhairt d’eagraithe imeachta a
dhéanann iniúchadh ar naisc oidhreachta na hÉireann le háiteanna eile san Eoraip.
Bhí ríméad ar an gComhairle Oidhreachta Eugene Dunbar ó
Chontae na hIarmhí a ainmniú mar Laoch na hOidhreachta
2018. Is tathantóir díograiseach fonnmhar é ó thaobh tuiscint
a chothú ar an oidhreacht. Bronnadh an gradam Le Chéile san
Eoraip ar thrí eagraíocht: Comhairle Caomhnaithe Phortaigh na

hÉireann as imeacht a chothaigh feasacht ar thábhacht phortaigh na hÉireann ag leibhéal hEorpa; Cumann Staire Chill
Rois agus an Ceantar Máguaird as an taispeántas a rinne
siad ar Cheirmigh Chill Rois; agus Féile Mheánaoiseach Bhaile
Locha Riach as imeacht a chuir béim ar na cosúlachtaí agus
éagsúlachtaí cultúrtha idir Éirinn, an Ungáir agus an Spáinn, trí
chainteanna, bia agus deoch agus ceol a chur ar fáil ó na trí
tír sin.
Bronnadh Gradam na hOidhreachta Ceilte ar Kerry
Geo Adventures / Músaem Contae Chiarraí
as imeacht dar teideal, ‘By Hammer, Lens
and Pencil’, a rinne léiriú ar scéal an gheolaí Éireannaigh Frederick James Foot
(1830-1867). Bronnadh Gradam
na bPobal ar Ghailearaí Ealaíne
Crawford i gCorcaigh as ‘Creative Connections’, saothar comhoibritheach teicstíle arna chruthú
ag mná ó seacht dtír éagsúla. Ar
deireadh, bronnadh Gradam na
Leanaí ar Ionad Theach na mBocht
na hÉireann as ‘The Master and the
Mystery’. Leis an imeacht speisialta seo
do leanaí, rinneadh iniúchadh ar an saol
i dTeach na mBocht agus reáchtáladh cóisir
tae bhig ina dhiaidh sin.

SEACHTAIN NÁISIÚNTA NA HOIDHREACHTA
Tá Seachtain Náisiúnta na hOidhreachta ina cuid de Laethanta Oidhreachta na hEorpa, comhthionscnamh de chuid
Chomhairle na hEorpa agus an Aontas Eorpaigh ina mbíonn
breis agus 40 tír páirteach gach bliain. In Éirinn, déanaimid
Laethanta Oidhreachta na hEorpa a cheiliúradh le seachtain
iomlán d’imeachtaí a reáchtáiltear an tseachtain deireanach
de mhí Lúnasa. Bíonn an chuid is mó de na himeachtaí saor
in aisce agus cuireann an clár béim ar an obair iontach atá
á déanamh i bpobail uile na hÉireann chun ár n-oidhreacht
nádúrtha, ár n-oidhreacht thógtha agus ár n-oidhreacht chultúrtha a chaomhnú agus a chur chun cinn. Agus an Chomhairle
Oidhreachta ina comhordaitheoir uirthi, is í Seachtain Náisiúnta
na hOidhreachta an t-imeacht cultúrtha is mó in Éirinn i gcónaí.
In 2018 reáchtáil 1,200 eagraí imeachta 2,190 imeacht ar fud
na tíre.
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ar thurasóireacht an dúchais ina chuid ríthábhachtach do
staid na hÉireann mar cheann scríbe saoire idirnáisiúnta, tá
príomhról ag an líonra oibrithe deonacha Ireland Reaching
Out ó thaobh eolas áitiúil agus céad míle fáilte a sholáthar
chun an fás sin i líon na gcuairteoirí a choinneáil ar siúl.

Oibrithe Deonaithe Ireland Reaching Out ag
teacht le chéile i gCo. Uíbh Fhailí.
Le caoinchead ó Ireland Reaching Out

D’fhreastail 435,337 duine ar na himeachtaí éagsúla - sin nach
mór a dhá oiread níos mó ná 2013. Rinneadh suirbhé maidir le
Seachtain Náisiúnta na hOidhreachta agus is mór an spreagadh é gur aontaigh, nó gur aontaigh go láidir, 100% de na
freagróirí leis an ráiteas ‘Méadaíonn Seachtain Náisiúnta na
hOidhreachta an méid feasachta agus eolais atá ag an bpobal ar chúrsaí oidhreachta’.
Agus í ina cuid lárnach de Bhliain Eorpach na hOidhreachta
Cultúrtha, 2018, bhain an téama ‘Roinn Scéal, Cothaigh Nasc’
le Seachtain na hOidhreachta. Rinne pobail ar fud na hÉireann iniúchadh ar an téama sin trí thurais, siúlóidí, ceardlanna,
cainteanna, taispeántais, gníomhaíochtaí allamuigh agus go
leor leor eile a reáchtáil.

TEAGMHÁIL A CHOTHÚ LEIS AN DIASPÓRA
Ireland Reaching Out: Is éard atá in Ireland Reaching Out
(Ireland XO) ná Clár Náisiúnta an Diaspóra lena gcuirtear
ar chumas phobail áitiúla in Éirinn ar fud oileán na hÉireann
nascadh le daoine de shliocht an cheantair. Déantar na naisc
sin a chothú agus a bhainistiú tríd an láithreán gréasáin www.
irelandxo.com ag a bhfuil 100,000 ball ar fud an domhain,
agus lena ligtear do gach pobal a líonra diaspóra domhanda
féin a bhainistiú.
In 2018, chuir oibrithe deonacha Ireland XO fáilte roimh
bhreis agus 300 grúpa cuairteoirí a tháinig ar ais go hÉirinn
chun eolas a fháil faoina mbunús sinsearach agus a gcuid
aitheantas cultúrtha Éireannach. Agus an fás bliain le bliain

Tá an Diaspóra agus pobail Éireannacha an-tógtha leis
na Croinicí XO agus tá breis agus 6,000 iontráil cruthaithe
anois ar an ardán sluafhoinsithe seo le haghaidh eolais
oidhreachta áitiúil. Tá Ireland Reaching Out ar lorg daoine a
bhfuil spéis acu in oidhreacht áitiúil agus ar mian leo a bheith
rannpháirteach i bhfáilte a chur roimh chuairteoirí chuig a
bpobail féin. Seol ríomhphost chuig info@irelandxo.com chun
tuilleadh eolais a fháil.

CLÁIR DHEONTAIS NA COMHAIRLE
OIDHREACHTA
Scéim Deontais um Fhoirgnimh Feirme Thraidisiúnta
GLAS: Tá an Scéim Deontais um Fhoirgnimh Feirme Thraidisiúnta,
scéim ar a léirítear an-mheas, á reáchtáil ag an gComhairle
Oidhreachta ó 2008, i gcomhar leis an Roinn Talmhaíochta, Bia
agus Muirí. Tríd an scéim seo, aithnítear luach na bhfoirgneamh
feirme traidisiúnta agus a rannchuidiú le tírdhreach na hÉireann
trí dheontais a sholáthar chun iad a dheisiú agus a chaomhnú.
In 2018 tugadh tacaíocht do 54 deontaí chun 88 foirgneamh
agus 3 struchtúr gaolmhara eile a chaomhnú. Tá sé mar aidhm
ag an scéim i gcónaí na ‘gnáthfhoirgnimh’ a úsáidtear i gcúrsaí
talmhaíochta a chaomhnú ós rud é go gcuireann na foirgnimh
seo agus gnéithe eile den fheirm le luach thírdhreach na
hÉireann.
Tá méadú ag teacht i gcónaí ar an méid spéise agus turgnaimh
atá ag tarlú ó thaobh ábhar traidisiúnta a úsáid chun deisiúcháin a dhéanamh faoin scéim. Mar shampla, úsáideadh
moirtéal déanta as ithir agus aol te le linn roinnt tionscadal,
agus bhailigh feirmeoirí ithir óna bhfeirmeacha féin chun na
brící agus moirtéal a dhéanamh. Faightear éachtaint níos fearr ar thréithe tógála na bhfoirgneamh nuair a chuirtear san
áireamh go raibh úinéirí, tógálaithe agus sainchomhairleoirí
caomhnaithe ag obair i gcomhar lena chéile chun eolas a chur
ar ábhair áitiúla an athuair.
Agus sonraí mionsonraithe na scéime á leagan amach, rinneamar iarracht ón tús úinéirí na bhfoirgneamh a spreagadh chun
a ndeisiúcháin féin a dhéanamh. Tá sé de nós ag feirmeoirí i
gcónaí a bheith praiticiúil agus a ndeisiúcháin féin a dhéanamh chomh maith le bheith féintuilleamaíoch, teagmhálach agus
cumasach ó thaobh ábhair a úsáid chun fadhbanna a réiteach.
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Oibreacha deisiúcháin ar siúl ar Fhoirgneamh Feirme Traidisiúnta i gCo. Uíbh Fhailí.
(Le caoinchead Anna Meenan)

Tugadh faoi thionscadal féinoibre iontach i gCo. na hIarmhí, áit
a rinne ceathrar deartháireacha de mhuintir Mulligan (feirmeoir,
siúinéir, ailtire agus staraí seandálaíochta) an obair iad féin,
chomh maith le maoirseacht a dhéanamh ar dheisiúcháin ar
roinnt foirgneamh traidisiúnta ar a bhfeirm. Rinneadh scannánú
ar dheisiúcháin áirithe lá fliuch i mí na Samhna agus beidh sé
réidh le feiceáil in 2019. Is bealach iad na scannáin sin chun
sochair an deontais a leathnú níos faide ná an tionscadal féin.
Forléargas ar Dheontais Oidhreachta 2018: Ceann de
phríomhchuspóirí Bhliain Eorpach na hOidhreachta Cultúrtha
2018 ná cur chuige ó bhun aníos a chur chun feidhme maidir
leis an oidhreacht a bhainistiú. Ag cuimhneamh air sin, dhírigh
an Chomhairle Oidhreachta a Scéim Deontais um Oidhreacht
Pobail don bhliain 2018 ar an téama ‘Cothaigh Nasc’. Bhí
sé mar aidhm ag an scéim seo pobail ar fud na hÉireann a
spreagadh chun naisc oidhreachta a chothú a mhairfidh níos
faide ná 2018 agus ceangal a dhéanamh le luchta féachana
nua trí scéalta oidhreachta a insint ar bhealach nuálach.
In 2018, cuireadh €750,000 ar fáil don Scéim Deontais um
Oidhreacht Pobail tríd an gComhairle Oidhreachta agus an
Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta. Roghnaíodh 174
tionscadal ar fud na tíre chun an maoiniú a fháil. Bhí an scéim
ar oscailt do ghrúpaí deonacha agus grúpaí pobail gan beann
ar bhrabús, agus eagraíochtaí neamhrialtasacha a bhaineann
le cúrsaí oidhreachta. Bhain réimse éagsúil tionscadal leas
as na deontais i dtimpeallachtaí tuaithe agus uirbeacha, lena
n-áirítear gnáthóga, speicis faoi bhagairt agus an oidhreachta
thógtha a chaomhnú. Is léiriú iad na tionscadail éagsúla ar ár
n-aitheantas agus saintréithe cultúrtha mar dhaoine. Má thugtar
na hacmhainní cearta dóibh, tá sé d’acmhainn ag na tionscadail seo comhar a íoc leis an bpobal agus leis an tír sna glúnta
atá amach romhainn. Coimeádann tionscadail mar sin gnéithe
dár n-oidhreacht beo agus tugann siad deis do dhaoine a
bheith páirteach go a n-áiteanna maireachtála a fhorbairt. Tugann an scéim deontais tacaíocht don gheilleagar áitiúil, cuireann sé borradh faoin turasóireacht agus cinntíonn sé gur áit níos

Na Deartháireacha Mulliganar a bhfeirm san Iarmhí le linn scannánú
do Scéim Deontais GLAS TFB, (Le caoinchead Anna Meenan)

fearr an tír seo chun a bheith ag maireachtáil agus ag obair inti.
Ceann de na tionscadail a fuair airgead faoin Scéim Deontais Pobail um Bliain Eorpach na hOidhreachta Cultúrtha ná
Tionscadal Caomhnaithe Chlólann Cheanannais, tionscadal ar
léiriú é ar an téama ‘Cothaigh Nasc’. In 2018, thug Laochra
Áitiúla Cheanannais faoi dhá chlóphreas Victeoiriacha agus
an troscán agus doiciméid ghaolmhara a athchóiriú. Le linn an
phróisis chaomhnaithe, rinne an grúpa teagmháil le réimse leathan clódóirí litirphreasa idirnáisiúnta, lena n-áirítear stiúideonna
priontála New North Star agus leabharlann St Bride atá lonnaithe i Londain. Chabhraigh siad chun cuntas a chur le chéile
maidir le stair na gclólann éagsúil a bhí ina gcuid de Chlólann
Cheanannais. Thapaigh an grúpa an deis a bhaineann le stair
litreoireachta uathúla Cheanannais agus é mar aidhm acu
an t-athchóiriú a bheith ina spreagadh chun an chéad ionad
clógrafaíochta in Éirinn a fhorbairt ina ndéanfar ceiliúradh ar
an gclóghrafaíocht mar fhoirm ealaíne. Leis sin, cruthófar pointe
lárnach le haghaigh na turasóireachta, an oideachais agus na
healaíne i gCo. na Mí agus i réigiún an oirthuaiscirt.
Tionscadal suntasach eile a fuair cabhair deontais in 2018 ná
Féile Fhoirnéis na Gráige arna reáchtáil ag Tionscadal Fhoirnéis
Sliabh Eachtaí. Mar ullmhúchán don imeacht, chuaigh grúpa
na féile faoi oiliúint i scil an bhruinnithe tinní leis an máistirbhruithneoir Lee Sauder. Ghlac ceardaithe agus gaibhne ó Stáit Aontaithe Mheiriceá, ón bPolainn, ón nGearmáin, ón Danmhairg,
ón bhFrainc, ó Lucsamburg, ó Shasana, ón mBreatain Bheag
agus ón Ísiltír páirt san imeacht poiblí dhá lá freisin. D’fhreastail
nach mór 1,000 duine chun féachaint ar na foirne agus iad ag
bruithniú iarnmhéine ó na portaigh áitiúla go breis agus 150kg
iarann. Reáchtáil Cumann Staire Theaghlaigh na Gaillimhe Thoir
taispeántas san ionad oidhreachta inar léiríodh mionsamhail
de réir scála d’fhoirnéis soinneáin ón 17ú haois, díreach cosúil
leis an gceann a bhíodh in úsáid sa Ghráig (Gráig na Muilte
Iarann). Tá tuilleadh eolais faoin tionscadal le fáil ar https://
www.furnacefestival.org/
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Ionadaithe de chuid Chomhairle Caomhnaithe Phortaigh na hÉireann, Fhéile Mheánaoiseach Bhaile Locha Riabhach, agus Chumann Staire Chill Rois agus an Ceantar Máguaird,
buaiteoirí na chéad Gradaim Le Chéile san Eoraip, in éineach le Laoch na hOidhreachta, 2018, Eugene Dunbar

Féile Fhoirnéis na Gráige, Co. na Gaillimhe
(Le caoinchead ó Thionscadal Fhoirnéis Sliabh Eachtaí)

An chéad rith chló ar Chlóphreas Plaitín an Bhanimpire athchóirithe,
(Le caoinchead ó Thionscadal Caomhnaithe Chlólann Cheanannais)

Eugene Dunbar, Co. na hIarmhí, buaiteoir iontach an Ghradaim ‘Laoch na hOidhreachta,
2018’ ag labhairt ag Gradaim Náisiúnta na hOidhreachta agus searmanas dúnta Bhliain
Eorpach na hOidhreachta Cultúrtha.

Clóphreas Plaitín an Bhanimpire roimh a athchóirithe,
(Le caoinchead ó Thionscadal Caomhnaithe
Chlólann Cheanannais)
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Tagann rannpháirtithe Scéim um Shéadchomhartha a Uchtáil le chéile
An Dr Finola Reid ag Gairdín Múrtha an Chreagáin
(Le caoinchead Ian Doyle)

The
Rath
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AG OBAIR CHUN BAINISTIÚ NA
HOIDHREACHTA A FHEABHSÚ
An Scéim um Shéadchomhartha a Uchtáil: In 2016, ag
leanúint shampla na heagraíochta Archaeology Scotland agus
an scéim dá cuid um Shéadchomhartha a Uchtáil, sheol an
Chomhairle Oidhreachta, i gcomhar le Abarta Heritage, an
chéad chlár dá leithéid in Éirinn. Leis an scéim seo, soláthraítear
saineolas, meantóireacht agus tacaíocht d’fhonn pobail
áitiúla a spreagadh chun séadchomhartha ina gceantar a
‘uchtáil’ chun a chothabháil, a chosaint agus a chur chun cinn
leanúnach a chinntiú. Soláthraítear dóigh nuálach leis seo chun
séadchomharthaí agus oidhreacht áitiúil a thabhairt ón imeall
isteach go croílár na bpobal áitiúil.
Leanadh ar aghaidh leis an obair in 2018 agus béim á cur ar
phleananna bainistíochta a chur chun feidhme maidir leis na
13 láithreán páirteacha, oibreacha caomhnaithe a dhéanamh
agus rannpháirtíocht a spreagadh.
In 2018, lean Grúpa Caomhnaithe Eaglais an Chnoic Bhuí agus
Comhairle Contae is Cathrach Phort Láirge ar aghaidh leis na
hoibreacha ar eaglais mheánaoiseach an Chnoic Bhuí, Co.
Phort Láirge. Tá roinnt cloch oghaim ón 6ú aois suite i mballaí
na heaglaise seo, áit ar athúsáideadh mar lindéir iad. I measc
na n-oibreacha caomhnaithe ar tugadh fúthu, rinneadh struchtúr
tacaíochta don lindéar oghaim os cionn na fuinneoige i mballa thuaidh na heaglaise, rinneadh an-chuid oibre pointeála ar
bhalla na binne thiar, agus rinneadh cuid uachtarach de bhalla
na binne thoir a uimhriú, a thaifeadadh agus a bhaint anuas
agus rinneadh na clocha a leabú arís san áit cheart.
Rinne Líonra Oidhreacht agus Turasóireacht an Chreagáin an
garraí daingean sa Chreagáin a uchtáil. I mbarr a réimse, bhí
an garraí daingean seo faoi úinéireacht agus faoi bhainistiú

mhuintir Bellew. Le maoiniú ón gComhairle Oidhreachta, thug
an Dr Finola Reid, ar saineolaí í ar gharraithe stairiúla, cuairt ar
an suíomh seo. Ba é aidhm na cuairte ná an gharraí daingean
a iniúchadh chun na saintréithe tógála, na foirgnimh agus an
fásra (idir fhásra curtha agus fhásra fiáin) atá fós ann a shainaithint agus aird a tharraingt ar a dtábhacht. Mar thoradh ar an
gcuairt sin, cuireadh le chéile tuarascáil caomhnaithe a bheidh
ina treochlár maidir le caomhnú dílis a dhéanamh ar gharraí
daingean. Cuireadh tús leis an obair de láimh go déanamh
in 2018 chun cosáin gairbhéil bhunaidh an gharraí dhaingin a
nochtadh.
In 2016, d’uchtáil grúpa Bhaile Slachtmhar Chill na Seanrátha
Eaglais na Rátha i gCill na Seanrátha, Co. an Chabháin. Is sampla neamhchoitianta í an eaglais seo ar an ailtireacht Sheacaibíneach ina bhfuil dhá bhoghta luath arna dtógáil in 1688 le
feiceáil. Ós rud é go ndearnadh oibreacha caomhnaithe go
déanach sna 1990idí bhí bail réasúnta maith ar na boghtaí go
dtí gur tháinig geimhrí crua le báisteach throm agus sioc crua
le déanaí. Rinneadh cinneadh gurbh é an bealach ab fhearr
chun na boghtaí a chaomhnú ná díon cosanta nua a chur os a
gcionn chun an creatlach stairiúil a chosaint ón aimsir. Fuair Oifig Oidhreachta Chomhairle Contae an Chabháin deontas ón
gCiste na Struchtúr i mBaol (An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus
Gaeltachta) i dtreo chostas na n-oibreacha agus chabhraigh
maoiniú ón gComhairle Oidhreachta leis na táillí gairmiúla a
bhaineann leis na líníochtaí tógála agus bainistíocht tionscadail
a íoc. Ba thús é an comhoibriú seo idir an pobal áitiúil, an Roinn
Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Comhairle Contae an
Chabháin agus an Chomhairle Oidhreachta ar na hoibreacha
caomhnaithe ar bhoghtaí brící soghonta an fhoirgnimh seo in
2018.
Rinne an Chomhairle Oidhreachta i gcomhpháirtíocht le Archaelogy Scotland an scéim ‘Séadchomhartha a Uchtáil’ a
riaradh i rith na bliana. Fuair an scéim tacaíocht freisin ó Oifigeach Oidhreachta an Údaráis Áitiúil agus Seirbhís na Séadchomharthaí Náisiúnta.
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LÁRIONAID UIRBEACHA A ATHGHINIÚINT
Clár Oiliúna Comhoibritheach um Sheiceáil Sláinte
Lár Bailte: Rinne an Chomhairle Oidhreachta, i gcomhar
le Comhlachas Miondíoltóirí, Earraí Grósaeireachta agus
Déiríochta agus a gComhthrádálaithe (RGDATA) agus an
Cuibhreannas Miondíola, clár píolótach a fhorbairt do Chlár
Oiliúna Comhoibritheach um Sheiceáil Sláinte Láir Bailte.
Is é aidhm an chláir phíolótaigh ná bunlíne mhiondíola,
oidhreachta cultúrtha agus thurasóireachta nuálach arna
treorú ag láir na mbailte a fhorbairt, a gheobhadh aitheantas
idirnáisiúnta mar shamhail de dhea-chleachtas um fhorbairt
chomhoibritheach le haghaidh athghiniúna. Ghlac 8 mbaile
ar fud na tíre páirt sa chlár píolótach agus tá méadú tagtha
ar an líon sin anois go 12 bhaile.
Soláthraítear an tionscnamh i gcomhar leis an Roinn Cultúir,
Oidhreachta agus Gaeltachta; an Roinn Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil; Institiúid Pleanála na hÉireann
(IPI); Institiúid Tírdhreach na hÉireann (ILI); Institiúid Ríoga Ailtirí na hÉireann (RIAI); Coláiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath;
Institiúid Teicneolaíochta Luimnigh i nDurlas; Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath; Institiúid Teicneolaíochta na
Gaillimhe; agus Ollscoil na Banríona, Béal Feirste.
Ba ghnóthach an bhliain a bhí ag an gclár in 2018. I mí
an Mheithimh, reáchtáil an Chomhairle Oidhreachta a céad
cheardlann do bhailte cois teorann i ndáil leis an gClár
Oiliúna Comhoibritheach um Sheiceáil Sláinte Lár Bailte.
D’fhreastail 50 duine ó bhailte cois teorann ar an gceardlann agus foilsíodh an Tuarascáil Aiseolais i mí na Nollag.
Ag cur leis an rath sin, reáchtáladh ceardlann eile do Bhailte
Cois Teorann i nDún Dealgan ar an 11 Aibreán 2019.
Ar an 29 Deireadh Fómhair sheol comhpháirtithe an tionscadail - an Chomhairle Oidhreachta, Ollscoil na Banríona, Béal Feirste agus Comhairle Contae Dhún na nGall
- torthaí an tsuirbhé um Sheiceáil Sláinte Láir Bhaile Leitir
Ceanainn. Dírítear sa tuarascáil dar teideal ‘Letterkenny:
Heart of Donegal, October 2018’ ar roinnt príomhtháscairí
maidir le sláinte fhoriomlán lár an bhaile, lena n-áirítear
leibhéal na ngníomhaíochtaí i lár an bhaile; an meascán idir
úsáid na talún agus na ngníomhaíochtaí tráchtála; patrúin
na gcustaiméirí coisithe; agus braistintí oibritheoirí gnó agus
lucht siopadóireachta maidir le caighdeán thimpeallacht an
bhaile stairiúil seo. Cuirfidh an tuarascáil seo bonn eolais
le pleananna todhchaí maidir le bainistíocht agus athbheochan lár an bhaile stairiúil seo. Sa mhí chéanna, tugadh

cuireadh do bhainisteoir tionscadail an Chláir Oiliúna
Chomhoibrithigh um Sheiceáil Sláinte Lár Bailte freastail ar
chruinniú sa Bhruiséil maidir le hathghiniúint láir bailte.
Tugadh aitheantas don athfhorbairt a rinneadh ar lár Bhaile
Mhuineacháin, rannpháirtí i gClár Oiliúna Comhoibritheach
um Sheiceáil Sláinte Lár Bailte de chuid na Comhairle
Oidhreachta ag Gradaim KPMG Irish Independent do
Shármhaitheas sa Tionscail Réadmhaoine i mBaile Átha Cliath ar an 8 Samhain. Bhí Bainisteoir Tionscadail an Chlár
Oiliúna Comhoibritheach um Sheiceáil Sláinte Lár Bailte ann
mar aoi Chomhairle Contae Mhuineacháin ar ar bronnadh
an Gradam do Shármhaitheas i gCúrsaí Pleanála, gradam
ar a bhfuil an-tóir ar fad.
I mí na Samhna freisin, tionóladh an chéad chruinniú de rannpháirtithe an Chláir Comhoibritheach um Sheiceáil Sláinte
Láir Bhailte i Sligeach. I measc na foirne bhí ionadaithe ón
gComhairle Oidhreachta, ó Chomhairle Contae Shligigh,
Ceantar Feabhsú Gnó Shligigh agus Institiúid Teicneolaíochta Shligigh.
Ar an 22 Samhain in Óstán an Manor i mBéal an Átha,
d’óstáil an Chomhairle Oidhreachta ceardlann maidir leis
an gClár Oiliúna Comhoibritheach um Sheiceáil Sláinte Lár
Bailte dar teideal ‘Bailte Stairiúla ar Dhorchla Eacnamaíoch
an Atlantaigh a Bhainistiú’. Reáchtáladh an ceardlann i
gcomhar le Comhairle Contae Mhaigh Eo agus na ranna rialtais comhpháirtíochta. D’fhreastail 60 duine ó bhailte ar an
gcósta thiar ar an gceardlann, áit ar chuala siad ó chainteoirí amhail Turlough O’Brien ón Roinn Forbartha Tuaithe agus
Pobail; Sarah Gearty, Acadamh Ríoga na hÉireann (Atlas de
Bhailte Stairiúla na hÉireann) agus Oifigeach Oidhreachta
Mhaigh Eo, an Dr Deirdre Cunningham. Foilseofar tuarascáil
aiseolais maidir leis an gceardlann i mí Iúil 2019.

Seoladh ‘Letterkenny: Heart of Donegal,
Deireadh Fómhair, 2018

42

43

An Chomhairle Oidhreachta | Tuarascáil Bhliantúil 2018

AG TACÚ LE RAON
EAGRAIOCHTAÍ OIDHREACHTA

TAIGHDE OIDHREACHTA

AG TACÚ LE MÚSAEIM
NA hÉIREANN

EARNÁIL
OIDHREACHTA
BHEOGA A CHINNTIÚ

AN SCÉIM UM OIDHREACHT
I SCOILEANNA

Heritage
Officer
Programme
LÍONRA
NA nOIFIGEACH
OIDHREACHTA

Celebrating 20 Years in Local Authorities

Faisnéis do Dhaoine
FAOI OIDHREACHT

TOSAÍOCHT STRAITÉISEACH 3:

Earnáil Oidhreachta Bheoga a Chinntiú

An Chomhairle Oidhreachta | Tuarascáil Bhliantúil 2018

AN SCÉIM OIDHREACHTA SNA SCOILEANNA
Is éard atá i gceist leis an Scéim Oidhreachta sna Scoileanna
ná tionscnamh oideachais oidhreachta do bhunscoileanna lena
ndéantar cuairteanna a éascú ar bhunscoileanna le raon saineolaithe ar oidhreacht nádúrtha, chultúrtha agus thógtha na hÉireann agus is príomhghníomhaíocht na Comhairle Oidhreachta
do bhunscoileanna í. Maoiníonn an scoil cuid den chuairt agus
maoiníonn an Chomhairle Oidhreachta an chuid eile den táille
agus na speansais taistil. Seoladh an Scéim in 2000 tar éis treoirscéim rathúil arna cur chun feidhme i gContaetha Áth Cliath/Cill
Mhantáin agus i gContaetha na Gaillimhe/an Chláir le linn na
bliana roimhe sin. Earcaíodh painéal 49 saineolaí oidhreachta
in 2000 agus tugadh 187 cuairt ar scoileanna. Tháinig méadú
leanúnach ar líon na rannpháirtithe ó shin agus cuairteanna á
dtabhairt ar nach mór 2,000 scoil gach aon bhliain.
Chuir an Scéim fáilte roimh 48 earcaí nua ar an
bPainéal i mí Eanáir 2018, rud a thug líon
iomlán na Saineolaithe go 160 proifisiúnach ardoilte a chuimsíonn réimse
leathan ábhar an-éagsúil. I measc
na n-ábhar nua ar an Scéim, tá:
‘oidhreacht spéir na hoíche’; ‘meascadh agus togáil le láib’; taifeadadh 3T ar chlocha oghaim agus
teicneolaíocht 3T a úsáid i mbailte
oidhreachta’;‘pleanáil baile’ agus
go leor eile.
Reáchtáladh an chéad Chomhdháil
Bhliantúil den Scéim Oidhreachta sna
Scoileanna san Óstán Talbot i Stigh Lorgan,
Baile Átha Cliath ar an 15 Feabhra agus bhí 102
toscaire i láthair ann. Ar an gclár oibre bhí cuir i láthair
maidir le cúrsaí oibríochtúla; cúrsaí sláinte agus sábháilteachta;
Bliain Eorpach na hOidhreachta Cultúrtha; margaíocht agus cur
chun cinn ar dhéanamh ar sheirbhísí do scoileanna; oideachas
eolaíochta ar bhonn fiosraithe; reachtaíocht maidir le Tús Áite do
Leanaí 2017; agus naisc le curaclam na bunscoile. Bhí comhaltaí de Phainéal na Scéime Oidhreachta sna Scoileanna i measc
na gcainteoirí. Ba iad na Painéalaithe a chinn an t-ábhar, an áit
agus an dáta i suirbhé a rinneadh in 2017. Ba í an chomhdháil
an chéad deis a bhí ag painéalaithe 2018-2020 teacht le chéile
mar ghrúpa chun líonrú a dhéanamh, chun bualadh le foireann
na Comhairle Oidhreachta agus chun leas a bhaint as oiliúint.
Cuireadh daoine in aithne dá chéile, cothaíodh cairdeas agus
neartaíodh caidrimh oibre.
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Reáchtáil speisialtóir de chuid na Scéime Oidhreachta sna Scoileanna, a raibh an-taithí aige ar a leithéid, seisiún
meantóireachta do líon beag painéalaithe a raibh tacaíochtaí
breise á lorg acu.
Cuireadh deiseanna nua ar fáil don Scéim tríd an maoiniú arna
chur ar fáil faoin gclár Éire Ildánach. I mí an Mheithimh, chuaigh
an Scéim i gcomhpháirtíocht le hOifig Oidhreachta Laoise maidir le himeacht a reáchtáil chun an chéad cruinniú bliantúil de
chuid Chruinniú na nÓg a chomóradh. Rinne Éire Ildánach an
t-imeacht a scannánú agus úsáideadh an píosa scannánaíochta
sin chun físeán bolscaireachta maidir leis an Scéim Oidhreachta sna Scoileanna a chur le chéile níos déanaí sa bhliain. I mí
Lúnasa, d’oibrigh an Scéim le Focus Ireland chun clár a sholáthar
do leanaí i lár chathair Bhaile Átha Cliath agus i mí Dheireadh
Fómhair seoladh comórtas scoile inar bhuaigh 10 scoil 5 chuairt
saor in aisce ó speisialtóir chun oibriú leo ar thionscadal a bhí
leagtha amach acu. Fuair na tionscadail go léir tacaíocht tríd an gclár ‘Éire Ildánach’.
In 2018, tharla an líon ba mhó cuairteanna
riamh ó cuireadh tús leis an Scéim. Ba
iomaí cúis a bhí leis an éileamh méadaithe seo ar chuairteanna, lena n-áiritear painéal ní ba ghníomhaí agus
láithreacht feabhsaithe ar líne in 2018.

TAIGHDE OIDHREACHTA
Léarscáileanna Oidhreachta: Dearadh HeritageMaps.ie agus cuimhne á coimeád ar an amaitéarach a bhfuil spéis aici/
aige, ar úsáideoirí gairmiúla, agus ar earnálacha acadúla agus oideachasúla uile. Sa chéad bhliain a bhí an amharcóir ar an bhfód (Lúnasa 2016 - Lúnasa
2017), bhí níos mó ná 71,000 seisiún i gceist leis agus bhain
breis agus 57,000 úsáideoir leas as. Baineann roinnt cúiseanna
éagsúla le rath leanúnach an amharcóra, lena n-áirítear gnéithe
nua a thabhairt isteach ar bhonn rialta. I mí Mheán Fómhair
2018, seoladh ár Léarscáil Athbheochana Ghloine Ildaite na
hÉireann atá bunaithe ar obair scolártha Nicola Gordon Bowe.
Ligeann an léarscáil uile-Éireann seo d’úsáideoirí mórshaothair
ealaíontóirí gloine iontacha na Athbheochan Ceiltí amhail Elvery, Geddes, Hone, Rhind, Child agus Clarke a aimsiú agus eolas a fháil fúthu freisin. Tá an léarscáil nua seo curtha le breis agus
700 léarscáil atá ann cheana ina léirítear breis agus 150,000
pointí oidhreachta agus spéise cultúrtha atá ar fáil go héasca ar
fhóin póca, ar thaibléid agus ar an deasc.
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Teach an Pharáid i nDún Eilís, Cathair Chorcaí
(Le caoinchead ó Mary O’Brien, ILT)

Leanann an t-amharcóir d’oidhreacht chultúrtha, oidhreacht
thógtha agus oidhreacht nádúrtha an oileáin a chur chun cinn
trí suirbhéanna oidhreachta contae a chur le chéile agus a
thaispeáint de réir mar a bhíonn siad réidh, agus é ar a dhícheall chun cumhdach iomlán ar fud na tíre a bhaint amach do
phríomhthacair sonraí. Cuirtear leis an aidhm seo trí réimse sonraí a bhaineann le hoidhreacht Thuaisceart Éireann a thabhairt
isteach, agus é fréamhaithe ag an gcaidreamh atá á fhorbairt
le Roinn Pobal TÉ.
In 2019 , léireoidh HeritageMaps.ie tuilleadh sonraí maidir le
Tuaisceart na hÉireann agus cuirfear i láthair a amharcóir nua
um Léarscáileanna Luath na hÉireann. Déanfaimid roinnt tionscadal iontacha mapála a chruthú le chéile, lena n-áirítear na
Túir Martello, Excavations.ie, Uaigheanna Stairiúla, gnéithe
Muirí ón Dara Cogadh Domhanda, Aontais Dhlí na mBocht
agus Tithe na mBocht.

AG TACÚ LE RÉIMSE EAGRAÍOCHTAÍ
OIDHREACHTA
Irish Landmark Trust: Is éard atá in Irish Landmark Trust (ILT)
ná eagraíocht neamhbhrabúis a chaomhnaíonn réadmhaoine
spéisiúla agus neamhghnácha óna dteastaíonn caomhnú trína dtugtar saol nua dóibh. Ó 1992, rinne an eagraíocht níos
mó ná 29 foirgneamh stairiúla a thiontú ina gcóiríocht saoire
fhéinfhreastail. I measc na réadmhaoine tá tithe solais agus tithe
scoile mar aon le caisleáin agus lóistí geata.
I gcomhar le Comhairle Cathrach Chorcaí agus le cabhair de-

ontais ón gComhairle sin, rinne ILT obair chaomhnaithe ar
dhá theach i nDún Eilís i gCathair Chorcaí. Is séadchomhartha náisiúnta é Dún Eilís agus is struchtúir chosanta iad
na struchtúir laistigh de. Úsáideadh an dá theach a théann
siar go dtí na 1920idí mar chuid d’aonad oiliúna de chuid
an Gharda Síochána agus ba ionann iad agus tionscnamh
suimiúil de chuid Stát nua na hÉireann i luathbhlianta a neamhspleáchais. Cuireadh tús leis an tionscadal i mí Bealtaine
2018 agus bhí sé críochnaithe faoi mhí na Samhna. Tá na
tithe ina gcuid anois de phunann na bhfoirgneamh sábháilte
de chuid Irish Landmark Trust atá á n-úsáid anois ar chúis eile,
i.e. mar thithe a ligtear ar cíos le haghaidh saoire gearrthéarmacha agus is ábhar spéise iad go mór mór do dhaoine a bhfuil
suim acu i gcúrsaí staire agus ailtireachta.
Sábháilteacht Dóiteáin a Bhainistiú i bhFoirgnimh Stairiúla:
Go déanach in 2017, dúnadh teach de chuid Irish Landmark Trust
ag Uimhir 25 Sráid an Iústásaigh ar mhaithe le hé a uasghrádú
chun na rialacháin sábháilteachta dóiteáin nua a chomhlíonadh. Ó chéim luath sa phróiseas seo, ba shoiléir gur saincheist
chasta é aghaidh a thabhairt ar shábháilteacht dóiteáin i bhfoirgnimh stairiúla. Is fadhb freisin é do go leor úinéirí foirgneamh stairiúil dul i ngleic le cúrsaí sábháilteachta dóiteáin i
bhfoirgneamh stairiúil agus ag an am céanna, cur isteach a
laghad agus is féidir ar chreatlach stairiúil an fhoirgnimh. Bunaithe ar a thaithí lena Theach Cathrach Seoirseach féin agus
ar mhaithe lena sainchúram oideachais a chomhlíonadh, d’eagraigh ILT comhdháil dar teideal ‘Hold Fire: Practical Solutions
to Fire Safety in Historic Buildings'. Reáchtáladh an chomhdháil
seo ar an 9 Deireadh Fómhair i gCaisleán Ráth Fearnáin agus
ní raibh suíochán le spáráil ann. Tháinig cainteoirí ón Ríocht
Aontaithe agus ó Éirinn, Steve Emery, Oifigeach Dóiteáin in
Ollscoil Oxford; Chris McGregor, Historic Scotland agus Richard Calder, Ceannasaí um Dóiteáin agus Slándáil le hOifig na
nOibreacha Poiblí. Thug an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus
Gaeltachta tacaíocht don chomhdháil agus ba é Niall Ó Donnchú, Rúnaí Cúnta na Roinne a d’oscail í.
In 2018, lean Irish Landmark Trust lena iarrachtaí chun maoiniú
a bhailiú le haghaidh trí thionscadal leanúnach: Cill Phádraig i
gCo. Loch Garman; Teachín Chill Chaoi i gCo. Chorcaí; agus
Teachín Goggin i gCo. Loch Garman. Téann úinéirí réadmhaoine stairiúla (idir úinéirí príobháideacha, úinéirí institiúideacha
agus úinéirí corparáideacha) i dteagmháil i gcónaí le ILT maidir
le réadmhaoine atá faoina gcúram acu agus a bhfuil réiteach
ag teastáil chun iad a shábháil agus todhchaí inmharthana agus
inbhuanaithe a thabhairt dóibh. Is réadmhaoine iad sin go léir
a d’fhéadfadh teacht faoi chúram Irish Landmark Trust amach
anseo. Le linn 2018, tugadh cuairt ar réadmhaoine i gCo. Lú, i
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gCo. Loch Garman, i gCo. Ard Mhacha, i gCo. Aontroma
agus i gCo. na Gaillimhe agus rinneadh measúnú orthu go léir.
An t-aon rud amháin a chuireann bac ar Irish Landmark Trust
líon níos mó foirgneamh a shábháil ná easpa maoinithe. Cuirtear réadmhaoine athchóirithe in áirithe go han-mhinic agus
is soiléir go bhfaigheann na daoine a thagann chun fanacht
i réadmhaoin de chuid ILT léargas ar mhodh maireachtála an
tseansaoil. Cuireann cuairteanna na ndaoine sin anam sna
réadmhaoine sin an athuair.
Coillte Éireannacha: Is eagraíocht ballraíochta í Coillte Éireannacha atá tiomanta do choillte dúchasacha na hÉireann a
chaomhnú. Is iad príomhchuspóirí na heagraíochta feasacht
ar choillte dúchasacha a chothú i measc lucht déanta beartais
agus an phobail i gcoitinne, agus forbairt a dhéanamh ar thionscadail agus straitéisí bainistíochta inbhuanaithe a bhíonn
dírithe ar inmharthanacht choillte dúchasacha na hÉireann
amach anseo a chinntiú. Tugtar faoi na cuspóirí sin trí thionscadail shuaitheanta a chur chun feidhme agus trí chúrsaí oiliúna, foilseacháin theicniúla, forbairt beartas agus tacaíocht a
sholáthar ag an leibhéal áitiúil. In 2018, thug Coillte Éireannacha aghaidh ar a chuspóirí trí chur chun feidhme a dhéanamh
ar a phríomhchuspóirí mar a leagtar amach iad i Straitéis 5
bliana Choillte Éireannacha (2016-2020) maidir le Coillte Dúchasacha.
Idir an 30 Aibreán agus an 1 Bealtaine 2018, d’óstáil Coillte
Éireannacha an dara Comhdháil Náisiúnta um Choillte Dúchasacha, imeacht a raibh ró-éileamh uirthi le 200 duine i láthair
ann. Thug an chomhdháil deis béim a chur ar an obair atá
déanta go dtí seo agus ar na dúshláin atá romhainn in earnáil
na gcoillte dúchasacha. Tá cuir i láthair uile na comhdhála ar
fáil mar fhíseáin agus i bhformáid PDF ar shuíomh gréasáin
Choillte Éireannacha ar http://www.woodlandsofireland.
com/native-woodland-conference-2018.
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In 2018, chomhaontaigh Coillte Éireannacha agus seoladh
Cairt Thionscadal Fhoraoiseacha Mílaoise an Phobail i gcomhar le Bord Bainistíochta Fhoraoiseacha Mílaoise an Phobail.
Sa Chairt, tiomnaítear na coillte do mhuintir na hÉireann chun
iad a bhainistiú de réir mar is cuí. D’fhorbair Coillte Éireannacha tairiscint freisin maidir le suirbhé monatóireachta fhadtéarmaigh a dhéanamh ag na 4 choill chun measúnú a dhéanamh
ar chomharbas coillte (don tríú uair ó bhí 2003 ann).
I mí Dheireadh Fómhair, d’fhoilsigh Coillte Éireannacha nóta
eolais teicniúil maidir le fianna a bhainistiú i gcoillte dúchasacha agus rinne sé cúrsa oiliúna Choillte Éireannacha a mhair
2 lá leis an tSeirbhís Foraoiseachta chun creidiúnú a chur ar
fhoraoiseoirí agus éiceolaithe de chuid Choillte Éireannacha
a dteastaíonn uathu oibriú ar thionscadail de chuid Choillte
Éireannacha; d’fhreastail 82 duine ar an gcúrsa ag an Teach
Dóite, Co. na Gaillimhe. D’eagraigh Coillte Éireannach turas
allamuigh maidir leis an modúl ‘Coillte atá ag Teacht Chun
Cinn a Chaomhnú’ (scrobarnach a bhainistiú) i dTulach, Co. an
Chláir. Chuaigh Coillte Éireannacha i dteagmháil le hIarnród
Éireann freisin maidir le coillte agus crainn gar don ghréasán
iarnróid a bhainistiú agus rinneadh cur i láthair ag seimineár
foirne Rannóg Thiar na Seirbhíse Páirceanna Náisiúnta agus
Fiadhúlra & comhdháil Iontaobhas Coillte Thuaisceart Éireann
maidir le coillte dúchasacha a bhainistiú i ndáil le Scéim na
gCoillte Dúchasacha.
Le linn 2018, labhair bainisteoir tionscadail Choillte Éireannacha Declan Little ag cruinnithe de chuid na heagraíochtaí seo a
leanas: Grúpa Coillte Dúchasacha Thuaisceart Éireann; Fóram
na hÉirean um Chaipiteal Nádúrtha; Grúpa Páirtithe Leasmhara KerryLife; Grúpa um Thaighde ar Ghéinitic Foraoise; Grúpa
Idirchaidrimh na bhForaoise; Cost Action EU um Íocaíochtaí le
haghaidh Seirbhísí Éiceachórais - Foraoisí le haghaidh Uisce;
Stop Climate Chaos Action (le Teachtaí Dála áitiúla).

Chuir cúrsa oiliúna agus turas allamuigh Scéim na gCoillte
Dúchasacha mionsonraí sonracha teicniúla ar fáil maidir le
coillte a bhainistiú, agus méadóidh sé líon na bhforaoiseoirí
agus éiceolaithe creidiúnaithe atá ann chun oibriú ar Scéim na
gCoillte Dúchasacha toisc gur cúrsa éigeantach chuige sin é
seo. D’fhorbair Coillte Éireannacha rogha um Scéim na gCoillte Dúchasacha a Bhunú, i.e. Cás 5 ‘Coill Téisclime’ a dhíríonn
ar choillte dúchasacha nua a bhunú ar thalamh imeallach.
Tugadh cuairt ar 14 suíomh féideartha um Scéim na gCoillte
Dúchasacha ar iarratas ó na húinéirí.
Chuir Coillte Éireannacha beartas coillte agus ionchur teicniúil
isteach chuig an tSeirbhís Foraoise maidir le hathbhreithniú
meántéarma a dhéanamh ar an gClár Faoraoise, próiseas
comhairliúcháin an Chomhbheartais Talmhaíochta 2020, Ciste
Comhshaoil Coillte um Scéim na gCoillte Dúchasacha & teimpléad an Phlean Bainistíochta um Chaomhnú faoi Scéim na
gCoillte Dúchasacha (chun cabhrú le scrobarnach, seanchoillte agus coillte ársa dúchasacha a chaomhnú.

An leabhar Seeing the Wood from the Trees á bhronnadh ar an
Uachtarán Micheál D Ó hUiginn in Áras an Uachtaráin i mí Dheireadh
Fómhair 2018 (comhurraithe ag an gComhairle Oidhreachta agus
Coillte Éireannacha). Le caoinchead ó Declan Little, Coillte Éireannachain
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Comhairle Ardtailte Chill Mhantáin: Is eagraíocht dheonach
neamhspleách í Comhairle Ardtailte Chill Mhantáin a dhéanann
ionadaíocht ar níos mó ná 50 ballghrúpa éagsúil agus daoine aonair in Ardtailte Chill Mhantáin. Is í an Chomhairle
Oidhreachta príomh-mhaoinitheoir Chomhairle Ardtailte Chill
Mhantáin. Ligeann an maoiniú seo do líon beag foirne a fhostú
agus roinnt tionscadal a fhorbairt.
Ba bhliain an-ghnóthach ar fad í 2018 do Chomhairle Ardtailte
Chill Mhantáin. Chomh maith le leanúint ar aghaidh de bheith
ina guth comhchoiteann thar ceann Ardtailte Chill Mhantáin
agus leanúint leis an obair ar roinnt tionscnamh leanúnach,
sheol Comhairle Ardtailte Cill Mhantáin dhá mhórthionscadal
nua: an tionscadal SUAS agus Tionscadal um Fhianna a Bhainistiú. Tá sé mar aidhm ag an tionscadal SUAS (Scéim um Chomhshaol Talmhaíochta Inbhuanaithe) dul i ngleic leis na saincheisteanna casta a bhaineann le feirmeoireacht in Ardtailte Chill
Mhantáin/Bhaile Átha Cliath agus déanfaidh sé luach saothair
a thabhairt d’fheirmeoirí rannpháirteacha as gníomhaíochtaí
a chabhraíonn chun feabhas a chur ar an mbail atá ar a ngnáthóga feirmeoireachta ardtailte. Tá an tionscadal um fhianna
a bhainistiú á dhéanamh i gcomhar le Comhpháirtíocht Chill
Mhantáin um Fhianna a Bhainistiú agus forbrófar trí aonad um
fhianna a bhainistiú sa tír.
Leanann Comhairle Ardtailte Chill Mhantáin den Tionscadal
um Thimpeallachtaí Ardtailte agus Tuaithe a Chosaint (PURE),
i gcomhar le comhpháirtithe reachtúla. Tugann an Tionscadal
sin freagairt aonair a mbaineann go leor acmhainní léi ar
chaitheamh bruscar agus dumpáil in Ardtailte Chill Mhantáin/
Bhaile Átha Cliath. I gComórtas an Mhíle a bhí ina chuid de Thionscadal PURE 2018, iontráladh 220 míle de bhóthar, ardtailte,
conláiste ardtailte, coill nó trá sa chomórtas agus bailíodh breis
agus 3000 mála dubh de bhruscar.
Rinneadh Tionscadal Taifeadadh Oidhreachta Chonairí Chill
Mhantáin i gcomhar le hOifig Oidhreachta Chomhairle Contae Chill Mhantáin. Ba é phríomhaidhm an tionscadail ná bunachar agus cartlann a chruthú ina bhfuil ábhar a léiríonn an
oidhreacht éagsúil a bhaineann le bealach líneach in oirthear
na tíre. Tá an chartlann ina cuid den mhol oidhreachta pobail
ar líne arna fhorbairt ag Fóram Oidhreachta Chill Mhantáin - Ár
nOidhreacht Chill Mhantáin; countywicklowheritage.org.
Bhí Comhairle Ardtailte Chill Mhantáin ina rannpháirtí
an-ghníomhach i gclár Chuairteanna Staidéir na nArdtailte,
2018. Chomh maith le trí ghrúpa a óstáil (dhá ghrúpa ó Mhaigh
Eo agus grúpa amháin ó Chiarraí), thaisteal comhaltaí de chuid
Chomhairle Ardtailte Chill Mhantáin go dtí na Cruacha Dubha chun creimeadh conaire ardtailte agus a chothabháil, bainistíocht cuairteoirí agus tionscadal Chomhpháirtíocht Nuálaíochta Eorpach na gCruacha Dubha a phlé. Mheas gach duine a
bhí páirteach sa chlár gur dheis fhíorluachmhar líonraithe a bhí

ann chun na dúshláin atá roimh phobail ardtailte
ar fud na tíre a phlé.
Chomh maith leis na gníomhaíochtaí seo, d’eagraigh
Comhairle Ardtailte Chill Mhantáin roinnt imeachtaí le
linn na bliana lena n-áirítear comórtas grianghraf agus
taispeántas mar cheiliúradh ar Sheachtain na hOidhreachta.
Tá tuilleadh eolais le fáil maidir leis na tionscadail agus gníomhaíochtaí uile ar www.wicklowuplands.ie
An Clár Fionnachtana:
An Clár Fionnachtana: Faigheann an Clár Fionnachtana: Ionad
Seandálaíochta agus Nuála Éireann a phríomh-mhaoiniú ón
gComhairle Oidhreachta. Is é an misean atá aige an t-am atá
thart in Éirinn agus a hoidhreacht chultúrtha a fhiosrú trí ardtaighde a dhéanamh ar sheandálaíocht na hÉireann
agus ar dhisciplíní gaolmhara agus trína chuid
torthaí a scaipeadh go forleathan i measc an
phobail dhomhanda.
Ba cheann de na buaicphointí in 2018
ná seoladh Thuarascáil 9 den Chlár
Fionnachtana: A Research Miscellany, ina gcuirtear béim ar réimse
taighde arna dhéanamh ag foireann agus iarfhoireann an Chláir
Fionnachtana. Tá an cinneadh
chun an tuarascáil a fhoilsiú mar
fhoilseachán ar líne ar aon dul
lenár gcuspóir chun ár dtaighde
a chur ar fáil ar bhonn chomh forleathan agus is féidir.
Chuir seandálaithe taighde an tionscadail um Aeráid, Oidhreacht agus
Timpeallachtaí Sceireacha, Oileán
agus Ceann Tíre (CHERISH) clár leathan
saothair allamuigh i gcrích sna cúig réimse
staidéir, lena n-áirítear measúnú gasta ar
chreasa chósta, réamhshuirbhéanna, suirbhéanna
ón aer le ladrainn, agus scanadh léasair. I measc bhuaicphointí an tsaothair allamuigh, áirítear an lonnaíocht sa
Chluain Mín; lonnaíocht mhainistreach ar an Oileán tSeanaigh sa Mhachaire; agus sainaithint an longbhriste
Sunbeam. Is tionscadal le haghaidh Éirinn agus an
Bhreatain Bhig arna mhaoiniú ag an Aontas Eorpach é an tionscadal CHERISH.
Ba é príomhfhócas Thionscadal Chnoc
na Teamhrach in 2018 ná anailís a
dhéanamh ar thorthaí tochailtí
arna maoiniú ag Acadamh
Ríoga na hÉireann ar
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Chnoc Fhochaine. Léirigh an anailís iarthochailte agus an dátú
carbóin go dtéann an t-imfhálú imfhálaithe ar a bhfuil trastomhas 400m chomh fada siar agus an Chréumhaois Dhéanach.
Roimhe sin bhí léaslíne neoiliteach ann dá raibh táirgiú uirlisí
cloiche ina shaintréith, agus í ar cheann de na imfhálaithe barr
cnoic ní ba luaithe i gContae na Mí.
Bhí baill fhoireann suirbhéireachta an Chláir Fionnachtana
gnóthach in 2018 agus i measc a gcuid oibre, rinneadh suirbhéanna seandalaíochta mionsonraithe 3T ag roinnt láithreán
náisiúnta séadchomharthaí lena n-áirítear coimpléasc tuama
pasáiste na Ceathrú Caoile, coimpléasc Meigiliteach na
Ceathrún Móire, Sceilg Mhichíl, Caisleán Eas Géitine, Gleann
Dá Loch agus tuama pasáiste Chnóbha. Úsáideadh réimse teicneolaíochtaí coimeádaithe digiteacha ar na laithreáin seo,
amhail scanadh léasair trastíre, fótagraimméadracht UAV agus
suirbhéireacht stáisiúin iomláin. Úsáideann Seirbhís na
Séadchomharthaí Náisiúnta an fhaisnéis a bhailítear
chun straitéisí a fhorbairt maidir le caomhnú fadtéarmach agus cur i láthair na láithreán seo.
Tochailtí ar Chnoc Fhochaine
(Meán Fómhair 2017)
Le caoinchead ón
gClár Fionnachtana

Grúpa Acla i nGleann Molúra.
Le caoinchead ó Chomhairle Ardtailte Chill Mhantáin

Leanadh leis an obair ar eispéireas fíorúil
cuairteoirí a chruthú i gCnóbha, chomh
maith le hábhar a fhorbairt maidir le hionad cuairteoirí Bhrú na Bóinne agus an t-ionad ealaíne meigiliteach nua i gCnóbha
a athfhorbairt.

Leanamar de bheith rannpháirteach sa
tionscadal E-RIHS (Bonneagar Taighde
na hEorpa um Eolaíocht na hOidhreachta).
Tá sé mar aidhm ag an tionscadal bonneagar taighde inbhuanaithe a fhorbairt chun
tacú le modheolaíochtaí agus teicneolaíochtaí
eolaíochta chun ár n-oidhreacht chultúrtha inláimhsithe a thuiscint, a chaomhnú agus a bhainistiú. Bhí
foireann an Chláir Fionnachtana ina bpríomhúdair agus
eagarthóirí maidir le tuarascáil Anailíseachta Nuálaíochta
ar Eolaíocht na hOidhreachta. https://tinyurl.com/DiscoveryPro- grammeReport

Lonnaíocht eaglasta luath-mheánaoiseach ar Oileán tSeanaigh, Co. Chiarraí.
Le caoinchead ón gClár Fionnachtana

Cuireadh tús leis an obair ar an gcéim is déanaí den tionscadal Oscail, Tionscadal Sonraí Cultúrtha arna chomhordú
ag an gComhairle Oidhreachta agus an Clár Fionnachtana
agus arna mhaoiniú ag Ciste Náisiúnta Cruthaitheachta Éire
Ildánach.
Tarraingíonn an tionscadal seo aird ar shaibhreas agus ar
fhéidearthacht acmhainní seandálaíochta na hÉireann agus
cothaíonn sé comhrá idir stóir na tacair sonraí sin maidir le
straitéis dhigiteach fhadtéarmach.

Siúlóid sna páirceanna agus caint ó sheandálaí taighde de chuid CHERISH
Sandra Henry le linn Sheachtain na hOidhreachta
Le caoinchead ón gClár Fionnachtana
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AG TACÚ LE MÚSAEIM NA HÉIREANN
Cumann Músaem na hÉireann: Is comhlacht
gairmiúil uile-Éireann é Cumann Músaem na hÉireann
atá tiomanta do mhúsaeim, gairm na músaem, agus
caighdeáin barr feabhais i gcleachtas músaeim a chur
chun cinn agus a fhorbairt. Cuireann sé cleachtas gairmiúil
chun cinn maidir le bailiúcháin músaem a bhainistiú,
cúram a thabhairt do bhailiúcháin agus seirbhísí a chur ar
fáil do chuairteoirí, agus soláthraíonn sé ardán chun plé a
dhéanamh ar smaointí faoi mhúsaeim trí imeachtaí amhail
comhdhálacha, fóraim, léachtaí agus seimineáir a eagrú.
Chabhraigh maoiniú ó Chumann Músaem na hÉireann
leis an gComhairle Oidhreachta féilire bliantúil imeachtaí
a chur i láthair lena soláthraítear deiseanna forbartha
gairmiúla agus deiseanna líonraithe don earnáil.
Comhdháil bhliantúil Chumann Músaem na hÉireann i
gCumann Ríoga Bhaile Átha Cliath i mí Bealtaine, agus
‘An Aimsir Láithreach á Bailiú’ mar théama aici Ba é
‘Bailiúcháin Muirí’ téama Bunchúrsa na Músaem 2018
arna reáchtáil thar 4 lá le tacaíocht Cuideachta Poirt
Bhaile Átha Cliath. In 2018, lean Cumann Músaem
na hÉireann de bheith ina chomhpháirtí do Chumann
Músaem na Ríochta Aontaithe chun comhdháil bhliantúil
an Chumainn Músaem arna reáchtáil i mBéal Feirste
i mí na Samhna a fhorbairt, agus páirt a ghlacadh san
imeacht freisin. Tháinig ionadaithe ó earnáil na músaem
sa Ríocht Aontaithe, i dTuaisceart Éireann agus in Éirinn
faoin téama ‘Easaontas’ le go leor de na seisiúin ag díriú
ar conas a chuireann músaeim an t-easaontas i láthair,
conas a fhreagraíonn siad dó agus conas a dtéann siad i
dteagmháil leis. I mí na Nollag, chuaigh Cumann Músaem
na hÉireann i gcomhpháirtíocht le Comhairle Idirnáisiúnta
Músaem na hÉireann chun Léacht bhliantúil James White
a chur i láthair. Chuir Christopher Till, Stiúrthóir Mhúsaem
na Cinedheighilt in Johannesburg léacht 2018 i láthair i
dTeach na Cúirte, Príosún Chill Mhaighneann.
An Clár um Chaighdeáin Músaem in Éirinn: Bunaíodh an Clár um Chaighdeáin Músaem in Éirinn chun
caighdeáin ghairmiúla a thagarmharcáil agus a chur
chun cinn maidir le cúram a thabhairt do bhailiúcháin
agus chun aitheantas a thabhairt trí chreidiúnú do ghnóthú
na gcaighdeán sin laistigh d’earnáil na músaem in Éirinn.
Lean an Clár um Chaighdeáin Músaem in Éirinn de
theagmháil a dhéanamh lena rannpháirtithe agus leo siúd
a bhí ag breithniú páirt a ghlacadh sa chlár in 2018. Bhí
58 rannpháirtí ar fud 64 láithreán músaeim i gClár um
Chaighdeáin Músaem.

in 2018. Tháinig trí láithreán de chuid Ard-Mhúsaem
na hÉireann isteach faoin gClár anuraidh: is iad sin
Dún Uí Choileáin; Sráid Chill Dara; agus Músaem Stair
an Dúlra. Chuir an Músaem Náisiúnta Muirí tús leis an
bpróiseas creidiúnaithe freisin. Chuir na ceithre láithreán
na chéad measúnachtaí comhairliúcháin i gcrích in 2018.
Rinne foireann ceathrar measúnóirí de chuid an Chláir
um Chaighdeáin Músaem in Éirinn an mheasúnacht ba
chasta ar an Ard-Mhúsaem.
Tá bailiúcháin na hÉireann i gcroílár an Chláir um
Chaighdeáin Músaem, agus tá cáilíocht na bainistíochta
oidhreachta á tacú agus á feabhsú aige trí chreidiúnú agus
trí chláir oiliúna. Lean an Clár um Chaighdeáin Músaem le
ceardlanna cáilíochta a sholáthar do Rannpháirtithe agus
Measúnóirí an Chláir sin in 2017, agus obair á déanamh
aige le hInstitiúid na gCaomhnóirí-Athchóiritheoirí In
Éirinn, mar shampla, chun ceardlanna um bainistíocht ar
bhailiúcháin a sholáthar. Chuaigh sé i gcomhpháirtíocht
freisin le Cumann Músaem na hÉireann chun ceardlann a
sholáthar maidir leis an Rialachán um Shonraí Ginearálta
a Chosaint . San fhómhar, reáchtáladh ceardlann maidir
leis an dea-rialachas agus an Clár um Chaighdeáin
Músaem in Éirinn. D’fhreastail breis agus 150 duine ar
imeachtaí oiliúna agus ceardlanna de chuid an Chláir um
Chaighdeáin Músaem in Éirinn in 2018.
I mí Iúil, bhuail Collette Byrne, Príomhfheidhmeannach
Chomhairle Contae Chill Chainnigh le rannpháirtithe de
chuid an Chláir um Chaighdeáin Músaem in Éirinn agus
cairde eile i gCaisleán Chill Chainnigh chun 9 dteastas
creidiúnaithe a bhronnadh agus chun lón ceiliúrtha
a bheith acu le chéile. Tagann creidiúnú ag deireadh
cláir measúnachta fhorleathain arna dhéanamh ag
saineolaithe náisiúnta agus idirnáisiúnta. As na hocht
músaem ar a mbronnadh creidiúnú iomlán in 2018,
bhí an creidiúnú á choimeád ag ceithre cinn díobh Gailearaí Butler; Leabharlann Chester Beatty; Músaem
Bád Aeir agus Muirí Fhainge; agus Músaem Contae
Mhuineacháin - agus ba den chéad uair riamh a bhí sé
á fháil ag ceithre cinn díobh – an tIonad Oidhreachta,
Coláiste Ríoga Lianna na hÉireann; Músaem an Chláir;
Músaem Chorca Dhuibhne, Baile an Fheirtéaraigh; agus
Seanchaí – Músaem Scríbhneoirí Chiarraí. Bronnadh
creidiúnú eatramhach ar Mhúsaem Thomáis Mhic
Dhonncha i gCloch Shiurdáin, Co. Thiobraid Árann.
Chuir 10 músaem eile iarratais isteach ar chreidiúnú i mí an
Mheithimh agus mí Mheán Fómhair agus rinne comhaltaí
de Phainéal Measúnóirí an Chláir um Chaighdeáin
Músaem measúnú orthu le linn an fhómhair.
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Ionadaithe ó Ionad Oidhreachta Choláiste Ríoga Lianna na hÉireann
ag fáil an Teastais um Chreidiúnú Iomlán

Collette Byrne, Príomhfheidhmeannach Chomhairle Contae Chill Chainnigh in éineacht le rannpháirtithe
an Chláir um Chaighdeáin Músaem agus cairde eile ag Caisleán Chill Chainnigh chun 9 dteastas
creidiúnaithe a bhronnadh. Intlis, C-D: Isabel Bennett, Coimeádaí, Músaem Chorca Dhuibhne
le Lesley Ann Hayden, An Clár um Chaighdeáin Músaeim in Éirinn, Bainisteoir Tionscadail

An Seanchaí - Bhain Músaem Scríbhneoirí Chiarraí an creidiúnú iomlán amach den chéad uair in 2018. Ag an
mbun ar dheis: Isabel Bennett, Coimeádaí Mhúsaem Chorca Dhuibhne, agus Lesley Ann Hayden, Comhordaitheoir an Chláir um Chaighdeáin Músaeim in Éirinn
(Creidiúnú Iomlán bronnta ar Mhúsaem Chorca Dhuibhne)
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Comhairle Contae Dhún na nGall
Dr. Joe Gallagher
074 917 2576
j.gallagher@donegalcoco.ie
Comhairle Contae Mhuineacháin
Shirley Clerkin
047 73722
shclerkin@monaghancoco.ie

Comhairle Contae an Chabháin
Anne Marie Ward
049 437 8614
amcurley@cavancoco.ie

Comhairle Contae Shligigh
Siobhán Ryan
071 911 4482 / 9111 111
heritage@sligococo.ie
Comhairle Contae Mhaigh Eo
Deirdre Cunningham
094 904 7684
dcunningham@mayococo.ie

Comhairle Contae Fhine Gall
Dr. Gerry Clabby
01 890 5697/ 890 5000
Gerry.clabby@fingal.ie

Comhairle Contae Longfoirt
Mairead Ní Chonghaile
043 334 0731 / 334 1124
mnichonghaile@longfordcoco.ie

Comhairle Contae Ros Comáin
Nollaig Feeney
090 663 7100 / 663 7135
nfeeney@roscommoncoco.ie

Comhairle Cathrach
Bhaile Átha Cliath
Charles Duggan
01 222 2856 / 222 3090
charles.duggan@dublincity.ie

Comhairle Contae na Gaillimhe
Marie Mannion
091 509 000 Ext. 198 / 509 198
mmannion@galwaycoco.ie

Comhairle Contae
Bhaile Átha Cliath Theas
Dr. Rosaleen Dwyer
01 414 9222 / 414 9000
rdwyer@sdublincoco.ie

Comhairle Cathrach na Gaillimhe
Jim Higgins
091 526 574
jim.higgins@galwaycity.ie

Comhairle Contae Chill Mhantáin
Deirdre Burns
0404 20100
dburns@wicklowcoco.ie

Comhairle Contae na nIarmhí
Melanie McQuade
044 9332098
Melanie.mcquade@westmeathcoco.ie

Comhairle Contae Uíbh Fhailí
Amanda Pedlow
057 934 6839 / 934 6800
heritage@offalycoco.ie

Comhairle Contae an Chláir
Congella McGuire
065 684 6408 / 682 1616
cmcguire@clarecoco.ie
Comhairle Contae
Laoise
Catherine Casey
057 866 4129
ccasey@laoiscoco.ie

Comhairle Contae Chill Mhantáin
Tom O'Neill
061 407229
thomas.oneill@limerick.ie

Comhairle Cathrach Chiarraí
Victoria McCarthy
066 7183500
heritage@Kerrycoco.ie

Comhairle Contae Chorcaí
Conor Nelligan
021 428 5905
conor.nelligan@corkcoco.ie

Comhairle Contae na Mí
Dr. Loreto Guinan
046 909 7507 / 909 7000
lguinan@meathcoco.ie

Comhairle Contae Lú
Brendan McSherry
042 932 4109/ 086 601 3839
brendan.mcsherry@louthcoco.ie

Comhairle Cathrach Liatroma
Sarah Malone
071 962 0005
smalone@leitrimcoco.ie

Comhairle Cathrach Chill Dara
Bridget Loughlin
045 980 791 / 980 200
bloughlin@kildarecoco.ie

Comhairle Cathrach Chill Chainnigh
Dearbhala Ledwidge
056 779 4925
dearbhala.ledwidge@kilkennycoco.ie

Comhairle Cathrach
Chorcaí
Niamh Twomey
021 492 4018
niamh_twomey@corkcity.ie

Comhairle Contae
Thiobraid Árann
Roisin O'Grady
0761 06 5173
roisin.ogrady@tipperarycoco.ie

LÍONRA NA nOIFIGEACH OIDHREACHTA
Ó bunaíodh in 1995 í, tá aitheantas tugtha ag an gComhairle Oidhreachta ar an ról tábhachtach atá ag na húdaráis
áitiúla ó thaobh oidhreacht na hÉireann agus rannpháirtíocht
saoránach a bhainistiú. Tá údaráis áitiúla tar éis teacht chun
a bheith lárnach ó thaobh na hoidhreachta nádúrtha, tógtha
agus cultúrtha a bhainistiú ar bhonn áitiúil. Is ról straitéiseach do na húdaráis áitiúla é ról an Oifigigh Oidhreachta
agus is seirbhís thábhachtach é laistigh de rialtais áitiúil atá
á athrú. Is ról freisin é atá dírithe níos mó anois ná riamh ar
an bpobal i bhfianaise na líonraí rannpháirtíochta poiblí a
bhunaítear faoin Acht um Athchóiriú an Rialtais Áitiúil 2014.
In 1999, d’fhorbair an Chomhairle Oidhreachta Clár na

Comhairle Contae Phort Láirge
Bernadette Guest
051 849 668 / 058 20839
bguest@waterfordcoco.ie

nOifigeach Oidhreachta ar bhonn píolótach agus cuireadh
tús leis i mí Aibreán nuair a
ceapadh Jim Higgins i mBardas na Gaillimhe agus Úna
Cosgrave i gComhairle Cathrach Chiarraí. Ina dhiaidh sin,
ceapadh Siobhán Ryan do Chomhairle Contae Shligigh i mí
an Mheithimh. Ós rud é gur éirigh chomh maith sin leis an
gclár píolótach, leathnaíodh é go 8 n-údarás áitiúil eile sa
bhliain 2000: Comhairle Contae an Chláir; Bardas Bhaile
Átha Cliath; Comhairle Contae na Gaillimhe; Comhairle
Contae Liatroma; Comhairle Contae Luimnigh; Comhairle
Contae Uíbh Fhailí; Comhairle Contae Chill Mhantáin; agus
Bardas Phort Láirge. Ó shin i leith, táthar tar éis an chláir
comhpháirtíochta seo a leathnú chuig 27 Údarás Áitiúil ar
fud na tíre.
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Heritage Officer Programme
Celebrating 20 Years in Local Authorities

Le linn na fiche bliain ó bunaíodh Clár na nOifigeach
Oidhreachta, tá sé tar éis cur go díreach le tuiscint agus feasacht mhéadaithe an phobail ar ár n-oidhreacht nádúrtha,
chultúrtha agus thógtha. Tá Oifigigh Oidhreachta tar éis roinnt
suirbhéanna a dhéanamh agus tuarascálacha a chur le chéile
maidir le ceantair lena mbaineann tábhacht nádúrtha, chultúrtha nó ailtireachta, ag cur go suntasach leis an eolas áitiúil
atá ar fáil maidir leis an oidhreacht. Tá siad tar éis oibriú ar
leibhéal áitiúil chun an oidhreacht a chosaint, pobail a neartú
agus poist a thacú. Tá siad tar éis béim a chur ar thábhacht ár
bhfoirgneamh stairiúil agus ár dtírdhreacha uathúla trí bheartas
comhoibritheach a fhorbairt le hoifigigh eile de chuid na
n-údarás áitiúil, ag cabhrú chun bonn eolais a chur le beartas
oidhreachta náisiúnta agus réigiúnach, agus é a fhorbairt agus
a chur chun feidhme ag an leibhéal áitiúil.
Seo cuid den obair a rinne Oifigigh Oidhreachta ar fud na
hÉireann in 2018 le tacaíocht ó Dheontais Plean Oidhreachta
Contae na Comhairle Oidhreachta.
Oifigeach Oidhreachta Chomhairle Contae an Chláir:
Oifigeach Oidhreachta Congella McGuire
Ceadaíodh leithdháileadh €23,000 ón gComhairle
Oidhreachta chun dhá thionscadal de chuid Phlean Oidhreachta Contae an Chláir a chur chun feidhme in 2018: Stories from
the Landscape - The European Dimension agus Taifeadadh ar
Oidhreacht Bhealach Inbhear na Sionainne.
Stories from the Landscape - The European Dimension: Mar
cheiliúradh ar Bhliain Eorpach na hOidhreachta Cultúrtha
agus le maoiniú ón gComhairle Oidhreachta, sheol Ionad
Scannán na Gaillimhe agus Comhairle Contae an Chláir clár
faisnéise dar teideal Stories from the Landscape - The European Dimension. Tá an clár faisnéise bunaithe ar théama na
talún agus gnéithe dár n-oidhreacht nádúrtha ar fud na hEorpa dírithe ar na traidisiúin a bhaineann leis an mbuailteachas.
Is é sin an cleachtas beostoc a bhogadh ó thalamh féaraigh
amháin go talamh féaraigh eile, ó na hísleáin sa gheimhreadh
go dtí na hardtailte sa samhradh de ghnáth. I mBoirinn, is é a
mhalairt a tharlaíonn, áfach. Léirítear obair Iontaobhas Burrenbeo atá bunaithe i mBoirinn, Co. an Chláir, chomh maith
le Féile Gheimhridh Bhoirne a dhéanann ceiliúradh ar thraidisiún ársa seo an bhuailteachais atá ina chuid ríthábhachtach
d’inmharthanacht fhlóra agus fána an réigiúin cháiliúil seo. Is
féidir féachaint ar an scannán ar https://www.youtube. com/
watch?v=tXa1VFwcuKo
Taifeadadh ar Oidhreacht Bhealach Inbhear na Sionainne:
In 2018, i gcomhar leis an bpobal áitiúil, tiomsaíodh eolas agus
ábhar léirmhínithe oidhreachta maidir le Bealach Inbhear na
Sionainne. Is é an cuspóir a bhí leis ná rannpháirtíocht an phobail a spreagadh agus a ionchur agus a chomhaontas a fháil

maidir leis an bpróiseas um eolas agus léirmhíniú oidhreachta
a fhorbairt ar Bhealach Inbhear na Sionainne. Mar chuid de
rannpháirtíocht an phobail, reáchtáladh seisiúin eolais leis an
bpobal áitiúil, tiomsaíodh taifeadtaí ó bhéal agus bailíodh tuairimí an phobail. Tionóladh cruinnithe leis na pobail ar fad
ar an inbhear a raibh spéis acu sa tionscadal, i.e. in iarthar
Chontae an Chláir, Inis, an Cnoc agus Cill Íomaí; Inbhear an
Fhearghais lena n-áirítear Leaba Shíoda, Cill an Dísirt, Baile na
Caillí, Droichead an Chláir, Bun Raite agus Sionainn.
I measc aschuir an tionscadail bhí eolas do chuairteoirí agus
ábhar léirmhínitheach, lena n-áirítear bailiúchán de ghrianghraif
ardchaighdeáin agus scannánaíocht ladrainn. I measc an
ábhair léirmhínitheach, bhí líníochtaí, íomhánna, físeáin agus
grianghraif ardchaighdeáin a úsáidtear chun acmhainní eolais
turasóireachta a chur ar fáil. Rinneadh taifeadtaí ó bhéal de
scéalta agus daoine áitiúla, rinneadh measúnú ar chonair agus
láithreáin oidhreachta agus rinneadh moltaí bonneagair freisin.
Moladh réitigh deartha agus rinneadh comhairle oidhreachta agus costálacha a chur i láthair maidir leis an tionscnamh
leanúnach do na seacht bpobal i gCo. an Cháir ar Bhealach
Inbhear na Sionainne.
Seachtain na hOidhreachta, 2018: Ba é ‘Roinn Scéal,
Cothaigh Nasc’ téama na bliana seo agus reáchtáladh 102
imeacht, an líon ba mhó riamh, ar fud na tíre agus d’fhreastail
na mílte daoine orthu. I measc na n-imeachtaí áitiúla bhí
léachtaí, turais allamuigh, scannáin á gcur ar scáileáin, ceardlanna, taispeántais, athléirithe stairiúla, agus siúlóidí agus
cainteanna stairiúla áitiúla. Ceann de bhuaicphointí Sheachtain na hOidhreachta ná an Cúrsa Oiliúna um Moirtéal Aoil
agus Deisiúchán Fothraigh trí Shaoirseacht arna eagrú ag an
gCumann um Fhoirgnimh Ársa a Chosaint. Reáchtáladh é sa
Chabhail Mhór i gCill Iníne Baoith agus bhí breis agus 60 duine i láthair ann. Chomh maith leis sin, bronnadh gradaim ar
thrí imeacht de chuid Sheachtain na hOidhreachta i gCo. an
Chláir ag Gradaim Bhliantúil na hOidhreachta i gCill Chainnigh, imeacht a léiríonn buaicphointí Sheachtain Náisiúnta na
hOidhreachta.
Seachtain na Bithéagsúlachta: Reáchtáladh 14 imeacht le
linn Sheachtain na Bithéagsúlachta in ionaid éagsúla ar fud an
chontae, lena n-áirítear Ionad Deilfeanna na Sionainne, Cill
Rois, Ionad Lucht Sábhála Shíolta na hÉireann sa Scairbh, Ionad Eolais Pháirc Bhoirne, Cora Finne, Whale Watch i gCeann
Léime, Páirc Clarisford, Cill Dalua agus Bóthar Uí Laoi, Inis.
An Tírdhreach Áitiúil a Léiriú: Reáchtáladh an cúrsa oiliúna
‘An Tírdhreach a Léiriú’ sa Scairbh agus i Sráid na Cathrach in
2018. Ba é aidhm an chúrsa phraiticiúil 12 seachtaine ná rannpháirtithe a chumasú chun tréithe oidhreachta ina gceantar féin
a shainaithint, a imscrúdú agus a thaifeadadh trí thaighde deisce agus taighde allamuigh. I measc na n-ábhar a cumhdaíodh,
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Comóradh an Aistrithe, 2018: Imeacht cuimhneacháin 80 bliain a reáchtáladh chun comóradh a dhéanamh ar aistriú Dhún Bhaile Chaisleáin
ar an Oileán Mór, go Saorstát na hÉireann ar bhunsuíomh an aistrithe in 1938. Le caoinchead ó Anne Marie Cronin

Stories from the Landscape: The European Dimension. Le caoinchead ó Congella McGuire

Oiliúnaithe ag obair ar an gCabhail Mhór. Le caoinchead ó Congella McGuireCourte-

sy of Anne Marie Ward

Seoladh fhoilseachán de chuid Chomhairle Contae Chorcaí, Europe and the County of Cork: A Heritage Perspective.
Le caoinchead ó Conor Nelligan
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bhí an gheolaíocht, an bhithéagsúlacht, seandálaíocht, ailtireacht, léamh léarscáileanna agus foinsí eolais. Chuathas ar
thurais allamuigh go láithreáin éagsúla i gceantar na Scairbhe
agus Shráid na Cathrach, faoi threoir saineolaithe áitiúla. Chuir
na rannpháirtithe uile an méid a bhí foghlamtha i bhfeidhm trí
thionscadal oidhreachta gearr agus praiticiúil a fhorbairt, agus
le linn a dhéanamh, spreagadh iad chun comhoibriú a dhéanamh lena chéile agus leis an bpobal i gcoitinne. Maoinítear an
tionscadal seo trí Straitéis Éire Ildánach le haghaidh Co. an
Chláir chun cruthaitheacht a chumasú sa phobal agus déantar
é i gcomhar le Bord Oideachais agus Oiliúna Luimnigh agus
an Chláir. Tá sé beartaithe cúrsaí eile a reáchtáil i gCill Dalua
agus i gCill Rois in 2019, ós rud é gur éirigh chomh maith sin le
cúrsaí 2018.
I measc na mbuaicphointí oidhreachta eile i gCo. an Chláir
in 2018, bronnadh Gradam na mBailte Slachtmhaire um Pailneoirí do réigiún an mheániarthair ar Inis i mí Dheireadh Fómhair. Thugamar faoi staidéar turasóireachta dúlrabhunaithe ar
Inbhear na Sionainne agus chuireamar plean bainistíochta bunaithe ar an dobharcheantar maidir leis an bhfeabhrán capaill
cois na hAbhann Móire agus cois na Sionainne Íochtaraí a
chur faoi smacht.
Oifigeach Oidhreachta Chomhairle Contae Chorcaí:
Oifigeach Oidhreachta: Conor Nelligan
Sa Bhliain Eorpach na hOidhreachta Cultúrtha, 2018, bronnadh an Gradam Náisiúnta don Tionscnamh Pobail is Fearr ar
Chomhairle Contae Chorcaí as na cuimhneacháin a rinneadh
sa chontae ag Cumann Comhaltaí Údarás Áitiúil agus Gradam
Pobail agus Comhairle Chuideachtaí Poiblí na hÉireann.
Rinneadh an-chuid infheistíochta i gcúrsaí oidhreachta an
chontae thar cúrsa na bliana. Faoi Scéim Deontais na Comhairle Oidhreachta um Oidhreacht Pobail, fuair 8 dtionscadal
oidhreachta €30,490 le haghaidh réimse tionscadal agus
imeachtaí éagsúla. I measc na dtionscadal rathúil bhí clár raidió dírithe ar Mhná Stairiúla Suntasacha ó Chontae Chorcaí;
comharthaíocht eolais stairiúil i gCill Ia; Féile Ellen Hutchins i
mBeanntraí (ar féile í a bhfuil duaiseanna buaite aici); imeacht
cuimhneacháin ar an Oileán Mór; Siompóisiam Staire i Mainistir Fhear Maí; plean bainistíochta caomhnaithe le haghaidh
Anaclann Dúlra Chill Cholmáin; suíomh gréasáin oidhreachta
Chill na Mallach; agus tionscadal caomhnaithe agus cur chun
cinn sciathán leathair i gceantar Bhealach Eabhra i gContae
Chorcaí Thuaidh.
Rinne an Chomhairle Oidhreachta maoiniú breise a infheistiú i
gCorcaigh trí Líonra Bhailte Múrtha na hÉireann agus fuair Droichead na Bandan €10,000 (Féile Baile Múrtha agus athsheoladh Ionad Oidhreachta Iarthar Chorcaí); fuair Cill na Mallach
€2,000 (i dtreo léarscáil den Bhaile Múrtha Meánaoiseach);
agus fuair Eochaill €23,000 (le haghaidh Fhéile Meánaoisí
agus oibreacha struchtúrtha ar an mballa meánaoiseach). D’éirigh go maith le hEochaill freisin sa scéim náisiúnta nua - Tionscnamh na mBailte Stairiúla - agus tugadh maoiniú €150,000
don bhaile chun obair pábhála a dhéanamh an athuair i Lána
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an Bharraigh, atá in aice le líne sheanbhalla an bhaile. Ar an
iomlán, fuair Contae Chorcaí infheistíocht dhíreach €239,490
ón gComhairle Oidhreachta in 2018 – sin méadú breis agus
60% ó leibhéil 2017.
Ó thaobh na hoidhreachta ailtireachta de, rinne an contae dhá
iarratas rathúla don Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, faoin Scéim um Struchtúir i mBaol, agus fuarthas €50,000
le haghaidh dhá thionscadal lena n-áirítear Teach Chaisleán
Mhala i dTuaisceart Chorcaí. Faoin Scéim Infheistíochta na
hOidhreachta Tógtha, tugadh €50,000 breise don chontae le
haghaidh 6 thionscadal éagsúla ar fud an Chontae. Rinne Oifigeach Caomhnaithe Ailtireachta Contae, Mona Hallinan, an
dá scéim seo a riaradh. D’oibrigh sí freisin leis an gComhairle
Oidhreachta ar thionscadal a bhain le Ceantar Caomhnaithe
Ailtireachta Eochaille.
Plean Oidhreachta Contae: Tá cuspóirí an Phlean Oidhreachta Contae á soláthar trí chlár bliantúil tionscadal agus gníomhaíochtaí. Rinneadh roinnt tionscadal mar sin in 2018, lena
n-áirítear dhá thionscadal a fuair €24,000 ón gComhairle
Oidhreachta. Is é foilseachán dar teideal Europe and the County of Cork: a heritage perspective an chéad ceann díobh sin.
Is é treoirdhoiciméad dar teideal Cork County Streetscapes: a
design guide for the historic setting an dar ceann díobh. Faoi
stiúir Oifigeach Caomhnaithe Ailtireachta an chontae, leanann
an foilseachán seo an foilseachán rathúil dar teideal Shopfronts
of County Cork Design Guide.
Chabhraigh an tAonad Oidhreachta le go leor tionscnamh
eile i rith 2018, amhail cur chun cinn gníomhach agus páirt a
ghlacadh i Seachtain Náisiúnta na Bithéagsúlachta i mí na
Bealtaine. Bhí an tAonad Oidhreachta chun tosaigh freisin ar
rannpháirtíocht Chomhairle Contae Chorcaí i gCuimhneachán
Náisiúnta an Ghorta Mhóir arna reáchtáil in Ollscoil Chorcaí i mí Bealtaine 2018; leanadh ar aghaidh leis an obair ar
Chomórtas Chontae Chorcaí um Ghairdíní Scoile i gcomhar
le Muintir na Tíre; tugadh tacaíocht do Ghradam Náisiúnta na
mBailte Slachtmhaire um Pailneoirí; agus tugadh tacaíocht do
roinnt grúpaí le linn Sheachtain na gCrann, 2018, trí crainn a
chur Comhairle Crann na hÉireann ar fáil do Chomhairle Contae Chorcaí a dháileadh.
Le linn Sheachtain na hOidhreachta, 2018 reáchtáladh 157
imeacht in thart ar 60 áit éagsúil i gCorcaigh, gan ach áit
amháin eile sa tír, i.e. Baile Átha Cliath, ina raibh líon níos mó
imeachtaí (213). D’eagraigh an tAonad Oidhreachta roinnt
imeachtaí amhail caint arna tabhairt ag Oifigeach Oidhreachta na Comhairle maidir le naisc Chorcaí leis an Eoraip, agus
caint arna tabhairt ag Mona Hallinan, Oifigeach Caomhnaithe
Ailtireachta Contae, maidir le dea-dhearadh aghaidheanna
sráide.
In 2018, choinnigh an tAonad Oidhreachta a ardchaighdeáin
ar siúl ó thaobh seirbhís oidhreachta a sholáthar; caighdeán as
ar bronnadh gradam náisiúnta ar an gComhairle Oidhreachta in 2017 as an tSeirbhís Oidhreachta is Fearr de chuid na
nÚdarás Áitiúil.
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Oifigeach Oidhreachta Chomhairle Contae Dhún na nGall:
Oifigeach Oidhreachta: Joseph Gallagher
Déanann Oifig Oidhreachta Chontae Dhún na nGall feasacht
a chothú, comhairle a chur ar fáil agus an dea-chleachtas a
chur chun cinn maidir le cúrsaí oidhreachta i gCo. Dhún na
nGall, agus cuireann sí Plean Oidhreachta Dhún na nGall chun
feidhme i gcomhar leis an bhFóram Oidhreachta Contae
www.donegalcoco.ie/heritage
Ba é 2018 Bliain Eorpach na hOidhreachta Cultúrtha agus
bhí an tOifigeach Oidhreachta ina bhall den toscaire um
oidhreacht na hÉireann a thug cuairt ar Choimisiún na hEorpa. Dhear agus sholáthair Comhairle Contae Dhún na nGall
scéim deontais Bhliain Eorpach na hOidhreachta Cultúrtha a
bhronn 14 dheontas €1,500 an ceann. Ina cháil mar Leaschathaoirleach Ghréasáin na nOifigeach Oidhreachta, bhí Joseph
Gallagher ina bhall den toscaire oidhreachta a labhair leis an
gComhchoiste um Chultúr, Oidhreacht agus an Ghaeltacht i
dTeach Laighean, Baile Átha Cliath i mí na Samhna. Thug Oifigigh Oidhreachta an Chontae cuairt ar Chontae Dhún na
nGall le haghaidh a gClár Oiliúna agus Forbartha maidir le
hailtireacht dhúchasach a chaomhnú.
Mar chuid de chur chun feidhme Phlean Oidhreachta Contae Dhún na nGall, choimisiúnaigh an Oifig Oidhreachta

Iniúchadh ar Oidhreacht Cultúrtha Colmcille i gcomhpháirtíocht
le Comhairle Chathair Dhoire agus Cheantar an tSratha Báin
agus Foras na Gaeilge; fótagraimméadracht 3T de Thuras
Cholmcille; suirbhé ar bhaill reiligí stairiúla; tuarascálacha caomhnaithe maidir le Séipéal Cholmcille i nGartán; agus post
faire ag Pointe Charraig an Rois agus treoirdhoiciméad um
chaomhnú tuíodóireachta.
D’éirigh thar cionn le Seachtain na hOidhreachta 2018 nuair
a reáchtáladh breis agus 120 imeacht agus foilsíodh an Treoir maidir le Seachtain na hOidreachta i nDún na nGall, foilseachán a raibh an-tóir air.
D’fhreastail 80 duine ar sheimineár saor in aisce maidir le
Aghaidheanna Siopaí Traidisiúnta & Comharthaíocht Dhúchasach agus chomheagraigh an Oifig Oidhreachta an cúrsa
Forbartha Gairmiúla Leanúnaí ‘Learning Through The Landscape’ le haghaidh Bunmhúinteoirí agus 5 Cheardlann do
leanaí maidir le Gnáthóga Cruthaitheacha. D’fhreastail thart
ar 100 duine ar sheoladh an leabhráin ‘Scéalta’ maidir le
Bailiúchán Béaloidis na Scol ó na 1930idí, an ceathrú ceann
i Sraith Oidhreacht Dhún na nGall arna fhoilsiú ag an Oifig
Oidhreachta. Rinneadh Gradam Bliantúil na nÚdarás Áitiúil/
Bailte Slachtmhaire um Pailneoirí a chomhurrú agus bhuaigh
Baile Slachtmhaire Bhun Chranncha gradam réigiúnach don
dara bliain as a chéile.

Aoichainteoirí, Seimineár maidir le Aghaidheanna Siopaí Traidisiúnta, Samhain 2018
Le caoinchead ó Joseph Gallagher

Courtesy of Anne Marie Ward
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Grianghraf grúpa ag an gCúrsa ’Ag Foghlaim Tríd an Tírdhreach’ in 2018, ar chúrsa um Fhorbairt Ghairmiúil Leanúnach le haghaidh Bunmhúinteoirí é.
Le caoinchead ó Joseph Gallagher

Áirse Naomh Colmcille, An Díseart, Co. Dhún na nGall
Le caoinchead ó Joseph Gallagher

56

57

An Chomhairle Oidhreachta | Tuarascáil Bhliantúil 2018

Oifigigh Oidhreachta Contae i gCo. Dhún na nGall don Chlár Oiliúna agus Forbartha
Oidhreachta in 2018. Le caoinchead ó Joseph Gallagher

Lá Bhaile Múrtha Bhaile Átha an Rí, 2018

Le caoinchead ó Marie Mannion

Photo credit: Paul McGuckin
Taibearnacal Mia Cranwill, Eaglais Naomh Micheál,
Béal Átha na Sluaighe. Le caoinchead ó Marie Mannion

Francis Holohan agus Therese Murphy, Abbey Heritage
Le caoinchead ó Marie Mannion

Stories from the Landscape 3- Stein und Vein Austria
Le caoinchead ó Marie Mannion
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Oifigeach Oidhreachta Chomhairle Contae na Gaillimhe:
Oifigeach Oidhreachta: Marie Mannion
In 2018, cuireadh i gcrích an dara céim den Iniúchadh ar Láithreáin Oidhreachta Geolaíochta i gCo. na Gaillimhe, arna
dhéanamh ag Suirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann agus
Comhairle Contae na Gaillimhe. Ar an iomlán, rinneadh mionsuirbhéireacht agus mapáil ar 53 láthair in 2018; go dtí seo,
tá 79 láithreán ainmnithe mar Láithreáin Geolaíochta Contae
i gCo. na Gaillimhe.
Gaillimh, Iarthar na hÉireann: Tionscadal Oidhreachta na
Réigiún Gastranamaíochta 2018: Cuireann an tionscadal
seo leis an obair a tosaíodh in 2017 agus, in 2018, leanadh
ar aghaidh leis an obair le pobail áitiúla, grúpaí oidhreachta,
scoileanna agus eagraíochtaí ag bailiú eolais a bhaineann
le hoidhreacht gastranamaíochta na tíre agus aschuir scríofa,
fuaime agus físeán a chur ar fáil don suíomh gréasáin. Féach
an nasc seo a leanas: https://heritage.galwaycommunityheritage.org/content/category/topics/galways-gastronomic-heritage
Táthar tar éis glacadh le Tionscadal Oidhreachta Bia na
Scoileanna sa Bhailiúchán Náisiúnta Béaloidis agus cuirfear sa chartlann é mar chuid dár scéal náisiúnta béaloidis.
Chun léargas a fháil ar an tionscadal seo, féach an nasc seo
a leanas: https://milltown.galwaycommunityheritage.org/
content/category/topics/milltowns-gastronomical-heritage/
recipes
Reáchtáladh ‘A Taste of Galway’s Past’ i gCaisleán Bhaile
Chláir ar an 12 Nollaig 2018 chun oidhreacht bia shaibhir
na Gaillimhe a cheiliúradh. Mar chuid den imeacht seo, bhí
léachtaí, gearrscannáin, déanamh ceirde agus taispeántais
ceirde, taispeántais bia, innealra feirme seanré, agus ceol
agus amhránaíocht.
Foilseachán um Oidhreacht Eaglasta: Tarraingíonn An Illustrated Guide to the Ecclesiastical Heritage of County Galway
ar thuarascálacha iniúchta, ar an suíomh gréasáin, ar an gcartlann ghrianghrafadóireachta agus torthaí doiciméadaithe a
fuarthas mar thoradh ar 6 bliana de chomhairliúchán pobail,
taighde deisce agus cuairteanna láithreáin ar 140 eaglais i
gContae na Gaillimhe. Mar chuid den chéim seo den tionscadal, cuireadh an téacs (i mBéarla amháin), grianghraif
agus an coincheap deartha foriomlán ar fáil don leabhar deiridh. Sa chéad chéim eile den tionscadal in 2019, aistreofar an
téacs go Gaeilge agus priontálfar é.
Ballaí Baile Bhaile Átha an Rí – An Geata Thuaidh – Oibreacha Caipitiúla 2018: Cuireadh tús leis an deichiú céim de
na hoibreacha ar bhallaí an bhaile go luath i mí Lúnasa 2018
le clár 6 seachtaine, lena n-áirítear 3 seachtaine de dhúnadh
bóthair chun rochtain a cheadú ar an áirse agus ar sheomra
na mboghtaí. Cuireadh na hoibreacha san ord tosaíochta seo
a leanas: sláinte agus sábháilteachta, sláine an tséadchomhartha, cosaint. Is éard a bhí i gceist leis sin i gclár na n-oi-
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breacha ná fásra agus fréamhacha leabaithe a bhaint de; na
haghaidheanna thiar agus theas (nár atógadh sna 1970idí) a
dhaingniú agus a athphointeáil.
Lá Bhaile Múrtha Bhaile Átha an Rí: Dé Domhnaigh an 19
Lúnasa 2018 D’fhreastail breis agus 3,000 duine ar an imeacht
seo dar teideal ‘Savour the Past’, téama a roghnaíodh chun
Bliain na Gastranamaíochta i nGaillimh a cheiliúradh le togha
agus rogha an bhia, an cheoil agus na scéalta.
Conair Oidhreachta Bhaile Átha an Rí - bróisiúr Z-Cárta
agus conair ar líne Rinneadh Comhairle Contae na Gaillimhe, Ionad Ealaíon & Oidhreacht Bhaile Átha an Rí, Coiste Lá
Bhaile Múrtha Bhaile Átha an Rí agus Líonra Bhailte Múrtha na
hÉireann an bróisiúr agus conair ar líne seo a fhorbairt maidir
le láithreáin stairiúla Bhaile Átha an Rí. Seoladh an bróisiúr Dé
Domhnaigh an 19 Lúnasa é agus scaipeadh ar fud Bhaile Átha
an Rí é. Tá an chonair ar líne ar fáil ar heritage.galwaycommunityheritage.org
Féile Mheánaoiseach Bhaile Locha Riabhach, 24-26 Lúnasa 2018: Mheall an fhéile 3 lá seo thart ar 15,000 duine chun
na háite. Reáchtáladh féile na bliana seo le linn Sheachtain
Náisiúnta na hOidhreachta agus ba é ‘Blaiseadh den Am atá
Thart’ téama an imeachta.
Scéalta ón Tírdhreach: Is sraith de gearrscannáin é seo a
bhaineann le gnéithe éagsúla dár n-oidhreacht chultúrtha,
nádúrtha agus thógtha. Cuireadh tús leis an tsraith in 2017 le 9
ngearrscannán suite i gCo. na Gaillimhe, i gCo. an Chláir agus
i gCo. Thiobraid Árann. Don Bhliain Eorpach na hOidhreachta Cultúrtha, 2018, táimid tar éis dhá ghearrscannán a léiriú
agus tá an dá cheann díobh suite in Éirinn agus san Ostair.
Sa scannán, arna thacú ag Comhairle Contae na Gaillimhe,
léirítear grúpa tógálaithe balla tirim ó Éirinn, ón Ostair agus ón
nGearmáin agus iad ag obair le chéile chun bothán cloiche
tirime a thógáil in Langenlois san Ostair. Rinneadh an scannán le tacaíocht ón gComhairle Oidhreachta agus is é Ionad
Scannán na Gaillimhe a léirigh é. Cuirtear béim sa scannán
ar na buntáistí a bhaineann le comhoibriú Eorpach idir ceardaithe agus neartaíonn sé an caidreamh iontach oibre atá ann
cheana féin idir ceardaithe na hÉireann agus ceardaithe na
hOstaire.
Féile na gCloch: D’fhreastail breis agus 100 duine ar Fhéile
na gCloch in Inis Oírr a bhí ar siúl ó Déardaoin an 13 Meán
Fómhair go dtí Dé Domhnaigh an 15 Meán Fómhair. Bhí rogha
ag rannpháirtithe páirt a ghlacadh i mballaí cloiche a thógáil,
litreoireacht, snoídóireacht, pábháil, sceitseáil agus taispeántas maidir le haol te, chomh maith le héisteacht le roinnt cainteanna gaolmhara.
Campaí Samhraidh ‘Go Wild’: Forbraíodh campaí samhraidh
2 lá do leanaí maidir leis an mbithéagsúlacht i gcomhar le
BirdWatch Ireland, Grúpa Oidhreachta Mhaigh Cuilinn agus
Grúpa Oidhreachta Mhóta. Reáchtáladh na trí chúrsa iontacha seo i Maigh Cuilinn agus i Móta i mí Lúnasa 2018.
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Turas Ruaidhrí: Turas Bus Bia agus Oidhreachta (turas saor in
aisce chun Seachtain na hOidhreachta a cheiliúradh). Chuaigh
52 duine ar an turas seo Dé Céadaoin an 22 Lúnasa 2018.
Ba iad Michael Gibbons, an seandálaí cáiliúil agus Pádraic Ó
Raighne, Turasanna Tithe Tabhairne Chonamara, a bhí i gceannas ar an turas a thosaigh agus a chríochnaigh i Maigh Cuillin.
Oifigeach Oidhreachta Chomhairle Contae Chill Chainnigh:
Oifigeach Oidhreachta: Dearbhala Ledwidge
Bunachar Seandálaíochta Nua Chathair Chill Chainnigh:
Rinne an Chomhairle Oidhreachta, Oifig Oidhreachta Chomhairle Contae Chill Chainnigh, agus Kilkenny Archaeology
Ltd léarscáil agus tacar sonraí seandálaíochta Chathair Chill
Chainnigh a fhorbairt. Cuimsítear iontu na tuarascálacha seandálaíochta agus fionnachtana uile i gCathair Chill Chainnigh
ón tréimhse 1968 go 2006.
Tacaíocht do Bhonn Óir Inis Tíog sa Chomórtas Entente Florale: Chuir an Oifig Oidhreachta tacaíocht agus maoiniú ar fáil
d’iontráil Inis Tíog a bhain an bhonn óir amach sa chomórtas
Entente Florale a bhí ar siúl ar fud na hEorpa. Trí dhlúthobair
a dhéanamh leis an bpobal áitiúil agus comhghleacaithe san
údarás áitiúil, chuir an Oifig Oidhreachta na rudaí seo a leanas
ar fáil:
- Léarscáil Bonneagar Ghlais
- Plean Gníomhaíochta Bithéagsúlachta - Scoil Náisiúnta
Cholm Cille
- Bróisiúr Chonair Oireachta Inis Tíog
- Treoir do phailneoirí maidir le plandú
Iniúchadh ar Oidhreacht Béil Chill Chainnigh: Rinne an Oifig
Oidhreachta, le maoiniú ón gComhairle Oidhreachta agus Éire
Ildánach, an staraí seanchais Tomás MacConmara a choimisiúnú chun an chéad iniúchadh cuimsitheach a dhéanamh ar na
taifeadtaí staire ó bhéal agus bailiúcháin de bhéaloideas, traidisiún agus cuimhne atá le fáil i gCo. Chill Chainnigh cheana
féin. Sainaithníodh agus rinneadh doiciméadú ar 51 bailiúchán
d’oidhreacht ó bhéal a bhaineann le Contae Chill Chainnigh,
arna gcoinneáil in Éirinn agus thar lear; sin 1,299 taifead aonair
ar an iomlán.
Oifigeach Oidhreachta Chomhairle Contae Liatroma:
Oifigeach Oidhreachta: Sarah Malone
I mí Lúnasa 2018, ceapadh Oifigeach Oidhreachta i gCo.
Liatroma i ndiaidh 15 bliana gan Oifigeach Oidhreachta
lánaimseartha a bheith ag obair sa chontae. Bunaíodh Fóram
Oidhreachta Liatroma agus cuireadh tús le próiseas chun Plean
Oidhreachta nua a ullmhú don Chontae. I measc bhuaicphointí
eile na bliana, bhí Tionscadal na nAghaidheanna Siopa Stairiúla inar glacadh grianghraif d’aghaidheanna siopa stairiúla
ar fud Liatroma agus rinneadh taighde ar scéalta sóisialta na
siopaí uile. Déanfar léirmhíniú ar na grianghraif agus scéalta
a bailíodh i dtobshiopa le linn Sheachtain na hOidhreachta,
2019.

Oifigeach Oidhreachta Chomhairle Contae an Longfoirt:
Oifigeach Oidhreachta: Máiréad Ní Chonghaile
Is clár 4 bliana é an Cuimhneachán ar Chontae Longfoirt &
an Chéad Chogadh Domhanda a dhéanann comóradh ar an
gCéad Chogadh Domhanda agus a thionchar ar an gcontae.
Ba thábhachtach an bhliain í 2018 ó thaobh an Chéad Chogadh Domhanda agus a thionchar áitiúil a chomóradh, agus
reáchtáladh roinnt imeachtaí tábhachtacha lena linn. Ina measc
siúd, rinneadh comóradh 100 bliain ar an lá a chuaigh R.M.S.
Leinster go tóin poill agus comóradh 100 bliain ar an Sos
Cogaidh Dé Domhnaigh an 11 Samhain. Thug na himeachtaí
seo deis do mhuintir na ndaoine sin a ndeachaigh an Cogadh
i bhfeidhm orthu teacht le chéile agus scéalta a roinnt agus, i
gcásanna áirithe, brón a dhéanamh go hoscailte den chéad
uair i gcéad bliain.
Tionscadal Taighde Dhún Uí Choileáin: In 2018, d’fhostaigh an
Oifig Oidhreachta an Dr Rory Sherlock, seandálaí agus speisialtóir foirgneamh stairiúil chun taighde stairiúil níos doimhne a
dhéanamh ar choimpléacs Dhún Sheáin Uí Chonghaile, beairic
mharcshlua tráth, chun tuiscint níos fearr a fháil maidir lena forbairt agus chun bonn eolais a chur le hathruithe agus forbairtí
amach anseo, rud a rinne eolas agus foinsí nua a nochtadh,
lena n-áirítear plean de Bhaile Longfoirt ó 1806 ina sonraítear
an áit bhunaidh ina raibh cearnóg an mhargaidh.
Oiliúint maidir le Taifeadadh Reiligí - Clár Píolótach: Ag obair
i gcomhar le Cartlannaí Contae Longfoirt agus paróiste Chluain
Brónaigh, thug an Oifig Oidhreachta faoi thionscadal píolótach
taifeadadh reiligí. Rinne deonaithe áitiúla taifeadadh i reiligí
Naomh Eoin agus Naomh Emer, Móta Uí Fhearaíl, agus reilig
Naomh Séamus, Cluain Brónaigh. Rinneadh an taifeadadh faoi
stiúir John Tierney (Uaigheanna Stairiúla na hÉireann
/Eachtra Archaeology), agus tá siad ar fáil ar historicgraves.
com. Mhaoinigh an Chomhairle Oidhreachta cuid den tionscadal seo agus is gníomh é faoi Phlean Oidhreachta Chontae
Longfoirt.
Seachtain na hOidhreachta, 2018: Reáchtáladh roinnt
imeachtaí ar fud an chontae lena áirítear taispeántais, siúlóidí,
cainteanna agus laethanta do theaghlaigh. I measc na mbuaicphointí, reáchtáladh an t-imeacht "Irish Cobs & the Traveller
Way’ i Devine Equestrian ar a d’fhreastail Taistealaithe Éireannacha ó áiteanna éagsúla ar fud na tíre, chomh maith le cuairteoirí eile, mar shampla, duine ó Kentucky a tháinig go Co. Longfoirt go speisialta chun freastail ar an imeacht seo. Reáchtáladh
taispeántas agus caint speisialta chun comóradh céad bliain
a dhéanamh ar an gceart chun vóta a chaitheamh a bheith
faighte ag roinnt ban, agus cuireadh béim ar Éireannaigh a bhí
in Arm Stáit Aontaithe Mheiriceá le linn an Chéad Chogaidh
Domhanda san eagrán deireanach den tsraith taispeántais ‘An
Longfort & An Chéad Chogadh Domhanda’, agus reáchtáladh
iarnóin lán de scéalta, dánta agus ceol freisin.
Tionscadail Chomhoibritheacha Eile um Oidhreacht: I measc
na ngníomhaíochtaí eile a rinneadh i gCo. Longfoirt chun
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Céad chruinniú Fhóram Oidhreachta Liatroma
Le caoinchead ó Sarah Malone

Thompsons i gCluainín, ceann de na haghaidheanna siopa dá nglacadh grianghraf mar
chuid de Thionscadal Aghaidheanna Siopa Stairiúla Liatroma. Le caoinchead ó Sarah
Malone

Photo Credit: Pat Moore
I láthair agus Tionscadal Seandálaíochta nua Chill Chainnigh á sheoladh i Halla an Chontae, bhí Dearbhala Ledwidge, Oifigeach Oidhreachta; Clr Malcolm Noonan, Cathaoirleach Fhóram Oidhreachta Chill Chainnigh; Colette Byrne, Príomhfheidhmeannach; Pat Reid, An Chomhairle Oidhreachta; Clr Eamonn Aylward, Cathaoirleach Chomhairle
Contae Chill Chainnigh; Mary Mulholland, Stiúrthóir Seirbhísí; Cóilín Ó Drisceoil, Kilkenny Archaeology Ltd; Beatrice Kelly, An Chomhairle Oidhreachta. (Sonraí an ghrianghrafadóra: Pat Moore)

Féile Cruit Ghránaird, 2018, Le caoinchead ó Mháiréad Ní Chonghaile

Taifeadadh reilige, Le caoinchead ó Mháiréad Ní Chonghaile
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feasacht ar an oidhreacht a chur chun cinn, chuir an Oifig
Oidhreachta leis an bhforlíonadh san Irish Independent maidir
le Maria Edgeworth agus oidhreacht liteartha Chontae Longfoirt. Thug an Oifig Oidhreachta tacaíocht do himeachtaí de
chuid Éire Ildánach agus ghlac sí páirt sna himeachtaí freisin,
e.g. an fhéile cruite is sinne in Éirinn a athbheochan (Gránard),
agus Cruinniú na nÓg. Thug an tOifigeach Oidhreachta caint
ag Cruinniú Phádraic Colum maidir le Pádraic Colum an sufragóir.
Tugadh faoi thionscadal praiticiúil ag suíomh theach Oliver
Goldsmith le linn a óige chun an láithreán a dhéanamh níos
neamhdhíobhálaí do phailneoirí toisc go raibh Goldsmith ina
eagarthóir tráth ar an irisleabhar The Bee. Ba thionscadal
comhpháirtíochta é seo arna thacú ag Ciste an Phlean Gníomhaíochta Náisiúnta um Bithéagsúlacht.
Oifigeach Oidhreachta Chomhairle Contae Mhaigh Eo:
Oifigeach Oidhreachta: Dr Deirdre Cunningham
I measc bhuaicphointí oidhreachta Mhaigh Eo in 2018, bhí
Féile Iarainn agus Ceirde Oidhreachta Bhaile an Róba. Le
linn deireadh seachtaine i mí Dheireadh Fómhair, tháinig 30
gabha dubh ó áiteanna ar fud na hÉireann agus na Ríochta
Aontaithe go dtí an baile stairiúil Baile an Róba chun páirt a
ghlacadh i bhFéile Iarainn agus Ceirde Oidhreachta, imeacht
a chur anam an athuair in oibreacha iarainn oidhreachta agus
píosaí nua a chruthú. Ba é aidhm na féile léiriú a dhéanamh ar
ghné thábhachtach dár n-oidhreacht ar a ndéantar dearmad
go minic agus ar na scileanna traidisiúnta atá riachtanach
chun é a chaomhnú. Reáchtáladh máistir-ranganna maidir le
bunscileanna gaibhnithe agus teicnící gaibhnithe oidhreachta,
mar aon le cainteanna agus taispeántais. Ba chuid lárnach
den fhéile rannpháirtíocht na ndaltaí ó Scoil Náisiúnta Naomh Iósaef agus daltaí na hIdirbhliana ó Phobalscoil Bhaile
an Róba, a d’oibrigh le healaíontóir, gabh dubh agus gabha
copair chun obair ealaíne shaincheaptha a chruthú lena
dtaispeáint ar thailte na scoile. Rinneadh é sin go léir a mhaoiniú trí chomórtas na Scéime Oidhreachta sna Scoileanna le
hÉire Ildánach.
Tugadh faoi Staidéar um Athúsáid Oiriúnaitheach ar thrí
fhoirgneamh stairiúla saintréitheaca i mBaile an Róba. Rinneadh suirbhéireacht ar na foirgnimh agus forbraíodh tograí
maidir lena n-athúsáid oiriúnaitheach. Ba é aidhm an tionscadail béim a chur ar an acmhainn atá ann do lár an bhaile
a athúsáid; úinéirí agus áitritheoirí foirgneamh a spreagadh,
agus cabhair a thabhairt dóibh; samplaí den dea-chleachtas
náisiúnta agus idirnáisiúnta a léiriú; agus treoir a chur ar fáil
maidir leis an athúsáid oiriúnaitheach.
D’éirigh go hiontach le Seachtain na hOidhreachta, 2018
nuair a reáchtáladh breis agus 100 imeacht, lena n-áirítear
siúlóidí, cainteanna agus taispeántais oidhreachta, roinnt
díobh arna n-eagrú ag pobail agus iad ag iarraidh léiriú a
dhéanamh ar an oidhreacht thógtha, nádúrtha agus chultúrtha
shaibhir agus éagsúil atá le fáil ina gceantair áitiúla. Chuaigh

an Oifig Oidhreachta i gcomhpháirtíocht le 5 láithreán stairiúla/oidhreachta chun ióga a óstáil, agus na hionaid iontacha
seo a thaispeáint ag an am céanna. Chuir Scéim Deontais
Imeachtaí Sheachtain na hOidhreachta tacaíocht ar fáil do 25
pobal chun imeachtaí a eagrú agus a óstáil.
Tá Pleananna Áitiúla um Bithéagsúlacht á n-ullmhú agus á
gcur chun feidhme maidir le roinnt bailte agus sráidbhailte
ar fud an chontae. Sainaithníonn na pleananna seo ceantair
áitiúla lena mbaineann tábhacht bhithéagsúlachta agus moltar
bearta praiticiúla iontu ar féidir leis na pobail áitiúla agus coistí
Baile Slachtmhaire tabhairt fúthu chun oidhreacht nádúrtha a
gceantar áitiúil a chaomhnú agus a fheabhsú. Soláthraíodh
do na pobail tacaíocht, comhairle agus treoir praiticiúil ar an
láthair maidir le hobair chaomhnaithe dúlra a dhéanamh chun
iad a chumasú tionscadail a leagtar amach ina bpleananna a
dhéanamh nó tús a chur leo ar a laghad.
Rinneadh físeán ar líne a scannánú, Físeán Bithéagsúlachta
Mhaigh Eo, chun oidhreacht agus bithéagsúlacht nádúrtha
Mhaigh Eo a cheiliúradh. Úsáideadh maoiniú ón bPlean
Náisiúnta um Bithéagsúlacht chun an tionscadal sin a chur i
gcrích. Sa físeán, cuirtear béim ar an tábhacht a bhaineann
leis an mbithéagsúlacht a chaomhnú, agus leis an gcomhcheangailteacht éiceolaíoch agus seirbhísí éiceachórais, lena
n-áirítear oiriúnú um athrú aeráide agus bonneagar glas, agus
leagtar amach na rudaí is féidir le daoine aonair a dhéanamh
chun an bhithéagsúlacht áitiúil a chaomhnú agus a fheabhsú.
Le maoiniú faoin bPlean Náisiúnta um Bithéagsúlacht freisin,
rinneadh Ceardlanna maidir le Phailneoirí agus Bithéagsúlacht
a reáchtáil i roinnt scoileanna agus pobail i gCo Mhaigh Eo,
lena n-áirítear Baile an Daighin, Cill Mheáin agus Baile an
Róba. Ba é aidhm na gceardlann seo ná béim a chur ar luach na bithéagsúlachta, ar a tábhacht i gcomhthéacs áitiúil,
náisiúnta agus idirnáisiúnta, agus an Plean Gníomhaíochta
Náisiúnta um Bithéagsúlacht agus an Plean Uile-Éireann um
Pailneoirí a chur chun cinn. Rinne na ceardlanna iniúchadh ar
shaincheisteanna bithéagsúlachta áitiúla agus moltar gníomhaíochtaí pobail lena linn.
I measc na mbuaicphointí eile oidhreachta a tharla i Maigh
Eo, rinneadh Suirbhé ar Choillte Chorr na Raithe, Bailé an
Róba; Seoladh Léarscáil Gnáthóga agus Plean Bainistíochta Bithéagsúlachta Chathair na Mart; Forbraíodh Gairdín
Fiadhúlra agus Pailneoirí Bhaile an Daighin; Tionscadal Feabhsúcháin um Bithéagsúlacht Chill Mheáin; Seoladh Thuarascáil Seandálaíochta agus Chonair Oidhreachta Chill Mobhí;
Leathnú Thionscadail Boscaí Neadaithe Ghabhlán Gaoithe
Mhaigh Eo; agus Féile Ballaí Cloiche na Mala Raithní, 2018.
Oifigeach Oidhreachta Chomhairle Contae na Mí:
Oifigeach Oidhreachta: Loreto Guinan
Cuireadh an-chuid tionscadal i gcrích i gCo. na Mí in 2018
mar chuid de Chlár an Phlean Oidhreachta Contae arna

An Chomhairle Oidhreachta | Tuarascáil Bhliantúil 2018

Mark Wilson, artist blacksmith/coppersmith and Heritage in Schools Specialist demonstrating traditional blacksmithing at the Ballinrobe
Heritage Iron Festival to an audience including Sabina Higgins and pupils from St Joseph’s NS. Courtesy of Deirdre Cunningham

thacú ag an gComhairle Oidhreachta. Eagraíodh breis agus
80 imeacht i gCo. na Mí agus thug Scéim na nDeontas Pobail
2018 tacaíocht do ghrúpaí agus eagraíochtaí pobail tabhairt
faoi thionscadail chun eolas a bhailiú agus chun cabhrú leo
ár sócmhainní oidhreachta a bhainistiú go hiomchuí agus feasacht agus tuiscint ar na sócmhainní sin a chur chun cinn freisin.

(an Fhrainc), Geansaí, an Ghailís (an Spáinn) agus an Phortaingéil. Cruthaíodh leathanach Facebook agus grúpa plé
tiomnaithe - Love Passage Tombs

In 2018, reáchtáil Cumann Allamuigh Stair Dúlra Ghleann na
Bóinne 5 imeacht in 2018 i gcomhpháirtíocht leis an Ionad
Náisiúnta le Sonraí Bithéagsúlachta, Oifig na nOibreacha
Poiblí agus Comhairle Caomhnaithe Phortaigh na hÉireann.

Forbairt Chartlann an Chontae: Is tionscadal ríthábhachtach
d’oidhreacht an chontae é Seirbhís Chartlann an Chontae
a forbraíodh i gcomhar le Cumann Staire Uíbh Fhailí. Ullmhaíodh an próiseas tairisceana agus na hoibreacha láithreáin
in 2018 lena gcur i gcrích in 2019. Chuir an Chomhairle
Oidhreachta le hullmhú na cartlainne www.offalyarchives.
com.

Mar aitheantas ar Bhliain Eorpach na hOidhreachta Cultúrtha,
d’oibrigh Peatlands Crossing Borderlines i gcomhar le Comhairle Caomhnaithe Phortaigh na hÉireann chun imeacht 2 lá
a eagrú dar teideal Peat Crossing Borderlines. D’fhreastail
breis agus 70 cuairteoir ón Ísiltír, Tuaisceart Éireann, Sasana,
an Rúis agus an Pholainn ar an imeacht agus thug siad cuairt
freisin ar Phortach na Greallaí i gCo. na Mí.
Rinneadh tionscadal eile mar chuid de Bhliain Eorpach na
hOidhreachta Cultúrtha, i.e. ‘Passage tombs and the cultural
landscapes of Atlantic Europe - making connections'. Bhunaigh an tionscadal seo naisc idir pobail ag láithreáin tuamaí
pasáiste ar fud na hEorpa: Brú na Bóinne agus Loch Craobh (an Mhí, Poblacht na hÉireann); an Cheathrú Chaol agus
an Cheathrú Mhór (Sligeach, Poblacht na hÉireann); Sliabh
gCallan agus Cnoc Máine (Tuaisceart Éireann); an Láithreán
Oidhreachta Domhanda ‘Croí Orc Neoiliteach (Albain),
Láithreán Oidhreachta Domhanda EOECNA, Bry Celili Ddu
(an Bhreatain Bheag), Barnenez, Carnac agus Morbihan

Oifig Oidhreachta Chomhairle Contae Uíbh Fhailí:
Oifigeach Oidhreachta: Amanda Pedlow

Suirbhé Tuíodóireachta Uíbh Fhailí: Tugadh faoi thionscadail eile le maoiniú ón gComhairle Oidhreachta, is é sin suirbhéireacht a dhéanamh an athuair ar réadmhaoine i gCo.
Uíbh Fhailí ar a bhfuil ceann tuí. Rinneadh an chéad suirbhé
in 2002. Tá caillteanas 40% tar éis tarlú sna blianta idir an
dá linn. In 2017, thugamar suntas do Theach Feirme Charraig
Fhinn agus fuarthas maoiniú chun íoc as plean cuimsitheach
caomhnaithe arna fhorbairt ag Lotts Architecture i ndiaidh
fhoilsiú thuarascáil Claudia Kinmonth in 2017.
Cruachán: Ba mhór an fhorbairt í nuair a cheannaigh Comhairle Contae Uíbh Fhailí an gort ag barr Chruacháin, cnoc
ar bolcán marbh é. Tá sé beartaithe rochtain phoiblí a chur ar
fáil in 2019. Le maoiniú ón gComhairle Oidhreachta, d’fhoilsigh John Feehan leabhar dar teideal ‘Croghan’ in 2011 mar
gheall ar an gcnoc.
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Tionscadail Chaomhnaithe: Tugadh faoi thrí mhórthionscadal
caomhnaithe. I ndiaidh suirbhé arna mhaoiniú ag an gComhairle Oidhreachta, fuaireamar Maoiniú um Struchtúir Stairiúla chun chuid d’Eaglais Mheánaoiseach Dhroim Chuilinn a
chaomhnú. Mar chuid de Bhliain Eorpach na hOidhreachta
Cultúrtha, rinneadh an fhoirnéis ghloine ó na 1640idí i Suí
an Róin a chaomhnú (an t-aon iarsma amháin atá fós ina
seasamh san Eoraip) agus eagraíodh turas staidéir mar chuid
de Sheachtain na hOidhreachta. Rinneadh an áirse i dTeach
Gloster a chaomhnú le maoiniú ó Scéim Infheistíochta na
hOidhreachta Tógtha, Éire Ildánach agus Iontaobhas Follies.
Vintage Luminaries: Rinneadh an tionscadal seo le maoiniú
ón gComhairle Oidhreachta agus ó Chomhairle Contae Uíbh
Fhailí agus mar chuid de, cuireadh fortheilgin ar thrí fhoirgneamh stairiúla i mí Lúnasa chun a scéalta a insint trí bheochaintí
saincheaptha.
Dé Sathairn an 17 Samhain, leagadh amach ag Seimineár
Bliantúil Oidhreacht Uíbh Fhailí na príomhthionscadail do na
90 rannpháirtí a bhí i láthair ann.
Oifig Oidhreachta Chomhairle Cathrach & Contae Phort
Láirge: Oifigeach Oidhreachta: Bernadette Guest
As Deich mBliana na gCuimhneachán: Mar chuid den chlár
leanúnach do Dheich mBliana na gCuimhneachán, d’óstáil
Comhairle Contae is Cathrach Phort Láirge roinnt imeachtaí le
linn 2018 chun comóradh a dhéanamh ar imeachtaí stairiúla a
tharla i bPort Láirge in 2018. Ba ionann Port Láirge ag an am
sin agus micreacosma den tír ar fad ó thaobh an laghdaithe
mhóir a bhí tar éis teacht ar an tacaíocht do Pháirtí Parlaiminteach na hÉireann agus Rialtas Dúchais agus an méadú ollmhór a bhí tar éis teacht ar an tacaíocht do Shinn Féin agus an
cur chuige nua chun neamhspleáchas a bhaint amach.
I measc na n-imeachtaí in 2018, reáchtáladh an Chomhdháil
‘The Redmondite Tradition in Waterford’ ar an 10 & 11 Márta

2018; taispeántas i Músaem Fionnta Phort Láirge dar teideal
‘Redmond Banner & Cartoons’; cuireadh Paca Eolais ar fáil do
scoileanna maidir le Port Láirge agus Olltoghchán 2918; agus
an chomhdháil dar teideal ‘The Contribution of Cathal Brugha’
ar an 1 Nollaig.
Osclaíodh Glasbhealach Mhórchonair an Deiscirt i mí an
Mhárta 2017 agus bhain 250,000 úsáideoir leas as ina
chéad séasúr agus líon ba mhó fós in 2018. Tá cuairteoirí tar
éis ardshuim a léiriú i stair agus oidhreacht an bhealaigh agus
in 2018, foilsíodh leabhar iontach The Towns and Villages of
the Waterford Greenway mar thoradh ar thionscadal comhoibritheach ina raibh staraithe ó bhailte agus sráidbhailte
atá suite taobh leis an nGlasbhealach páirteach. Ba é Músaem Contae Phort Láirge a rinne an tionscadal a chomhordú.
D’oibrigh 4 ghrúpa oidhreachta, 11 staraí, 3 ghrianghrafadóir
agus 2 mhaisitheoir ar feadh thréimhse 2 bhliain ar an leabhar
seo a dhéanann croiniciú ar stair na bpobal atá mórthimpeall
ar an nGlasbhealach. Tugtar an brabús ar fad ón leabhar
d’Ionad Oidhreachta Phort Lách, Coiste Iarsmaí Eaglaise an
tSráidbhaile, Cumann Seandálaíochta & Staire Phort Láirge
agus Músaem Contae Phort Láirge.
Lá Oidhreachta Lochlannach Bhaile na Coille: Eagraíonn
Comhairle Contae is Cathrach Phort Láirge clár imeachtaí
le haghaigh Sheachtain na Bithéagsúlachta agus Sheachtain na hOidhreachta gach bliain. Is imeacht aitheantais é Lá
Oidhreachta na Lochlannach ar a d’fhreastail thart ar 500
duine in 2018. Le linn an imeachta, reáchtáladh Tochailt Seandálaíochta i mBosca; Siúlóidí Treoracha ar shuíomh Lochlannach Bhaile na Coille; Siúlóidí Dúlra; Sráidbhaile Ceirde
na Lochlannach agus athléirithe catha agus boghdóireacht
mheánaoiseach. Chun Bliain Eorpach na hOidhreachta
Cultúrtha a cheiliúradh, tháinig 10 Lochlannach ó ASK sa
Dannmharg (Moesgard) agus 3 aithriseoir staire ón Ríocht
Aontaithe le chéile leis na hAiriseoirí Staire Lochlannach áitiúla, Déise Medieval
guided

Turas ar na láithreáin ina ndearnadh gloine sa17ú aois, in aice leis an bhfoirnéis chaomhnaithe i Suí na Róin.
Le caoinchead ó Amanda Pedlow
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Lá Oidhreachta na Lochlannaigh i bPort Láirge,
Le caoinchead ó Bernadette Guest
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Fortheilgean ar eaglais mheánaoiseach Naomh Breandán i mí Lúnasa 2018 mar chuid den tionscadal
Vintage Luminaries. Cruthaithe ag Caroline Conway, Le caoinchead ó Amanda Pedlow

An Chomhdháil ‘The Redmondite Tradition in Waterford’ i mí an Mhárta 2018
Le caoinchead ó Bernadette Guest

Lá Oidhreachta na Lochlannaigh i bPort Láirge,
Le caoinchead ó Bernadette Guest
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Launch of the Westmeath Heritage Plan 2018-2023 on 14 September in Belvedere House
(C-D) Seanadóir Gabrielle McFadden, Bernadette Solon, Aidan Walsh, Michael Starrett, Pat Gallagher (Príomhfheidhmeannach Comhairle Contae na hIarmhí), Melanie McQuade, Seamus O’Brien, Carmel Duffy,Bernie Leavey, Cathaoirleach John Dolan, Ruth Illingworth agus an Clr Frankie Keena.
Le caoinchead ó Melanie McQuaid

Oifig Oidhreachta Chomhairle Contae na hIarmhí:
Oifigeach Oidhreachta: Melanie McQuade
Ba ghnóthach an bhliain í 2018 i gCo. na hIarmhí. Ghlac
na Comhaltaí Tofa le Plean Oidhreachta na hIarmhí 20182023. Rinne Cathaoirleach Chomhairle Contae na nIarmhí
agus Michael Starrett, Príomhfheidhmeannach na Comhairle
Oidhreachta an Plean a fhoilsiú agus a sheoladh go hoifigiúil
i mí Mheán Fómhair. I measc na dTionscadal Oidhreachta
a rinneadh le linn na bliana, rinneadh Suirbhé ar Ghabhláin
Gaoithe na hIarmhí 2018 agus trí Thionscadal ón bPlean
Oidhreachta Contae le tacaíocht ón gComhairle Oidhreachta.
(1) Rinneadh iniúchadh ar Láithreáin Oidhreachta Geolaíochta (28) i gCo. na hIarmhí.
(2) Rinne an Dr Aengus Finnegan comhordú ar thionscadal
píolótach chun ainmneacha páirce san Iarmhí a thaifeadadh
agus bhailigh 43 deonaí c.725 ainm páirce
https://meitheal.logainm.ie/westmeath-field-names/
((3) Mar chuid de thionscadal ar Reiligí Stairiúla, rinneadh
iniúchadh ar thaifeadadh reiligí; agus reáchtáladh Seisiúin Eolais maidir leis an dea-chleachtas ó thaobh cúram a thabhairt
do, agus caomhnú a dhéanamh ar, reiligí stairiúla leis an Seandálaí Caimin O’Brien agus an tÉiceolaí Donna Mullen. Ceardlann maidir le taifeadadh a dhéanamh faoi stiúir John Tierney
ón eagraíocht Uaigheanna Stairiúla ag Reilig Naomh Eoin,
Baile Mór agus tá an suirbhé arna dhéanamh ag an ngrúpa
pobail le feiceáil anseo http://historicgraves.com/graveyard/st-owen-s-ballymore/wm-bmre.
Rinneadh Tionscadal Bithéagsúlachta in áiteanna cois Ghlasbhealach Chonair an tSeanróid le maoiniú ó Chiste an
Phlean Gníomhaíochta Náisiúnta um Bithéagsúlacht; an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra, an Roinn Cultúir,
Oidhreachta agus Gaeltachta; Ciste Chomhpháirtíocht Com-

hshaoil Chlár Oibre Áitiúil 21; an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil; agus Comhairle
Contae na hIarmhí. D’oibrigh an t-éiceolaí Goska Willowska
le scoileanna áitiúla agus grúpaí na mBailte Slachtmhaire chun
bithéagsúlacht cois an bhealaigh a thaifeadadh agus Plean
Gníomhaíochta a ullmhú chun an bhithéagsúlacht taobh le
Chonair an tSeaniarnróid a fheabhsú.
Chun Bliain Eorpach na hOidhreachta Cultúrtha a chomóradh,
i gcomhar le hÉire Ildánach, ghlac bunscoileanna i gCo. na
hIarmhí páirt i gcomórtas póstaer chun ár n-oidhreacht Eorpach a cheiliúradh. Cuireadh na hiontrálacha ar taispeáint
i Leabharlanna Brainse agus ba é cuairt ó ‘The Big Dig’ an
duais foriomlán a bhí le buachaint. Reáchtáladh imeacht eile,‘Peat Crossing Borderlines, mar chuid de Bhliain Eorpach
na hOidhreachta Cultúrtha freisin. Tharla an t-imeacht seo
mar thoradh ar an gcomhoibriú idir Comhairle Contae na Mí,
Comhairle Contae Chill Dara; Comhairle Contae na hIarmhí; Comhairle Caomhnaithe Phortaigh na hÉireann; agus an
Chónaidhm Dúitseach um Portaigh na hÉireann a chaomhnú;
agus mar chuid de, reáchtáladh sraith de chainteanna agus
turais allamuigh ar an 28 & 29 Iúil.
D’éirigh go hiontach le hAonach Meánaoiseach Bhaile Átha
Luain, imeacht a reáchtáladh le tacaíocht ó Líonra Bhailte Múrtha na hÉireann agus d’éirigh go hiontach freisin le
Seachtain na hOidhreachta le breis agus 60 imeacht ar fud
an chontae. D’fhreastail na sluaite ar imeachtaí de chuid Deich
mBliana na gCuimhneachán agus bhí John Bruton agus David
McCullough i measc na gcainteoirí.
Oifig Oidhreachta Chomhairle Contae Chill Mhantáin:
Oifigeach Oidhreachta: Deirdre Burns
Seoladh an tríú Plean Oidhreachta Contae Chill Mhantáin i
dTeach Cúirte Bhealach Conglais i mí an Mhárta 2018. Sa
phlean comhpháirtíochta arna fhorbairt ag Fóram Oidhreachta
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Chill Mhantáin agus arna ghlacadh ag Comhairle Contae
Chill Mhantáin, leagtar amach treochlár uaillmhianach chun
méadú a dhéanamh ar an gcaomhnú atá á dhéanamh ar ár
n-oidhreacht agus ar an tuiscint atá ann uirthi sna 5 bliana atá
amach romhainn.
Tionscadal Taifeadta Oidhreachta Chonair Chill Mhantáin: Is
comhthionscnamh é seo idir Oifig Oidhreachta Chill Mhantáin
agus Comhairle Ardtailte Chill Mhantáin agus bhain sé leas as
an ngréasán de chonair siúlóide in oirthear na tíre (iad sin atá
ar an bhfód cheana féin agus iad sin atá á bhforbairt) chun
nasc a dhéanamh, trí thaifeadadh agus léirmhíniú oidhreachta, idir na conair agus na bailte, sráidbhailte agus áiteanna
gaolmhara agus na háiteanna cois bealaigh. Sainaithníodh
50 láthair inspéise idir Bré agus an Droichead Adhmaid, agus
cuireadh bunachar oidhreachta saibhir le chéile ina bhfuil eolas, íomhánna agus agallaimh agus cuirfidh an bunachar sin
bonn eolais le forbairt ar bith a dhéanfar ar tháirgí do chuairteoirí agus don turasóireacht amach anseo chun an ceantar
seo a chur chun cinn mar chuid d’Oirthear Ársa na hÉireann.
www.countywicklowheritage.org Reáchtáladh imeacht poiblí
deireadh na bliana ‘Sharing Our Stories’ i mí na Samhna chun
torthaí an tionscadail a chur i láthair agus ceardlann a chur ar
fáil maidir le léirmhíniú oidhreachta do rannpháirtithe.
Bithéagsúlacht i gCill Mhantáin: Bhí clár gníomhach um
bithéagsúlacht ar bun againn in 2018 agus dhíríomar ar
fheasacht a chothú, comhairle a thabhairt maidir leis an
dea-chleachtas, agus sonraí a bhailiú. Foilsíodh póstaer nua,
Wildlife in Wicklow Gardens, agus scaipeadh go forleathan
é le linn Sheachtain Náisiúnta na Bithéagsúlachta, cuireadh
Gradam Pailneoirí na nÚdarás Áitiúil atá ina chuid de Chomórtas na mBailte Slachtmhaire chun cinn; agus rinneadh comórtas
ealaíne a reáchtáil sna bunscoileanna leis an téama ‘Making
Wicklow Bloom’.
Faoi chiste Phlean Gníomhaíochta na Bithéagsúlachta Áitiúil
arna dhearadh chun cabhrú leis an tSeirbhís Páirceanna
Náisiúnta agus Fiadhúlra gníomhaíochtaí a leagtar amach
sa Phlean Náisiúnta um Bithéagsúlacht a chur chun feidhme,
rinne an Oifig Oidhreachta comhordú ar shaintreoracha agus
comhairle bainistíochta a fhorbairt maidir le talamh atá faoi
úinéireacht na comhairle i gCuan an Bhriotáis agus i Ráth an
Dúin, agus Céim1 de shuirbhé ar Ghealbhán Gaoithe Chill
Mhantáin. Díríonn na saintreoracha bainistíochta ar ghníomhaíochtaí gearrthéarmacha, meántéarmacha agus fadtéarmacha, ag féachaint do na cuspóirí caomhnaithe a bhaineann leis
na láithreáin ar leith. Sainaithnítear sna tuarascálacha gníomhaíochtaí is féidir le foireann na comhairle a dhéanamh go
díreach, chomh maith le deiseanna um eolaíocht saoránach
agus deiseanna oibriú go deonach le grúpaí Bailte Slachtmhaire agus Cúraim Cósta. Bunaíonn an suirbhé maidir leis an
nGealbhán Gaoithe pictiúr bonnlíne den chéad uair i ndáil
leis an mbealach atá Gealbháin Gaoithe neadaithe scaipthe
amach ar fud Chontae Chill Mhantáin. In 2018, sainaithníodh
230 gealbhan gaoithe ó 23 láithreán agus dearbhaíodh 28
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nead ar a laghad. Is féidir tomhas a dhéanamh anois ar athruithe a tharlaíonn amach anseo ar líon na ngealbhán gaoithe
sa chontae i gcoinne na sonraí seo arna roinnt le BirdWatch
Ireland agus Ionad Náisiúnta le Sonraí Bithéagsúlachta. Beidh
sé ina chuid thábhachtach den suirbhé a dhéanfar sa chontae
in 2019 oibrithe deonaithe, grúpaí Bailte Slachtmhaire agus
BirdWatch Ireland a spreagadh chun breathnuithe allamuigh
a chur leis.
Scéalta na Life: As an dtionscadal seo tháinig sraith de ghearrscannáin chun scéalta áitiúla agus gnéithe iontacha den
oidhreacht nádúrtha agus thógtha cois na Life a bheochan, ó
fhoinse na Life i Sléibhte Chill Mhantáin go dtí na hísleáin, na
bailte agus na sráidbhailte i gCo. Chill Dara agus i gCo. Bhaile
Átha Cliath Theas. Mar thoradh ar an gcomhthionscadal seo
faoin bPlean Oidhreachta idir Oifigigh Oidhreachta sna
húdaráis áitiúla i gCill Mhantáin, i gCill Dara agus i mBaile
Átha Cliath Theas a tháinig as tionscadal taifeadta oidhreachta eile a rinneadh roimhe sin, rinneadh roinnt gearrscannán le
haghaidh gach ceann de na trí chontae sin.
I gCill Mhantáin rinneadh 4 ghearrscannán (4-6 nóiméad)
leis na teidil/téamaí seo a leanas: In The Beginning – bunaithe
ar scéal fhoirmiú agus geolaíocht na Life; The Hidden Bridge
– maidir le cruthú Lochanna Bhaile Coimín i ndiaidh tuilte sa
Ghleann in 1940; The Sunken Church – scéal béaloidis áitiúil;
agus Treasure Hunting at Kippure – maidir leis an tírdhreach
seandálaíochta a léamh. Tá sé beartaithe ardán meán sóisialta
a fhorbairt le haghaidh Scéalta na Life chun an tionscadal seo
a chur i láthair agus rannpháirtíocht an phobail a lorg trí dheiseanna a chur ar fáil chun scéalta áitiúla nua a chomhroinnt.

Deirdre Burns agus Catherine Wright le Brian Dunne (Comhairle
Ardtailte Chill Mhantáin) agus Roisin Burke & Neil Jackman de
chuid Abarta Heritage, comhordaitheoirí Tionscadal Taifeadadh
Oidhreacht Chonairí Chill Mhantáin.
Grianghraf le Mick Kelly
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OIDHREACHT I
LÁR BÁIRE
Le Helene O’Keeffe
Ar an 8 Samhain 2018, sheol an tAire
Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Josepha Madigan, TD, Plean Straitéiseach na
Comhairle Oidhreachta, Oidhreacht i Láir
Báire, 2018-2022. Díríonn an plean ar thosaíochtaí na hoidhreachta náisiúnta a chur
chun cinn, cómhuintearas a chothú agus
earnáil oidhreachta fhuinniúil a chinntiú.
Agus é bunaithe den chuid is mó ar dhaoine, tá sé mar aidhm ag Oidhreacht i Lár
Báire bonneagar oidhreachta áitiúil a
chothú bunaithe ar an nasc ríthábhachtach
idir daoine agus ceantar. Mar chomhartha aitheantais ar an deis a thugann an
oidhreacht braistint cómhuintearais a chothú, sonraítear sa phlean an tábhacht a
bhaineann le daoine óga, pobail nua agus
an diaspóra a áireamh i gcláir agus tionscnaimh de chuid na Comhairle Oidhreachta.
Cuirtear béim sa phlean ar an oidhreacht
mar bhealach chun athghiniúint uirbeach
agus tuaithe a chur chun cinn, agus cuirtear
béim freisin ar an tábhacht a bhaineann
le hearnáil oidhreachta chomhtháite agus
chumhachtaithe a chothú, earnáil a bhfuil
na hacmhainní iomchuí aici chun aghaidh
a thabhairt ar na dúshláin shuntasacha atá
roimh an oidhreacht i saol atá ag athrú go
tapa.
Thug an Chomhairle Oidhreachta faoi
chomhairliúchán forleathan agus an plean
Oidhreacht i Lár Báire á fhorbairt, agus
chuir na haighneachtaí éagsúla a fuarthas
go mór leis an bplean ó thaobh é a mhúnlú agus a saibhriú. Is iontach an cur chuige
é cur chuige na comhpháirtíochta chun na
leasa eacnamaíochta, sóisialta agus comhshaoil a bhaineann le haire a thabhairt dár
n-oidhreacht a chur ina luí ar sheanphobail
agus ar phobail nua.
Is é fís na Comhairle Oidhreachta do na
cúig bliana atá amach romhainn go mbeidh
an oidhreacht i gcroí lár na cinnteoireachta agus shochaí na hÉireann. Ní tharlóidh

sé sin ach tríd an tuiscint agu an meas atá
ar an tsócmhainn luachmhar uathúil seo dá
ndéantar neamhshuim uaireanta a mhéadú.
Tá sé mar aidhm ag an gComhairle Oidhreachta faoin téama ‘Earnáil
Oidhreachta Bheoga a Chinntiú’ an tionscnamh iontach do bhunscoileanna , Scéim
Oidhreachta sna Scoileanna, a leathnú
go scoileanna dara leibhéal. Faoin téama
seo freisin, tugtar tacaíocht do Ghréasán
na nOifigeach Oidhreachta de chuid na
n-údarás áitiúil; forbraítear cláir taighde
oidhreachta; agus tugtar tacaíocht do mhúsaeim agus bailiúcháin na hÉireann trí thionscnaimh amhail an Chlár um Chaighdeáin
Músaem in Éirinn atá ag méadú i gcónaí.
Tacóidh an Chomhairle Oidhreachta freisin
le rannpháirtíocht an phobail maidir le haire
a thabhairt don oidhreacht trí thacaíochtaí
amhail deontais, oiliúint agus deiseanna
forbartha acmhainne a chur ar fáil, chomh
maith le tionscnaimh um sheandálaíocht
phobail agus eolaíocht saoránach.
Faoin téama ‘Cómhuintearas a Chothú’,
leagann an Chomhairle Oidhreachta cuspóirí amach amhail moladh a dhéanamh
maidir leis an mbealach iontach is féidir
leis an oidhreacht a úsáid chun tírdhreacha uirbeacha agus tuaithe a athghiniúint.
Agus í san airdeall ar shaincheisteanna
comhaimseartha eile, tá sé mar aidhm ag
an gComhairle Oidhreachta freagairt do
na dúshláin a bhaineann le Brexit agus do
cheisteanna maidir le haitheantas i gcásan-

na a bhaineann le cúrsaí oidhreachta
agus chun cabhrú le fadhb na tithíochta trí
straitéisí a fhorbairt i gcomhar le húdaráis
áitiúla a dhéileálann le foirgneamh stairiúla nach bhfuil in úsáid. Ag cur le rath clár
éagsúla amhail Seachtain na hOidhreachta agus Scéimeanna Deontais, tabharfaidh
an Chomhairle Oidhreachta aitheantas ar
bhealaí cruthaitheacha a chuireann braistint
cómhuintearais chun cinn agus a dhéanann
ceiliúradh ar an éagsúlacht laistigh de phobail.
Le linn shaolré an Phlean, tá sé mar aidhm
freisin ag an gComhairle Oidhreachta ‘Tosaíochtaí Oidhreachta Náisiúnta a
Chur Ar Aghaidh’ trí leanúint de chomhairle
beartais fianaise-bhunaithe a chur ar fáil i
réimsí amhail an ailtireacht dhúchasach,
luach sóisialta agus eacnamaíocht na
hoidhreachta a thomhas, chomh maithe le
beartais a chur ar fáil maidir le tírdhreach,
bithéagsúlacht agus athghiniúint uirbeach.
I gcomhar le comhlachtaí poiblí agus
príobháideacha eile, tacóidh an Chomhairle Oidhreachta le suntasacht agus
ábharthacht na hoidhreachta in Éirinn na
linne seo.
Agus é seolta le linn Bhliain Eorpach na
hOidhreachta Cultúrtha, 2018, athdhearbhaíonn Oidhreacht i Lár Báire an tábhacht
a bhaineann lenár n-oidhreacht nádúrtha,
thógtha agus chultúrtha a bhainistiú agus
a chaomhnú chun saol daoine a shaibhriú
anois agus amach anseo.
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BLIAIN EORPACH NA
hOIDHREACHTA CULTÚRTHA 2018
Le Beatrice Kelly
In Éirinn, bhí an Chomhairle Oidhreachta an-sásta feidhmiú mar
chomhordaitheoir tíre do chlár Bhliain Eorpach na hOidhreachta Cultúrtha. I gcomhar le grúpa stiúrtha a bhí ag feidhmiú faoin
Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, rinneamar scrúdú ar
mheoin i leith na hoidhreachta cultúrtha agus fuaireamar gur fearr
a thagann Éireannaigh leis an oidhreacht atá mórthimpeall orainn;
ár dtírdhreach; láithreáin oidhreachta áitiúla; agus oidhreacht inláimhsithe. Thug an caidreamh doimhin seo leis an oidhreacht
spreagadh dúinn gairm shonrach chun gnímh a fhorbairt le linn
2018; thugamar cuireadh do shaoránaigh uile nasc a dhéanamh
lena n-oidhreacht chultúrtha trí bheith rannpháirteach in imeacht
oidhreachta amháin nó freastal ar láithreán oidhreachta amháin le
linn na bliana. D’iarramar freisin ar chaomhnóirí agus cosantóirí na
hoidhreachta nasc níos fearr a dhéanamh lena chéile chun comhoibriú a chothú agus cleachtas a chomhroinnt.
Bhí sé mar aidhm ag Bliain Eorpach na hOidhreachta Cultúrtha
2018 an nasc idir daoine agus an oidhreacht a dhoimhniú, cuir
chuige inbhuanaithe a chothú i leith bhainistíocht na hoidhreachta,
agus feasacht a chothú ar an mbealach a chuireann an oidhreacht
chultúrtha le cúrsaí eacnamaíochta. Sprioc eile a bhí againn don
Bhliain ná teagmháil a dhéanamh le daoine óga agus iad a sprea-

gadh chun eolas a chur go hóg ar an stór iontach de ghnáthóga nádúrtha, traidisiúin, foirgnimh agus bailiúcháin músaeim atá
againn in Éirinn. Bhí sé mar sprioc ag an mBliain freisin feasacht a
chothú ar na deiseanna atá ann d’earnáil na hoidhreachta trí theicneolaíochtaí nua, digitiú agus rochtain ar líne, amhail caomhnú,
cur chun cinn agus foirmeacha nua chun teagmhail a dhéanamh
lenár n-oidhreacht.
Ina cáil mar Chomhordaitheoir Naisiúnta ar Bhliain Eorpach na
hOidhreachta Cultúrtha, chuir an Chomhairle Oidhreachta béim
ina teachtaireachtaí ar fad gur rud í an oidhreacht is féidir linn go
léir taitneamh a bhaint aisti, ach tá ról tábhachtach ag an oidhreacht
freisin maidir le comhtháthú sóisialta a thacú, laistigh de theorainneacha naisiúnta agus ar fud na hEorpa freisin. Rinneamar chur
chun cinn freisin ar an tábhacht a bhaineann lenár n-oidhreacht a
chosaint, a fheabhsú agus a chur chun cinn ar mhaithe le hí a chur
ar aghaidh chuig na glúnta eile amach anseo.
Chuir an Chomhairle Oidhreachta roinnt tionscnamh i bhfeidhm
chun tacú le Bliain Eorpach na hOidhreachta Cultúrtha a chur i
bhfeidhm, lena n-áirítear féilire imeachtaí a chur ar fáil ar shuíomh
gréasáin speisialta Bhliain Eorpach na hOidhreacht Cultúrtha. Trí
thacaíocht na Roinne Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, rinneamar ár scéim deontas pobail a athdhíriú chun tacú le grúpaí
oidhreachta áitiúla imeachtaí oidhreachta a chur ar siúl; chuireamar
oiliúint ar fáil do ghrúpaí oidhreachta agus daoine aonair maidir le
cumarsáid a dhéanamh ionas go mbeidís in ann cur i láthair ní
b’fhearr a dhéanamh ar scéalta áitiúla agus rannpháirtíocht daoine a mhealladh; agus chuireamar roinnt imeachtaí cláraithe ar siúl
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agus thugamar tacaíocht dóibh chun cur leis an ngairm chun
‘nasc a chothú’. Tháinig imeachtaí Sheachtain na hOidhreachta
2018 faoi scáth na Bliana agus ghlac nach mór l500,000 duine i Seachtain na hOidhreachta.
Mar chuid de Bhliain Eorpach na hOidhreachta Cultúrtha
2018, cuireadh na gradaim nua Le Chéile san Eoraip le scéim
gradaim Seachtain Náisiúnta na hOidhreachta chun aitheantas
a thabhairt d’eagraithe imeachta a dhéanann naisc oidhreachta na hÉireann le háiteanna eile san Eoraip a iniúchadh am ar
bith. Chumhdaigh na trí bhuaiteoir gnéithe oidhreachta éagsúla
agus bronnadh na gradaim orthu ag searmanas dúnta Bhliain
Eorpach na hOidhreachta Cultúrtha 2018 Dé Céadaoin an 6
Feabhra 2019. Is iad seo a leanas na buaiteoirí:
1.
2.
3.

Peat Crossing Borderlines, Portach na Greallaí, Co. na Mí
agus Portach na Scraithe, Co. na hIarmhí
Taispeántas de Cheirmigh Chill Rois, Cumann Staire Chill
Rois agus an Ceantar Máguaird, Co. an Chláir
‘A Taste of The Past: Exploring Our European Connections’
Féile Mheánaoiseach Bhaile Locha Riabhach

Ní hamháin ár n-oidhreacht náisiúnta a bhí i gceist leis an
mBliain, bhí sé mar aidhm aici freisin nasc a chothú le tíortha

Launch ofchlár
the EYCH
2018
programenain hOidhreachta
the National Museum of
Seoladh
Bhliain
Eorpach
in Kildare Street
on 29 January
Cultúrtha, 2018, inIrealnd
Ard-Mhúsaem
na hÉireann
ar 2018
Shráid Chill Dara ar an 29 Eanáir 2018
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eile san Eorpach trí spéis chomhroinnte i gcúrsaí oidhreachta a iniúchadh. Reáchtáladh 4,300 imeacht ar fud na hÉireann le linn na Bliana agus bhain an chuid is mó díobh lena
gceantar áitiúil. Rinne gníomhaíochta na Bliana teagmháil le
breis agus 1.2 milliún duine agus d’fhreastail formhór na ndaoine ar imeachtaí nó thug siad cuairt ar láithreáin oidhreachta.
Bunaithe ar ollsuirbhé a rinneadh i mí na Nollag 2018, fuaireamar gur ghlac 6 as gach 10 duine fásta in Éirinn páirt in imeacht
nó gníomhaíocht oidhreachta le linn na Bliana. Mar a bhí súil
leis, rinne an chuid is mó de dhaoine teagmháil le láithreáin
agus tírdhreach oidhreachta. I suirbhé trasghearrtha ar ghrúpaí
agus gníomhaíochtaí oidhreachta a bhí páirteach sa Bhliain,
luaigh formhór mór díobh na naisc a rinne siad agus na comhpháirtíochtaí nua a cothaíodh mar bhuaicphointe na Bliana.
Ag féachaint siar, ba shuntasach an toradh é sin i bhfianaise
an bhuiséid theoranta a bhí ar fáil. Is léiriú é go bhfuil fonn mór
ar fud aoisghrúpaí agus ar fud pobal chun an oidhreacht chultúrtha a úsáid mar bhealach chun naisc a dhéanamh go háitiúil,
go náisiúnta agus lenár gcontrapháirteanna Eorpacha. Agus
ní hamháin go nascann sí lenár stair agus ómós áite, tugann sí
lionsaí dúinn chun scrúdú a dhéanamh ar dhúshláin amhail athrú aeráide, bánú na tuaithe agus cailliúint na bithéagsúlachta.

Multicultural
Festivalde
took place
Reáchtáladh Féile IlchultúrthaBantry
Bheanntraí
mar chuid
under the EYCH 2018 label
Bhliain Eorpach na hOidhreachta Cultúrtha

san Eoraip‘Lewinner:
Ansan
Exhibition
of ‘Kilrush Ceramics,
Le Chéile
Buaiteoir
an ghradaim
Chéile
Eoraip
Kilrush and District Historical Society, Co Clare
Taispeántas de Cheirmigh Chill Rois, Cumann Staire Chill
Rois agus an Ceantar Máguaird, Co. an Chláir

Le Cheile san Eoraip 2018 winner,
An Exhibition of Kilrush Ceramics.

Europe Day, Chesteer
Lá na hEorpa:, Leabharlann
Chester Beatty
Beatty,Library, Dublin on
Baile Átha Cliath ar an 2 Bealtaine 2018 2nd May 2018

Migrants and
asylum agus
seekersiarrthóirí
connected
with Ireland
at Meitheal
Mara
‘Do Borders
Museum as part Chothaigh
An chomhdháil
‘DoMatter?’
Bordersconference
Matter?’inaDundalk
reáchtáladh
imircigh
tearmainn
naisc
le hÉirinn
boatyard in Cork, by building and launching an iconic
of chuid
EYCH de
2018chlár
programme
i Músaem Dhún Dealgan mar
Bhliainin Ireland. ag bádchlós Meitheal
Mara i gCorcaigh tríd an gcurrach
‘Dunfanaghy’ Irish currach - an EYCH 2018 funded project
Eorpach na hOidhreachta Cultúrtha 2018 in Éirinn
‘Dunfanaghya thógáil agus a lainseáil - tionscadal a
rinneadh le maoiniú faoi Bhliain Eorpach na hOidhreachta
Cultúrtha, 2018
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Rialachas
Corparáideach
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RIALACHAS CORPARÁIDEACH
Is é beartas na Comhairle Oidhreachta na caighdeáin is airde rialachais chorparáidigh a choinneáil, i gcomhréir
leis na beartais agus cleachtais sin a bhfuil glacadh coitianta leo. Tá an Chomhairle tiomanta d’fhorálacha
ábhartha an Chóid Cleachtais nua chun Comhlachtaí Stáit a Rialú arna fhoilsiú in 2016 a chomhlíonadh.
Bhunaigh an Chomhairle Oidhreachta Coiste Iniúchta, Riosca agus Airgeadais a dhéanann athbhreithniú rialta
ar chóras an rialaithe inmheánaigh agus a fhostaíonn saineolas seachtrach le haghaidh a chuid feidhmeanna
a chur chun feidhme, agus feidhm an iniúchta inmheánaigh san áireamh, de réir mar is iomchuí. Is comhlacht
cáin-chomhlíontach an Chomhairle Oidhreachta ina hiomláine agus ní bhíonn sí rannpháirteach in idirbhearta
seachanta cánach ‘ionsaitheacha’.
Íocaíochtaí Pras 2018

Tá ceanglas ar an gComhairle Oidhreachta riachtanais I.R. Uimh. 580/2012 de Rialacháin na gComhphobal Eorpach, 2012 a chomhlíonadh (Íocaíochtaí Déanacha in Idirbhearta Tráchtála) agus a réamhtheachtaí a
chomhlíonadh, an tAcht um Íocaíochtaí Prapa as Cuntais (ar a dtugtar ‘na Rialacháin’ go comhchoitianta). Is
iad téarmaí creidmheasa na Comhairle arna thógáil, mura bhfuil a mhalairt sonraithe i socruithe conarthacha,
30 lá ó fháil an tsonraisc. Cuireadh nósanna imeachta i bhfeidhm lena soláthraítear dearbhú réasúnta i gcoinne
neamhchomhlíonadh ábharach na Rialachán. Cé go bhfuil na nósanna imeachta deartha chun comhlíonadh na
Rialachán a chinntiú, ní féidir ach dearbhú réasúnta agus ní dearbhú iomlán a sholáthar leo maidir le neamhchomhlíonadh ábharach an Achta 1997 agus IR Uimh. 580/2012.
Léirítear le hathbhreithniú ar gach íocaíocht a rinneadh sna blianta dar críoch 31 Nollaig 2018, 4 íocaíocht de
mhéid iomlán €2,645.16 a raibh pionós úis de €10.26 orthu faoi na rialacháin thuas.
Le héifeacht ón 1 Iúil 2011, bhí ceanglas ar an gComhairle Oidhreachta Cinntí S29296 ón rialtas an 19 Márta
2009 agus an 2 & 8 Márta 2011 a chomhlíonadh, maidir le riail um íocaíocht phras 15 lá. Sonraítear thíos an
nochtadh a theastaíonn i Meabhrán an Rialtais (MoG) lena dtacaítear leis na cinntí thuas don tréimhse 1 Eanáir
2018 go 31 Nollaig 2018:

Sonraí

Líon

Luach (€)

Céatadán (%) de líon
iomlán na n-íocaíochtaí a
rinneadh

1895

17,266.57

92.08

Líon na n-íocaíochtaí a rinneadh laistigh de 16 go 30 lá

138

4,860.50

6.71

Líon na n-íocaíochtaí a rinneadh tar éis 30 lá nó níos mó

25

2,036.13

1.21

2058

24,173.89

100.00

Líon na n-íocaíochtaí a rinneadh laistigh de 15 lá

Líon iomlán na n-íocaíochtaí a rinneadh sa tréimhse
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RÁITEAS RIALACHAIS AGUS TUARASCÁIL NA
gCOMHALTAÍ BOIRD
Bunaíodh an Chomhairle Oidhreachta faoin Acht Oidhreachta 1995. Leagtar amach feidhmeanna an Bhoird in alt 6 den
Acht seo. Tá feidhmeanna an Bhoird leagtha amach in alt 6 den Acht sin. Tá an Bord freagrach don Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, agus tá na baill freagrach as deimhniú go glactar leis an dea-rialachas agus is trí chuspóirí agus spriocanna straitéiseacha a leagan amach, agus trí cinntí straitéiseacha a dhéanamh i dtaca leis na ceisteanna gnó tábhachta
go léir a dhéanann sé é seo. Tá an Príomhoifigeach Feidhmiúcháin (POF) agus an fhoireann ardbhainistíochta freagrach as
bainistíocht, rialú agus treoir laethúil na Comhairle Oidhreachta. Caithfidh an POF agus an fhoireann ardbhainistíochta an
treoir straitéiseach a leagann síos an Bord, agus ní mór do gach aon chomhalta de chuid an Bhoird tuiscint soiléir a bheith
acu ar na gníomhartha príomhúla agus cinntí a bhaineann leis an gcomhlacht, agus ar aon de na rioscaí suntasacha a
féadfar a tarlú. Feidhmíonn an POF mar nasc díreach idir an Bord agus bainistíocht na Comhairle Oidhreachta.
Freagrachtaí Boird
				
Tá obair agus freagrachtaí an Bhoird leagtha amach sna Buan-Orduithe agus Feidhmeanna Forchoimeádta, lena n-áirítear
freisin na nithe atá le cinneadh go sonrach ag an mBord. I measc na nithe seasta a ndéanann an Bord breithniú orthu, tá:
									
• dearbhú leasa,
• tuarascálacha ó na coistí
• tuarascálacha airgeadais/cuntais bhainistíochta agus,
• cúrsaí forchoimeádta.
								
Ceanglaítear le hAlt 3 den Acht Oidhreachta go gcoimeádfaidh Bord na Comhairle Oidhreachta, i cibé foirm a cheadóidh
an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta le toiliú ón Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóiriú, na cuntais go léir is cuí
agus is gnách ar an airgead go léir a gheobhaidh an Bord nó a chaithfidh sé.
Agus na ráitis airgeadais seo á n-ullmhú, ceanglaítear ar Bhord na Comhairle Oidhreachta an méid seo a leanas a dhéanamh:
				
• beartais chuntasaíochta chuí a roghnú agus iad a chur i bhfeidhm go comhsheasmhach;
• breithiúnais agus meastacháin a dhéanamh atá réasúnta agus stuama;
• ráitis airgeadais a ullmhú ar bhonn atá ar siúl, ach amháin más rud é go mbeadh sé neamhoiriúnach go gceapfaí go
leanfaidh sé ar aghaidh ag feidhmiú, agus a lua cibé acu ar cloíodh nó nár cloíodh leis na caighdeáin chuntasaíochta
infheidhme, faoi réir aon imeachtaí ábhartha a nochtar agus a mhínítear sna ráitis airgeadais.
								
Tá an Bord freagrach as taifid chuntas leordhóthanacha a choimeád ina nochtar le cruinneas réasúnta, ag tráth ar bith,
staid airgeadais an Bhoird agus a chuireann ar a gcumas a chinntiú go gcomhlíonann na ráitis airgeadais Alt 21 den Acht
Oidhreachta 1995.
Tá an Bord freagrach as cothabháil agus iontaofacht na faisnéise corparáidí agus airgeadais atá ar fáil ar shuíomh
gréasáin na Comhairle Oidhreachta.
Tá an Bord freagrach as an bplean agus buiséad bliantúil a cheadú. Rinneadh measúnú ar fheidhmíocht na Comhairle
Oidhreachta trí thagairt don phlean bliantúil agus don bhuiséad ar an 21 Feabhra 2019.
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RÁITEAS RIALACHAIS AGUS TUARASCÁIL NA
gCOMHALTAÍ BOIRD (ar leanúint)		
Tá an Bord freagrach freisin as a sócmhainní a chosaint agus, dá bhrí sin, as bearta réasúnta a ghlacadh chun calaois agus
mírialtachtaí eile a chosc agus a bhrath.
Is é tuairim an Bhoird ná go dtugtar léargas fíorcheart cóir i ráitis airgeadais na Comhairle Oidhreachta ar fheidhmíocht
airgeadais agus ar staid chúrsaí na cuideachta i ráitis airgeadais na Comhairle Oidhreachta amhail an 3 Nollaig 2018.

					
Struchtúr an Bhoird
Mar chuid den Bhord, tá cathaoirleach agus 10 ngnáthchomhalta, gach duine acu ceaptha ag an Aire Cultúir, Oidhreachta
agus Gaeltachta. Ceapadh Cathaoirleach reatha an Bhoird ina Chathaoirleach Gníomhach ón 9 Nollaig 2016 go dtí an
4 Nollaig 2017 agus ceapadh é ina Cathaoirleach ón 5 Deireadh Fómhair 2017 go ceann tréimhse 4 bliana. Ceapadh
chomhaltaí an Bhoird ar feadh tréimhse 4 bliana agus tháinig siad le chéile 10 n-uaire in 2018. Leagtar amach sa tábla
thíos tréimhse ceapacháin na gcomhalta reatha

AINM		

		

Michael Parsons

			

RÓL
Cathaoirleach Gníomhach
Cathaoirleach		

DÁTA AR A CEAPADH É NÓ Í
19 Iúil 2016 - 4 Deireadh Fómhair 2017
5 Deireadh Fómhair 2017 - 5 Deireadh Fómhair 2021

Kieran Coughlan

Comhalta Boird

19 Iúil 2016 - 19 Iúil 2020

Mary Gallagher

Comhalta Boird

19 Iúil 2016 - 19 Iúil 2020

Muiris O'Sullivan		

Comhalta Boird		

19 Iúil 2016 - 19 Iúil 2020

Brian Walsh 		

Comhalta Boird		

19 Iúil 2016 - 19 Iúil 2020

Sinead Mc Cartan 		

Comhalta Boird

19 Iúil 2016 - 19 Iúil 2020

Miriam Fitzpatrick 		

Comhalta Boird		

19 Iúil 2016 - 19 Iúil 2020

Marie Bourke 		

Comhalta Boird		

19 Iúil 2016 - 19 Iúil 2020

Ivor								
Mc Elveen 		
Comhalta Boird
19 Iúil 2016 - 19 Iúil 2020
Jane Maxwell 		

Comhalta Boird

19 Iúil 2016 - 19 Iúil 2020

Fionnuala May

Comhalta Boird		

19 Iúil 2016 - 19 Iúil 2020

Chuir an Bord tús le hAthbhreithniú ar Éifeachtúlacht agus Meastóireacht an Bhoird i mí Eanáir 2018 agus cuireadh deireadh
leis i mí an Mhárta 2018.
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AN RÁITEAS RIALACHAIS AGUS TUARASCÁIL
CHOMHALTAÍ AN BHOIRD ar leanúint.
Tá trí choiste/ghrúpa bunaithe ag an mBord, mar seo a leanas:		
					
1. An Coiste Iniúchóireachta, Riosca & Airgeadais lena gcuimsítear triúr comhaltaí de chuid an Bhoird agus ball amháin
neamhspleách de ar ceapadh é ar an 21 Samhain 2017. Freastalaíonn Cathaoirleach an Bhoird ar na cruinnithe dá
chuid chomh maith. Is é ról an Choiste Iniúchóireachta, Riosca & Airgeadais tacaíocht a thabhairt don Bhord i dtaca lena
gcuid freagrachtaí d’ábhair a bhaineann le riosca, le rialú agus le rialachas, agus an dearbhú a bhaineann leis sin uile. Tá
an Coiste Iniúchóireachta, Riosca & Airgeadais neamhspleách ó bhainistíocht airgeadais na heagraíochta. Go sonrach,
cintíonn an Coiste go ndéantar monatóireacht ghníomhach agus neamhspleách ar na córais um rialú inmheánach, lena
n-áirítear gníomhaíochtaí iniúchóireachta. Tuairiscíonn an Coiste Iniúchóireachta, Riosca & Airgeadais don Bhord tar éis
gach uile chruinniú.
Is iad seo a leanas comhaltaí an Choiste Iniúchóireachta, Riosca & Airgeadais: Kieran Coughlan (Cathaoirleach); Jane
Maxwell agus Mary Gallagher ón 13 Nollaig 2018; Muiris O Sullivan agus Ray Pembroke (comhalta seachtrach).
2. Cuimsítear seisear comhaltaí sa Ghrúpa um Pleanáil Comharbais: Is é ról an Ghrúpa um Pleanáil Comharbais: Sa
ghearrthéarma - chun deimhniú go gceapfar an chéad Phríomhfheidhmeannach eile de chuid na Comhairle faoi dheireadh
2018 agus, sa Mheántéarma - pleanáil comharbais chuimsitheach a fhorbairt don eagraíocht lena gcuirtear na hathróga
go léir san áireamh. Tuairiscíonn an Coiste um Pleanáil Comharbais don Bhord tar éis gach uile chruinniú.
Is iad seo a leanas comhaltaí an Choiste um Pleanáil Comharbais Michael Parsons (Cathaoirleach), Kieran Coughlan,
Miriam Fitzpatrick, Muiris O’Sullivan, Ivor McElveen agus Brian Walsh.
3. Tá naonúr comhaltaí sa Ghrúpa um Athbhreithniú ar Straitéis: Is é ról an Ghrúpa um Athbhreithniú ar Straitéis ná
comhairle a chur ar an gComhairle maidir le plean straitéiseach nua a fhorbairt. Tuairiscíonn an Grúpa um Athbhreithniú ar
Straitéis don Bhord tar éis gach uile chruinniú.
Is iad seo a leanas comhaltaí an Ghrúpa um Athbhreithniú ar Straitéis: Muiris O’Sullivan (Cathaoirleach), Michael Parsons,
Miriam Fitzpatrick, Ivor McElveen, Marie Bourke, Sinead McCartan, Fionnuala May, Jane Maxwell agus Brian Walsh.
								
Sceideal Freastail, Táillí agus Costais
Leagtar amach thíos sceideal maidir le freastal ag na cruinnithe Boird le linn 2018. Tá na táillí agus speansais a fuair gach
comhalta curtha san áireamh i Nóta 9 do na ráitis airgeadais ar leathanach 98.
I Láthair

Cruinniú Boird
Líon na gCruinnithe

Michael Parsons
Kieran Coughlan
Mary Gallagher
Muiris O'Sullivan
Brian Walsh
Sinead Mc Cartan
Miriam Fitzpatrick
Marie Bourke
Ivor Mc Elveen
Jane Maxwell
Fionnuala May
Ray Pembroke

Coiste Iniúchóireachta, Riosca
& Airgeadais
Líon na gCruinnithe

Grúpa um Pleanáil
Comharbais
Líon na gCruinnithe

Grúpa um Athbhreithniú ar
Straitéis & Airgeadais
Líon na gCruinnithe

10
10
9
8
10
10
5
9
9
10

10
10
9
n/a
8
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

6
5
5
n/a
2
4
n/a
6
n/a
5

2
1
n/a
n/a
2
0
0
1
2
2

8
7
n/a

9
n/a
10

n/a
n/a
n/a

1
2
n/a
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RÁITEAS RIALACHAIS AGUS TUARASCÁIL NA
gCOMHALTAÍ BOIRD (ar leanúint)		
Mórathruithe ó thaobh Pearsanra
Níor tharla aon athrú mór in 2018 ó thaobh pearsanra de.
Nochtuithe a Cheanglaítear leis an gCód Cleachtais chun Comhlachtaí Stáit a Rialú (2016)
Tá an Bord freagrach as a chinntiú go bhfuil an Chomhairle Oidhreachta tar éis ceanglais an Chóid Cleachtais chun
Comhlachtaí Stáit a Rialú (“an Cód”) arna fhoilsiú ag an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe i mí Lúnasa 2016 a
chomhlíonadh. Leis an gCód, éilítear na nochtuithe seo a leanas a dhéanamh:
Sochair Ghearrthéarma Fostaithe
Áirítear miondealú ar na sochair ghearrthéarma fostaithe i Nóta 10 de na ráitis airgeadais.
Costais Sainchomhairleoireachta
Áirítear sna costais sainchomhairleoireachta an costas a bhaineann le comhairle seachtrach agus ní áirítear iontu
feidhmeanna ‘gnó mar is gnách’ seachfhoinsithe.
2018
€

2017
€

Comhairle Dlí

45,254

11,360

Feabhsúchán gnó

44,742

5,000

Acmhainní Daonna & Earcaíocht

24,056

10,694

21,211

12,116

0

920

135,263

40,090

Iniúchadh Inmheánach
Measúnaithe S1003
IOMLÁN

Caiteachas Taistil agus Cothabhála
Rangaítear costais taistil agus cothabhála mar seo a leanas:
				

2018
€

2017
€

Bord *1

39,996

24,511

Foireann

44,304

49,688

Bord

2,028

249

Foireann *2

7,874

7,791

94,202

82,239

INTÍRE

IDIRNÁISIÚNTA

IOMLÁN
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RÁITEAS RIALACHAIS AGUS TUARASCÁIL NA
gCOMHALTAÍ BOIRD
*1					

Áirítear costais taistil agus cothabhála €34,624 a íocadh go díreach do na comhaltaí Boird in 2018 (2017: €20,165). Baineann an t-iarmhéid
€5,372 (2017: €4,346) le caiteachas a d’íoc an Chomhairle Oidhreachta thar ceann na gcomhaltaí Boird.

*2					
Áirítear costais taistil agus cothabhála €1,798 a íocadh go díreach do na comhaltaí Boird in 2018 (2017: €249) agus €230 a d’íoc an Chomhairle
Oidhreachta thar ceann na gcomhaltaí Boird.

Costais agus Socrúcháin Dlí
Níor thabhaigh an Chomhairle Oidhreachta aon chostais dhlíthiúla, aon socruithe dlíthiúla nó íocaíochtaí réitigh agus
eadráine a bhain le conarthaí le tríú páirtithe acu. Áirítear na costais uile a bhaineann leis an gcomhairle dlí ghinearálta a
fuair an Chomhairle Oidhreachta sna costais sainchomhairleoireachta thuas.
				

Caiteachas Fáilteachais
Áirítear sa Chuntas Ioncaim agus Caiteachais an caiteachas fáilteachais seo a leanas:
2018
€

2017
€

3,505

5,281

3,211

9,559

15,508

11,758

735

1,035

Cruinnithe & Seoltaí Forbartha Cláir

12,340

21,424

Ceardlanna & Oiliúint & Comhdhálacha Cláir

36,635

22,564

388

170

0

852

72,322

72,643

Riarachán, Grúpa Oibre & Cruinnithe an Choiste
Searmanas Bronnta
Cruinnithe Comhairle
Measúnachtaí Deontais

Oiliúint Foirne & Boird
Cruinnithe earcaithe foirne
Iomlán

Áirítear leis an costas €15,508 a bhain leis na Cruinnithe Comhairle thuasluaite costas cóisir Nollag a leathnaíodh
chun scor Michael Starrett, POF, a cheiliúradh. Is é €3,562 an méadú costais a bhain leis an gcóisir seo a leathnú chun
scor an POF a cheiliúradh.
Leis an bhfáilteachas, áirítear bia, cóiríocht agus sólaistí a thabhaítear i dtaca le soláthar cláir de chuid na Comhairle
Oidhreachta le linn 2018. Ní éascaíonn cineál na n-imeachtaí ná an freastal a dhéantar ar imeachtaí deighilt bhríoch
a dhéanamh ar chaiteachas fáilteachais idir bhaill foirne agus cliaint faoi mar a éilítear faoin gCód Cleachtais.
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RÁITEAS RIALACHAIS AGUS TUARASCÁIL NA
gCOMHALTAÍ BOIRD (ar leanúint)
Ráiteas maidir le Comhlíonadh
Tá an Chomhairle Oidhreachta tar éis ceanglais an Chóid Cleachtais chun Comhlachtaí Stáit a Rialú arna fhoilsiú ag an
Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe i mí Lúnasa 2016 a chomhlíonadh, taobh amuigh de na heisceachtaí seo a
leanas:
Le linn 2018, cuireadh na beartas agus nósanna imeachta uile i bhfeidhm chun comhlíonadh iomlán leis an gCód a chinntiú.
Chuir athbhreithniú seachtrach ar rialachas arna chur i gcrích in 2018 bonn eolais leis na beartais agus nósanna imeachta
seo agus áirítear leo an Creat Rialachais; Téarmaí Tagartha an Bhoird Bainistíochta; Cód Iompair an Bhoird/na Foirne;
Creat Bainistíochta Riosca; agus Rúnaí an Bhoird.
Ní dhearnadh an Chomhairle a polasaí a chomhlíonadh maidir le hearraí agus seirbhísí áirithe a sholáthar in 2018. Chuir
na hiniúchóirí inmheánacha, Mazars, athbhreithniú seachtrach ar sholáthar i gcrích i mí Feabhra 2018, agus chuir Mazars
Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn maidir le cur chun feidhme mholtaí an athbhreithnithe sin i gcrích i mí na Nollag 2018. Fuair na
hiniúchóirí go raibh 5 as na 6 mholadh curtha chun feidhme agus go raibh ceann amháin as na 6 mholadh cur chun feidhme
i bpáirt. D’ainneoin an dul chun cinn a rinneadh i réimse an tsoláthair a bhí soiléir ón mbealach a cuireadh na moltaí chun
feidhme in 2018, tá sé ina thosaíocht de chuid na Comhairle go gcloítear i gcónaí leis na treoirlínte um sholáthar.
Níor cuireadh i gcrích fós féinmheasúnú an Choiste Iniúchóireachta, Riosca & Airgeadais.
Tuairiscíonn an ARFC don Bhord i scríbhinn tar éis gach uile chruinniú ag tabhairt tuarascáil athfhillteacha ar fáil maidir le hobair a rinneadh é agus conclúidí a rinneadh agus meastar dá bharr sin nach gá don Choiste Iniúchóireachta an Tuarascáil
Bhliantúil dá dtagraítear sa Téarmaí Tagartha Eiseamláireacha an Choiste Iniúchóireachta sa Chód a thiomsú.
			

_________________________
Kieran Coughlan
Comhalta den Chomhairle
6 Nollaig 2019

___________________________
Jane Maxwell
Comhalta den Chomhairle
6 Nollaig 2019
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RÁITEAS MAIDIR LE RIALÚ
INMHEÁNACH
Arna ullmhú i gcomhréir leis an gCód Cleachtais maidir le Rialachas Comhlachtaí Stáit arna fhoilsiú in 2016
Raon Freagrachta
Thar ceann na Comhairle Oidhreachta aithním freagracht an Bhoird maidir lena chinntiú go ndéantar córas éifeachtach
rialaithe inmheánaigh airgeadais a chothabháil agus a fheidhmiú. Cuirtear san áireamh leis an bhfreagracht seo an Cód
Cleachtais chun Comhlachtaí Stáit a Rialú (2016).
Cuspóir an Chórais Rialaithe Inmheánaigh
Tá an córas rialaithe inmheánach deartha chun riosca a bhainistiú ag leibhéal inghlactha seachas é a dhíothú ar fad. Mar
sin, ní féidir leis an gcóras ach dearbhú réasúnach agus ní dearbhú iomlán a thabhairt go bhfuil sócmhainní á gcosaint, go
ndéantar idirbhearta a údarú agus a thaifeadadh i gceart, agus go ndéantar earráidí nó neamhrialtachtaí ábhartha a chosc
nó a bhrath in am tráthúil.
Tá an córas rialaithe inmheánaigh, atá de réir threoir na Roinne Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, i bhfeidhm sa Chomhairle Oidhreachta don bhliain dar críoch Dé Luain 31 Nollaig 2018 agus suas go dtí dáta ceadaithe na ráitis airgeadais
ach amháin i gcás na saincheisteanna rialaithe inmheánaigh a leagtar amach thíos faoin gceannteideal “Saincheisteanna
maidir le Rialú Inmheánach”.
Cumas chun Riosca a Láimhseáil
Tá Coiste Iniúchóireachta, Riosca & Airgeadais sa Chomhairle Oidhreachta lena gcuimsítear ceathrar comhaltaí de chuid an
Bhoird, duine díobh an cathaoirleach, agus comhalta seachtrach amháin a bhfuil saineolas airgeadais agus iniúchtóireacha
aige. Tháinig an Coiste Iniúcóireachta, Riosca & Airgeadais le chéile deich n-uaire le linn 2018.
Tá an Chomhairle Oidhreachta tar éis sainchomhairleoirí seachtracha a cheapadh chun cúram a ghlac ar an bhfeidhm
iniúchóireachta inmheánach lena dtugtar acmhainní leordhóthain di agus lena gcuirfear clár oibre i gcrích de réir mar atá
comhaontaithe leis an gCoiste Iniúcóireachta, Riosca & Airgeadais.
Tá an Coiste Iniúcóireachta, Riosca & Airgeadais tar éis beartas bainistíochta riosca a fhorbairt ina leagtar amach a acmhainn riosca, na próisis bainistíochta riosca atá i bhfeidhm agus róil agus freagrachtaí na foirne maidir le riosca. Rinne an
Bord an Polasaí um Riosca a fhaomhadh ar an 8 Márta, 2018. Tá an beartas eisithe don fhoireann go léir a mheastar a
bheith ag obair laistigh de bheartas bainistíochta riosca na Comhairle Oidhreachta, chun an lucht bainistíochta a chur ar an
eolas maidir le rioscaí agus laigí éiritheacha agus chun freagracht a ghlacadh maidir le rioscaí agus rialú laistigh dá réimsí
oibre féin.
Creat um Riosca agus Rialú
Tá córas bainistíochta riosca curtha i bhfeidhm ag an gComhairle Oidhreachta agus leis, sainaithníonn agus tuairiscíonn
príomhrioscaí agus na gníomhartha bainistíochta a bhfuiltear ag tabhairt fúthu chun dul i ngleic leo agus, a mhéid agus is
féidir, chun na rioscaí sin a mhaolú.
Tá clár riosca i bhfeidhm a shainaithníonn na príomhrioscaí atá roimh an gComhairle Oidhreachta agus táthar tar éis iad
sin a shainaithint, a mheasúnú agus a rangú de réir a dtábhacht. Déanann an Coiste Iniúchóireachta, Riosca & Airgeadais
athbhreithniú agus uasdátú ar an gclár ar bhonn leathbhliantúla. Úsáidtear torthaí na n-athbhreithnithe sin chun acmhainní a
phleanáil agus a leithdháileadh chun a chinntiú go ndéantar rioscaí a bhainistiú ag leibhéal inghlactha.
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RÁITEAS MAIDIR LE RIALÚ
INMHEÁNACH (ar leanúint)
		
Mionsonraítear sa chlár rioscaí na rialuithe agus na gníomhaíochtaí is gá chun rioscaí agus freagracht a mhaolú maidir
le hoibríochtaí a shanntar ar bhaill foirne ar leith. Dearbhaím go bhfuil timpeallacht rialaithe i bhfeidhm ina gcuimsítear na
gnéithe seo a leanas:
• tá doiciméadú déanta ar na nósanna imeachta i leith na bpríomhphróisis ghnó uile,
• tá socruithe airgeadais sannta ag leibhéal na bainistíochta, chomh maith le cuntasacht chomhréire,
• tá córas iomchuí buiséadta i bhfeidhm lena mbaineann buiséad bliantúil ar a ndéanann an bhainistíocht sinsearach
athbhreithniú ar bhonn rialta,
• is ann do nósanna imeachta chun slándáil na gcóras teicneolaíochta faisnéise a chinntiú,
• tá córais atá i bhfeidhm chun na sócmhainní a chosaint, agus
• nósanna imeachta rialaithe maidir le maoiniú deontais do ghníomhaireachtaí seachtracha, chun rialú leordhóthanach
a chinntiú i leith deontas a cheadú agus monatóireacht agus athbhreithniú a dhéanamh ar dheontaithe chun a chinntiú
go n-úsáidtear maoiniú deontais chun na críche a ceapadh dóibh.
Monatóireacht agus Athbhreithniú Leanúnach
Tá nósanna imeachta foirmiúla curtha i bhfeidhm chun monatóireacht a dhéanamh ar phróisis rialaithe agus déantar easpaí
rialaithe a chur in iúl iad dóibh siúd atá freagrach as gníomhaíocht ceartaitheach a ghlacadh agus don bhainistíocht agus
don Bhord, nuair is iomchuí, go tráthúil. Dearbhaím go bhfuil na córais mhonatóireachta leanúnacha seo a leanas i bhfeidhm:
• táthar tar éis príomhrioscaí agus rialuithe gaolmhara a aithint agus próisis a chur i bhfeidhm chun monatóireacht a
dhéanamh ar oibríocht na bpríomhrialuithe sin agus tuairisciú a dhéanamh ar aon easpaí a shainaithnítear,
• táthar tar éis socruithe tuairiscithe a bhunú ag gach leibhéal ina sanntar freagracht maidir le bainistíocht airgeadais,
• déanann an bhainistíocht sinsearach athbhreithniú ar bhonn rialta ar fheidhmíocht thréimhsiúil agus bhliantúil na
dtuarascálacha airgeadais agus neamhairgeadais ina léirítear feidhmíocht i gcoinne buiséad agus caighdeánacha
ábhartha eile.
Soláthar
Dearbhaím go bhfuil nósanna imeachta i bhfeidhm ag an gComhairle Oidhreachta chun a chinntiú go gcloítear le rialacha
agus nósanna imeachta reatha maidir le soláthar. Cuirtear béim ar rudaí a bhaineann le rialuithe maidir le soláthar thíos
faoin teideal ‘Saincheisteanna maidir le Rialú Inmheánach’.
Athbhreithniú ar Éifeachtúlacht
Deimhním go bhfuil nósanna imeachta ag an gComhairle Oidhreachta chun monatóireacht a dhéanamh ar éifeachtacht
a nósanna imeachta bainistíochta riosca agus rialaithe. Is éard a chuireann bonn eolais le monatóireacht agus athbhreithniú na Comhairle Oidhreachta ar éifeachtúlacht an chórais rialaithe inmheánaigh airgeadais ná obair na n-iniúchóirí
inmheánacha agus seachtracha, obair an Choiste Iniúchóireachta, Riosca & Airgeadais a dhéanann maoirsiú ar a gcuid
oibre agus obair na bainistíochta sinsearaí laistigh den Chomhairle Oidhreachta atá freagrach as an gcreat rialaithe
airgeadais inmheánach.
Dearbhaím go ndearna an Bord athbhreithniú bliantúil ar éifeachtúlacht na rialuithe inmheánacha don bhliain 2018 ar an
25 Iúil 2019.
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RÁITEAS MAIDIR LE RIALÚ
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Nuashonrú ar shaincheisteanna maidir le Rialú Inmheánach arna dtuairisciú i Ráiteas maidir le
Rialú Inmheánach na bliana roimhe sin
Laigí i Rialuithe ar Bhuiséadú
Tá teacht ag sealbhóirí buiséid uile ar thuarascálacha maidir le caiteachas iarbhír i gcomparáid le caiteachas buiséadaithe,
beo ar an gcóras airgeadais.
Eisítear tuarascálacha míosúla do shealbhóirí buiséid agus don POF maidir le caiteachas iarbhír i gcomparáid le caiteachas
buiséadaithe laistigh de 5 lá oibre ó dheireadh na míosa.
Mar chuid de na cuntais bainistíochta ráithiúla, cuirtear míniúcháin ráithiúla ar fáil maidir le héagsúlachtaí idir caiteachas
iarbhír i gcomparáid le caiteachas buiséadaithe. Déanann an Coiste Iniúcóireachta, Riosca & Airgead athbhreithniú ar na
cuntais sin.
Is cuid lárnach de na cruinnithe ráithiúla den ghrúpa idirchaidrimh bainistíochta idir an roinn agus an Chomhairle Oidhreachta athbhreithniú a dhéanamh ar bhuiséid leithdháilte, agus déantar gach comhfhreagras roinne a bhaineann le cúrsaí buiséid
a chóipeáil chuig Cathaoirleach na Comhairle Oidhreachta.
Tá sraith céimeanna curtha i bhfeidhm chun a chinntiú go gcomhroinntear eolas tábhachtach idir an feidhmeannas agus an
bord agus an Cathaoirleach de réir mar is iomchuí.
Ciorclán 13/2014 a chomhlíonadh
I mí Iúil 2019, chomhaontaigh an roinn smachtbhanna tarmligthe a íoc don Chomhairle Oidhreachta a lig di deontais suas
go €10,000 a íoc ar bhonn sonrasc.
Tá cruthúnas ar íocaíocht ag teastáil i gcás deontas eile, ach amháin i gcás deontais a chuir croí-mhaoiniú ar fáil agus atá,
sa chás sin, ina n-ábhar do Chomhaontú Seirbhíse idir an Chomhairle Oidhreachta agus an deontaí.
Saincheisteanna Ardtosaíochta maidir le Rialú Inmheánach
Laigí “Ardtosaíochta” is ea na laigí a bhfuil achoimre déanta orthu thíos de réir mar a rinneadh iad a shainaithint le linn
iniúchtaí inmheánacha a rinne na hiniúchóirí inmheánacha, Mazars. Chuir Rialachas Ealaíon Athbhreithniú Ginearálta ar Rialachas i gcrích inar sainaithníodh laigí “ardtosaíochta”. Más laige “Ardtosaíochta” atá i gceist, is é sin a rá go bhfuil rioscaí
oibríochtúla atá lárnach leis an ngnó a bhfuil gá ann don bhainistíocht dul i ngleic leo láithreach ball ionas nach ndéanfar
dochar d’acmhainní, damáiste de chlú duine nó caillteanas faisnéise.
Na laigí ‘ardtosaíochta’ ar a ndéantar achoimre thíos, is iad sin na laigí nach bhfuil aghaidh tugtha orthu agus é seo á
scríobh.
Soláthar
Rinneadh dul chun cinn suntasach sa réimse seo in 2018 agus déanfar léiriú breise air sin i gcaiteachas 2019, agus an
Chomhairle ag deileáil go rathúil le saincheisteanna leagáide.
Sainaithnítear in athbhreithniú a rinneadh ar sholáthraithe uile a fuair breis agus €5,000 in 2018 gur tabhaíodh caiteachas
thart ar €432,727 lena n-áirítear CBL (laghdú nach mór 40% i gcaiteachas neamhchomhlíonadh i gcomparáid le 2017)
maidir le hearraí agus seirbhísí a soláthraíodh trí nósanna imeachta nár chloígh leis na treoirlínte um sholáthar.
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RÁITEAS MAIDIR LE RIALÚ
INMHEÁNACH
Seo cuid de na cúiseanna a bhaineann leis sin:
•
•
•
•
•

Deireadh conarthaí agus tar-rolladh conarthaí
Tairsigh sáraithe de thoradh ar chomhbhailiú caiteachais, rud a d’fhág gur úsáideadh an modh soláthair mícheart
Líon mícheart tairiscintí/meastachán faighte
Taifid neamhleor chun comhlíonadh a cruthú
Seirbhísí cothabhála leanúnacha á soláthar ag suiteálaithe córais

Is ardtosaíocht de chuid an bhoird é go gcomhlíontar treoirlínte soláthair phoiblí. Tá an Chomhairle Oidhreachta tar éis 5
as 6 mholadh a tháinig as an athbhreithniú ar sholáthar a chur chun feidhme, de réir mar a mhol na hiniúchóirí seachtracha
Mazars agus tá ceann amháin as na 6 mholadh curtha chun feidhme i bpáirt.
Baineann an moladh atá curtha chun feidhme i bpáirt le monatóireacht a dhéanamh ar leibhéil láimhdeachais soláthraithe. Tá
mionathrú déanta ar an gcóras airgeadais chun é sin a bhainistiú agus tá sé réidh lena thionscnamh do shealbhóirí buiséid.
Nuair a bheidh sé sin curtha i gcrích, beidh na 6 mholadh curtha chun feidhme.
Tá nuashonrú déanta ag na nósanna imeachta soláthair agus tá an fhoireann go léir curtha ar an eolas maidir leis an riachtanas cloí le beartas agus treoirlínte um sholáthar. Cuireadh oiliúint ar fáil don fhoireann in 2018. Leanfaidh an Coiste
Iniúchóireachta, Airgeadais agus Riosca de mhonatóireacht a dhéanamh ar an dul chun cinn sa réimse seo.
Tuarastail
NÍ raibh aon chonradh fostaíochta i bhfeidhm don POF a bhí sa ról don bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2018 agus a
d’imigh ar scor ar an 17 Eanáir 2019. I mí an Mhárta 2016, lorg Cathaoirleach na Comhairle Oidhreachta smachtbhanna
práinneach maidir leis an bpost seo a bhí le dul in éag ar an 3 Iúil 2016. Admhaíodh go bhfuarthas an litir sin ar an 15
Márta 2016 ach níor seoladh comhfhreagras ar bith eile maidir leis. Ceapadh POF nua le héifeacht ón 1 Feabhra 2019.
Ceadaíodh an post sin ach agus tá conradh i bhfeidhm le haghaidh an phoist sin.
Comhaontuithe Seirbhíse
Ní raibh aon Chomhaontuithe Seirbhísí i bhfeidhm maidir le deontais mhórscála de bhreis agus €40,000. I mí Meán Fómhair
2018, ceapadh sainchomhairleoirí seachtracha (Rialachas Ealaíon) chun athbhreithniú a dhéanamh ar na Comhaontuithe
Seirbhíse idir an Chomhairle Oidhreachta agus Eagraíochtaí a fhaigheann maoiniú ar bhonn rialta. Forbraíodh dhá chineál
Comhaontaithe Seirbhíse ar bhonn iomchuí do leibhéal an mhaoinithe a chuirtear ar fáil d’Eagraíochtaí a fhaigheann maoiniú ar bhonn rialta.
Mar thoradh air sin, táthar tar éis Comhaontuithe Seirbhísí a chomhaontú leis na cúig eagraíocht arna gcatagóiriú mar
eagraíochtaí móra (lena n-áirítear Clár na Fionnachtana agus Irish Landmark Trust:). Tá Comhaontuithe Seirbhísí eisithe le
haghaidh grúpaí níos lú ná sin agus comhaontófar iad le linn 2019 sula n-íocfar deontas ar bith.
				
_______________________
Michael Parsons
Cathaoirleach na Comhairle,
6 Nollaig 2019
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Ard Reachtaire Cuntas agus Ciste
Comptroller and Auditor General
Tuarascáil le cur faoi bhráid Thithe an Oireachtais
An Chomhairle Oidhreachta
Tuairim ar na ráitis airgeadais
Tá iniúchadh déanta agam ar ráitis airgeadais na Comhairle Oidhreachta don bhliain dar críoch an
31 Nollaig 2018 faoi fhorálacha alt 21 den Acht Oidhreachta 1995. Cuimsítear sna ráitis airgeadais
•
•
•
•
•

an ráiteas ioncaim agus caiteachais agus cúlchiste ioncaim coinnithe
an ráiteas ar ioncam cuimsitheach
an ráiteas ar an staid airgeadais
an ráiteas maidir le sreabhaidh airgeadais, agus
na nótaí gaolmhara, lena n-áirítear achoimre ar bheartais shuntasacha chuntasaíochta

Is é mo thuairim go dtugann na ráitis airgeadais seo léargas fíor agus cóir ar shócmhainní, dliteanais
agus staid airgeadais na Comhairle Oidhreachta ar an 31 Nollaig 2018 agus ar a ioncam agus a
chaiteachas don bhliain 2017 de réir Chaighdeán Tuairiscithe Airgeadais (FRS) 102 – An Caighdeán
Tuairiscithe Airgeadais is infheidhme sa Ríocht Aontaithe agus i bPoblacht na hÉireann.
Bonn na tuairime
Rinne mé iniúchadh ar na ráitis airgeadais de réir na gCaighdeán Idirnáisiúnta maidir le hIniúchóireacht
arna bhfógairt ag an Eagraíocht Idirnáisiúnta Uasfhoras Iniúchóireachta. Tugtar tuairisc ar mo
fhreagrachtaí faoi na caighdeáin sin san aguisín don tuarascáil seo. Táim neamhspleách ar an
gComhairle Oidhreachta agus tá mo fhreagrachtaí eiticiúla eile comhlíonta agam i gcomhréir leis
na caighdeáin.
Creidimse gur leor agus gur cuí an fhianaise iniúchta atá faighte agam le go dtabharfaidh bonn do
mo thuairim.
Tuairisc ar fhaisnéis seachas na ráitis airgeadais, agus ar ábhair eile
I dteannta na ráiteas airgeadais, tá faisnéis áirithe eile curtha i láthair ag an gComhairle Oidhreachta.
Cuimsítear leis sin an tuarascáil bhliantúil an ráiteas rialachais agus tuarascáil na gcomhaltaí Boird,
chomh maith leis an ráiteas um rialú inmheánach agus sceideal na n-íocaíochtaí deontas. Tá cur síos
déanta san aguisín don tuarascáil seo ar mo chuid freagrachtaí tuairisciú a dhéanamh i leith faisnéise
den chineál sin, agus ar ábhair eile a ndéanaim tuairisciú orthu mar eisceacht.
Níl aon rud le tuairisciú agam chuige sin.

Andrew Harkness
Le haghaidh agus thar ceann an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste
11 Nollaig 2019
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Aguisín don tuarascáil
Freagrachtaí Chomhaltaí an Bhoird
Mar a leagtar amach sa ráiteas rialachais agus tuarascáil na
gcomhaltaí Boird, tá comhaltaí an Bhoird freagrach as:
• ráitis airgeadais a ullmhú san fhoirm atá fhorordaithe in alt
21 Acht Oidhreachta 1995
• a chinntiú go dtugtar léargas fírinneach cóir sna ráitis airgeadais i gcomhréir le FRS 102
• rialtacht na n-idirbheart a chinntiú
• breithiúnas a dhéanamh maidir le húsáid bhonn cuntasaíochta an ghnóthais leantaigh a bheith iomchuí, agus
• an méid rialaithe Inmheánaigh agus a mheasann siad iomchuí a úsáid chun ráitis airgeadais atá saor ó mhíshonrú
ábhartha a ullmhú, bíodh sé sin de bharr calaoise nó earráide.

Freagrachtaí an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste
Tá sé de cheangal orm faoi alt 21 den Acht Oidhreachta iniúchadh
a dhéanamh ar ráitis airgeadais na Comhairle Oidhreachta agus
tuairisc a thabhairt orthu do Thithe an Oireachtais.
Is é an cuspóir atá agam agus an t-iniúchadh á dhéanamh
agam ná dearbhú réasúnach a thabhairt i leith cibé an bhfuil nó
nach bhfuil an cuntas ina iomláine saor ó mhíshonrú ábhartha
de dheasca calaoisí nó earráide. Is ardleibhéal dearbhaithe é
dearbhú réasúnach, ach ní ráthaíocht é go mbraithfidh iniúchadh
a reáchtáiltear de réir na gCaighdeán Idirnáisiúnta maidir le
hIniúchadh, go mbraithfidh sé míshonrú ábhartha nuair is ann
dó. Féadfaidh sé go dtagann míráitis aníos de dheasca calaoise
nó earráide agus meastar go bhfuil siad ábhartha, más rud é,
ina n-aonair nó ina gcomh-iomláine, go bhféadfaí a bheith ag
súil leis go réasúnach go n-imreodh siad tionchar ar chinntí eacnamaíocha arna ndéanamh ag úsáideoirí ar bhonn an chuntais
seo.
Mar chuid d’iniúchadh i gcomhréir leis na Caighdeán Idirnáisiúnta maidir le hIniúchóireacht, úsáidim breithiúnas tOllamh agus
coinním sceipteachas gairmiúil i rith an iniúchta. Ar an dóigh sin,
• Aithním agus déanaim measúnú ar na rioscaí a bhaineann le míshonrú ábhartha i leith an chuntais, cibé acu
de dheasca calaoise nó earráide; a dearadh agus cur i
gcrích nósanna imeachta iniúchóireachta atá freagrach
ar na rioscaí sin; agus fianaise iniúchóireachta a fháil atá
leordhóthanach agus oiriúnach chun bonn a chur le mo thuairim. Tá riosca níos airde i gceist gan míshonrú ábhartha
a bhrath nuair is de dheasca calaoise atá sé seachas de
dheasca earráide, ar an ábhar go bhféadfaidh sé go bhfuil
claonpháirteachas, brionnú, neamhghníomh intinneach, mífhaisnéis, nó sárú rialaithe inmheánaigh i gceist leis.
• Faighim tuiscint ar an rialú inmheánach atá cuí don iniúchadh
d’fhonn nósanna imeachta iniúchóireachta a dhearadh
atá oiriúnach sna cúinsí, ach ní d’fhonn tuairim a chur in iúl
maidir le héifeachtúlacht na rialuithe inmheánacha.
• Déanaim meastóireacht ar oiriúnacht na bpolasaithe cuntasaíochta a úsáidtear agus ar réasúntacht na meastachán
cuntasaíochta agus na nochtuithe bainteacha.
• Tagaim ar thátal maidir le cé chomh iomchuí is atá sé bonn
cuntasaíochta an ghnóthais leantaigh a úsáid agus, bunaithe ar an bhfianaise iniúchóireachta a fhaightear, cé acu
an bhfuil neamhchinnteacht ábhartha ann a bhaineann le
himeachtaí nó coinníollacha a d’fhéadfadh amhras suntasach

a tharraingt ar chumas na Comhairle Oidhreachta leanúint
ar aghaidh mar ghnóthas leantach. Má thagaim ar an tátal
gur ann do neamhchinnteacht ábhartha, tá sé de cheangal orm aird a thabhairt i mo thuarascáil ar na nocutuithe
gaolmhara sna ráitis airgeadais nó, mura leor na nochtuithe, mo thuairim a mhodhnú. Tá mo thátail bunaithe ar an
bhfianaise iniúchóireachta a fuair mé suas go dáta na tuarascála. Féadfaidh sé, áfach, go gcuirfidh imeachtaí nó
coinníollacha amach anseo deireadh leis an gComhairle
Oidhreachta ina cáil mar ghnóthas leantach.
•

Déanaim meastóireacht ar chur i láthair, struchtúr agus
ábhar an chuntais, na nochtuithe san áireamh, agus cibé
acu an léirítear i gceart sa chuntas na hidirbhearta agus
imeachtaí bunúsacha.

Déanaim teagmháil leo siúd a bhfuil freagracht rialachais orthu
maidir le, i measc nithe eile, an scóip phleanáilte agus tráthúlacht
an iniúchta agus na dtorthaí suntasacha iniúchta, lena n-áirítear
aon easnaimh sa rialú inmheánach a shainaithním le linn
m’iniúchta.

Faisnéis eile seachas na ráitis airgeadais
Ní chumhdaíonn mo thuairim ar an gcuntas an fhaisnéis eile a
chuirtear i láthair leis an gcuntas, agus ní thugaim aon chineál
conclúide dearbhaithe ina leith.
I dtaca le m’iniúchadh ar an gcuntas, iarrtar orm faoi na
Caighdeáin Idirnáisiúnta maidir le hIniúchóireacht an fhaisnéis
eile a chuirtear i láthair a léamh, agus é sin á dhéanamh agam,
machnamh a dhéanamh an bhfuil an fhaisnéis eile ar neamhréir
le na ráitis airgeadais nó le heolas eile a fhaightear le linn an
iniúchta, nó ar bhealach eile an bhfuil an chuma air go bhfuil
míráiteas ábhartha tugtha ina leith. Más rud é, bunaithe ar an
obair atá curtha i gcrích agam, go gcinnim go raibh míshonrú
ábhartha tugtha i leith na faisnéise seo, iarrtar orm an fhíric sin a
thuairisciú.

Tuairisciú ar ábhair eile
Déanaim m’iniúchadh trí thagairt a dhéanamh do bhreithnithe
speisialta a ghabhann le comhlachtaí Stáit maidir lena
mbainistíocht agus lena n-oibríocht. Tugaim tuairisc má fhaighim
go bhfuil nithe ábhartha ann a bhaineann leis an tslí a ndearnadh
gnó poiblí.
Féachaim le fianaise a fháil le linn an iniúchta maidir le rialtacht
na n-idirbheart airgeadais. Tugaim tuairisc má tá aon chás
ábhartha nár feidhmíodh suimeanna airgid chun na gcríoch a bhí
beartaithe ar aird, nó sa chás nach mbíonn na hidirbhearta ag
cloí leis na húdaráis a dhéanann rialú orthu.
Tuairiscím freisin trí eisceacht más fíor, i mo thuairimse, aon cheann
de na ráitis seo a leanas:
• mura bhfaighim an fhaisnéis agus na mínithe go léir a
theastaigh uaim chun m’iniúchadh a dhéanamh, nó
• mura leor na taifid chuntasaíochta chun iniúchadh réidh
agus ceart a dhéanamh orthu, nó
• nach dtagann na ráitis airgeadais leis na taifid
chuntasaíochta.
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RÁITEAS AR IONCAM AGUS CAITEACHAS
AGUS CÚLCHISTE IONCAIM COINNITHE DON
BHLIAIN DAR CHRÍOCH AN 31 NOLLAIG 2018
Nótaí

2018

2017

€

€

Ioncam
Deontais Oireachtais

2

6,993,333

Ioncam Eile

3

438,873

395,650

Glanchistiú iarchurtha le haghaidh pinsean

11 (c)

612,000

483,000

Aistriú ón gCuntas Caipitil

4

Ioncam Iomlán

7,752,504

190,750

216,281

8,234,956

8,847,435

4,923,945

2,274,039

128,733

83,737

Caiteachas
Deontais

5

Forbairt Beartais

6(a)

Cláir

6(b)

966,534

961,787

Tacaíocht don Bhonneagar Oidhreachta

6(c)

1,695,871

1,707,808

7,715,083

5,027,371

Iomlán na nDeontas, Beartas & Bonneagar
Riarachán
Costais teaghlachais

7

159,385

162,859

Soláthairtí oifige agus riarachán

8

309,341

239,695

Speansais chomhaltaí na Comhairle

9

42,024

24,760

Costais soláthair foirne:

10

1,626,780

1,370,861

Dímheas

12

211,927

217,019

2,349,457

2,015,194

Caiteachas Iomlán

10,064,540

7,042,565

Barrachas/(Easnamh) don bhliain

(1,829,584)

1,804,870

2,276,866

471,996

447,282

2,276,866

Riarachán Iomlán

Iarmhéid deiridh amhail an 31 Nollaig
Iarmháid arna thabhairt ar aghaidh amhail
an 31 Nollaig

Cuimsítear an Ráiteas ar na Sreafaí Airgid agus Nótaí 1 - 22 mar chuid de na ráitis airgeadais seo.

___________________
Kieran Coughlan
Comhalta den Chomhairle
6 Nollaig 2019

_____________________
Jane Maxwell
Comhalta den Chomhairle
6 Nollaig 2019

_________________
Virginia Teehan
Príomhfheidhmeannach
6 Nollaig 2019
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RÁITEAS AR IONCAM CUIMSITHEACH
DON BHLIAIN DAR CHRÍOCH
AN 31 NOLLAIG 2018
Nótaí

Barrachas/(easnamh) don bhliain

2018

2017

€

€

(1,829,584)

1,804,870

262,000

(53,000)

Athruithe ar thoimhdí atá mar bhonn agus taca le luach reatha

625,000

(346,000)

(Caillteanais)/gnóthachain achtúireacha iomlán sa bhliain

887,000

(399,000)

(Caillteanais)/gnóthachain ó thaithí maidir le hoibleagáidí sochair scoir

Coigeartú ar mhaoiniú um shochair scoir iarchurtha
Ioncam Cuimsitheach Iomlán don Bhliain

11 (d)

(887,000)

399,000

(1,829,584)

1,804,870

Cuimsítear an Ráiteas ar na Sreafaí Airgid agus Nótaí 1 - 22, mar chuid de na ráitis airgeadais seo.

___________________
Kieran Coughlan
Comhalta den Chomhairle
6 Nollaig 2019

_____________________
Jane Maxwell
Comhalta den Chomhairle
6 Nollaig 2019

_________________

Virginia Teehan
Príomhfheidhmeannach
6 Nollaig 2019
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RÁITEAS AR STAID AN AIRGEADAIS
DON BHLIAIN DAR CHRÍOCH
AN 31 NOLLAIG 2018
Nótaí

2018

2017

€

€

Sócmhainní seasta
Maoin, gléasra agus trealamh

12

5,936,069

6,126,819

Sócmhainní Reatha
Suimeanna infhaighte

13

Airgead tirim agus coibhéisí airgid thirim

86,458

475,907

1,024,826

2,468,110

1,111,284

2,944,017

664,002

667,152

447,282

2,276,865

Dliteanais reatha (Méideanna atá dlite laistigh de bhliain amháin)
Suimeanna iníoctha

14

Glansócmhainní Reatha
Sochair scoir
Oibleagáidí Sochair Scoir

11(b)

(7,261,000)

(7,536,000)

Sócmhainn Maoinithe um Shochair Scoir Iarchurtha

11(b)

7,261,000

7,536,000

Sócmhainní Reatha Iomlána

0

0

6,383,351

8,403,684

Arna léiriú ag
Cuntas Caipitil

4

Cúlchiste Ioncaim Coinnithe

Cuimsítear an Ráiteas ar na Sreafaí Airgid agus Nótaí 1 - 22 mar chuid de na ráitis

___________________
Kieran Coughlan
Comhalta den Chomhairle
6 Nollaig 2019

_____________________
Jane Maxwell
Comhalta den Chomhairle
6 Nollaig 2019
_________________

Virginia Teehan
Príomhfheidhmeannach
6 Nollaig 2019

5,936,069

6,126,818

477,282

2,276,866

6,383,351

8,403,684
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RÁITEAS SREABHADHAIRGID
DON BHLIAIN DAR CHRÍOCH
AN 31 NOLLAIG 2018
Nótaí

2018
€

2017
€

Sreabhaidh airgid ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin
Barrachas/(Easnamh) don bhliain
Dímheas

12

(Méadú)/laghdú ar shuimeanna infhaighte
Méadú/(laghdú) ar shuimeanna iníoctha
Luaitheanacht sa Chuntas Caipitil

4

Glan-insreabhadh Airgid ó Ghníomhaíochtaí Oibriúcháin

(1,829,584)

1,804,870

211,927

217,019

389,449

(70,024)

(3,150)

(114,449)

(190,749)

(216,281)

(1,422,107)

1,621,135

(21,177)

(738)

(21,177)

(738)

Sreabhaidh airgid ó ghníomhaíochtaí infheistiúcháin
Íocaíochtaí chun maoin, gléasra agus trealamh a cheannach
Glanshreafaí Airgid ó ghníomhaíochtaí infheistithe

4

Sreabhaidh Airgid ó Ghníomhaíochtaí Airgeadais

0

Glanshreafaí Airgid ó Ghníomhaíochtaí Airgeadais

0

0

(1,443,284)

1,620,397

Glanmhéadú / (laghdú) airgid ó ghníomhaíochtaí
infheistiúcháin
Airgead agus coibhéisí airgid ag an 1 Eanáir

2,468,110

847,713

Airgead agus Coibhéisí Airgid amhail an 31 Nollaig

1,024,826

2,468,110
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NÓTAÍ A GHABHANN LEIS NA RÁITIS AIRGEADAIS
DON BHLIAIN DAR CHRÍOCH AN 31 NOLLAIG 2018
Nóta 1 Beartais Chuntasaíochta				
Leagtar amach thíos an bonn cuntasaíochta agus na beartais shuntasacha chuntasaíochta arna nglacadh ag an gComhairle Oidhreachta. Cuireadh i bhfeidhm go comhsheasmhach iad go léir ar fud na bliana agus don bhliain roimhe sin.		
			
a)

Eolas Ginearálta 				
TBunaíodh an Chomhairle Oidhreachta faoin Acht Oidhreachta 1995, agus tá a ceanncheathrú suite in Áras na hOidhreachta,
Lána an Teampaill, Cill Chainnigh. Is iad seo a leanas bunchuspóirí na Comhairle Oidhreachta de réir mar atá leagtha amach in Alt
6 den Acht Oidhreachta 1995: polasaithe agus tosaíochtaí a mholadh maidir leis an oidhreacht náisiúnta a shainaithint, a chosaint,
a chaomhnú agus a fheabhsú, agus tuiscint ar an oidhreacht náisiúnta a chur chun cinn freisin.

b)

Ráiteas maidir le Comhlíonadh
Tá ráitis airgeadais an Bhoird um Chúnamh Dlíthiúil don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2018 ullmhaithe i gcomhréir an Chaighdeáin
Tuairisciú Airgeadais atá infheidhmithe in Éirinn agus sa RA (FRS102) a d’eisigh an Bardas um Thuairisciú Airgeadais, arna bhfógairt
ag Institiúid na gCuntasóirí Cairte in Éirinn.

c)

Bonn an Ullmhúcháin
Ullmhaítear na ráitis airgeadais ar bhonn gnóthais leantaigh, faoin coinbhinsiún an chostais stairiúil, cé is moite de shócmhainní agus
dliteanais áirithe de réir mar atá mínithe sna polasaithe cuntasaíochta thíos. Is de réir mar atá faofa ag Aire Cultúir, Oidhreachta agus
Gaeltachta i gcomhréir leis an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe faoin Acht Oidhreachta, 1995, atá na ráitis airgeadais
déanta. Táthar tar éis na polasaithe cuntasaíochta seo a leanas a chur i bhfeidhm ar bhonn comhsheasmhach leanúnach i dtaca le
míreanna atá measta le bheith ábharach i dtaca le ráitis airgeadais Bhord na Comhairle Oidhreachta.

d)

Ioncam
Deontais ón Oireachtas: Déantar an t-ioncam reatha a thuairisciú ar bhonn fabhraithe, go hiondúil, cé is moite de Dheontais ón
Oireachtas a tuairiscítear ar bhonn fáltas iad.
Ioncam Eile: Aithnítear ioncam eile ar bhonn fabhruithe.

e)

f)

Íocaíochtaí Deontas
Cuireann an Chomhairle Oidhreachta deontais ar fáil do chomhlachtaí agus daoine éagsúla chun oibreacha a dhéanamh faoina
scéimeanna um dheontais oidhreachta. Nuair a ghlacann deontaí le téarmaí agus coinníollacha tairisceana ón gComhairle,
cuirtear tús le tiomantas idir an Oidhreacht agus an deontaí sin. Glactar leis an tiomantas sin mar fhabhrú chomh luath is a bhfuil sé
breathnaithe go bhfuil téarmaí agus coinníollacha na tairisceana deontais comhlíonta ag an deontaí. Tá mionsonraí maidir leis na
tiomantais deontais amhail an 31 Nollaig 2018 ar fáil i nóta 18.
Maoin, Gléasra agus Trealamh
Is ar a gcostas lúide an dímheas carnach atá maoin, gléasra agus trealamh léirithe, agus coigeartú déanta maidir le haon soláthar
le bearnúchán. Tuairiscítear an dímheas ar mhaoin, gléasra agus trealamh de réir méid chothroim agus ar rátaí a dhéantar iad a
mheas ar mhaithe le na sócmhainní a laghdú go dtí luacha iarmharacha faoi dheireadh an saol atá beartaithe dóibh a bheith fós
tairbhiúil mar seo a leanas:

Foirgnimh
Léasachtaí
Trealamh Oifige
Saothair Ealaíne
Mótarfheithiclí
Gléasra & Innealra

2.50%
10%
20%
0%
20%
20%/10%

					

Troscán Oifige
Ríomhairí
(Crua-earraí & Bogearraí)
Ábhar Tagartha agus
Ceadúnais OSI

10%/20%
25%
20%
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NÓTAÍ A GHABHANN LEIS NA RÁITIS AIRGEADAIS
DON BHLIAIN DAR CHRÍOCH AN 31 NOLLAIG 2018
Nóta 1 Beartais Chuntasaíochta (ar leanúint)				
Is ionann luach iarmharach agus an tsuim mheasta a gheofaí faoi láthair ó shócmhainn a dhiúscairt, tar éis costais mheasta na diúscartha a
asbhaint, má tá an tsócmhainn ar aois agus i riocht a mbeifí ag súil leis ag deireadh a saolré fónta cheana féin.
Más rud é go bhfuil aon fhianaise ann de lagú ar luach sócmhainne, tuairiscítear an caillteanas lagaithe sa Ráiteas faoi Ioncam agus
Caiteachas agus Cúlchiste Ioncaim Coinnithe sa bhliain.
g)

Cuntas Caipitil
Cuimsítear ioncam a leithdháiltear do cheannachán sócmhainní seasta leis an gcuntas caipitil. Déantar é a amúchadh ar aon dul
le dímheas na sócmhainní gaolmhara leis.

h)

Léasú
Déantar sócmhainní a shealbhaítear faoi bhun léasuithe airgeadais a chaipitliú agus a áireamh le maoin, gléasra agus trealamh,
agus déantar iad a dhímheasú de réir pholasaí na Comhairle.

i)

Sochair d'Fhostaithe
Sochair ghearrthéarma
Aithnítear sochair ghearrthéarmacha amhail pá saoire mar speansas sa bhliain agus cuirtear sochair atá fabhraithe ag deireadh na
bliana ar áireamh san fhigiúr Suimeanna iníoctha sa Ráiteas faoin Staid Airgeadais.
Sochair scoir
Roimhe seo, bhunaigh an Chomhairle Oidhreachta scéim pinsin sochair shainithe dá cuid féin, a maoinítear í gach uile bhliain ar
bhonn íoc-mar-a-úsáidtear ó airgead a chuireann an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta ar fáil leis agus ó ranníocaíochtaí
a bhaintear ó thuarastail na foirne agus na gcomhaltaí.
Chomh maith leis sin, baineann an Chomhairle Oidhreachta leas as an Scéim Pinsin Seirbhíse Poiblí Aonair (“An Scéim Aonair”),
ar scéim shochair shainithe í do sheirbhísigh phoiblí ar ceapadh iad ar an 1 Eanáir 2013 nó i ndiaidh an dáta sin. Íoctar ranníocaíochtaí baill na Scéime Aonair leis an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe. Ba cheart suntas a dhéanamh dó chomh maith
nach bhfuil aon chomhaltaí den Scéim Aonair sa Chomhairle Oidhreachta faoi láthair.
Léirítear i gcostais phinsin na sochair phinsin a thuilleann fostaithe agus léirítear iad glan ó ranníocaíochtaí pinsin na mball foirne
arna gcoinneáil ag an gComhairle Oidhreachta. Aithnítear suim atá comhfhreagrach don mhuirear pinsin mar ioncam a mhéid is
féidir í a aisghabháil agus fritháirítear í in aghaidh deontais a fhaightear sa bhliain chun íocaíochtaí pinsin a dhéanamh. Léirítear sa
Ráiteas faoi Ioncam Cuimsitheach na gnóthachain nó caillteanais achtúireacha a eascraíonn as dliteanais scéime agus aithnítear
coigeartú comhfhreagrach sa tsuim is féidir a aisghabháil ón Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais.
Léirítear sna ráitis airgeadais ag luach cóir na dliteanais a eascraíonn as oibleagáidí pinsin na Comhairle Oidhreachta agus
aithnítear iontu na costais a bhaineann le sochair phinsin a chur ar fáil sna tréimhsí cuntasaíochta a dtuilleann fostaithe iad lena
linn. Tomhaistear dliteanais na scéime sochair scoir ar bhonn achtúireach trí úsáid a bhaint as modh na n-aonad réamh-mheasta
creidmheasa.
					

j)

Cinntí agus Meastacháin maidir leis an gCuntasaíocht Chriticiúil
Chun ráitis airgeadais a ullmhú, ní mór don lucht bainistíochta breithiúnais, meastacháin agus toimhdí a dhéanamh a théann i bhfeidhm ar shuimeanna na sócmhainní agus na ndliteanas a tuairiscíodh tráth dháta an chláir chomhardaithe agus na suimeanna
a tuairiscíodh le haghaidh ioncaim agus speansas le linn na bliana. Ós rud é gur meastachán atá i gceist, tá seans maith ann go
mbeidh difríocht idir na torthaí iarbhír agus na meastacháin sin, áfach. Is iad na breithiúnais seo a leanas na breithiúnais a raibh an
éifeacht is suntasaí acu ar na suimeanna a aithnítear sna ráitis airgeadais:
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NÓTAÍ A GHABHANN LEIS NA RÁITIS AIRGEADAIS
DON BHLIAIN DAR CHRÍOCH AN 31 NOLLAIG 2018
Bearnú Maoine, Gléasra agus Trealaimh
Sócmhainní atá faoi réir amúchadh, déantar iad a athbhreithniú le haghaidh bearnú nuair a léirítear in eachtraí nó in athruithe ar chúinsí
go bhféadfadh nach mbeifí in ann an tsuim ghlanluacha a aisghabháil. Aithnítear caillteanas bearnaithe de réir na difríochta idir suim ghlanluacha na sócmhainne agus suim in-aisghabhála na sócmhainne. Is ionann an méid atá in-aisghabhála agus an méid is airde nuair a
bhaintear luach cóir sócmhainne ón gcostas díola agus a luach úsáide. D’fhonn bearnú a mheasúnú, rangaítear sócmhainní ag na leibhéil
is ísle dá bhfuil sreabhadh airgid atá inaitheanta ar leithligh (aonaid ghiniúna airgid) ann. Sócmhainní neamhairgeadais a ndearnadh
bearnú orthu, athbhreithnítear iad le haghaidh aisiompú féideartha an bhearnaithe ar gach dáta tuairiscithe.
Dímheas agus Luachanna Iarmharacha
Tá athbhreithniú déanta ag Bord na Comhairle Oidhreachta ar shaoltréimhsí na sócmhainní agus ar na luacha iarmharacha atá gaolmhar
le gach aon aicme de shócmhainn sheasta daingneáin agus feistis agus tháinig an Bord ar an tuairim go raibh saoltréimhsí na sócmhainní
agus na luacha iarmharacha iomchuí.
Oibleagáidí Sochair Scoir
Déantar na toimhdí taobh thiar de na luachálacha achtúireacha lena áirítear na suimeanna a thuairiscítear sna ráitis airgeadais (lena
n-áirítear rátaí lascaine, ráta an bhoilscithe, rátaí méadaithe sna leibhéil phá todhchaíoch , sna rátaí báis agus an aois scoir) a uasdátú
uair sa bhliain de réir an staid eacnamaíochta a bhíonn i réim ag an am, agus de réir aon athruithe ábhartha a thagann ar théarmaí agus
coinníollacha na bpleananna um pinsin agus iar-scoir.
Féadfaidh na nithe seo dul i bhfeidhm ar na toimhdí
(i) an ráta lascaine, athruithe ar an ráta fáltais ar bhannaí corparáideacha ardcháilíochta
(ii) leibhéil chúitimh sa todhchaí, dálaí sa mhargadh saothair sa todhchaí: agus
(iii) an ráta bás agus an aois scoir

Nóta 2: Deontais ón Oireachtais
Leis an tsuim €6,993,333, cuimsítear Deontais ón Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta (Vóta 33) agus ón gCiste Comhshaoil arna
bhainistiú ag an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide & Comhshaoil (Vóta 29) agus ón Roinn Forbartha Tuatha agus Pobail
maidir le Slí Bhéarra-Bhréifne (Vóta 42).
2018

2017

€

€

Deontais Riaracháin (An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta Vóta 33, Fotheideal B.3.1)

1,539,000

1,468,000

Deontais Neamhchaipitiúla ((An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta Vóta 33, Fotheideal B.3.2) (maoinithe ag an gCrannchur Náisiúnta)

2,105,000

2,098,000

444,000

447,158

0

40,000

32,775

0

2,632,558

2,338,000

Deontas Caipitiúil (An Coiste Comhshaoil, An Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide & Comhshaoil, Vóta 29 )

150,000

748,000

An Roinn Cultúir, Oidhreachta & Gaeltachta - Maoiniú i ndáil le Cumarsáid don Bhliain Eorpach na hOidhreachta Cultúrtha

45,000

45,000

Éire Ildánach - Maoiniú i ndáil leis an gClár do Bhliain Eorpach na hOidhreachta Cultúrtha

0

75,000

An Roinn Forbartha Tuatha agus Pobail - Maoiniú le Forbairt Shlí Bhéara-Bhréifne

0

493,346

6,993,333

7,752,504

Deontais Neamhchaipitiúla (Ciste Comhshaoil: An Oidhreacht Nádúrtha)
Deontais Chaipitúla (An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta um Sheirbhís na Séadchomharthaí Náisiúnta)
Deontais Neamhchaipitúla (An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachtam Seirbhís na Séadchomharthaí Náisiúnta)
Deontais Chaipitiúla (An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta Vóta 33, Fotheideal B.3.1) (maoinithe ag an gCrannchur Náisiúnta)

IOMLÁN

An Chomhairle Oidhreachta | Tuarascáil Bhliantúil 2018

NÓTAÍ A GHABHANN LEIS NA RÁITIS AIRGEADAIS
DON BHLIAIN DAR CHRÍOCH AN 31 NOLLAIG 2018
Nóta 3: Ioncam Eile				

					

2018

2017

€

€

An Roinn Talmhaíochta Ranníocaíocht leis an Scéim Foirgnimh Feirme Thraidisiúnta (An Roinn Talmhaíochta, Bia agus
Mara Vóta 30, Fotheideal C.3.1)

83,352

71,876

Fáilte Éireann - Deontas chun tacú le Seachtain na hOidhreachta

30,000

30,000

Táille Ballraíochta Bhailte Múrtha na hÉireann

67,440

72,490

Táillí Comhdhála

13,850

0

Ranníocaíochtaí ó Údaráis Áitiúla le Tionscadal an Bhreathnóra Oidhreachta

27,000

30,000

Ranníocaíocht ó Bhord Bia le post an Comhordaitheora um Pailneoirí san Ionad Náisiúnta le Sonraí Bithéagsúlachta

30,000

30,000

Scéim Oidhreachta sna Scoileanna - Ranníocaíocht ó Údaráis Áitiúla le Costas Cuairteanna Scoile

3,237

300

Fógraíocht le haghaidh Seachtain na hOidhreachta

3,430

6,328

Socruithe Árachais i ndáil le Damáiste don Díon le linn stoirme

17,739

0

An Roinn Cultúir, Oidhreachta & Gaeltachta - Maoiniú leis an Staidéar ar Limistéir Caomhantais Ailtireachta

10,000

3,525

An Roinn Caiteachais Phoiblí & Athchóirithe - Maoiniú leis an gClár um an mBreathnóir Oidhreachta

-2,868

2,868

Oifig na nOibreacha Poiblí - Maoiniú le Taighde de chuid an Chláir Fionnachtana

50,000

50,000

Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann - Maoiniú leis an Taighde le hAisfheistiú Foirgneamh

17,700

8,938

Oifig Náisiúnta um Sheirbhísí Comhroinnte - Aisíoc costas leis na baill foirne de chuid na Comhairle Oidhreachta atá ar iasacht

87,326

43,771

Fáilte Éireann - Aisíoc costas taistil agus cothaithe le comhaltaí foirne de chuid na ComhairleOidhreachta a ghlac
cúram ar phainéil bhreithiúnais Fáilte Éireann

0

978

Costais Thionscadail Life 11 ENV/IE/922 GeoparkLIFE Boirne aisíoctha

0

44,088

667

488

438,873

395,650

2018

2017

Nithe ilghnéitheacha
IOMLÁN

Nóta 4: Cuntas Caipitil

					
€

Iarmhéid amhail an 1 Eanáir
Aistriú (chuig)/ón gCuntas Ioncaim agus Caiteachais
An tsuim leithdháilte chun ceannacháin sócmhainní seasta a mhaoiniú
Lúide: Amúchta i gcomhréir leis an dímheas
Iarmhéid amhail an 31 Nollaig

€

6,126,819

6,343,099

21,177

738

(211,927)

(217,019)

(190,750)

(216,281)

5,936,069

6,126,818
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Nóta 5: Deontais Iníoctha
2018

€

Deontais Straitéiseacha do Thaighde Seandálaíochta in Éirinn

2017

€

0

40,000

98,511

122,088

Deontais oibreacha caipitiúla le haghaidh Oibreacha

230,916

168,927

Caipitiúla de Bhailte Múrtha na hÉireann

338,452

316,919

Deontais le haghaidh Pleananna Oidhreachta Contae

662,688

280,602

Deontais Oidhreachta Pobalbhunaithe

569,135

216,041

Deontais Chomhantais Tuí

54,000

17,000

Deontais Chláir do Chaighdeáin Mhúsaeim

45,454

43,962

Deontais um Cuairteanna Staidéir Ardtailte na hÉireann

39,061

0

Deontais Pobail faoi théama Bhliain Eorpach na hOidhreachta Cultúrtha

625,399

0

Deontais Chaipiitiúla na mBailte Stairiúla

944,558

0

Forbairt Shlí Bhéara-Bhréifne (Nóta 15)

349,731

0

Irish Landmark Trust Ltd. (Nóta 16)

176,000

231,000

An Clár Fionnachtana Ionad Seandálaíochta agus Nuála Éireann (Nóta 17)

790,000

837,500

4,923,945

2,274,039

Deontais Reatha le haghaidh Tionscadail Reatha de Bhailte Múrtha na hÉireann
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Tá sonraí maidir le deontais atá le híoc le linn na bliana ar fáil sa sceideal d’íocaíochtaí deontais.

Nóta 6(a): Caiteachas ar Bheartais					
2018

€

Urlabhraíocht i leith Polasaithe maidir leis an Oidhreacht sa Tírdhreach Náisiúnta		
			

128,733

2017

€

83,737
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Nóta 6 (b): Cláir
2018

€

Scéim Oidhreachta sna Scoileanna

2017

€

417,993

332,082

254,636

328,406

37,052

58,786

443

4,531

3,358

2,527

Intéirneachtaí um Chaomhnú

45,636

50,575

An Chothabháil Choisctheach a chur chun cinn

101,497

101,659

0

34,608

105,919

48,613

966,534

961,787

Seachtain na hOidhreachta
Cumarsáid maidir le gníomhaíochtaí na Comhairle
Foilseacháin
Comhchlár um Oidhreacht Cultúrtha - Gné Cumarsáide

Burren GeoparkLIFE
Bliain Eorpach na hOidhreachta Cultúrtha, 2018
IOMLÁN

				

					

Áirítear na costais foirne i dtaca leis an riarachán ar thionscadal GLAS um Fhoirgnimh Feirme Thraidisiúnta faoin “gClár Cothabhála
Coisctheach” de €101,497

Nóta 6(c): Bonneagar Oidhreachta

				

			
2018

€

An tIonad Náisiúnta le Sonraí Bithéagsúlachta

2017

€

771,193

818,309

2,140

2,140

Clár Chaighdeáin Mhúsaeim

114,470

145,059

Clár na nOifigeach Oidhreachta

527,374

529,649

Forbairt ar bhunachar sonraí do Chomhairleoirí um Leachtaí Allamuigh

Breathnóir Oidhreachta
Oidhreacht Uirbeach (lena n-áirítear Riarachán ar Líonra Bhaile Múrtha na hÉireann)
IOMLÁN

2018
67,323

€

2017
41,185

€

213,371

171,466

1,695,871

1,707,808
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Nóta 7: Costais teaghlachais
2018

2017

Stóras

14,940

14,700

Leictreacas, teas agus solas

13,471

15,355

Ceaintín, lónadóireacht agus glantóireacht

25,848

25,684

Cruinnithe

22,463

28,543

Deisiúcháin, cothabháil & slándáil

60,525

57,433

Árachas

17,638

17,769

4,500

3,375

159,385

162,859

2018

2017

Teileafón agus postas

19,771

19,818

Stáiseanóireacht, clódóireacht & deisiúchán trealaimh oifige

10,073

14,783

Tuarascáil Bhliantúil

11,287

11,974

230

106

84,385

112,653

105,396

47,090

1,442

1,733

Táillí Dlí

51,029

11,360

Síntiúis

8,396

8,555

15,500

9,000

1,655

1,853

117

770

309,341

239,695

€

Saothair Ealaíne ar cíos
IOMLÁN

€

Nóta 8: Soláthairtí Oifige agus Riarachán
€

Leabharlann
Soláthar agus cothabháil ríomhairí
Táillí gairmiúla
Costais Ilchineálacha

Táillí Iniúchóireachta
Ús & Muirir

				
Bronntanais ¹
IOMLÁN

€

		
1

I measc na bronntanais a bhí ann, áirítear bronntanas do Bhainisteoir de chuid Líonra Bhailte Múrtha na hÉireann ar fhágáil dó a phost mar Oifigeach
Oidhreachta(€59), bláthanna do bhean chéile an phríomhfheidhmeannaigh chun a scor a cheiliúradh (€51), Bronntanas do bhean chéile an Easpaigh
aimsir na Nollag (€17), bláthanna do ghlantóir na hoifige aimsir na Nollag (€25) agus bláthanna d’oibrí gníomhaireachta agus é ag fágáil na Comhairle
Oidhreachta (€25)
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Nóta 9: Speansais Chomhaltaí na Comhairle

Speansais a Éilíodh

Cóiríocht & Béilí &
Taisteal Curtha ar fáil

Iomlán

€

€

€

Michael Parsons

6,929

684

7,613

Sinead McCartan

1,022

765

1,787

Jane Maxwell

1,568

260

1,828

Mary Gallagher

2,085

817

2,902

Kieran Coughlan

3,357

180

3,537

Muiris O’Suilleabhain

4,517

559

5,076

Marie Bourke

1,663

1,032

2,695

Miriam Fitzpatrick

2,268

240

2,508

0

80

80

Ivor McElveen (note 1)

11,165

805

11,970

Brian Walsh

1,848

180

2,028

36,422

5,602

42,024

Fionnuala May

Iomlán

			

Nóta 1: Speansais 2017 agus 2018

		
I gcomhréir lena litreacha ceapacháin, ní íoctar aon táillí le comhaltaí an Bhoird.

Nóta 10: Costais soláthair foirne:
Is ionann lon na foirne fostaithe sa Chomhairle Oidhreachta ag deireadh na bliana agus 16 Is éard atá ann ná 14 ball foirne de chuid
na Comhairle Oidhreachta chomh maith le baill foirne conartha ar fostaíodh iad le haghaidh tionscadail shainiúil. (2017-15). Leis an
meánlíon de bhaill foirne agus de thuarastal áirítear ball foirne amháin a bhí ar iasacht leis an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe
le héifeacht ón 22 Meitheamh 2017. Is ar an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirítear na costais tuarastail a bhaineann leis an mball
foirne seo agus áirítear iad faoi Nóta 3, Ioncam Eile, eile leathanach 94 faoi “Oifig Náisiúnta um Sheirbhísí Comhroinnte - Aisíoc costas
leis na baill foirne de chuid na Comhairle Oidhreachta atá ar iasacht
Notes
Tuarastal agus pá foirne

2018

2017

€

€

981,274

860,742

21,766

11,883

546,000

426,000

0

330

Speansais agus Taisteal

52,178

57,479

Oiliúint

25,562

14,427

0

0

1,626,780

1,370,861

Costais Earcaithe
Costais Phinsin
Folláine & Socruithe Foirne

Fabhrú Saoire
IOMLÁN

11(a)

Aisbhaineadh €52,935 ó bhaill foirne mar thobhach pinsin agus íocadh é leis an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta. Níor íocadh aon
íocaíochtaí scoir ná íocaíochtaí ragoibre le linn na bliana.
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Luach saothair an POF
Íocadh tuarastal €117,301 in 2018 (€112,205 in 2017).don POF. Ní bhfuair an POF íocaíocht bónais ar bith in 2018 ná in 2017. Fuair an
POF aisghabháil €5,810 (€6,293 in 2017) i ndáil le taisteal agus cothabháil.
Tá an POF ina bhall den scéim neamhchistithe sochar sainithe pinsin a bhaineann leis an earnáil phoiblí agus ní chuimsítear ina theidlíochtaí
pinsin ach na gnáth-theidlíochtaí a bhíonn ar fáil faoi scéim mar sin.
Chuaigh conradh fostaíochta an Phríomhoifigigh Feidhmiúcháin in éag ar an 31 Iúl 2016. Níor eisíodh conradh nua. Tá sé tar éis leanúint
ar aghaidh sa ról agus íoctar é i gcomhréir le téarmaí agus coinníollacha a chonartha roimhe seo.
Leagtar amach in Alt 18 den Acht Oidhreachta 1995 go ndéanfaidh an Chomhairle Oidhreachta a foireann féin a fhostú ar cibé téarmaí
agus coinníollacha, lena n-áirítear iad siúd a bhaineann le luach saothair agus aoisliúntas, a chinnfidh sí, le toiliú an Aire Caiteachais
Phoiblí agus Athchóirithe. Cé gur lorgaíodh ceadú roinne i mí an Mhárta 2016 chun an POF a athcheapadh, ní bhfuarthas an ceadú sin
go dtí an dáta seo. Chuaigh an POF ar scor i mí Eanáir 2019
2018

Catagóir Tuarastail

2017

Líon fostaithe

Líon fostaithe

€60,000 TO €69,999

6

7

€70,000 TO €79,999

3

2

€80,000 TO €89,999

0

0

€90,000 TO €99,999

0

0

€100,000 TO €109,999

1

1

€110,000 TO €119,000

0

0

Leis an líon de catagóirí tuarastail thuas, áirítear ball foirne amháin a bhí ar iasacht leis an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe ón
22 Meitheamh 2017 ar aghaidh.
Chun críocha an nochtaithe seo, áirítear leis na sochair ghearrthéarma fostaithe maidir le seirbhísí a tugadh le linn na tréimhse tuairiscithe
tuarastal; ragobair; liúntais agus íocaíochtaí eile a ndearnadh thar ceann na bhfostaithe, ach ní áirítear ÁSPC an fhostóra.

Nóta 11: Scéimeanna Aoisliúntais
(a) Anailís ar na sochair scoir iomlán a ghearrtar leis an Ráiteas ar Ioncam agus Caiteachas agus Cúlchiste Ioncaim
Coinnithe

2018

2017

Costais Seirbhíse Reatha

481,000

362,000

Ús ar Dhliteanais um Shocair Scoir na Scéime

136,000

126,000

Ranníocaíochtaí Fostaithe

(71,000)

(62,000)

IOMLÁN

546,000

426,000

€

€
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Nóta 11: Scéimeanna Aoisliúntais (ar leanúint)
(b) Gluaiseacht sa ghlandliteanas sochar scoir le linn na bliana airgeadais
2018

€

Glan-oibleagáidí sochair scoir amhail an 1 Eanáir

2017

€

(7,536,000)

(6,654,000)

Costais Seirbhíse Reatha

(481,000)

(362,000)

Costais Úis

(136,000)

(126,000)

(Caillteanais)/Gnóthachain achtúireacha

(887,000)

(399,000)

5,000

5,000

(7,261,000)

(7,536,000)

Pinsin íoctha sa bhliain
Glan-oibleagáidí sochair scoir amhail an 31 Eanáir

(c) Glanchistiú iarchurtha le haghaidh sochair scoir
Aithníonn an Chomhairle Oidhreachta na méideanna seo mar shócmhainn a chomhfhreagraíonn don dliteanas neamhchistithe iarchurtha
le haghaidh sochair scoir bunaithe ar shraith toimhdí a thuairiscítear thuas agus ar roinnt teagmhas roimhe seo. Áirítear leis na hócáidí
seo an bonn reachtúil faoinar mbunaíodh an scéim sochair scoir, agus an beartas agus an cleachtas atá ann faoi láthair chun pinsin na
seirbhíse poiblí a mhaoiniú, lena n-áirítear ranníocaíochtaí ón fhostaí agus an próiseas meastacháin bliantúil. Níl aon fhianaise ag an
gComhairle Oidhreachta nach leanfar ar aghaidh riar ar na suimeanna dá dhála de réir an chleachtais reatha.
Is mar seo a leanas an glanmhaoiniú iarchurtha do shochair scoir a thuairiscíodh sa Ráiteas faoi Ioncam agus Caiteachas agus Cúlchiste
Ioncaim Coinnithe:
2018

€

2017

€

Maoiniú atá in-aisghabhála maidir le costais sochair scoir na bliana reatha

617,000

488,000

Deontas Stáit curtha i bhfeidhm chun sochair scoir a íoc

(5,000)

(5,000)

612,000

483,000

IOMLÁN

Is ionann an tsócmhainn maoiniúcháin iarchurtha le haghaidh sochair scoir amhail ar an 31 Nollaig 2018 agus €7.261m (2017: €7.536m)
			

(d) Stair na n-oibleagáidí sochair shainithe

Oibleagáidí sochair shainithe
/Gnóthachain/(Caillteanais) ó thaithí ar Dhliteanais Scéime *
Céatadán de Dhliteanas Scéime

2018

2017

2016

2015

€000

€000

€000

€000

7,261

7,536

6,654

6,114

2014
€000

6,097

262

(53)

1,095

(45)

94

3.60%

-0.70%

16.50%

-0.70%

1.54%

* Ní chuimsítear sa mhír seo ach amháin gnóthachain/(caillteanas) maidir leis an taithí dliteanais agus ní áirítear leis aon athrú i ndliteanais maidir le
hathruithe leis na toimhdí achtúireacha a ghlacadh leo.
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Nóta 11: Scéimeanna Aoisliúntais (ar leanúint)			
(e) Cur Síos Ginearálta ar an Scéim
Is é atá sa scéim sochair scoir ná socrú pinsin shainithe tuarastail deiridh ina sainítear sochair agus ranníocaíochtaí trí thagairt do rialacháin
reatha na scéime “eiseamláirí” earnála poiblí. Leis an scéim, tugtar pinsean (arb ionann é agus 1/80 in aghaidh na bliana seirbhíse),
aisce nó cnapshuim (arb ionann í agus 3/80 in aghaidh na bliana seirbhíse) agus pinsin chéilí agus leanaí. Is é 65ú breithlá an bhaill an
Ghnáth-Aois Scoir agus tá daoine a tháinig chun a bheith ina mbaill roimh 2004 i dteideal dul ar scor gan laghdú achtúireach ó 60 bliain
d’aois ar aghaidh. Is gnách go méadaíonn pinsin atá á n-íoc (agus iarchur) ar aon dul le boilsciú ginearálta i dtuarastal earnála poiblí.
Ullmhaíodh na míreanna nochta thíos don Chomhairle Oidhreachta i dtaca leis na sochair atá iníoctha ó Scéim Aoisliúntais Fostaithe na
Comhairle Oidhreachta 2003 agus ón Scéim Aoisliúntais Chéilí agus Leanaí. Scéimeanna neamh-mhaoinithe is ea iad, de chineál sochair sainithe, lena gcuirtear sochair scoir ar fáil de réir fad na seirbhíse agus an tuarastail inphinsean. Bunaíodh an luacháil a úsáideadh
le haghaidh nochtadh FRS 102 ar mheasúnú ar dhliteanais na scéime amhail an 31 Nollaig 2018. Rinneadh na luacha láithreacha den
oibleagáid shochair sainithe agus an costas seirbhíse a thomhas le modh na n-aonad réamh-mheasta creidmheasa. Sa nóta um nochtadh
seo áirítear an clár comhardaithe agus na sonraí maidir leis na toimhdí do na blianta airgeadais dar chríoch an 31 Nollaig 2018 agus
an 31 Nollaig 2017.
Tá na buntoimhdí achtúireacha lenar ghlac na hachtúirigh neamhspleácha chun na dliteanais de réir FRS 102 a áireamh leagtha amach
thíos:

Boinn Tuisceanna

31/12/18

31/12/17

Boilsciú

1.90%

1.90%

Ráta an mhéadaithe fhadtréimhse ginearálta ar thuarastail

3.40%

3.40%

Ráta méadaithe i sochair stáit

1.90%

1.90%

Ráta méadaithe i sochair iarchurtha

2.40%

2.40%

Méaduithe Pinsin

2.40%

2.40%

Ráta Lascaine do dhliteanais na scéime

2.15%

1.80%

Toimhdí Básmhaireachta: Amhail ar an 31 Nollaig 2018, is ar tháblaí básmhaireachta caighdeánacha atá na toimhdí maidir le básmhaireacht pinsinéirí reatha agus todhchaíoch bunaithe, agus feabhsaithe sa ráta básmhaireachta amach anseo curtha san áireamh iontu.
Is mar seo a leanas a bheadh an ionchais saoil ó 65 bliana d’aois, de réir na toimhdí básmhaireachta (tá ionchais saoil an 31 Nollaig
2017 curtha ar fáil ar chúiseanna comparáide)
31/12/18

31/12/17

Fireann, 45 bliana faoi láthair

25.0

24.9

Fireann, 65 bliana faoi láthair

23.1

23.0

Baineann, 45 bliana faoi láthair

27.5

27.3

Baineann, 65 bliana faoi láthair

25.3

25.2
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Nóta 12: Maoin, Gléasra agus Trealamh				

Foirgnimh

COSTAS
Amhail ar an 1
Eanáir 2018

Oifig Troscán

€

€

Trealamh
Oifige

Gléasra &
Innealra

Ríomhairí

€

€

€

Ábhar
Tagartha agus
Ceadúnais OSI
€

Mótarfheithiclí

Saothair
Ealaíne

€

IOMLÁN

€

€

8,064,752

226,171

198,046

18,147

803,320

457,204

20,703

203,217

9,991,560

Breiseanna

0

0

0

0

21,777

0

0

0

21,777

Diúscairt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8,064,752

226,171

198,046

18,147

824,497

457,204

20,703

203,217

10,012,737

Amhail an 31
Nollaig 2018

Dímheas Carntha
Amhail ar an 1
Eanáir 2018

2,158,609

218,189

192,087

15,520

801,864

457,204

20,703

0

3,864,741

201,619

577

3,182

911

5,638

0

0

0

211,927

Ar dhiúscairtí

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Amhail an 31
Nollaig 2018

2,360,228

219,331

195,269

16,431

807,502

457,204

20,703

0

4,076,668

Táille don bhliain

GLANLUACHANNA
DE RÉIR NA
LEABHAR

Amhail ar an 1
Eanáir 2018

5,906,143

7,417

5,959

2,627

1,456

0

0

203,217

6,126,819

Amhail an 31
Nollaig 2018

5,704,524

6,804

2,777

1,716

16,995

0

0

203,217

5,936,069

Nóta 13: Suimeanna infhaighte
2018

€

Féichiúnaithe
Réamhíocaíochtaí & Féichiúnaithe Eile
IOMLÁN

2017

€

9,905

47,689

76,553

428,218

86,458

475,907
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Nóta 14: Suimeanna iníoctha
2018

€

Creidiúnaithe

2017

€

185,121

346,939

305,490

235,949

Creidiúnaithe agus Fabhruithe

490,611

582,888

Deontais Amuigh

173,391

84,264

664,002

667,152

Fabhruithe

IOMLÁN

Thabhaigh an Chomhairle Oidhreachta íocaíochtaí cíosa €20,000 i ndáil le léas ar fhoirgneamh ina bhfuil an tIonad Náisiúnta le Sonraí
Bithéagsúlachta lonnaithe i gCloch an Óir, Co. Phort Láirge agus áirítear an tsuim sin le Costais Ionaid Náisiúnta na Bithéagsúlachta ag
Nóta 6 (b).

Nóta 15: Forbairt Shlí Bhéara-Bhréifne
Leanann Slí Bhéara-Bhréifne líne na máirseála stairiúla a rinne Ó Súilleabháin Béarra in 1602 ó Bhéarra i gCo. Chorcaí go dtí an Blaic i
gCo. an Chabháin. Chuir an Roinn Gnóthaí Tuaithe agus Pobail an deontas ar fáil don Chomhairle Oidhreachta chun Slí Bhéarra-Bhréifne
a fhorbairt agus tá sé á bhainistiú ag Comhar na nOileán thar ceann na Comhairle Oidhreachta. I measc na gcostas forbartha, áirítear
comharthaíocht, comharthaí méar eolais, suiteáil cosán agus geataí chun a chinntiú go ndéantar cur i láthair ar ghnéithe uile d’oidhreacht
an bhealaigh ar feadh na siúlóide.

Nóta 16: The Irish Landmark Trust Ltd.
Bunaíodh The Irish Landmark Trust Ltd in 1992 mar chuideachta neamhbhrábúis agus é mar chuspóir aige cosaint a thabhairt d’fhoirgnimh
stairiúla a bhí tréigthe nó a bhí i mbaol. Déantar é seo trí fheidhm tairbheach agus inmharthana mar chóiríocht saoire gearrthréimhseach,
rud a bhfágfadh go mbeadh siad slán ann san fhadtéarma. Déantar leibhéal an mhaoinithe le haghaidh gach bliain a mheas trí thagairt
do Phleananna Cúig Bliana na gComhairlí, do Phlean Corparáideach Irish Landmark Trust, agus do staid bhuiséadach foriomlán na
Comhairle.

Nóta 17: An Clár Fionnachtana: Ionad Seandálaíochta agus Nuála Éireann
Maoiníonn an Chomhairle an Clár Fionnachtana a bunaíodh é in 1991 agus ar cláraíodh é mar chuideachta faoi theorainn ráthaíochta
ar an 15 Eanáir 1996. Tá an Chomhairle freagrach as cathaoirleach a ainmniú ar an gClár Fionnachtana, agus triúr dá stiúrthóirí chomh
maith. Is ionadaí de chuid na Comhairle ar Bhord an Clár Fionnachtana é an Príomhfheidhmeannach nó an té a ainmneodh seisean.
Déantar leibhéal an mhaoinithe le haghaidh gach bliana a mheas trí thagairt do Phleananna Cúig Bliana na gComhairlí, do Phlean
Corparáideach an Chláir Fionnachtana, agus do staid bhuiséadach foriomlán na Comhairle. Is é is cuspóir an chláir ná an tuiscint atá ag
daoine ar stair agus réamhstair na hÉireann a fheabhsú trí thaighde agus trí thochailtí seandálaíochta.

Nóta 18: Ceangaltais Deontais
Amhail ar an 31 Nollaig 2018 bhí gealltanas tugtha ag an gComhairle maidir le gníomhartha a bhí beartaithe le tarlú i ndiaidh an dáta
sin. Ní léirítear an méid geallta €327,377 sna Ráitis Airgeadais seo.
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Nóta 18: Ceangaltais Deontais (ar leanúint)
2018

€

2017

€

Deontais geallta ar an 1 Eanáir

1,387,837

410,090

Faomhadh i rith na bliana

5,014,209

3,601,050

Gealltanais a saoradh & suimeanna díscríofa

(1,200,722)

(349,264)

Caiteachas ar dheontais i rith na bliana

(4,873,947)

(2,274,039)

327,377

1,387,837

Ceangaltais Deontais amhail an 31 Nollaig

Nóta 19: Nochtadh ó Pháirtithe Gaolmhara
Is éard a gcuimsítear le hoibrithe príomhúla bainistíochta ná an POF agus comhaltaí an Bhoird. Is ionann an pá iomlán a íocadh le bhaill
foirne bainisteoireachta príomhúla, lena n-áirítear speansais Chomhaltaí an Bhoird agus luach saothair iomlán an POF, agus €159,325
(2017: €138,663). Féach Nóta 9 & Nóta 9 chun miondealú a fháil ar an luach saothair agus ar na sochair a íocadh le baill den
phríomhfhoireann bainistíochta.
Glacann bord na Comhairle Oidhreachta le gnásanna a réitíonn leis na treoirlínte a d’eisigh an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe
a lena gcuimsítear leasa pearsanta chomhaltaí an Bhoird. I ngnáthchúrsa gnó féadfar don Chomhairle Oidhreachta deontais a fhaomh
agus socruithe conartha a dhéanamh le ghnólachtaí ina bhfuil comhaltaí de chuid Bhord na Comhairle Oidhreachta atá fostaithe nó ina
bhfuil leasa de chineáil eile acu iontu. I gcásanna ina bhfuil coinbhleacht leasa féideartha ann, ní ghlacann comhaltaí de chuid an Bhoird
páirt in idirbheartaíocht a bhaineann leis na hidirbhearta seo, ná freastal ar a leithéid, fiú. Déantar clár a choinneáil maidir le gach uile
eachtra dá leithéid a choimeád agus a chur ar fáil ach iarratas a dhéanamh.
Nochtadh na comhaltaí seo leanas leas in eagraíochtaí lenar faomhadh cúnamh airgeadais leo le linn na bliana. Ba cheart suntas a
dhéanamh de go ndéanann an Chomhairle Oidhreachta Deontais Foirgnimh Feirme Thraidisiúnta a fhaomh ach is í an Roinn Talmhaíochta,
Bia agus Mara a íoctar, agus dá bharr sin ní thuairiscítear iad i ráitis airgeadais na Comhairle Oidhreachta.

Michael Parsons

€185,000 le haghaidh an Deontais do Thionscnamh na mBailte Stairiúla HT08008
€10,000 le haghaidh an Deontais don Phlean Oidhreachta Contae C07361
€5,000 le haghaidh an Deontais ó Bhuiséad Oibríochtúla na Scéime Oidhreachta sna Scoileanna - Iarbhunscoileanna Deontas
D08112. Níor íocadh in 2018 é ach áirítear ann gealltanais deontais €327,377 i Nóta 18.

Ivor McElveen

€18,750 le Deontas Foirgnimh Feirme Thraidisiúnta Glas 1531
€13,105 le Deontas Foirgnimh Feirme Thraidisiúnta Glas 2242
€20,686 le Deontas Foirgnimh Feirme Thraidisiúnta Glas 1449
€24,674 le Deontas Foirgnimh Feirme Thraidisiúnta Glas 2270
€9,457 le Deontas Foirgnimh Feirme Thraidisiúnta Glas 3284
Déanann an Chomhairle Oidhreachta na Deontais Foirgnimh Feirme Thraidisiúnta Glas a mheasúnú agus a cheadú ach is í an Roinn
Talmhaíochta, Bia agus Cúrsaí Mara a dhéanann na deontais a íoc.
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NÓTAÍ A GHABHANN LEIS NA RÁITIS AIRGEADAIS
DON BHLIAIN DAR CHRÍOCH AN 31 NOLLAIG 2018

Nóta 20: Gnóthas Leantach
Faigheann an Chomhairle cistí ón Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta de réir mar is gá. Tuairiscítear an t-ioncam seo
ar bhonn fáltas airgid ach tuairiscítear an caiteachas ar bhonn fabhraithe. Creidtear sa Chomhairle go leanfaidh an Roinn ar
aghaidh ag maoiniú na gníomhaíochtaí faofa sin agus ar an mbonn sin meastar san Institiúid go bhfuil sé oiriúnach na ráitis
airgeadais a ullmhú ar bhonn gnóthais leantaigh.
Nóta 21: Áitreabh
Feidhmíonn an Chomhairle Oidhreachta ó áitreabh in Áras na hOidhreachta, Lána an Teampaill, Cill Chainnigh, áit ar a
bhfuil an Chomhairle ina háititheoir agus ina húinéir freisin.
Nóta 22: Ceapachán Bhord na Comhairle Oidhreachta
Rinne an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta Bord na Comhairle Oidhreachta a cheapadh ar an 19 Iúil 2016.
Nóta 23: Faomhadh na Ráiteas Airgeadais
Rinne an Chomhairle na ráitis airgeadais a fhaomhadh ar an 6 Iúil 2019.
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DEONTAIS REATHA LÍONRA BHAILTE MÚRTHA NA hÉIREANN
Uimhir Thag

Ainm an Fhaighteora

Teideal an Tionscadail

Limistéar an Údaráis Áitiúil

Méid íoctha €

Comhairle Buirge na hAontroma Láir
agus Thoir

Charting the Changes: 3D Models of Carrickfergus
Through Time

Tuaisceart na hÉireann

3,458

Grúpa Turasóireachta Bhaile Chill Dara

Féile Mheánaoiseach Chill Dara, 2018

Cill Dara

3,000

WD08038

Comhairle Contae Chorcaí - Ceantar
Ceantar Bardasach Chorcaí Thoir

Féile Mheánaoiseach Eochaille, 2018

Corcaigh - Co. Chorcaí

8,000

WD08039

Comhairle Contae na Gaillimhe

Féile Mheánaoiseach Bhaile Locha Riabhach, 2018

WD08040

Comhairle Contae na Gaillimhe

Lá Bhaile Múrtha Átha Luain, 2018

WD08063

Coiste Fhéile Baile Múrtha Dhroichead
na Bandan

Féile Bhaile Múrtha Dhroichead na Bandan 2018

WD08017
WD08036

WD08064

Iontaobhas um Fhoigneamh Lár-Chathrach a
Chaomhnú agus Comhairle Chathair Dhoire
& Cheantar an tSratha Báin

Gaillimh - Co. na Gaillimhe

10,000

Gaillimh - Co. na Gaillimhe

7,000

Corcaigh - Co. Chorcaí

6,000

Comhdháin na gCathracha Múrtha: Unlocking
Heritage Led Prosperity

Tuaisceart na hÉireann

5,000

WD08070

Comhairle Cathrach Chorcaí

La Meánaoiseach Chathair Chorcaí 2018

Corcaigh - Cathair Chorcaí

1,400

WD08084

Nollaig Molloy

Sounding the Shore

Ros Comáin

2,300

WD08094

Grúpa Oidhreachta Chill na Mallach

Léarscáil an Bhaile Múrtha Mheánaoisigh

Corcaigh-Co. Chorcaí

2,000

WD08096

Kells TypeTrail

A Conversation in Signage, Ceanannais, Co. na
Mí Iúil/Lúnasa 2018 - Seimineár, Taispeántas
agus Scannán

An Mhí

4,000

WD08097

Comhairle Contae na Mí

Plean um Léirmhíniú agus Rochtain, An
Mhainistir Dhubh, Baile Átha Troim, Co. na Mí

An Mhí

6,000

WD08103

Fóram Pobail Chairlinn

Staidéar/Togra - Riocht Uirbeach, Cairlinn 2018

Lú

5,000

WD08111

Ionad Oidhreachta Iarthar Chorcaí

Athsheoladh Ionaid Oidhreachta Iarthar Chorcaí

WD08113

Friends of the Derry Walls

Lá Bhallaí Dhoire 2018 - Year of the Surveyor

Tuaisceart na hÉireann

4,443

WD06733

Comhairle Cathrach Chorcaí

Lá Meánaoiseach 2017

Corcaigh - Cathair Chorcaí

2,500

Plean do Chuairteoirí agus Léirmhíniú, An
Mhainistir Dhubh, Baile Átha Troim, Co. na Mí

An Mhí

9,000

Corcaigh-Co. Chorcaí

7,000

Lú

3,500

Baile Átha Cliath - Cathair BÁC

5,000

Loch Garman

3,000

WD06880

Comhairle Contae na Mí

WD07l34

Coiste Baile Múrtha Dhroichead na Bandan

Féile Baile Múrtha Dhroichead na Bandan 2017

WD07176

Forbairt Cheantar Ó Méith

Enchancing Heritage Experience - Clostreoracha

WD07217

Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath

Tionscadal ar líne - Baile Átha Cliath Lochlannach
agus Meánaoiseach

WD06289

Comhairle Contae Loch Garman,
Ceantar Buirge Loch Garman

Lá Baile Múrtha Loch Garman

Corcaigh-Co. Chorcaí, Poblacht na hÉireann

IOMLÁN

950

98,551
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DEONTAIS REATHA LÍONRA BHAILTE MÚRTHA NA hÉIREANN
Uimhir Thag.

Ainm an Fhaighteora

Teideal an Tionscadail

Limistéar an Údaráis Áitiúil

Méid Íoctha €

W08048

Comhairle Contae na Gaillimhe

Tionscadal Oibreacha Capitiúla 2018 Baile Múrtha Bhaile Átha an Rí

Gaillimh - Co. na Gaillimhe

27,000

W08059

Comhairle Cathrach Chorcaí

Céim 10 d’Oibreacha Struchtúrtha chun Ballaí
Bhaile Eochaille a Dhéanamh Slán

Corcaigh - Co. Chorcaí

15,000

W08068

Comhairle Cathrach is Contae Phort Láirge

Comhdhlúthú na Seantithe Déirce Meánaoiseacha

Port Láirge - Cathair Phort Láirge

4,594

W08072

Comhairle Contae Chill Chainnigh

Suirbhéanna ar Bhail Bhallaí Chathair Chill
Chainnigh 2018 (Carrchlós na Mainistreach Duibhe
& an Bhréagach)

Cill Chainnigh

7,943

W08083

Comhairle Contae Loch Garman

W08098

Grúpa Oidhreachta Pharóiste Naomh Eoin

W08104

Loch Garman

24,398

Oibreacha Caomhnuithe práinneacha ar Bhalla
Bhaile Átha Troim ag Scoil Sráide Lomán

Ros Comáin

20,000

Comhairle Cathrach is Contae Phort Láirge

Oibreacha Caomhnaithe ar Bhallaí Phort Láirge

Port Láirge - Cathair Phort Láirge

W06811

Comhairle Contae na Mí

Oibreacha Caomhnuithe práinneacha ar Bhalla
Bhaile Átha Troim ag Scoil Shráid Lomáin

An Mhí

24,730

W06834

Fóram Pobail Chairlinn

Oibreacha Caomhnaithe ar 25 foirgneamh i gcroíláir
Limistéar Caomhantais Ailtireachta Stairiúil
Cheanannais

An Mhí

50,000

W06918

Comhairle Cathrach is Contae Luimnigh

Oibreacha práinneacha ar Mhúrtha Cosanta
Bhaile an Ghaelaigh agus oibreacha eile

Luimneach - Co. Luimnigh

20,000

W06944

Comhairle Contae Thiobraid Árann

Seimineár um Réadmhaoine Stairiúla 20 I7

W06293

Comhairle Cathrach is Contae Luimnigh

Oibreacha caomhnaithe ar Bhalla Thiar
Chill Mocheallóg 2016

Luimneach - Co. Luimnigh

W06315

Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath i
gcomhpháirtíocht le Dublinia

Tionscadal ar líne - Baile Átha Cliath Lochlannach
agus Meánaoiseach- Céim 2

Baile Átha Cliath - Cathair BÁC

Balla Bhaile Loch Garman, Zón 6:
Oibreacha Caomhnaithe 2018

Tiobraid Árann - Tiobraid Árann Thuaidh

IOMLÁN

4,428

1,557

24,266

7,000

230,916
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DEONTAIS UM BEARTAS AGUS BONNEAGAR
Uimhir Thag.

Ainm an Fhaighteora

Teideal an Tionscadail

Limistéar an Údaráis Áitiúil

Méid Íoctha €

D07332

Comhairle Ardtailte Chill Mhantáin

Bunchistiú le haghaidh Chlár Gníomhaíochtaí 2018

Cill Mhantáin

D07557

Cumann Músaem na hÉireann

Bunchistiú le haghaidh Chlár Gníomhaíochtaí 2018

Tuaisceart na hÉireann, Ireland

D07877

Grúpa Tionscadal an Oileáin Mhóir

Plean Caomhnaithe an Oileáin Mhóir 2018

Corcaigh - Co. Chorcaí

16,000

D08066

Fóram Eorpach ar Chaomhnú an Dúlra
agus ar an Tréadachas

Feirmeoireacht le Meas ar an Dúlra 2018

Ceatharlach, an Cabháin, an
Clár, Corcaigh - Co. Chorcaí,

32,000

D08075

High Nature Value Services Ltd (HNVS)

Scéim um Chomhairleoir Leachtaí
Allamuigh 2018

An Clár

12,000

D08079

The Follies Trust

Foilseachán - The Cliffs of Moher
& the O’Brien Legacy

An Clár

3,000

D08081

Ireland Reaching Out

Bainisteoir Oidhreachta - Ireland Reaching Out 2018

Éire ar fad

27,262

D08118

Acmhainn Chartlann na hÉireann

Paca Oideachais Acmhainn Chartlann na hÉireann

Éire ar fad

2,400

D08132

An tIonad Náisiúnta le Sonraí Bithéagsúlachta

Fóram - Global Bioinformatics, Cill Chainnigh,
Deireadh Fómhair 2018

Cill Chainnigh

5,000

D08133

Fóram Ardtailte na hÉireann

Bunchistiú le haghaidh Chlár Gníomhaíochtaí 2018

Éire ar fad

8,000

D08134

Coillte Éireannacha

Bunchistiú le haghaidh Chlár Gníomhaíochtaí 2018

Poblacht na hÉireann

32,000

D08140

Leo & Eileen Casey

Deisiúcháin phráinneacha ar Fhoirgnimh
Feirme, Maigh Ghlas, Co. Loch Garman

Loch Garman

20,000

D08141

An tIonad Náisiúnta le Sonraí Bithéagsúlachta

Tionscadal um Fhásra na hÉireann a Rangú 2018

Éire ar fad

24 927

D08142

Pat Reid

Taispeántas - ‘Monastic Mappery’, Gleann Dá Loch,
Seachtain na hOishreachta 2018

Cill Mhantáin

D06481

Ireland Reaching Out

Bainisteoir Achmhainn Oidhreachta - Ireland
Reaching Out 2017

Galway- Galway

12,359

D07280

An tIonad Náisiúnta le Sonraí Bithéagsúlachta

ionscadal um Fhásra na hÉireann a Rangú 2017 Céim 3

Poblacht na hÉireann

17,449

D07288

Iontaobhas Abhainn Phobal Bhaile Mhic Andáin

Féile 'Open Water, Our River, Our Town’ - 21-23
Meán Fómhair 2017

Cill Chainnigh

52,000

6,800

375

647

D07289

Beara Tourism Development LTD

Slí Bhéarra-Bhreifne 2017 - Suirbhéireacht ar an
gConair i Ros Comáin ,Sligeach, Liatroim & an
Cabháin

Ros Comáin, Sligeach, Liatroim

D07290

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus
Gaeltachta

Tionscadal - Aran Life 017 - Bliain 4

Gailllimh-Gaillimh

10,000

D07348

Comhairle Contae Fhine Gall

Seandálaí Pobail - Comhairle Contae Fhine Gall 2017
D

Baile Átha Cliath - Fine Galll

16,303

D07410

Institiúd Seandálaithe na hÉireann

IAI CPD - Comhordaitheoir & Riarthóir 2017

Éire ar fad

10,000

D08128

An tIonad Náisiúnta le Sonraí Bithéagsúlachta

Scéim Monatóireachta Uile Éireann um an
Fhritleán Réisc 2017

Éire ar fad

2,100

D07291

An Roinn Cultuir, Oidhreachta agus
Gaeltachta

Tionscadal - Aran Life 20 I6 - Bliain 3

Gaillimh - Co. na Gaillimhe

D04486

Coláiste Ollscoile BÁC

Comhdháil maidir le Beartas Cultúrtha agus
Bainistíocht Bhoirne

BÁC - Dun Laoghaire/Ráth an Dúin

D06362

Geopháirc Bhoirne agus Aillte an Mhothair

Tionscadal - Geopark Life 2014

An Clár

IOMLÁN

5,015

10,000

2,000

10, 815

338,452
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DEONTAIS UM PLEANANNA OIDHREACHTA CONTAE
Uimhir Thag.

Ainm an Fhaighteora

Limistéar an Údaráis Áitiúil

Teideal an Tionscadail

Méid Íoctha €

C07292

Comhairle Contae na hIarmhí

Tionscadal Ainmneacha Páirce na hIarmhí 2018

An Iarmhí

C07293

Comhairle Contae Chill Chainnigh

Tionscadal Taifeadta Ainmneacha Páirce Chill Chainnigh
2018

Cill Chainnigh

10,000

C07294

Comhairle Contae Chill Chainnigh

Clár Feasachta Oidhreachta Chill Chainnigh 2018

Cill Chainnnigh

8,500

C07297

Comhairle Contae Chill Chainnigh

Iniúchadh ar Oireacht Béil Chill Chainnigh 2018

Cill Chainnigh

4.500

C07317

Comhairle Contae Thiobraid Árann

Tiobraid Árann - Tiobraid Árann
Thuaidh, Tiobraid Árann Theas

8,000

C07318

Comhairle Cathrach is
Contae Phort Láirge

Port Láirge - Cathair Phort Láirge

4,688

Luimneach - Cathair Luimnigh,
Luimneach - Co. Luimnigh

9,727

5,171

C073l9

Comhairle Cathrach is Contae Luimnigh

C0732I

Comhairle Contae Thiobraid Árann

C07325

Comhairle Contae na hIarmhí

C07327

Comhairle Contae Uíbh Fhailí

C07328

Comhairle Cathrach is Contae Phort
Láirge

C07330

Comhairle Contae na Gaillimhe

C07333

Comhairle Contae na Gaillimhe

C07336

Comhairle Contae Uíbh Fhailí

C07337

Comhairle Cathrach Chorcaíl

Lá Oscailte Oidhreacht Chorcaí 2018

C07338

Comhairle Cathrach Chorcaí

Tionscadal Scóipeála an Chartlainne Seandálaíochat

C07341

Comhairle Contae na hIarmhí

An Iarmhí

4,829

C07350

Comhairle Contae na Gaillimhe

Gaillimh - Co. na Gaillimhe

2,500

C07360

Comhairle Cathrach is Contae Luimnigh

Luimneach - Co. Luimnigh, Ciarraí

9,000

C07361

Comhairle Contae Laoise

C07364

Comhairle Contae Laoise

C07366

Comhairle Contae Laoise

C07369

Iniúchadh ar Oidhreacht na Siúire 2018

Tiobraid Árann - Tiobraid Árann
Thuaidh, Tiobraid Árann Theas

An Iarmhí

15,000

10,500

Uíbh Fhailí

9,733

Tacaíocht do Thionscadail Seandálaíochta Pobail

Port Láirge - Co. Phort Láirge

2,250

Tionscadal Oidhreachta Eaglasta Chontae na Gaillimhe 2018

Gaillimh - Co. na Gaillimhe

5,255

Gaillimh - Co. na Gaillimhe

15,000

Uíbh Fhailí

13,000

Corcaigh - Cathair Chorcaí

14,000

Daingneáin agus feisteas i bhFoirgnimh Dhúchasacha i
gCo. Uíbh Fhailí

TionscadalComhairleachSeandálaíochtaPobailChontae n a G aillimhe 2 018

2018 Make a Connection: Gníomhaíochtaí um Bliain
Eorpach na hOidhreachta Cultúrtha 2018 i Laois

Corcaigh - Cathair Chorcaí

4,500

Laois

10,000

Laois

6,767

Foilsiú an Phlean Caomhnaithe - Dún Cosantóir
agus Láithréain Mhainistir Thigh Mochua

Laois

1,010

Comhairle Contae an Chláir

Bealach Inbhear na Sionainne

An Clár

C07372

Comhairle Contae Mhaigh Eo

Clár Feasachta Oidhreachta Mhaigh Eo 2018

Maigh Eo

9,000

C07373

Comhairle Contae Chill Mhantáin

Cill Mhantáin

8,000

19,000
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DEONTAIS UM PLEANANNA OIDHREACHTA CONTAE (ar leanúint)
Uimhir Thag.

Ainm an Fhaighteora

Teideal an Tionscadail

Limistéar an Údaráis Áitiúil

Méid Íoctha €

C07374

Comhairle Contae Mhaigh Eo

Iniúchadh ar Athúsáid Oiriúnaitheach Foirgneamh
Stairiúla - Saintréithe Bhailte Tuaithe na hÉireann

Maigh Eo

C07378

Comhairle Contae Chill Mhantáin

Geolaíocht Chill Mhantáin

Cill Mhantáin

C07381

Comhairle Cathrach BÁC

Tionscadal Taighde ar Ailtireacht an Fichiú hAois

C07382

Comhairle Cathrach BÁC

Taifead Oidhreachta Tionscail Bhaile Átha Cliath - Cur
chun feidhme na moltaí ó Athbhreithniú 2016

Baile Átha Cliath - Cathair BÁC

8,000

C07384

Comhairle Contae Longfoirt

Suirbhé Pobail ar Uaigheanna Stairiúla - Clár Píilótach 2018

Longfort

3,000

C07385

Comhairle Contae Longfoirt

Tionscadal Oidhreachta Cultúrtjha Dhún Uí Chonghaile 2018

Longfort

3,174

C07387

Comhairle Contae Dhún na nGall

Seimineár maidir le hAghaidheanna Siopaí Traidiisiúnta
& Comharthaíocht Dúchasach

Dún na nGall

3,000

C07389

Comhairle Contae na Mí

Clár Feasachta Oifhreachta na Mí 2018

An Mhí

11,000

C07391

Comhairle Contae Dhún na nGall

Iniúchadh ar Oidhreacht Cultúrtha Cholm Cille
i nDún na nGall

Dún na nGall, Tuaisceart Éireann

10,000

C07399

Comhairle Contae an Chláir

Scéalta ón Tírdhreach - Céim 2

An Clár

3,870

C07402

Comhairle Contae Fhine Gall

Digging Drumnagh

Baile Átha Cliath - Fine Gall

9,603

C07408

Comhairle Contae Fhine Gall

What Lies Beneath: Tionscadal Suirbhé Geofhisiciúla
Fhine Gall

Baile Átha Cliath - Fine Gall

4,095

C07421

Comhairle Contae Shligigh

Clár Feasachta Oidhreachta Shligigh 2018

Sligeach

2,921

C07429

Comhairle Contae Chorcaí

Oidhreacht, an Eoraip agus Contae Chorcaí

Corcaigh - Contae Chorcaí

15,000

C07430

Comhairle Contae Chorcaí

Cork County Streetscapes - A Design Guide for the Historic
Setting

Corcaigh - Contae Chorcaí

8,000

C07435

Comhairle Contae an Chabháin

Gréasán Reiligí an Chabháin - Céim II

An Cabhán

6,883

C07436

Dún na nGall County Council

Reiligí Stairiúla na nÚdarás Áitiúil i gCo. Dhún na nGall
Suirbhé ar an mBaill atá orthu(Gníomhaíocht 2.11)

Dún na nGall

10,000

C07442

Comhairle Cathrach Ros Comáin

2018: Bringing Rathcroghan Alive for Kids with Cartoon

Ros Comáin

10,000

C07445

Comhairle Contae an Chabháin

Loch Thulaigh na Neá agus láithreáin eaglasta
gaolmhara - Conair Eaglasta - Céim 11

An Cabhán

8,000

C07450

Comhairle Contae Mhuineacháin

Feasacht Poiblí um Oidhreacht Mhuineacháin 2018

Muineachán

8,000

C07456

Comhairle Contae Chill Dara

Le Cheile San Eoraip - Turas Columbanus

Cill Dara

4,613

C07457

Comhairle Contae na Mí

Le Cheile San Eoraip - Turas Columbanus - The Columban
Way (Co. na Mí)

An Mhí

4,613

C07458

Comhairle Contae Chll Dara

Feasacht Oidhreachta i gCill Dara, 2018

Cill Dara

7,090

C07464

Comhairle Contae Chill Mhantáin

Conair Chill Mhantáin - Heritage Connects

Cill Mhantáin

C07522

Comhairle Cathrach na Gaillimhe

Tionscadal Chaisleán na Gaillimhe - Modúl
Seandálaíochta & Pailéaluibheolaíochta

Gaillimh - Cathair na Gaillimhe

Baile Átha Cliath - Cathair BÁC

13,284

4,500

11,000

10,500

5,250
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DEONTAIS UM PLEANANNA OIDHREACHTA CONTAE (ar leanúint)
Uimhir Thag.

Ainm an Fhaighteora

Teideal an Tionscadail

Limistéar an Údaráis Áitiúil

Méid Íoctha €

C07524

Comhairle Cathrach na Gaillimhe

5ú Comhdháil Bliantúil um Oidhreacht Ireland's Island Heritage

Gaillimh - Cathair na Gaillimhe

1,748

C07533

Comhairle Cathrach na Gaillimhe

3ú Scoil Samhraidh Allamuigh Bliantúil - The School
of the West

Gaillimh - Cathair na Gaillimhe

1,845

Suirbhé maidir le hÚsáid Éan ar Inbhear na Sionainne
Bliain 2017

An Clár

13,837

An Clár

17,989

Uíbh Fhailí

6,843

C06378

Comhairle Cathrach is Contae Luimnigh

C06387

Comhairle Contae an Chláir

C06390

Comhairle Contae Uíbh Fhailí

C06400

Ullmhúcháin le haghaidh Phlean Riocht Phoiblí Inis 2017

Caomhnú agus Rochtain ar Eaglaisí Meánaoiseacha

Comhairle Contae Chorcaí

Corcaigh - Cathair Chorcaí

5,133

C06402

Comhairle Cathrach is Contae
Phort Láirge

Port Láirge - Port Láirge

5,000

C06406

Comhairle Cathrach is Contae
Phort Láirge

Port Láirge - Contae Phort Lairge

3,750

C06418

Comhairle Contae Fhine Gall

Caisleán Shoird - Digging History - Bliain 3

Baile Átha Cliath - Fine Gall

8,000

C06422

Comhairle Contae Chorcaí

Foilseachán - Heritage Castles of County Cork

Corcaigh - Co. Chorcaí

14,000

C06423

Comhairle Contae Chorcaíl

Ábhair oidhreachta a fhorbairt le haghaidh shuíomh
gréasáin Chomhairle Contae Chorcaí

Corcaigh - Co. Chorcaí

7,000

C06425

Comhairle Contae Longfoirt

Taispeántas: Longfort agus an Chéad Chogadh
Domhanda & Tionscadal Oideachais Scoileanna

Longfort

4,633

C06426

Comhairle Contae Mhaigh Eo

Plean Riocht Phoiblí Bhéal an Átha

Maigh Eo

C06429

Comhairle Contae Chorcaí

Plean Forbartha agus Bainistíochta Oidhreachta, Bataire
Lonefort, an tOileán Mór

Corcaigh - Co. Chorcaí

6,000

C06431

Comhairle Cathrach na Gaillimhe

Tionscadal & Póstaer Féileacháin na Gaillimhe

Gaillimh - Cathair na Gaillimhe

1,545

C06432

Dún na nGall County Council

Leabhrán -1930s Schools’ Folklore Collection in
County Donegal (gníomhaíochtaí 4.1 agus3.7)

Dún na nGall

3,435

C06434

Comhairle Cathrach Ros Comáin

2017: Reilg Bhaile an Tobair agus Cuimhneacháin
Uaighe Ros Comáin

Ros Comáin

13,425

C06437

Comhairle Contae an Chabháin

Cavan Golden Way 2017

An Cabhán

8,847

C06440

Comhairle Cathrach Ros Comáin

2017: Treoirleabhar Rinn Dúin

Ros Comáin

5,590

C06443

Comhairle Cathrach is Contae
Luimnigh

Leanúint ar aghaidh le hAtlas Digiteach Luimnigh

Luimneach - Cathair Luimnigh

5,612

C06445

Comhairle Contae an Chabháin

Conair Eaglasta

An Cabhán

7,246

C06448

Comhairle Contae an Chabháin

Líonra Uaigheanna Stairiúla an Chabháin

An Cabhán

6,750

C06450

Comhairle Contae na Mí

Clár Feasachta Oidhreachta na Mí 2017

An Mhí

10,125

C06453

Comhairle Contae Longfoirt

Longfort

3,794

C06457

Comhairle Contae Chill Mhantáin

Cill Mhantáin

2,922

Clár Feasachta na hOidhreachta Nádúrtha, Longfort 2017

Tionscadal Seandálaíochta Pobail Chill Mhantáin

17,000
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DEONTAIS UM PLEANANNA OIDHREACHTA CONTAE (ar leanúint)
Uimhir Thag.

Ainm an Fhaighteora

Teideal an Tionscadail

Limistéar an Údaráis Áitiúil

Méid Íoctha €

C06459

Comhairle Contae Shligigh

Clár Feasachta Oidhreachta 2017

Sligeach

3,428

C06460

Comhairle Contae Shligigh

Comhairleoir Leachtanna Allamuigh/Tionscadal
Seandálaíochta Pobail

Sligeach

10,000

C06461

Comhairle Contae Mhuineacháin

Clár Feasachta Poiblí um Oidhreacht 2017

Muineachán

C06462

Comhairle Contae Chiarraí

Plean Riocht Phoiblí Lár Bhaile Thrá Lí

Ciarraí

C06463

Comhairle Contae Mhaigh Eo

Clár Feasachta Oidhreachta Mhaigh Eo 2017

Maigh Eo

8,375

C06466

Comhairle Contae Shligigh

Tionscadal um Pobalil agus Bithéagsúlachta

Sligeach

6,000

C06467

Comhairle Contae Longfoirt

Comhiniúchadh ar Bhogaidh 2017 - Longfort agus
Ros Comáin

Longfort, Ros Comáin

C06469

Cathair na Gaillimhe

2Ú Scoil Allamuigh agus Nuachtlitir Bhliantúil um
Oidhreacht na Gaillimhe

Gaillimh - Cathair na Gaillimhe

2,214

C06472

Cathair na Gaillimhe

Reiligí ar Thaobh Thoir Chathair na Gaillimhe

Gaillimh - Cathair na Gaillimhe

8,303

C06474

Cathair na Gaillimhe

7ú Comhdháil Oidhreachta Bhliantúil

Gaillimh - Cathair na Gaillimhe

5,902

IOMLÁN

7,000

23,571

10,500

662,688
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DEONTAIS OIDHREACHTA POBAILBHUNAITHE
Uimhir Thag.

CH06502
CH06504

Ainm an Fhaighteora

Grúpa Tionscadal Oidhreachta Fhearna

Baile Slachtmhar Chaisleán Uí Chonaill

CH06520

Forbairt Dhún Lúiche

CH06524

Grúpa um Staidéar a Dhéanamh ar
Lonnaíocht Stairiúil na hÉireann

CH06527

Ionad Acmhainne Teaghlach Southend

Teideal an Tionscadail

Limistéar an Údaráis Áitiúil

Méid Íoctha €

Scanadh & Suirbhé Geofhisiciúil ar Struchtúir Mheánaoiseacha
Fhearna

Loch Garman

1,800

Tuarascáil Bainistíochta um Chaisleán Uí Chonaill a
Chaomhnú (LI00I003)

Luimneach - Co. Luimnigh

4,000

Ceardlann deireadh seachtaine chun iniúchadh a
dhéanamh ar Shraith na Cille, Dún Lúiche

Dún na nGall

(.500

Grúpa um Staidéar a Dhéanamh ar Lonnaíocht Stairiúil
na hÉireann

Cill Dara, Carlow

1.500

Loch Garman

4,000

Oidhreacht Mhuirí Southend, Tionscadal Loch Garman

CH06535

Tionscadal Athchóirithe Iarnród
Bhéal Átha Glúinín

CH06538

Irish National Heritage Park

Páirc Náisiúnta Oidhreachta na hÉireann
Léirmhíniú ar Chaisleán Ringwork 2017

CH06549

Cork New Life Media

“Magic Tales of Cork” - Dráma Raidió

CH0655I

Hurley Property ICAV t/a Ionad
Siopadóireachta MacDonagh Junction

CH06552

Tionscadal Athchóirithe Iarnród Bhéal Átha Glúinín

Gaillimh - Co. na Gaillimhe

10,000

Loch Garman

4,500

Corcaigh - Cathair Chorcaí

2,000

Turas Closamharc a fhorbairt: Eispéireas an Ghorta Mhóir,
Cill Chainnigh

Cill Chainnigh

5,000

Irish Country Roads & Culture Trails

Railí Rothaíochta Oidhreachta Bulfin

Cill Chainnigh, Laois

2.500

CH06560

Coiste Reilig Lána na Teamhrach

Oibreacha caomhnaithe ar fhothrach na binne thoir,
Eaglais Mochua

Cill Dara

8,000

CH06570

Birdwatch Ireland

Tionscadal Speisialta Ghealbháin Gaoithe na hÉireann

Poblacht na hÉireann

CH06576

Amharcealaíona Cheantar Chinn Mhara

Oibreacha ar Theach na Cúirte, Cinn Mhara, 2017

10,000

Gaillimh - Co. na Gaillimhe

3,833

CH06583

Cumann Beachairí Thiobraid Árann
Theas

Oideachas Pailneoirí i dTiobraid Árann Theas i
gcomhréir le is an bPlean Uile-Éireann um Pailneoirí

Tiobraid Árann - Tiobraid Árann Theas

2,000

CH06587

Comhairle Contae Chiarraí

Tuarascáil Caomhnaithe Chill Imleach

Ciarraí

2,500

CH06589

Féile Ellen Hutchins

Féile Ellen Hutchins - Conair & Féile Oidhreachta
Ilmheánach, Bá Bheanntraí

Corcaigh - Co. Chorcaí

4.500

CH06592

Lismore Heritage Company Ltd by
Guarantee

Port Láirge - Co. Phort Láirge

4,701

CH06593

Grúpa Comhshaoil na Mala Raithní

Féile Ballaí Cloiche na Mala Raithní 2017

Maigh Eo

2,900

CH06601

Scoil Fhoraois an Fhionnuisce

Scoil na Foraoise do Thaistealaithe Óga

Baile Átha Cliath - Cathair BÁC

3,000

CH06607

James O’Driscoll

Staidéar fótagraimméadrachta Chnoc na Spíonán,
Co.Cill Mhantáin

Cill Mhantáin

4,000

CH06614

lveragh Learning Landscapes

Deireadh Seachtaine - lveragh Learning Landscapes

Ciarraí

4,000

CH06620

Digital Heritage Age

Ros Comáin Tionscadal 3T - Snoiteáin de Shíle na gcíoch

Ros Comáin

1,450

CH06629

Grúpa Comhshaoil na Mala Raithní

Mapáil Gnáthóg & Plean Gníomhaíochta um Bithéagsúlacht,
Mala Raithní

Maigh Eo

7.000

CH06637

Cumann Forbartha Thuaim Gréine

Comharthaíocht léirmhínitheach, Eaglais 10ú
haois Naomh Crónáin, Co. An Clár

An Clár

4,000

CH06645

Paróiste na Nuachabhala maidir leis
an mBogh-Bheistrí in Eaglais na
Tríonóide Naofa

Deisiúcháin Cloiche ar Fhéitheach na Fuinneioige in
Eaglais na Tríonóide Naofa, Cathair na Mart

Maigh Eo

5,000

CH06647

Lands of Eogain

Mná in Oidhreacht agus i mBéaloideas Inis Eoghain

Dún na nGall

1,045

The Round Hill Lismore - Tionscadal - Suirbhé Seandálaíochta -
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DEONTAIS OIDHREACHTA POBAILBHUNAITHE (ar leanúint)
Uimhir Thag.

CH06649
CH06657

Ainm an Fhaighteora
Institiúid Teicneolaíochta Shligigh/
Grúpa Oidhreachta Dhíseart
Fóram Pobail Chluain Eois

Limistéar an Údaráis Áitiúil

Teideal an Tionscadail

Méid Íoctha €

Bearta caomhnaithe le haghaidh an choimpléisc
seandálaíochta, Díseart, Co. Dhún na nGall 2017

Dún na nGall

5,000

Suirbhé ar Chaisleán Chluain Eois

Muineachán

7,793

Tionscadal Chearc Fhraoigh Phortach Bhaile Daighean

Ros Comáin

5,500

5,000

CH06659

Tionscadal Chearc Fhraoigh Phortach
Bhaile Daighean

CH06689

RURALIA

RURALIA 2017- Comhlachas idirnáisiúnta maidir le
seandálaíocht lonnaíochtaí meánaoiseacha agus saol an tuath Comhdháil Bhliantúil

Cill Chainnigh, Ros Comáin,
Loch Garman

CH06691

Ionad Amharcealaíona don
Ealaíon Comhaimseartha

Sraith de cheardlanna agus gníomhaíochtaí a bhaileodh dóchas,
brionglóidí agus scéalta na ndaoine i ndáil le Co. Cheatharlach

Ceatharlach

CH06701

Cumann Caomhnaithe an Mhachaire

Comhartha um beathra éan a dhearadh agus a chur suas
sa Mhachaire

CH06707

Leabharlanna Thiobraid Árann

Gairdín Fiadhúlra Uirbeach, Leabharlann Charraig na Siúire

CH06710

Portlaoise Tidy Towns

CH06714

Edenderry Historical Society

Conair Oidhreachta & Closturas Éadan Doire

CH06717

St Abban’s Monastic Site Conservation
Committee

Oibreacha Caomhnaithe ar an mBinn Thoir (Céim11)
agus Caomhnú Láithreán Mainistreach Naomh Abán,
Áirse Saingil Eaglais Mheánaoiseach Chill Abán, Laois

CH06721

Tionscadal - Venture Out Wilderness Clg

10,000

Ciarraí

1,000

Tiobraid Árann - Tiobraid Árann
Thuaidh, Tiobraid Árann - Tiobraid
Árann Theas

1,500

Laois

8,000

Uíbh Fhailí

2,000

Laois

2,500

Tionscadal - Venture Out ‘Connected Communities’, Gaillimh

Gaillimh - Co. na Gaillimhe,
Gaillimh - Cathair na Gaillimhe

2,000

Bunachar Thionscadal Oidhreachta Ghleann na Madadh
Bhuíbheanach

Gaillimh - Co. na Gaillimhe

4,700

Droichead meáite 100 bl;iana d’aois a athchóiriú/Clár
Eolais a chur suas ag Teach an Mhargaidh, 2017

An Clár

2,239

Corcaigh - Co. Chorcaí,
Luimneach - Co. Luimnigh

4,800

CH06725

Tionscadal Oidhreachta Ghleann
na Madadh Bhuíbheanach

CH06732

Comhairle Pobail na Scairbhe

CH06737

Forbairt Bhealach Eabhrat CLG

CH06739

Coiste Reilige Chill Taobháin

Caomhnú Práinneach ar Eaglais Mheánaoiseach Pharóiste
Chill Taobháin agus an Boghta Adhlactha in aice léi

Ros Comáin

5,000

CH06747

Baile Slachtmhar Dhún Fionnachaidh

Tionscadal Eolais Fiadhúlra Dhún Fionnachaidh

Dún na nGall

2,364

CH06748

Cumann Uiscebhealí na Gaillimhe

Animating the Evolution of Galway’s Waterways

Gaillimh - Cathair na Gaillimhe

4,000

CH06750

Cumann Caomhnaithe Reilig
Bhaile Chrúis

An Mhí

1,000

CH06751

Forbairt Pobail Órán Mór

Caomhnú bhratach 1916 Órán Mór/Mheáraí

Gaillimh - Co. na Gaillimhe

6,200

CH06754

Drogheda Local Voices

Plean Caomhnaithe Ghuthanna Áitiúla Dhroiche Átha

Lú

1,634

CH06765

Cumann Beachaire an Chláir

Cumann Beachaire an Chláir & Beachlann Chomhairle
Contae an Chláir & oideachas um pailneoirí, iarláithreán
líonadh talún, Dúire, Inis

An Clár

2,500

CH06783

Groupa Forbartha Bheannchar

Caomhnú, Léirmhíniú agus Plean Bainistíochta
Bheannachair

Uíbh Fhailí

5,000

CH06785

Foireann Bhaile Ros Comáin

Turas Oidhreachta Idirghníomhch Bhaile Ros Comáin 2017

Ros Comáin

8,000

CH06803

Cumann Staire Uibh Laoire

Clár Léirmhínithe i ndáil le hEaglais agus Reilig na Tríonóide
Naofa , Inse Geimhleach

Corcaigh - Co. Chorcaí

9,000

CH06807		

Lynda Huxley

Tionscadal Caomhnaithe Ghealbháin Gaoithe na hÉireann 2017

Tionscadal Oiliúna & Oideachais Bhealach Eabhra um Speicis
Choimhthíocha Ionracha

Tionscadal Oiliúna Fótagraimméadracht Reilig Bhaile Chrúis

4,854
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DEONTAIS OIDHREACHTA POBAILBHUNAITHE (ar leanúint)
Uimhir Thag.

CH06813

Ainm an Fhaighteora

Grúpa Caomhnaithe Shráid Cholmcille

Limistéar an Údaráis Áitiúil

Teideal an Tionscadail

Méid Íoctha €

Oibreacha Caomhnaithe ar Shráid Cholmcille

Dún na nGall

4,000

CH06814

Coiste Reilige an Chnoic Bhuí

Eaglais an Chnoic Bhuí agus na Clocha Oghaim Céim 3 caomhnú & suirbhéireacht 3D a chur i gcrích

Port Láirge - Co. Phort Láirge

5,247

CH06816

Tionscadal Béaloidis Chorcaí

Balla Cuimhneacháin Thionscadal Béaloidis Chorcaí

Corcaigh - Cathair Chorcaí

6,000

CH06819

PCDA

Laois

3,000

The ITMA Poster, Event Programme and Ephemera Collections:
Assessment and Archival Storage

Baile Átha Cliath - Cathair BÁC

6,500

CH06820

Cartlann Cheol Traidisiúnta na hÉireann

Plean caomhnaithe le haghaidh Chaisleán Lé, Co. Laoise 2017

CH06832

Grúpa Oidhreachta Inis Caoin

Modheolaíocht Caomhnaithe, Boghtaí Mhic Mathúna,
Inis Caoin

Muineachán

2,650

CH06833

Grúpa Oidhreachta na Mainistreach

Iniúchadh Oidhreachta na Mainistreach 2017

Gaillimh - Co. na Gaillimhe

5,000

CH06836

Thomas Earley

Plean Bainistíochta Gnáthóg Mount Allen

Ros Comáin

2,000

CH06839

Comhpháirtíocht Loch nEathach

The Song of the Bog - Heritage Past, Present and Future

Éire ar fad

2,500

CH06848

Therese Ryan

Ard Éireann Baile na Manach, Athchóiriú ar obair phlástair
ón Ré Victeoiriach Luath agus Ceardlann Oiliúna

Corcaigh - Co. Chorcaí

4,500

CH06849

Louth Nature Trust

Scéim Caomhnaithe Bhaile Trá um an Gheabhró Bheag

Lú

2,852

CH06851

Grúpa Oidhreachta agus Staire
Ard an Rátha GAP

Doon Fort (DG064-011), Co. Dún na nGall, Geophysical,
Photogrammetry and Topornmhical Surveys 2017

Dún na nGall

5,000

CH06853

Cumann Staire Chill Chainnigh

Bailiúchán Cartlainne Wheeler-Cuffe 2017 i
gCumann Seandálaíochta Chill Chainnigh

Cill Chainnigh

4,100

CH06859

Grúpa Tionscadal an Oileáin Mhóir

Tionscadal na Spéartha Dorcha, an tOileán Mór

Corcaigh - Co. Chorcaí

1,278

CH06863

BirdWatch Ireland

Tionscadal Pórúcháin Éan, Toraigh

Dún na nGall

4,000

CH06872

Irish Wildlife Trust Laois Offaly

Suiteáil Boscaí Gealbhán Gaoithe, Port Laoise 2017

Laois

4,500

CH06873

Scurlogstown Olympiad Ltd

An Mhí

1,700

CH06884

Tullahought Community Development
Ltd

Imeachtaí Seachtain na hOidhreachta, Tulchacht

Cill Chainnigh

CH06885

Elizabeth Jones

Suirbhé Geofhisiciúil Chaisleán Bhaile an tSigínigh

Loch
Garman

CH06888

Alison Mac Cormaic

Project Build- Travel Through Time- Big people & little people
exploring architecture & town planning together

Gaillimh - Co. na Gaillimhe

CH06895

Daniel McNamara

Plean Bainistíochta Caomhnaithe, Óstán Railway,
Cathair na Mart

Maigh Eo

4,000

CH06897

Baile Slachtmhara an Bhrú

Plean Bainistíochta Caomhnaithe do Chaisleán
Bhaile Uí Dhroighneáin

Luimneach - Co. Luimnigh

4,000

CH06898

Cumann Staire Mhaigh Cuilinn

Comharthaíocht Léirmhínitheach dátheangach ag an Eiscir
agus Bóthar Rocks - Léacht phoiblí agus siúlóid

CH06903
CH06921

Comhairle Airgeadais Pharóiste
Ros Inbhir

700

2,500

529

907

Plean Bainistíochta Caomhnaithe - Mainistir Ghob an
Láin, Ros Inbhir, Co. Liatroma

6,000

Gníomhaíochtaí líonraithe an Ghrúpa Oidhreachta
agus imeachtaí Sheachtain na hOidhreachta

3,000
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DEONTAIS OIDHREACHTA POBAILBHUNAITHE (ar leanúint)
Uimhir Thag.

Ainm an Fhaighteora

Limistéar an Údaráis Áitiúil

Teideal an Tionscadail

Méid Íoctha €

CH06922

Paróiste Chluain Cearbán

Plean Bainistíochta Caomhnaithe Eaglais Naomh
Pádraig, Cluain Cearbán, Co. Mhaigh Eo

CH06927

Bogh-Bheistrí Naomh Lachtain

CCardlanna Samhraidh Seandálaíochta do Leanaí 2017
Eaglais Naomh Lachtain, Achadh Úr, Co. Chill Chainnigh

CH06932

BirdWatch Ireland

Nesting River Birds in Built Structures Survey 2017

1,500

CH06936

Ionad Athmhuintearais &
Síocháin Ghleann Crí

Archiving Peace: Cataloguing the Records of the Glencree
Centre for Peace and Reconciliation

5,000

CH06943

Grúpa Oidhreachta na Gráige

Tionscadal Beannaithe Chill Leáin

CH06950

Ardeaglais Theampall Chríost

CH06957

Grúpa Athchóirithe Reilig Croboy

Glanadh suas Reilig Croboy agus oibreacha athchóirithe
ar an mballa teorainn

5,000

CH06965

Paula Barrett

Tionscadail na Móna: Bere Island Colour Palette &
taifeadadh logainmneacha

4,989

CH06974

Cumann Luibheolaíochta na
Breataine agus na hÉireann

Tionscadal - Unlocking the wonder of Galway’s native
urban flora 2017

CH06984

Seirbhísí Óige Dheoise Chiarraí

Oibreacha athchóirithe ar Fhoirgneamh Mhainistir
Prionsiasach

CH06988

Baile Slachtmhaire an Ghleanntáin

Taifead gréasánbhunaithe maidir le Tionscadal
Oideachais chun Glúineach Bhiorach a Dhíothú

Corcaigh - Co. Chorcaí

CH06990

AKILEN Ltd.

Re-Rigging of the Historic Irish Sailing Vessel, ILEN

Luimneach- Cathair Luimnigh

CH06993

New Ross Needlecraft Ltd, áit a
gcoimeádtar Taipéis an Rois

Táipéis an Rois a Chaomhnú agus a Bhuanchoimeád

CH07000

Cumann Staire Laoise

Plean Caomhnaithe Dhún Cosantói, Port Laoise,
Céim 3: Beartais Caomhnaithe

Laois

Tionscadal 18 Ormond Shopfront Restoration

Baile Átha Cliath - Cathair BÁC

CH07006

Iontaobhas Cathartha Bhaile Átha Cliath

5,000

Cill Chainnigh

Gaillimh - Co. na Gaillimhe

Nuashonrú ar Léirmíniú Liméar Ardeaglais Theampall
Chríost 2017

Athbhreithniú agus Measúnuú ar thionscadail oidhreachta
Iontaobhas Forbartha Thrá Mhór, Trá Mór, Co. Phort Láirge

2,500

3,000

5,000

Gaillimh - Cathair na Gaillimhe

1,000

6,000

4,000

10,000

3,000

4,000

10,000

Port Láirge - Co. Phort Láirge

6,000

Caherdaniel Scaled Solar Model Walk

Ciarraí

3,000

Cumann Seanré an Chreagáin

Aveling Porter Steam Roller Restoration CÉIM 3

Gaillimh - Co. na Gaillimhe

5,500

Comhar Dún Chaocháin Teo

Caomhnú agus Bainistiú Láithreáin Chorrán Buí

1,209

CH07057

Líonra Dúlra Chorcaí

Suirbhé ar an dobharchú uirbeach i gCathair Chorcaí,
gníomhaíochtaí feasachta agus gearrscannán

3,400

CH07061

Neil Lucey

Tionscadal Oidhreachta - Destination Gougane Barra

CH07071

Baile Slachtmhaire Dheilginse

Dalkey’s Medieval History - The Seven Castles

CH07015

Iontaobhas Forbartha Thrá Mhór

CH07035

Spéir Dhorcha Chathair Dónall

CH07047
CH07049

CH07081

Grúpa Athghiniúna Bhéal Átha Seanaidh

Corcaigh - Co. Chorcaí

5,000

Dublin - Dun Laoghaire/Rathdown

6,000

Tionscadal Léirmhínitheach ar Reilig na mBochtán,
Bhéal Átha Seanaidh 2017

2,000

CH07085

Irish Wildbird Conservancy (ag
trádáil mar BirdWatch Ireland)

Oidhreacht Nádúrtha na hÉireann a Cheiliúradh le linn
Sheachtain na hOidhreachta

4,934

CH07086

IRD Duhallow Clg

The Duhallow Historic Graves Completion Proiect & 3
imeacht de chuid Sheachtain na hOidhreachta

3,500
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DEONTAIS OIDHREACHTA POBAILBHUNAITHE (ar leanúint)
Uimhir Thag.

Ainm an Fhaighteora

Limistéar an Údaráis Áitiúil

Teideal an Tionscadail

Méid Íoctha €

CH07092

Músaem Contae Chiarraí

The Tomb in the Lab - Imeachtaí Seandálaíochta Poiblí
mar chuid d'Fhéile Eolaíochta Chiarraí

6,000

CH07094

Comhairle Pobail Chill Fhionáin

Suirbhé Geofhisiciúil ar Mhóta Chill Fhíonáin,
Co. Luiimnigh

5,500

CH07106

Coiste an Bheistrí

Oibreacha caomhnaithe ar Eaglais Nomh Eoin,
Baile an Caisil, Co. Mhaigh Eo

CH07109

Baile Slachtmhaire Neidín

Turas, Scéal, Léarscáil Pháirc Choill Rinn na gCros

3,500

CH07110

Baile Slachtmhaire Bhaile an Daighin

Gairdín Pobail Fiadhúlra agus Pailneoirí Bhaile an Daighin

2,000

CH07112

Baile Slachtmhaire Léim an Bhradáin

Athchóiriú Theach Bád Chaisleán Léim an Bhradáin

3,000

CH07113

Caomhnú Ialtóg Éireann

BATLAS 2020 Imeachtaí Oiliúna i g Co. an Chláir &
Co. na Gaillimhe

CH07123

Gréasán Oidhreachta Iarthar Luimnigh

CH07124

BirdWatch Ireland

CH07127

Maigh Eo

4,000

An Clár, Gaillimh - Co. na Gaillimhe,
Gaillimh - Cathair na Gaillimhe

1, 900

Luimneach - Contae Luimnigh

2,628

Making nature accessible - wildlife outside your window

Gaillimh - Co. na Gaillimhe, Ciarraí,
Tiobraid Árann - Tiobraid Árann Theas

3,220

Teach Tenakill Lalor, Ráithín
Chuileannáin

Tuarascáil Caomhnaithe - Teach Tenakill Lalor,
Ráithín Chuileannáin

Laois

5,000

CH07131

Viscount de Vesci

Plean caomhnaithe - Sean-eaglais agus Reilig, Diméin
Mhainistir Laoise

Laois

2,000

CH07133

Baile Slachtmhaire an Fhéir Bháin

Comharthaíocht Lasmuigh 2017 - Iniúchadh
Bithéagsúlachta & Plean Bainistíochta an Fhéir Bháin

Uíbh Fhailí

1,959

CH07136

Cairde Choillte Mhuirlinne

Taighde i gCoillte Mhuirlinne - Heritage Conservation
and Woodland Coppicing Research 2017

Gaillimh - Cathair na Gaillimhe

2,500

CH07139

Comhairle Pobail Chill Fhionáin

Preserving Ireland’s Nalural Night Skies

Maigh Eo

3,000

CH07141

OWLS The Childrens Nature Charity

Nature Adventures - Imeachtaí um ghníomhaíochtaí
poiblí allamuigh

Baile Átha Cliath - Fine Gall

1,000

CH07142

County Nature Trust

Swift-Haven: Láithreain nua do neadacha Gabhlán Gaoithe
i mBun an Tábhairne 2 017

Corcaigh - Co. Chorcaí

CH07149

Caomhnú Ialtóg na hÉireann

CH07155

Grúpa Reilig na Tríonóide Naofa,
an Ghrianán

CH07158

Natural Heritage and Our Communities: Gníomhaíochtaí
Idirghníomhacha le haghaidh Sheachtain na hOidhreachta 2017

492

BÁC - Dun Laoghaire/Ráth an Dúin

2,000

Plean Bainistíochta Caomhnaithe Reilig na Tríonóide
Naofa, an Ghrianán RMP WH030)

An Iarmhí

2,000

Comhairle Contae Mhuineacháin

Plean Bainistíochta Caomhnaithe Pháirc Ros Mór

Muineachan

1,936

CH07159

Cartlann LGBT Chorcaí

Cartlann LGBT Chorcaí - catalógú agus eisiúint

Corcaigh - Cathair Chorcaí

3,000

CH07163

Grúpa Oidhreachta Pharóiste
Naomh Eoin

Oibreacha caomhnaithe práinneacha a chur i gcrích ar
bhinn na hEaglaise Meánaoisí Pharóiste Rinn Dúin

Ros Comáin

10,000

CH07167

Eaglais Naomh Muire

Loch Garman

2,500

CH07171

Waterford Traveller Community
Development Project Ltd

Port Láirge - Cathair Phort Láirge

4,707

CH07174

Dúchas na Gaillimhe - Iontaobhas
Cathartha na Gaillimhe

Gaillimh - Cathair na Gaillimhe

CH07175

Ealain na Gaeltachta Teo

Dún na nGall

Waterford Traveller CDP Family History Project 2017

1,500

2,500
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DEONTAIS OIDHREACHTA POBAILBHUNAITHE (ar leanúint)
Uimhir Thag.

Ainm an Fhaighteora

CH07181

Cóilín Ó Drisceoil

CH07197

Eaglais na hÉireann, Srath an Urláir

CH07202

Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge

CH07205

Cartlann Bhaile Átha Cliath

CH07207

Robbie Crichton

CH07211

Green Sod Ireland

Limistéar an Údaráis Áitiúil

Teideal an Tionscadail

Méid Íoctha €

Cill Chainnigh

8,700

Dún na nGall

1,241

Boxing clever for pine marten conservation

Poblacht na hÉireann

2,939

Wide Street Commission Map Conservation Project 2017

Baile Átha Cliath - Cathair BÁC

3,500

Corcaigh - Co. Chorcaí

9,000

Samhail Dhigiteach 3T de Cill Chainnigh Meánaoisí Céim 2

Green Sod Ireland Wild Bee Presentations

Gaillimh - Cathair na Gaillimhe

900

CH07221

Olivia Crowe

Poblacht na hÉireann

5,000

CH07224

Trevor Fennell

Laois

6,000

CH07228
CH07230
CH07237

4,500

Club Gunna na Gráige
Poblacht na hÉireann

Irish Committee of Blue Shield

1,780

Ardeaglais Fhionnbharra, Corcaigh

St. FinBarres Marble Panel Conservation

Corcaigh - Cathair Chorcaí

CH07241

Fóram Oidhreachta Ghleann Da Loch/
Scoil Seandálaíochta COBÁC

2017 Glendalough Graveyard Survey: community archaeology
and research

Cill Mhantáin

CH07251

Cumann Áitritheoirí Broomfield &
Ceantar Máguaird

Creatures of the Night Proiect

An Mhí

500

Margharita Solon, McAuley Place

Enhancement of Woodland Garden through Volunteer
Programme and workshops

Cill Dara

290

Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte

Conservation Plan for St Davnet’s former psychiatric hospital,
Monaghan

Muineachán

5,500

1,200

CH07259
CH07264

10,000

2,800

CH07271

Grúpa Oidhreachta Aird Mhór na Gráinsí The Mill & Churchquarter Gravevard Survey

Port Láirge - Co. Phort Láirge

CBH05788

Grúpa Caomhnaithe Chaisleán
Chill Bharrainn

Fothraigh Chaisleán Chill Bharrainn

Dún na nGall

959

Grúpa Oidhreachta Shliabh Coillte

The Final Remote Sensing Survey Of Kilmokea Enclosure
Using Radar

Loch Garman

946

CBH05854

Grúpa Oidhreachta Ros Comáin

Crannóg a iniúchadh i Loch na nÉan, Co. Ros Comáin

Ros Comáin

850

CBH05986

Grúpa Fhir Cnoc an Dúin, Cumann
Ealaíon agus Staire (FMGA&HS)

Plean Caomhnaithe - Green Fort, Sligeach

Sligeach

3,000

CBH06106

Iontaobhas Theach Rothe

Nuashonrú ar Phlean Caomhnaithe Theach Rothen

Cill Chainnigh

7,500

Conservation of Bandon King Billy Flag

Corcaigh - Co. Chorcaí

7,500

Cartlann - Juscice for Magdalenes Research’ Archive - a
chartlannú agus a stóráil

Port Láirge - Cathair Phort Láirge

CB H05807

CBH06137

Coiste Baile Múrtha Dhroichead
na Bandan

CBH06176

Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge

CBH05475

Tullahought Community Development
Limited

980

500

IOMLÁN

569,135
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DEONTAIS CAOMHNAITHE TUÍODÓIREACHTA
Uimhir Thag.

Ainm an Fhaighteora

Limistéar an Údaráis Áitiúil

Teideal an Tionscadail

Méid Íoctha €

TC06684

Conor Healy

Atuíodóireacht, Rosach Chon

Corcaigh - Co. Chorcaí

TC06782

Paul Drum

Atuíodóireacht Theachín Assally

Loch Garman

10,000

TC06852

Laurence Breslin

Atuíodóireacht Theachín Chró an Chaorthainn

Dún na nGall

1,000

TC06905

Tanya McGilligan

Atuíodóireacht Theachín Vernie, na Cealla Beaga

Dún na nGall

6,000

TC0691 l

Teresa Farrell

Deisiúcháin ar dhíon tuí, an Cheathrú Chaol,
Co. Dún na nGall

Dún na nGall

1,500

TC06964

Stephen Burke

Athchóiriú Díon Theachín na Seamróige

Ciarraí

TC06970

Lar Hogan

Tuarascáil caomhnaithe agus Tuíodóireacht Theach
Tábhairne Sheeran, Cúil Ruáin

Laois

6,000

TC07002

Catriona Boland

Dan & Mollys Pub, Atuíodóireacht agus deisiúcháin dín

Uíbh Fhailí

2,000

TC07058

Trustees of Glencolmcille

Atuíodóireaxcht ar Theachín i nDaonbhaile
Ghleann Cholm Cille

Dún na nGall

3,000

TC07102

Brian Kennedy

Atuíodóireacht Mhúsaem Radharc an Ghleanna
- Old Time Cottage

Liatrom

5,000

TC07219

Janine Westbury

Achóiriú tuíodóireachta i nDroim na Cearta

Dún na nGall

5,000

IOMLÁN

4,500

10,000

54,000
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DEONTAIS FAOIN gCLÁR UM CHAIGHDEÁIN MÚSAEM IN ÉIRINN
Uimhir Thag.

Ainm an Fhaighteora

Teideal an Tionscadail

Limistéar an Údaráis Áitiúil

Méid Íoctha €

MC08019

Oidhreacht Chorca Dhuibhne

Trealamh stórála agus taispeántais - Músaem
Chorca Dhuibhne

Ciarraí

1,100

MC08020

Waterford Treasures Three Museums in
the Viking Triangle

Péire Scannán Jackson Dublin 1810 a chaomhnú lena gcur
ar taispeáint go poiblí

Port Láirge - Cathair Phort Láirge

2,800

MC08043

Ionad Oidhreachta RCPI

Athstóráil a dhéanamh ar RCPI Medical Instrument &
Materia Media Collection 20 I8

Baile Átha Cliath - Cathair BÁC

1,400

MC08044

Músaem Hunt

Suirbhé Caomhnaithe ar Bhailiúchán na gCré-earraí i
Músaem Hunt

Luimneach, Cathair
Luimnigh, Luimneach Co. Luimnigh

2,750

MC08052

Músaem Cathrach na Gaillimhe

Tuilleadh seilfeanna le haghaidh bailiúchán cloch
meánaoiseach Mhúsaem Cathair na Gaillimhe

Gaillimh - Cathair na Gaillimhe

2,800

MC08053

Gailearaí an Bhuitléaraigh

Buanbhailiúchán Ghailearaí an Bhuitléaraigh Príomhshaothair a chaomhnú agus a fhrámáil

Cill Chainnigh

4,000

MC08055

Músaem Contae Chiarraí

Antarctica: Conserving the Collections

Ciarraí

3,592

MC08056

Teach, Crannlann agus Gairdíní Fhóite

Obair leanúnachchun péinteáalcaha speisialta a chaomhnú
agus a athchóiriú i dTeach Fhóite, Corcaigh, samhradh 2018

Corcaigh - Co. Chorcaí

2,000

MC08058

Cartlann Scannnán na hÉireann,
Institiúid Scannán na hÉireann

Tionscadal - Bailiúchán Corballis a Chaomhnú

Éire ar fad, Baile Átha Cliath - Cathair BÁC

2,268

MC08061

Músaem an Zú

Samhlacha Gloine Blaschka a athchóiriú agus a chur ar
taispeáint i nMúsaen an Zú

MC08099

Músaem Ionad Oidhreachta
Bhaile Átha Í

Measúnú um Bail agus Riachtanais ar bhailiúchán
an Mhúsaeim

Cill Dara

4,000

MC08102

Gailearaí Ealaíne Crawford

Dealbha Ársa a Chaomhnú 2018

Poblacht na hÉireann

2,900

MC08107

Músaem Náisiúnta Cló

Cúram a thabhairt do Leabharlann agus Bailiúchán
Seisialta an Mhúsaeim Náisiúnta Cló

BÁC - BÁC Theas

1,300

MC08108

Músaem Dhroichead Átha,
Ard an Mhuilinn

Páipéir Puxley a chatalógú agus a chaomhnú

Corcaigh - Co. Chorcaí

3,000

MC08114

Drogheda Museum Millmount

cartlann Páipéir a chaomhnú

Lú

1,500

MC0SI 17

Gailearaí na Lánaí Arda

Measúnú ar Bhail aagus Tuarascálacha Nuashonraithe
curtha i gcrích maidir le Bailiúchán Ealaíon Bardasach
Dhroichead Átha

Lú

4 000

Gaillimh - Cathair na Gaillimhe

4,000

MC07013

Páilín sochraide ón 17ú/18ú haois a chaomhnú

2,044

IOMLÁN

45,454
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DEONTAIS UM CHUAIRTEANNA STAIDÉIR ARDTAILTE
Uimhir Thag.

Ainm an Fhaighteora

Limistéar an Údaráis Áitiúil

Teideal an Tionscadail

Méid Íoctha €

UN08143

Leitrim Integrated Development
Company CLG

Liatrom

4,350

UN08147

Grúpa Ardtailte Chuaille

Lú

1,800

UN08148

Seanchumann Ghabhar na hÉireann

Maigh Eo

4,300

UN08149

Ionad Shliabh Sneachta

Dún na nGall

2,557

UN08150

Turasóireacht Úna Bhán

Ros Comáin

4,200

UN08152

Cumann Forbartha an Líonáin

Gaillimh

4,036

UN08153

Comhairle Ardtailte Chill Mhantáin

Cill Mhantáin

1,500

UN08154

Grúpa Forbartha Chill Chríost/an
Chorrbhaile

Gaillimh

1,300

UN08155

Forbairt Mhaigh Eo Thiar Theas
Cuideachta Forbartha le haghaidh
Ardtailte Néifinn Bheag

Maigh Eo

3,726

UN08156

Custodians of Achill Mission Estate

Maigh Eo

3,577

UN08157

Cuideachta Forbartha Áitiúil an Chláir

An Clár

UN08158

Iontaobhas Oidhreachta Mhúrn

Down

UN08161

Fóram Rochtana na gCruacha
Dubha

Ciarraí

Cuairt staidéir go Gairdíní na Tamhnaí Móire &
Sliabh gCalann Deireadh Fómhair 20I8

		

560

4,700

2 455

39,061
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SCÉIM POBAIL BLIAIN EORPACH NA hOIDHREACHTA CULTÚRTHA
Uimhir Thag.

CH07295
CH07308

Ainm an Fhaighteora

Limistéar an Údaráis Áitiúil

Teideal an Tionscadail

Méid Íoctha €

Cumann Staire Fhíodh Ard

Atlas Digiteach Fhíoch Ard

Tiobraid Árann - Tiobraid Árann Theas

Cumann Oidhreachta Eanach Dhúin

Taifead de na tobreacha clocha i bparóiste Eanach Dhúin,
Co. na Gaillimhe

Gaillimh - Co. na Gaillimhe

2,208

1,714

CH07310

The Edward Richards - Open Memorial
Trust

Tionscadal - Cartlann Monksgrange 20I8

Loch Garman

5,000

CH07340

Ó Bhéal

Ó Bhéal: Heritage in Poetry series

Corcaigh - Cathair Chorcaí

2,598

CH07342

Cogan Heritage

www.carndonaghherilage.com -Forbairt an tsuímh gréasáin

Dún na nGall

1,000

CH07347

Coiste Reilig Lana an Tae

Cobhsú agus oibreacha athchóirithe ar chéimeanna
cloiche Shéipéal Maunsell, Lána an Tae

Cill Dara

8,000

CH07352

Coiste Amlíne Dhaingean Uí Chúis/
Corca Dhuibhne

Amlíne Dhaingean Uí Chúis/Corca Dhuibhne

Ciarraí

5,000

CH07359

Cumann Staire Mhaigh Bholg

Tionscadal caomhnaithe seaneaglais agus reilig Mhaigh Bholg
2018

An Cabhán

5,000

CH07377

Eaglais na hÉireann, Cill Tiarnáin,
Co. BÁC

Deisiúcháin agus caomhnú teicstíle - Paróiste Eaglais na
hÉireann Chill Tiarnáin, Co. BÁC

Baile Átha Cliath - Dun Laoghaire/
Rath an Dúin

6,000

CH07397

Teach Ormston, Ionad
Acmhainne Cultúrtha

World Recipe Exchange

Luimneach - Cathair Luimnigh

5,635

CH07398

Comhaontas Gnó agus Pobail
Lios Tuathail

Getting Stuck-in with Stucco: Pat McAuliffe,'s, Lios Tuathail

Ciarraí

4,600

Plean Bainistíochta Caomhnaithe - Mainistir Mheánaoiseach
Chluain Soileann

Ros Comáin

5,500

CH07400

Cumann Forbartha Phort Reanna CLG

CH07404

Ionad Acmhainne Ráth Maoláin

Caomhnú Mhainistir Ráth Maoláin Céim 2 2018 Simléar Seacaibíneach

Dún na nGall

8,000

CH07412

Músaem Hunt

Tionscadal - Luimneach 3T

Luimneach - Co. Luimnigh

5,300

CH074 l7

Cumann Staire Chill Dhéagláin

Conair Oidhreachta Chill Dhéagláin

An Mhí

3,000

CH074 l8

Landscape Alliance Ireland

National Landscape Forum 2018 Ireland’s Waterscapes

An Clár, Galway- Galway
County, Tiobraid Árann Tiobraid Árann Thuaidh

1,500

Seomra Éalaithe Robert Boyle - puzail a réiteach, leideanna a
aimsiú agus eolas a fháil faoi Boyle agus a nasc le Baile
Oidhreachta an Leasa Mhóir

Port Láirge - Co. Phort Láirge

5,000

CH07419

Cuideachta Oidhreachta an Leasa Mhóir

Co. Luimnigh, Tiobraid Árann - Tiobraid
Árann Thuaidh, Tiobraid Árann Tiobraid Árann Theas. Éire ar fad

CH07437

Cumann Ceathartha na hÉireann

Seimineár: Exploring the Irish Landscape

CH07439

Coiste Reilig an Chnoic Bhuí

KEaglais agus Clocha Oghaim an Chnoic Bhuí - Céim 4
Obair Daingnithe

Port Láirge - Co. Phort Láirge

8,000

CH07440

Baile Slachtmhaire Mhuine Mheá

Plean um Fhaiche an Bhaile Mhuine Mheá a
Chaomhnú, a Bhainistiú agus a Léirmhíniú

Gaillimh - Co. na Gaillimhe

5,000

CH07452

Baile Slachtmhaire Chill na Seanrátha

Limistéar an bhoghta brící in Eaglais Ráth Chill na Seanrátha
a chaomhnú

An Chabháin

7,000

CH07453

Coiste Reilg Chill Taobháin

Ros Comáin

4,274

CH07461

Féile Brian Ború

Oibreacha caomhnaithe práinneacha ar Eaglais
Mheánaoiseach Pharóiste Chill Taobháin agus an Boghta
Adhlactha in aice léi

5,348

Féile Brian Ború, 4-8 Iúil 2018

An Clár, Tiobraid Árann - Tiobraid Árann Thuaidh 1,500

CH07477

Meitheal Mara

Making a Connection through Currachs, Cathair Chorcaí 2018

Corcaigh - Cathair Chorcaí

5,500

CH07480

Bóithre Tuaithe & Conair Cultúrtha
na hÉireann

Railí Rothaíochta Oidhreachta Buifin 2018

Laois

3,000

An Chomhairle Oidhreachta| Tuarascáil Bhliantúil 2018 1 1

124

SCÉIM POBAIL BHLIAIN EORPACH NA hOIDHREACHTA CULTÚRTHA (ar leanúint)
Uimhir Thag.

Ainm an Fhaighteora

Teideal an Tionscadail

Limistéar an Údaráis Áitiúil

Méid Íoctha €

CH07483

Comhairle Caomhnaithe Phortaigh
na hÉireann

Restoring Essential Sphagnum Moss Growth on Cutover Bog
Habitat at Girley, Co. Meath

An Mhí

4,000

CH07486

Comhairle Caomhnaithe Phortaigh
na hÉireann

Developing a Conservation Management Plan for butterflies on
Lullymore West Bog, Cill Dara 2018-2025

Cill Dara

4,000

CH07488

Comhairle Caomhnaithe Phortaigh
na hÉireann

Curlew Conservation Action Programme on Lodge
Bog, Co. Cill Dara

Cill Dara

4,000

CH07496

Resurrecting Monuments

Survey of Aideen’s Grave Portal Tomb al Howth Castle and a
study of the surrounding landscape

BÁC - Fine Gall

1,497

CH07497

Cumann Forbartha Cheantar
Mheathas Troim

Eispéaras Oidhreachta Mheathas Troim

Longfort

2,000

CH07500

Umha Aois

Umha Aois 2018 - Siompósiam

Ciarraí

5,000

CH07503

Grúpa Forbartha Dhaingean
Uí Dhochartaigh

Tuarascáil Caomhnaithe - Daingean
Uí Dhochartaigh 2018

Dún na nGall

4.000

CH07505

SPAB Ireland

SPAB Ireland Working Party 2018, An Cabhail
Mhór, Cill Iníne Baoith Co. an Chláir

An Clár

6,500

CH07512

Tionscadal Fhornéis Shliabh Eachtaí

Oiliúint i scil an bhruinnithe tinní

Gaillimh - Co. na Gaillimhe

6,000

C H07526

Grúpa Oidhreachta Dhíseart

Léirmhíniú a dhéanamh ar choimpléasc
Dhíseart, Co Dún na nGall

Dún na nGall

2,100

CH07528

BirdWatch Ireland

Borradh a chur faoi ghnáthóga i Móinéir Thearmann Caithreach

Maigh Eo

4,110

CH07532

Baile Slachtmhaire an Bhrú

Comhartha Léirmhínitheach Chaisleán Bhaile Uí Dhroighneáin

Luimneach - Co. Luimnigh

1,000

CH07536

Foras Ailtireachta na hÉireann

Open House Dublin- Féile Ailtireachta

Baile Átha Cliath - Cathair BÁC, BÁC
- Dun Laoghaire/Ráth an Dúin

7,000

CH07538

Grúpa Comhshaoil na Mala Raithní

FéileBallaíCloichenaMalaRaithní - 18-20 Bealtaine 2018

Maigh Eo

3,400

CH07552

Cumann Caomhnaithe Mhainistir
Chill Mhic Réanáin

Measúnú ar Thúr / Altóir agus Boghta Sheaneaglais Chill
Mhic Réanáin maidir lena gcaomhnú

Dún na nGall

8,000

CH07555

Tionscadal Béaloidis Chorcaí

Tionscadal Béaloidis Chorcaí - Catalóg ar líne um Stair ó
Bhéal

Corcaigh - Cathair Chorcaí

4,000

CH07556

Earthen Building UK and Ireland

Clayfest! 2018

Loch Garman

5,744

CH07558

Féile Scannán Offiine

Vintage Luminaries - lluminated Heritage Trail - an 50ú
Sheachtain Seanré Bhiorra

Uíbh Fhailí

3,000

Cumann Forbartha Thuaim Gréine

Cur i láthair agus Comhartha Eaglais Naomh
Crónáin ón 10ú aois, Tuaim Gréine, Co. an Chláir

An Clár

4,000

CH07564

Grúpa Caomhnaithe Shráid Cholmcille

Tionscadal Caomhnaithe Shráid Cholmcille

Dún na nGall

7,672

CH07570

Teach Rothe

Deisiúcháin Dín Theach Rothe

Cill Chainnigh

2,950

Iontaobhas an Mháigh

Connecting with the Maigue River Community Event Programme,
Summer 2018

Luimneach - Co. Luimnigh

2,890

Recording the Headstones and Graves of Newtown Graveyard:
Phase 1 - 2018

Port Láirge - Co. Phort Láirge

1,956

Plean Caomhnaithe Ospidéal Lobhar, Baile na Carraige,
Co. na hIarmhí

An Iarmhí

8,000

Songs of Kilmuckridgce Tour Series

Loch Garman

2,000

CH07562

CH07573
CH07580
CH07589
CH07595

CH07603
CH07606

Cumann Staire Choill Mhic Thomáisín

Cumann Caomhnaithe Cheantar
Chill Bhicsí
Baile Slachtmhaire Chill Mhucraise
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CH07596

Grúpa Staire Chill Ia Inse

Conair Oidhreachta Chill Ia

CH07598

Grúpa Cothabhála gus Tacaíochta
Sheanreilg Chnoc Dhrom Dhúin

Tionscadal 2018

CH07601

Tionscadal Fhoirnéis Shlaibh Eachtaí

Deireadh Seachtaine an Bhruinnithe Tinní

CH07603

Baile Slachtmhaire Dhún Fionnachaidh

CH07606

Grúpa Oidhreachta Chinn Mhara

CH07612

Cork New Life Media

Limistéar an Údaráis Áitiúil

Méid Íoctha €

Corcaigh - Co. Chorcaí

1,990

An Cabhán

7,400

5,977

Tuarascáil Caomhnaithe & -Plean Bainistíochta - Teach
Mhargadh & Séadchomartha Lampa Dhún Fionnachaidh

Dún na nGall

4,000

Eaglais Naomh Colmán, Cinn Mhara, Co. na Gaillimhe Tionscadal Caomhanithe Céim 2- 2018

Gaillimh - Co. na Gaillimhe

8,000

Remarkable Women - clár faisnéise raidió

Corcaigh - Cathair Chorcaí, CorcaighCo. Chorcaí

Chorcaí 2,000

CH07614

Gréasán Oidhreachta &
Turasóireachta an Chreagain C.L.G.

Athchóiriú Gharraí Daingean an Chreagáin

Gaillimh - Co. na Gaillimhe

1,500

CH07615

ICOMOS Ireland

Good Practice Case S!udies illustrating the Faro
Convention in practice

Éire ar fad

5,000

CH07617

Ardeaglais Theampall Chríost,
Port Láirge

Ardeaglais Theampall Chríost, Port Láirge: Sharing
Stories of Community and Heritage, 2018

Port Láirge - Cathair Phort Láirge

CH07619

Grúpa Oidhreachta agus Staire
Ard an Rátha - GAP

An Dún, Dún na nGal - lnteractive Experience
“Connecting Doan Fort’s Landscapes

Dún na nGall

3,998

CH07621

Sligo Tidy Towns Partnership Ltd

Suirbhé Topografach ar Sheanreilg Shligeach 2018

Sligeach

1,661

CH07624

Cumann Staire agus
Seandalaíochta an Chláir

Deisiúchán ar fhuinneog theas Eaglais Theampall Uí
Mháille, Inis

An Clár

1,800

CH07625

Grúpa Chartlann Oidhreachta Fhearna

Tionscadal Caomhnaithe Eaglais Chluain 2018

Loch Garman

2,215

CH07626

lverk Show

Tionscadal Staire lverk Show

Cill Chainnigh

2,858

Oidhreacht Nádúrtha Shiúlóid Abhainn Chaoil

Luimneach - Co. Luimnigh

8,000

Weaving the first Thread through the Liberties

Baile Átha Cliath - Cathair BÁC

3,000

CH07629
CH07636

Comhairle Pobail an Ghleanna Rua agus
Baile Uí Argáin (i gcomhar le Baile
Slachtmhaire an Ghleanna Rua agus
Bhaile Uí Argáin)
Cumann Cultúrtha na Saoirsí

886

CH07658

Tionscadal Chearc Fhraoigh Phortach
Bhaile Daighean

Tionscadal Chearc Fhraoigh Phortach Bhaile Daighean

Ros Comáin

7,000

CH07665

Féile Ellen Hutchins

Learning to Love Lichens

Corcaigh - Co. Chorcaí

3,000

CH07667

An Óige

Speala a cheannach agus Oiliúint a chur ar fáil maidir lena
n-úsáid chun Raithneach a chur faoi snacht i Knochree, Co.
Cill Mhantáin 2018

Cill Mhantáin

1,290

CH07672

The Vincent Wildlife Trust

Go Wild Festival - Gaillimh 2018

Gaillimh - Co. na Gaillimhe,
Gaillimh - Cathair na Gaillimhe

8,000

Músaem Chnoc Mhuire

UUasciliú agus eolas a fháil faoi thaighde teaghlaigh, stair
áitiúil, agus béaloideas i Músaem Chnoc Muire

Maigh Eo

500

CH07684

Cumann Seoirseach na hÉireann

Great Georgian Architects: how they shaped the classical city
of Dublin talks. IGS CAH, fómhar 2018

Baile Átha Cliath - Cathair BÁC

900

CH07687

Ionad Theach na mBocht

Comhdháil na nEastát Talún, 30 Meitheamh 2018

Gaillimh - Co. na Gaillimhe

750

CH07697

Amharclann Hawk’s Well

The Way We Were - Post Shligigh 2018

Sligeach

7,900

CH07699

Grúpa Tionscadal an Oileáin Mhóir

An tOileán Mór: Cuimhneacháin 80 bliain chun aistriú
Dhún Bhaile Chaisleáin Bhéarra, a cheiliúradh

Corcaigh - Co. Chorcaí

1,400

CH07680
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Limistéar an Údaráis Áitiúil

Teideal an Tionscadail

Méid Íoctha €

CH07700

Úna Bhán Tourism Cooperative

Kings Journey - ‘Turas Bus Idirghníomhach i gCo.
Ros Comáin’ Bealtaine - Meán Fómhair 2018

Ros Comáin

3,000

CH07702

The Seamus Ennis Arts Centre

Cartlann Seamus Ennis T- Ionad Ealaíon Séamus Enni, an
Aill, Co. Bhaile Átha Cliath 2018

Baile Átha Cliath - Fine Gall

1,500

CH07707

Baile Slachtmhaire na Creaga

Iniúchadh Oidhreachta na Creaga

Gaillimh - Co. na Gaillimhe

5,000

CH07708

Grúpa Oidhreachta Curracha na Bóinne

Sraith Ceardlann as Gaeilge - Curracha a thógail

An Mhí

1,800

CH07716

Grúpa Gníomhaíochta Hollow Lane

Hollow Lane - Gearrscannan

An Cabháin

5,999

CH077l8

Ballyfarnon Community Enterprise
Group Ltd

Deisiúcháin ar an Stáisiún Meáchain

Ros Comáin

2,000

CH07719

Cumann Staire Áitiúil Chalraí

Suíomh gréasáin agus líonra - Memory of Calry

Sligeach

2,465

CH07720

Tionscadal Taighde Chluain Fearta

Gaillimh - Co. na Gaillimhe

1,300

CH07723

Acadamh Ríoga na hÉireann

To Preserve and Protect: Contemporary Issues in Irish Cultural
Heritage

Éire ar fad

1,680

CH07725

Forbairt Pobail Bhun Dobhráin
CLG

Suirbhé Caomhnaithe Ionad Pobail Bhun
Dobhráin (struchtúr cosanta

Dún na nGall

3,000

Tionscadal Caomhnaithe Eaglais Naomh Catherine

Dún na nGall

5,000

ConCaomhnú na Binne Thoir (Céim lll) and agus Áirse
Saingil Eaglais Naomh Abáin, Co Laois

Laois

8,000

Tionscadal Ardtailte Shliabh Eachtaí - Surbhé na mBothán 2018

CH07727

Coiste Staire & Oidhreachta na
Cealla Beaga

CH07731

Cumann Athchóirithe Mhainistir
Chill Abáin

CH07733

Forbairt Bhealach Eabhra CLG

Wild about Ballyhoura’s Bats 2018

Corcaigh - Co. Chorcaí,
Luimneach - Co. Luimnigh

6,418

CH07736

Baile Slachtmhaire Chaisleán
Uí Chonaill

Beginning the first phase of implementing the Caslleconnell
Castle CMP - 2018

Luimneach - Co. Luimnigh

4,700

CH07740

Glasnevin Trust

From Glasnevin Cemetery to the Great War - Connecting local
students to local scories of the past

Baile Átha Cliath - Cathair BÁC

4,494

CH07742

The 100 Archive

100 Archive Website lmprovements

Éire ar fad

4,935

LComhpháirtíocht Loch nEathach

UK and Ireland Lakes Network Conference

Éire ar fad

1,500

CH07756

Cumann Staire Áitiúil Chalraí

Remembering Michael A Hargadon

Sligeach

3,500

CH07762

Cumann Oidhreachta Laoise

Laois

4,200

Mainistir Ghob an Láin, Ros Inbhir - caomhnú agus
daingniú fothrach na heaglaise meánaoisí

Liatrom

4,000

Comhairle Pobail Mhainistir na Féile

Iniúchadh Oidhreachta 2018, Láithreán na
Seanmainistreach, Maininstir na Féile, Co. Luimnigh

Luimneach - Co. Luimnigh

1,500

C H07771

Kells Local Heroes

Athchóiriú agus caomhnú 3 chófra Victeoireacha
& troscán, Ceanannais, Co. na Mí 2018

An Mhí

8,000

CH07772

Baile Slachtmhaire Phort Laoise

Tionscadal Caomhnaithe Sheaneaglais Naomh Peadar 2018

Laois

Cairde Spéartha Dorcha Mhaigh Eo

Protecting our Night Sky Heritage

Maigh Eo

2,500

Comhairle Pobail Fhathna

Suirbhé agus Plean Caomhnaithe Reilg Naomh Mura

Dún na nGall

2,500

CH07755

CH07768
CH07770

CH07774

CH07775

Comhairle Airgeadais Pharóiste
Ros Inbhir

Plean Léirmhínitheach - Dún Coaantóir agus
Port Laoise Stairiúil

5,129
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CH07777

Wild Cill Dara

Cill Dara Curlew Project 2018

Cill Dara

4,557

CH07782

Eachtra Archaeological Projects Ltd

historicgraves.com - oibreacha uasghradaithe agus forbartha

Éire ar fad

8,000

CH07786

Grúpa Oidhreachta Tionscadail Fhearna

Tionscadal um Fhéasta Meánaoiseach Fhearna 20I8

Loch Garman

2,400

CH07787

Sonairte, Ionad Náisiúnta Éiceolaíochta

Living Heritage: Sharing stories on our native Irish bees and trees

An Mhí

1,208

CH07789

Feirm Pobail Cloch Shiúrdáin

Sábháil Síolta um Oidhreacht Pobail

Tiobraid Árann - Tiobraid Árann Thuaidh

4,945

CH07791

Tralee Chamber Alliance

Scéal Shráid Deiní, Trá Lí, a cheiliúradh

Ciarraí

8,000

Friends of Sligo Gaol

Conference Sligo Gaol 1818-2018 - ‘Crime and Punishment in
I9th/20th Century Ireland’

Sligeach

4,900

CH07793

Foxford Brass & Reed Band

Historical Music Preservation Composed for the Foxford Brass &
Reed Band from 1896-2018

Maigh Eo

1,000

CH07795

Foireann Oidhreachta agus
Fiadhúlra Dhroichead an Chláir
agus Bhaile Uí Aodha

Heritage Clarceastle Village & Environs Visitor Trail

An Clár

3,000

CH07799

Tulla Reaching Out

Scéalta a Chomhroinnt trí Scéalta, Gaeilge agus Béaloideas

An Clár

1,000

CH07802

Cuan Beo

Iniúchadh ar oidhreacht chomhshaoil, chultúrtha, shóisialta
agus eacnamaíoch an Oisre Dhúchasaigh i gCuan na
Gaillimhe

Gaillimh - Co. na Gaillimhe

4,000

CH07804

Club Gunna na Gráige

Tionscadal Caomhnaithe Chearc Fhraoigh Mhaigh
Ghlas (2018)

CH07792

CH07806

Ceathrú Ardeaglais Leitir Ceannainn CLG

Gaillimh - Co. na Gaillimhe

5,000

Lá Oiliúna um Scileanna Tógála Traidisiúnta

Dún na nGall

5,500

CH07813

Cuimhneamh an Chlair

Making Connections - Béalaoideas ó Bhéal ó
Sheomra Éisteachta Phobail an Chláir 20I8

An Clár

5,470

CH07814

AK ILEN Ltd

Ilen Pilot House - Oibreacha Caomhnaithe 20I8

Luimneach - Cathair Luimnigh

8,000

CH07818

Fóram Mhainistir Fhear Maí

The Annual Thomas Kent School of History (TKSofH)

Corcaigh - Co. Chorcaí

6,000

CH07819

Grúpa um Athghiniúint Bhéal
Átha Seanaidh

Painéil Oidhreachta Bhéal Átha Seanaidh 20I8

Dún na nGall

5,000

CH07820

SGrúpa Oidhreachta Sheanrois

Mainistir Sheanrois a chaomhnú agus a dhaingniú

CH07822

Rogh Bheistrí Eaglais San Parthalán

Eaglais San Parthalán, túr uchtbhalla agus agus díon a
dheisiú

CH07837

Cumann Oidhreachta Tionscail
na hÉireann

Networking Ireland’s Industrial Heritage - Comhdháil

CH07838

CELT (Centre for Environmental Living &
Training)

CH07840

Tiobraid Árann - Tiobraid Árann Thuaidh

5,998

Baile Átha Cliath - Cathair BÁC

8,000

Éire ar fad

1,500

CELT Woodland Management Training Progrmme 2018

An Clár

3,800

Tionscadal Béaloidis Lárchathair
BÁC Thuaidh

Tionscadal Béaloidis Lárchathair BÁC Thuaidh:
Archive Sorting and Cataloguing

Baile Átha Cliath - Cathair BÁC

6,000

CH07845

Tionscadal Athchóirithe Bhogach
na Sionainne

Shannon Wetland Restoration Project

An Clár

6,966

CH07857

Grúpa Reilig na Tríonóide Naofa an
Ghrianáin

Iniúchadh Oidhreachta Pharóiste an Ghrianáin/
Bhéal Linne Co. na hIarmhí, 2018

An Iarmhí

2,500

CH07862

Grúpa Mianadóireachta Sliabh Ardach

Tiobraid Árann - Tiobraid Árann Theas

4,000

TippCoal- Oidhreacht Mianadóireachta Sliabh Ardach
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CH07867

Lough Gur Development Cooperative Society Ltd

Suirbhé maidir le hÚsáid Éan, Loch Goir, Co. Luimnigh 2018

Luimneach - Co. Luimnigh

3,000

CH07868

Coiste Fhéile Mháirseála na Tána

Scoil Scairte Fhéile Mháirseála na Tána

Lú, Longford, An Mhí, Ros Comáin,
An Iarmhí

1,750

CH07870

New Ross Needlecraft, Ltd

Oibreacha caomhnaithe don Taipéis 'Ex-Voto Tintern Abbey’

Loch Garman

3,000

CH07878

Tionscadail Ceoil an Mheán-Iarthair

Abbey Fisherman Musical Remembrance, Abbey River,
Iúil 2018

Luimneach - Cathair Luimnigh

Cartlann Cheol Traidisiúnta na hÉireann

Bailiúchán Uirlisí Ceoil ITMA: Measúnú, Athchóiriú,
Caomhnú, Athúsáid agus Stóráil

Baile Átha Cliath - Cathair BÁC

3,050

CH07879

0

CH07888

Cumann Forbartha Áitiúil Bhun Raite

Suirbhé/doiciméad maidir le bail na n-uaigheanna,
boghtaí agus struchtúr gaolmhar i Reilg Bhun Raite

An Clár

4,000

CH07897

CCE Bhealach Eabhra

Clár Imeachtaí chun Traidisiún na nDreoilíní a
Athbheochan 20I8

Luimneach - Co. Luimnigh

2,930

CH07912

Músaem Náisiúnta Cló

Múseum Náisiúnta Cló: Print & Women’s Suffrage
Centenary Events 2018

Baile Átha Cliath - BÁC Theas

4,307

CH07914

BirdWatch Ireland

Anaclann Dúlra Chósta an Oirthir a fheabhsú in 2018 trí
uisce, ainmhithe agus dhaoine

Cill Mhantáin

6,000

CH07915

Aontas Paróistí Chúil an tSúdaire

Deisiúcháin saoirseachta ar bhallaí na reilige ag Eaglais
Eoin an tSoiscealaí, Mhainistir Eimhín, Co .Cill Dara

Cill Dara

5,000

CH07920

Cairde Choillte Mhuirlinnes

Merlin Park Woods Heritage Conservation and Woodland
Coppicing Research 2018

Gaillimh - Cathair na Gaillimhe

3,000

CH07922

Iontaobhas Cathartha Bhaile Átha Cliath

Deisiúchán & Athchóiriú ar Phlástar Maisithe - 18 Cé
Urumhan, Baile Átha Cliath

Baile Átha Cliath - Cathair BÁC

8,000

CH07928

Cuideachta Forbartha
Áitritheoirí Bhaile na hUamha

Tionscadal Staire Dacklin

Ros Comáin

1,400

CH07929

BirdWatch Ireland

Suirbhé ar an mBuíóg Neadaithe 2018

All of lreland

1,000

CH07934

Coiste maoirseachta Pharóiste
Naomh Seoirse agus Naomh
Tomás

Deisiúcháin saoirseachta ar Reilig Naomh Seoirse, Bóthar
Whitworth, Droim Conrach

Baile Átha Cliath - Cathair BÁC

5,000

CH07945

Grúpa Oidhreachta Chill na Mallach

Connecting Culture and Heritage 2018: Grúpa
Oidhreachta Chill na Mallach Website

Corcaigh - Co. Chorcaí

3,500

CH07949

Cumann Oidhreachta Mhaigh
Ghamhnach

Tionscadal - ANSEO! Saving our National School
records

Maigh Eo, Sligeach

3,000

Oidhreacht an Chláir

Tionscadal Chuimhneacháin an Phobail

An Clár

6,400

CH07955

Músaem Dhroichead Átha

Tionscadal Bainistíochta Chartlann Phort Dhroichead Átha

Lú

8,000

CH07966

Paróiste Ardeaglaise Millmount.
Corcaigh

Paróiste na hArdeaglaise, Corcaigh - Caomhnú
Chlár na mBreitheanna & na bPóstaí

Corcaigh - Cathair Chorcaí

3,203

CH07971

Bothán na bhFear, Bun an Phobail

Bád Traidisiúnta St Anthony a athchóiriú & taispeántais
iascaireachta

Dún na nGall

8,000

CH07976

The Gap Arts Festival

Titania’s Palace - From Ballynastragh to Legoland.
Gearrscannán ó Loch Garman maidir le 'Teach na Babóige'

Loch Garman

6,500

An Mhí

CH07954

CH07978

Julianstown & District Community
Assoc. Ltd.

Ceardlann - Creative Children

CH07986

Forbairt Dhún Lúiche

Plean Oidhreacha Pobail Dhún Lúiche

Dún na nGall

IOMLÁN

874

7,100

625,399
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DEONTAS CAIPITIÚIL NA mBAILTE STAIRIÚLA
Uimhir Thag.

Ainm an Fhaighteora

Teideal an Tionscadail

Limistéar an Údaráis Áitiúil

Méid Íoctha €

HT07644

Comhairle Contae Thiobraid Árann

Athghiniúint 40 réadmhaoin ar aghaidh na sráide ar
an bPríomhshráid, Carraig na Siúire i
gcomhpháirtíocht le húinéirí réadmhaoine áitiúla

Tiobraid Árann - Tiobraid Árann Theas

108,081

HT07891

Comhairle Cathrach is Contae Luimnigh

Oibreacha daingnithe ar Bhalla Thiar Chill Mochollóg

Luimneach - Co. Luimnigh

156,193

HT08002

Comhairle Contae na Mí

Athghiniúint 7 réadmhaoin ar aghaidh na sráide i
gCeanannais

An Mhí

145,284

HT08008

Comhairle Contae Laoise

Athghiniúint Cheathrú (an tSeandúin agus Dún
Cosantóir, (Céim 1)

Laois

185,000

HT08010

Comhairle Contae Chorcaí

Corcaigh - Co. Chorcaí

170,000

HT08022

Comhairle Contae Mhaigh Eo

Maigh Eo

180,000

Athghiniúint na Riochta Poiblí i gLár Baile Stairiúil
Meánaoiseach Eochaille (ar a dtugtar Lána an
Bharraigh)
Oibreacha caomhnaithe ar Theach an Mhargaidh &
Cearnóg an Mhargaidh, Robe Villa & Siúlóid Bowers,
agus deisiúcháin ar shaothair ealaíne allamuigh ar
Thailte na Leabhrlainne, Baile an Róba

IOMLÁN

944,558
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