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D'éirigh Conor Newman gur fada a fhónamh mar Chathaoirleach as ag deireadh na bliana 2016. Mar sin de, is fúmsa atá sé 
mar Chathaoirleach Gníomhach buíochas a ghabháil leis as an sárthreoir a thug sé don Chomhairle le geall is deich bliain 
anuas i dtréimhse ina raibh cúrsaí eacnamaíocha agus sóisialta ag síorathrú ar bhealach nach bhfacthas roimhe. D'fhág a stíl 
dhiongbháilte ceannaireachta go raibh an Comhairle in ann díriú ar dul i gcomhar le pobail ó cheann ceann na tíre, ag cur ar a 
súile cumas a n-oidhreachta cuidiú leis an bhféiniúlacht agus leis an athnuachan a chothú, rud atá siad uile ag tabhairt faoi anois.

D'éirigh Conor Newman gur fada a fhónamh mar Chathaoirleach as ag deireadh na bliana 2016. Mar sin de, is fúmsa atá sé 
mar Chathaoirleach Gníomhach buíochas a ghabháil leis as an sárthreoir a thug sé don Chomhairle le geall is deich bliain 
anuas i dtréimhse ina raibh cúrsaí eacnamaíocha agus sóisialta ag síorathrú ar bhealach nach bhfacthas roimhe. D'fhág a stíl 
dhiongbháilte ceannaireachta go raibh an Comhairle in ann díriú ar dul i gcomhar le pobail ó cheann ceann na tíre, ag cur ar a 
súile cumas a n-oidhreachta cuidiú leis an bhféiniúlacht agus leis an athnuachan a chothú, rud atá siad uile ag tabhairt faoi anois.

Bhí sé de phribhléid agam bheith i mo bhall den Chomhairle ar feadh ceithre bhliana agus Conor i gceannas air. Chomh maith lena 
thiomantas do phobail, bhraith mé riamh gur chreid sé go diongbháilte sa chumhacht agus sna sochair a ghabhann le hoideachas 
agus san áit lárnach a thig lenár n-oidhreacht nádúrtha agus cultúrtha a bheith aici sa chóras oideachais foirmiúil agus sa chóras 
oideachais neamhfhoirmiúil. D'fháiltigh na baill nua go léir a cheap an tAire Heather Humphreys i mí Iúil 2016 leis an téama sin. 
Agus na baill nua ag dul i mbun oibre, tá a n-aird dírithe ar fhorbairt an Phlean Straitéiseach nua 2017-2021; Díreofar ar na téamaí 
seo a leanas sa phlean sin:  I had the privilege of serving as a member of Council for a four year period with Conor at the helm. 
In addition to his commitment to communities, I found him a passionate believer in the power and benefits which education can 
bring to us  all, and the place our natural and cultural heritage can occupy within both the formal and informal education system. 
This is a theme warmly embraced by the new cohort of members appointed by Minister Heather Humphreys in July 2016. As the 
new members settle into their task, their focus is firmly fixed on the development of the Council’s next strategic Plan 2017-2021. 
Themes are currently emerging for this plan that focus on:

- tosaíochtaí náisiúnta oidhreachta a chur chun cinn;

- ag caomhnú muintearais agus braistint aitheantais;

- ag cinntiú earnáil oidhreachta bhríomhar.

Agus an obair seo ag dul ar aghaidh i 2017, beidh an Chomhairle ag díriú ar conas atá ár n-oidhreacht ábhartha do, agus conas 
is féidir léi riachtanais náisiúnta reatha a réiteach, mar shampla, iad siúd atá romhainn maidir le BREXIT agus an ghéarchéim 
tithíochta reatha chomh maith. Beidh go leor dár dtionscnaimh sa tuaithe in Éirinn agus inár mbailte agus sráidbhailte suntasach 
ina leith agus ach go háirithe inár bpobail ar an teorainn a bhfuil, gan dabht, i líne thosaigh na neamhchinnteachtaí reatha. Ba 
mhaith liom buíochas a ghabháil as obair shármhaith fhoireann na Comhairle Oidhreachta go léir, atá ag dul ar aghaidh chun 
cinntiú go gcuirtear gach ball ar an eolas faoi na ceisteanna seo. Ba mhaith liom buíochas a ghabháil chomh maith as obair 
iontach na nOifigeach Oidhreachta Contae ag cur na hoidhreachta chun cinn ar fud na hÉireann.

Ag cur an Tuarascáil Bhliantúil 2016 seo i láthair, tá dóchas agam agus creidim go mbeidh rath ar an bealach ina oibríonn an 
Chomhairle agus go mbeidh tacaíocht leanúnach léi sna blianta amach romhainn.

Michael Parsons 
Cathaoirleach Gníomhach

FOCAL ÓN GCATHAOIRLEACH 
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Ní dhéanfar dearmad go héasca ar an mbliain 2016 sa Chomhairle Oidhreachta. Mar a luaigh an Cathaoirleach Gníomhach, 
d’éirigh an Cathaoirleach, gur fada a fhónamh, as le linn na bliana. Ina theannta sin, ní raibh aon bhall Boird ann (ach amháin 
an Cathaoirleach) ó Eanáir go hIúil 2016, agus imeacht i nDeireadh Fómhair Cheannaire Sheirbhís Gnó na Comhairle, agus is 
léir go raibh ar fheidhmeannach na Comhairle cur chuige níos samhaltaí agus níos solúbtha fós a chur i bhfeidhm ná mar ba 
ghnáth. In ainneoin na ndúshlán seo, tá méadú ar scóip agus ar réimsí oibríochtaí agus for-rochtain na Comhairle ag dul ar 
aghaidh ag am ina bhfuil dúshlán ollmhór ar inniúlacht daonra agus airgeadais na heagraíochta.

Tá obair chomhaimseartha in earnáil na hoidhreachta dírithe go mór ar an dtéama ‘daoine agus áit’ agus go formhór ar an ról 
suntasach is féidir a bheith ag an oidhreacht i bhfeabhas a chur ar cháilíocht áite do dhaoine. Chun béim a chur ar mhéid oibre 
na Comhairle i dtaca leis, cuireann a Tuarascáil Bhliantúil 2016 níos mó sonraí ar thionscadail áirithe ar fáil ná mar ba ghnáth. 
Agus an Chomhairle ag cur níos mó sonraí ar fáil, is mian léi, chomh maith le ‘tuairisciú’, faisnéis agus pointe tagartha a chur 
ar fáil don léitheoirí ar mhaith leis dul i ngleic i mbealach níos substaintí lenár saothar. Léiríonn cuimsiú réimse gné-alt ag 
deireadh gach caibidil an pointe sin, chomh maith leis an mioneolas a sholáthraítear ar réimse ceisteanna an-suntasacha, ó 
scrúduithe sláinte lár-bhailte go luach HeritageMaps.ie.

Tá sé suimiúil, ach go háirithe, an luach suntasach a thabhairt faoi deara a bhaintear as infheistíocht réasúnta i dtionscnaimh 
oidhreachta ar fud na tíre. Más trí Oidhreacht sna Scoileanna, Seachtain Oidhreachta nó Líonra Oifigeach Oidhreachta, tá 
siúl agam go bhfuil an poitéinseal atá ar fáil soiléir do chách. Cuireann beartais náisiúnta nua, mar shampla, an clár Éire 
Chruthaitheach agus an Plean Gníomhaíochta um Fhorbairt Tuaithe go léir béim ar thábhacht ár n-oidhreacht nádúrtha agus 
chultúrtha i mbealach nach raibh sé de chumas ag polasaithe roimhe seo a dhéanamh. Is fúinn go léir sna blianta atá le teacht 
cinntigh go leanann an fuinneamh reatha ar aghaidh de réir mar a gcuirtear na beartais agus cláir seo i bhfeidhm.

Mar fhocal scoil, gabhaim buíochas le Conor Newman as a chabhair agus as a chomhairle thar ocht mbliana. Bhí cumas 
iontach ag Conor an rud dodhéanta a dhéanamh sodhéanta - agus b’fhéidir go raibh an ceart aige agus muid a choinneáil i 
mbun gnó agus ábhartha le linn an thréimhse 2008-2016. Ní mór dom buíochas a ghabháil freisin lenár iar-Cheannaire ar 
Sheirbhísí Gnó, Liam Scott, chomh maith le baill foirne eile atá poist eile bainte amach acu, a bhfuil ardú céime atá tuillte aige 
amach is amach bainte amach aige ag leibhéal stiúrthóra i ngníomhaireacht náisiúnta. Mar chomhghleacaithe, bhraitheamar 
uainn an bealach ar chuir sé muid ar ár suaimhneas laistigh den eagraíocht, agus, ina theannta sin, an ról ag bhí aige mar 
ambasadóir na Comhairle Oidhreachta le réimse an-leathan d’fhorais agus daoine aonair. Ní féidir an iomarca béime a chur ar 
an méid a chuir sé le rath go leor tionscnaimh, a chomhoibriú dlúth le Líonra Oifigeach Oidhreachta na nÚdarás Áitiúil ach go 
háirithe, a bheidh ina oidhreacht den scoth ar a chuid ama leis an gComhairle Oidhreachta.

Michael Starrett 
Príomhfheidhmeannach

TUARASCÁIL AN PRÍOMHFHEIDH MEANNAIGH
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  Gníomhaíochtaí for-rochtana faoi Scéim nua ‘Adopt a Monument’ ag Dún Chnoc na Croiche, Co. Phort Láirge.

1.Réamhrá
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1.1. CÉ MUIDNE?

Bunaíodh an Comhairle Oidhreachta mar chomhlacht reachtúil leis an Acht Oidhreachta 1995 Tá raon feidhme cuimsitheach 
leis an sainmhíniú ar chúrsaí oidhreachta a thugtar san Acht Oidhreachta, lena n-áirítear séadchomharthaí, iarsmaí 
seandálaíochta, nithe oidhreachta (mar shampla, saothar ealaíne nó tionsclaíochta), cáipéisí agus taifid ghinealais, an 
oidhreacht ailtireachta, dúlra agus fiadhúlra, gnáthóga fiadhúlra, réimsí taobh tíre agus taobh farraige, conablaigh loinge, ábhar 
geolaíochta, gairdíní oidhreachta, páirceanna agus uiscebhealaí Intíre.

Is í aidhm na Comhairle Oidhreachta go mbaintear sult as an oidhreacht seo, go ndéantar bainistíocht uirthi agus go 
gcosnaítear í ar son a riachtanas dár sláinte shóisialta agus eacnamaíoch araon. Oibrímid i gcomhpháirt le pobail áitiúla, 
údaráis áitiúla, grúpaí deonacha, ranna rialtais, gníomhaireachtaí éagsúla agus institiúidí cultúrtha náisiúnta chun an aidhm 
seo a bhaint amach trínár dtacaíocht le poist a bhaineann le hoidhreacht, agus le hoideachas agus le turasóireacht inár bpobail 
áitiúla.

1.1.1 OUR BOARD

Ceapann an tAire Aire Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta chomhaltaí Boird na Comhairle 
Oidhreachta. Ag teacht ó chúlraí éagsúla agus réimse leathan scileanna acu, cuireann gach comhalta foinse sárluachmhar de 
smaointe agus d’fhuinneamh ar fáil, a ligeann don eagraíocht treorú, freagairt agus soláthar go héifeachtach.

Íoctar as costas baill foirne go léir de réir na dtreoirlínte agus na rialacha atá leagtha síos ag an Roinn Caiteachais Phoiblí 
agus Athchóirithe. Tá sonraí ar chostais foilsithe inár dtuarascála bliantúla.Expenditure and Reform. Details of expenses are 
published in our annual reports.

Bord na Comhairle Oidhreachta 2016:
Líne ar chúl: ó chlé go deas Ivor McElveen; Kieran Coughlan; Michael Starrett, Príomhfheidhmeannach; Michael Parsons; Muiris O’Sullivan; Mary Gallagher; 
Sinead Mc Cartan.
Líne tosaigh: ó chlé go deas Jane Maxwell; Conor Newman, Cathaoirleach; Miriam Fitzpatrick.
Níl siad seo a leanas sa phictiúr: Marie Bourke, Brian Walsh & Fionnuala May
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1. Réamhrá

Conor Newman (Cathaoirleach) Cheap an tAire John Gormely chun an Bhoird é ar dtús ar an 31 Bealtaine, 2008 go dtí an 
31 Bealtaine, 2013. Cheap an tAire Jimmy Deenihan arís é ar feadh thréimhse cúig bliana eile ar an 18 Iúil 2013 go dtí 18 Iúil 
2018. D’éirigh sé as mar Chathaoirleach ar an 31 Nollaig 2016

Tháinig deireadh le tréimhse cheapachán na gcomhaltaí Boird seo a leanas ar an 26 Eanáir, 2016: An Dr Ciara Breathnach, an 
tUasal Ted Creedon, an tUasal Catherine Heaney, an Dr Fidelma Mullane, an Dr Kieran O’Conor, an tUasal Michael Parsons.

Ceapadh na comhaltaí seo a leanas chun an Bhoird i mí Iúil 2016:

Marie Bourke

•  Iar-Choimeádaí/ Ceannaire Oideachais/Ball den Fhoireann 
Bhainistíochta/ Rúnaí an Bhoird, Gailearaí Náisiúnta na 
hÉireann (1998-2015)

•  Cathaoirleach (2006-09), Ball Boird (1999-2009),  
Cumann Músaem na hÉireann

Kieran Coughlan 

•  Príomhfheidhmeannach Choimisiún Thithe an Oireachtais, 
Ard-Rúnaí ar Sheirbhís an Oireachtais agus Cléireach na 
Dála (1990-2013) 

• Ceapadh chun an Choimisiúin Eitice in Oifigí Poiblí, 1995

Miriam Fitzpatrick

• Oilte mar ailtire agus dearthóir uirbeach

•  Léachtóir san Ailtireacht le speisialtacht i nDearadh 
Uirbeach, Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath & 
Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge  

 Mary Gallagher

• Rúnaí Údarás Forbartha an Champais Náisiúnta Spórt  
 (UFCNS) agus Rúnaí Comhlachta, UFCNS (Oibríochtaí)  
 Teo. (Aibreán 2007-Deireadh Fómhair 2015)

• Ceannaire ar Rialachas Corparáideach/ Rúnaí leis an  
 mBord, Fiontraíocht Éireann (1998-2007)07)

Jane Maxwell

• Príomhchoimeádaí, Leabharlann Taighde ar          

 Lámhscríbhinní agus ar Chartlanna, Leabharlann  
 Choláiste na Tríonóide

• Gobharnóirí agus Caomhnóirí Leabharlann Marsh (Ionadaí  
 an phropaist)

Fionnuala May

•  Ailtire Contae Gníomhach, Comhairle Contae Fhine Gall (2011-
to an dáta) 

• Ina bhall de Bhuanchoiste na Comhairle Oidhreachta ar  
 Ailtireacht (2000-2010)

Sinead McCartan

• Stiúrthóir Eatramhach Bhailiúcháin agus Léirmhínithe  
 Mhúsaeim Náisiúnta Thuaisceart na hÉireann

• Coimeádaí Seandálaíochta Réamhstairiúla ag Músaem  
 Uladh, Béal Feirste (1990-2008)

Ivor McElveen

•  Bunaitheoir cleachtaidh foirgneamh stairiúil agus 
caomhantais i Loch Garman.

•  Iar-Stiúrthóir ar Eoraip, an tÚdarás Forbartha Tionscail 
(UFT)

•  Iar-Chathaoirleach ar eastáit mhór chúitithe i bPoblacht na 
Seice agus Comhairleoir do Rialtas na Seice

 Michael Parsons 

• Cathaoireach Chumann Oidhreachta Laoise

• Comhalta den Chomhairle Oidhreachta ó Eanáir 2012  
 amach

Muiris Ó Súilleabháin

• Léachtóir, Scoil Seandálaíochta COBÁC (1994-go dáta  
 seo); Comhalta, Coiste Eolaíochta, Tairiscint Oidhreacht  
 Domhain Ailíniú Carna (2014-go dáta)

• Déan na nEalaíon, COBÁC (2014-2015); Príomhoide Scoil  
 na nOidhreachta, COBÁC (2004-2008)

Brian Walsh 

• Coimeádaí, Músaem Contae Dhún Dealgan (Feabhra 2005- 
 go dáta seo)

• Ball den choiste athbhreithnithe ar Acht na   
 Séadchomharthaí Náisiúnta (2009/2010) 
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1.1.2 ÁR MBAILL FOIRNE 

Is grúpa beag, solúbtha agus an-spreagtha iad baill foirne na Comhairle Oidhreachta. Sainmhíníonn a saineolas, 
neamhspleáchas agus a mbéim ar oidhreacht cultúr na heagraíochta.

Michael Starrett  
Príomh-Oifigeach Feidhmiúcháin 

Ceannairí Seirbhíse

Ian Doyle  
Ceannaire Caomhantais 

 Beatrice Kelly 
Ceannaire ar Bheartas & 

Taighde

 Liam Scott 
Ceannaire ar Sheirbhísí Gnó 

(go dtí D. Fómh. 2016) 

 Isabell Smyth  
Ceannaire ar Chumarsáid 

& Oideachas

Oifigigh Ghairmiúla

 Paula Drohan 
Oifigeach Airgeadais

 Alison Harvey 
Oifigeach Pleanála

 Colm Murray 
Oifigeach Ailtireachta 

 Anna Meenan 
Bainisteoir Scéim Deontais 

Foirgneamh Feirme 
Traidisiúnta GLAS 

Bainisteoir Tionscadail

Foireann Riaracháin

 Anne Barcoe 
Cúntóir Pearsanta leis 
an bPríomh-Oifigeach 

Feidhmiúcháin  
& Cathaoirleach

 Amanda Ryan 
Riarthóir Deontas

 Gerard Croke 
Riarthóir

 Martina Malone 
Riarthóir, Suíomh Gréasáin 

& Ábhar Meán Sóisialta

 Christena Ryan 
Riarthóir

Bainisteoirí Tionscadail

 Niamh Donnellan 
Bainisteoir Thionscadal na 

Seachtaine Oidhreachta

 Lesley-Ann Hayden 
Comhordaitheoir, an Clár 

um Chaighdeáin Músaem in 
Éirinn

 Liam Mannix 
Bainisteoir Tionscadail, an 
Líonra Bhailte Múrtha na 

hÉireann

Buaileann baill nua Bhord na Comhairle Oidhreachta leis an Aire Heather 
Humphreys agus le Cathaoirleach an Bhoird den chéad uair in Iúil 2016.

Foireann na Comhairle Oidhreachta:
Michael Starrett (Príomhfheidmeannach), Anne Barcoe, Gerard Croke, Ian 
Doyle, Paula Drohan, Alison Harvey, Beatrice Kelly, Martina Malone, Anna 
Meenan, Colm Murray & Isabell Smyth 
Níl siad seo a leanas sa phictiúr: Amanda Ryan, Christena Ryan & Liam Scott
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1.2 CÉARD A DHÉANAIMID?

Is comhlacht poiblí an Chomhairle a oibríonn ar mhaithe le leas an phobail. Tá sé d’aidhm againn ár dtosaíochtaí a 
chomhlíonadh trí shainchomhairle, maoiniú, cláir oideachais agus abhcóideacht a chur ar fáil.

MOLAIMID

Molann an Chomhairle Oidhreachta beartas agus tosaíochtaí don Aire Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus 
Gaeltachta maidir le ceisteanna oidhreachta, lena n-áirítear inbhuanaitheacht, bainistíocht tírdhreacha, feirmeoireacht ard-luach 
ar dhúlra, foraoiseacht agus athrú aeráide.

CUIRIMID OIDEACHAS AR FÁIL 

Bhí an t-oideachas i gcroílár chlár oibre na Comhairle Oidhreachta riamh. Tá príomhról ag ár Scéim Oidhreacht sna Scoileanna, 
ach go háirithe, i suim agus i gcomhpháirtíocht a spreagadh ag leibhéal na bunscoile. Tacaímid chomh maith le réimse leathan 
clár forbartha gairmiúla, agus go dáta, bhain siad le tírdhreach, pleanáil, músaeim, seandálaíocht agus le scileanna traidisiúnta.

MÚSCLÓIMID FEASACHT

Trí mheán ár bhfoilseacháin, promóiseain, meáin shóisialta, agus Seachtain Náisiúnta Oidhreachta, a raibh an-rath uirthi, 
dírímid ar theagmháil a dhéanamh leis an réimse is leithne, is éagsúla agus is ilghnéithí ó thaobh cultúir de, agus eolas a 
thabhairt dóibh, iad a ghníomhú agus fiú siamsaíocht a chur ar fáil dóibh. Táimid aireach i gcónaí faoin riachtanas daoine a 
mheabhrú maidir le luach agus áilleacht na n-oidhreachta in aois ina bhfuil go leor ceisteanna agus imeachtaí eile in iomaíocht 
ar a gcuid airde.

OIBRÍMID LE POBAIL ÁITIÚLA

Tá comhpháirtíocht phobail i gcroílár fhís na Comhairle Oidhreachta don oidhreacht náisiúnta. Tacaíonn ár gcuid oibre le pobail 
áitiúla le poist, oideachas agus turasóireacht oidhreachta inár gceantair áitiúla, a chuireann eispéireas turasóireachta saibhir ar 
fáil agus cleachtadh sármhaith i gcúram sócmhainní luachmhara ár náisiúin.

Ó bhunaíodh an Chomhairle i 1995, tá infreastruchtúir oidhreachta agus líonraí suiteáilte againn, a chuireann ar chumas 
do phobail páirt agus freagracht a ghlacadh i bhforbairt agus i gcaomhantas oidhreachta á gceantar. D’éirigh linn trí obair 
i gcomhpháirt le húdaráis áitiúla agus le gníomhaireachtaí reachtúla. Áirítear leis na tionscail seo Sraith Straitéise Dearadh 
Sráidbhaile Pobal-Treoraithe, Clár Oifigeach Oidhreachta agus réimse leathan tionscadail a rinneadh faoin Scéim Deontas 
Bainistíocht Oidhreachta.

OIBRÍMID LE COMHPHÁIRTITHE 

Oibríonn an Chomhairle Oidhreachta le comhpháirtithe, ag leibhéil áitiúil ach go háirithe, chun feasacht ar ár n-oidhreacht 
náisiúnta a leathnú agus chun béim a chur ar a tábhacht maidir le beartas poiblí agus leis an saol laethúil.

Is é an riachtanas is tábhachtaí ná ár gcaidreamh leanúnach le húdaráis áitiúla ar fud na tíre. Is é príomhchuspóir na Comhairle 
Oidhreachta ó bunaíodh í i 1995, cabhrú le feabhsú saineolais agus acmhainní ag leibhéil áitiúil. Go minic, is iad bainistíocht 
oidhreachta agus freagracht aisti ag leibhéil áitiúil na bealaí is fearr chun a cúram fadtéarmach agus úsáid inbhuanaithe a 
chinntiú.

Tá cúram casta leagtha ar an gComhairle Oidhreachta ar fud oidhreachta dúlra, cultúrtha agus tógtha, agus braitear orainn go 
trom ach go fáilteach chun obair le daoine eile chun comh-aidhmeanna a bhaint amach le chéile. Ina theannta sin, cuireann an 
Chomhairle Oidhreachta bun-mhaoiniú ar fáil do roinnt foras chun tacú le riachtanais na hearnála agus chun cabhrú le comh-
aidhmeanna a bhaint amach.to a number of bodies in order to support the needs of the sector and to help achieve shared aims.
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TACAÍMID LEIS AN EARNÁIL OIDHREACHTA

Cuirtear na tionscadail agus na tionscnaimh atá á maoiniú againn, nó ina nglacaimid páirt nó a tacaímid leo, i gcrích de 
réir dea-chleachtais chaomhantais. Cabhraíonn le líonra leathan de dhaoine proifisiúnta oidhreachta sároilte a thacú agus a 
chothabháil, lena n-áirítear caomhantóirí, tuíodóirí, tógálaithe, éiceolaithe, seandálaithe, ailtire caomhantais agus coimeádaithe músaeim.

Cuireann ár gcuid oibre le hobair forais oidhreachta stáit eile a bhfuil príomh-fhreagacht acu as cúram na réadmhaoine in 
úinéireacht an stáit agus as aithint limistéar faoi chosaint.

Teagascóirí ag an gCúrsa Oiliúna Samhraidh ar Fhoghlaim Bhunaithe ar Áit, An Boirinn, Co. an Chláir.
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2016 AT A GLANCE

•  Reáchtáladh cruinniú cinnbhliana Líonra Bhailte Múrtha 
na hÉireann (LBME) agus Comhdháil ar Chaomhantas 
Balla Baile i mBaile Átha Cli.

FEABHRA

•  Bhí Seachtain Náisiúnta Oidhreachta, Laethanta Oiliúna 
d’Eagraithe Imeachta ar siúl i mBaile Átha Cliath agus i nGaillimh.

•  Taispeánadh Scéim Deontais Foirgneamh Feirme 
Traidisiúnta GLAS ar theilifís in Éirinn.

•  Cuireann Institiúid Caomhnoirí-Athchóiritheoirí in 
Éirinn Bunchúrsa ar Chúram Bailiúchán i láthair do 
chomhpháirtithe CCME.

•  Cuireadh ceardlann ar Scríbhneoireacht agus Cur i 
bhFeidhm Sealbhaithe agus Beartais Diúscartha agus 
Iasachta i láthair do chomhpháirtithe CCME.

•  Dhá lá oiliúna ar chothabháil ballaí bailte, curtha ar siúl ag 
LBME, cúrsa amháin dírithe ar shonraitheoirí, an ceann 
eile ar chleachtóirí.

AIBREÁN

•  Dáileadh 800,000 san iomlán ar 171 tionscadal 
oidhreachta ar fud na hÉireann, faoi Scéim Deontais 
Oidhreachta Pobal-Bhunaithe 2016 na Comhairle 
Oidhreachta.

•  Roghnaítear sé láithreán ar fud na tíre chun páirt a 
ghlacadh i mbliain tionscnaimh ‘na Scéime Adopt a 
Monument’, oibrithe i gcomhpháirt le hOidhreacht Abarta.

•  Reáchtáil LBME an cúrsa ‘Ag bainistiú Oibrithe Deonacha 
i gcomhair Féilte’ i gcomhpháirt le Comhairle Contae na 
Gaillimhe, Co. na Gaillimhe.

•  An cheardlann dheireanach chun athbhreithniú a 
dhéanamh ar Erasmus+tionscadal ‘Oiliúint don Oiliúnóir’ 
chun oiliúnóirí a uas-sciliú in úsáid Teicneolaíocht Aol 
Tógála, Cill Chainnigh

BEALTAINE

•  Bhronn an Chomhairle Oidhreachta Dámhachtainí 
Imeachta Sheachtain Náisiúnta Oidhreachta 2015 ag 
searmanas i gceanncheathrú na Comhairle Oidhreachta, 
lena n-áirítear Dámhachtain tionscnaimh an Laoich 
Oidhreachta a bronnadh ar Ursula Leslie, Teach Tarbert, 
Co. Ciarraí.

•  Ceardlann ar Phleanáil Straitéiseach curtha i láthair do 
chomhpháirtithe CCME. 

•  Doiciméad comhairleach ‘Turasóireacht do Bhailte’ 
foilsithe ag LBME.

•  Tugadh tacaíocht do agus rinneadh ionadaíocht ar an 
gComhairle Oidhreachta ag comhdháil idirnáisiúnta 
Uniscape a reáchtáladh ag Ollscoil na hÉireann, Gaillimh.

MEITHEAMH

•  Sheol Oifig Oidhreachta Comhairle Contae Sligigh Plean 
Oidhreachta nua

•  Reáchtáil Líonra Bhailte Múrtha na hÉireann an cúrsa  
‘Ag bainistiú Oibrithe Deonacha i gcomhair Féilte’ i gCill 
Cill Chainnigh.

MÁRTA

•  Seoladh an Plean Uile-Éireann um Pailneoirí 2015-2020 i 
gcomhpháirt le Bord Bia agus an Roinn Talmhaíochta.

•  Ceardlann Bainistíocht Bhailiúchán curtha i láthair ag 
an Iontaobhas Bhailiúcháin na Ríochta Aontaithe do 
chomhpháirtithe an Chláir um Chaighdeáin Músaem in 
Éirinn.

•  Tagann deireadh le tréimhse ceapacháin ar Bhord na 
Comhairle Oidhreachta do sé bhall an Bhoird.

EANÁIR



An Chomhairle Oidhreachta | Tuarascáil Bhliantúil 2016   17

1. Réamhrá

•  Reáchtáladh Seachtain Náisiúnta Oidhreachta idir 20-28 
Lúnasa, a raibh an téama “Céad bliain d’Oidhreacht’ aici, 
ag comóradh céad bhliain 1916.

•  Rinneadh ionadaíocht ar an gComhairle Oidhreachta ag 
comhdháil bhliantúil Chumann Eorpach na Seandálaithe i 
Vilnias, an Liotuáin

LÚNASA

•  Dáileadh maoiniú breise de €1 milliún ar an gComhairle 
Oidhreachta i gCaináisnéis 2016 i gcomhair bailte 
stairiúla.

•  Cuireadh 28 speisialtóirí nua leis na Scéimeanna 
Oidhreachta sna Scoileanna.

•  Déantar ionadaíocht ar an gComhairle Oidhreachta ag 
lánchruinniú Laethanta Oidhreachta Eorpacha i Maidrid. 

•  Cruinniú Bhord na Comhairle Oidhreachta.

DEIREADH FÓMHAIR

  •  Lá taispeána ‘Taispeáin is Inis’ a reáchtáladh sa tionscadal 
tógáil feirme thraidisiúnta GLAS i mBaile Garbháin, Co. 
Loch Garman.

•  Seoladh suirbhé ar Mhúsaeim na hÉireann de chuid 
Chumann Músaeim na hÉireann le tacaíocht ón 
gComhairle Oidhreachta.

•  Reáchtáil an LBME an tImeacht athnuachana ‘Ag Réiteach 
Ár bhFadhbanna Féin’ i Droichead na Bandan, Co. Chorcaí. 

•  Seimineár ar rochtain a fháil ar mhaoiniú LEADER i 
gcomhair tionscadail oidhreachta curtha ar fáil ag an LBME.

•  Sheol an tAire Aire Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí 
Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta, Heather Humphreys, 
Lá Abhcóideachta na Músaem sa Leabharlann Náisiúnta.

SAMHAIN

•  Éiríonn Cathaoirleach na Comhairle Oidhreachta, Conor 
Newman, as tar éis ocht mbliana sa phost.

•  Seoltar Atlas Mamach na hÉireann, eisithe ag an tIonad 
Náisiúnta le Sonraí Bithéagsúlachta i gceanncheathrú na 
Comhairle Oidhreachta,

•  Rinneadh ionadaíocht ar son na Comhairle Oidhreachta ag 
an 2ú Comhdháil Eorpach - ‘Cathracha Eorpacha agus a 
n-Oidhreacht: Dreacha na Staire i gCathracha Eorpacha’, a 
reáchtáladh i mBeirlín.

•  An foilseachán, Loch Garman Meánaoiseach: Essays 
in Memory of Billy Colfer (iar-chomhalta de chuid 
na Comhairle), ina raibh Ceannaire Caomhantais na 
Comhairle Oidhreachta ina chomhúdar.

•  Rinneadh ionadaíocht ar son na Comhairle Oidhreachta ag 
céad chruinniú an Ghrúpa Chomhairligh ar an gCreatlach 
Pleanála Náisiúnta.

•  Cruinniú Bhord na Comhairle Oidhreachta.

NOLLAIG

•  Déantar ionadaíocht ar an gComhairle Oidhreachta ag an 
gComórtas Náisiúnta Treabhdóireachta.

•  An chéad chruinniú foirmiúil do bhaill nua Bhord na 
Comhairle Oidhreach

MEÁN FÓMHAIR

•  Ceapadh Bord nua chun na Comhairle Oidhreachta 
agus buail siad go neamhfhoirmiúil leis an Aire agus an 
Cathaoirleach den chéad uair.

•  Bronnadh Creidiúnú Iomlán, an caighdeán is airde, ar 
sheacht músaem Éireannacha. 

•  D’fhoilsigh Coillte Éireannacha an chéad Straitéis 
Coillearnacha Náisiúnta d'Éirinn.

•  Cuireadh agallamh ar Oifigeach Ailtireachta na Comhairle 
Oidhreachta ar Raidió Newstalk maidir le maíomh de 
chuid Michelle Obama gur sclábhaithe a thóg an Teach 
Bán, Washington. Deimhnítear é seo sa taighde.

IÚIL
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58  
GLACANN MÚSAEIM NA 

HÉIREANN PÁIRT SA CLÁR UM 
CHAIGHDEÁIN MÚSAEM IN 

ÉIRINN.

THAR 

4 MHILLIÚN 

TAIFID AR BHITHÉAGSÚLACHT NA HÉIRINN ANOIS 

ÁR FÁIL TRÍ  WWW.BIODIVERSITYIRELAND.IE.

OS CIONN 

6,000 

TIONSCADAL 
OIDHREACHTA MAOINITHE 

AG AN GCOMHAIRLE 
OIDHREACHTA Ó 1998 

AMACH, ROINNT DÍOBH AR 
SCÁLA BEAG, GACH CEANN 

DÍOBH ÁBHARTHA.

IN 2016, RINNEADH 377 IARRATAS AR 
DHEONTAS OIDHREACHTA POBAL-BHUNAITHE 

AGUS €794K  
A COMHROINNT IDIR 

166  
TIONSCADAL.

TÁ 14 BHALL 
FOIRNE AGUS TRÍ 
CHOMHAIRLEOIRÍ 

TIONSCADAIL 
AG OBAIR LEIS 

AN GCOMHAIRLE 
OIDHREACHTA.

LIONRÁ DE 
28 OIFIGEACH 

OIDHREACHTA Ó AG 
OBAIR AS ÚDARÁIS 
ÁITIÚLA AR FUD NA 

TÍRE.

96,000 
GHLAC PÁISTÍ PÁIRT SA 

CHLÁR OIDHREACHT SNA 
SCOILEANNA I 2016.

435,680 

DUINE A D’FHEASTÁIL AIR 

1,876  
IMEACHTAÍ ÉAGSÚLA AR 
FUD NA TÍRE I GCOMHAIR 
SHEACHTAIN NÁISIÚNTA 

OIDREAHTA 2016.

29  
GLACANN BAILTE 

STAIRIÚLA ÉIREANNACHA 
PÁIRT SA LÍONRA BHAILTE 

MÚRTHA NA HÉIREANN.

61  
COMHROINNEADH MAOINIÚ 

AR THIONSCADAIL 
OIDHREAHTA CHONTAE         

DE LUACH 

€485K  
I 2016. 

389  
  FOIRGNEAMH FEIRME 

TRÁIDISIÚNTA A 
CAOMHNAÍODH Ó 2005 

AMACH.

€3M  
 D’INFEISTIÚ DÉANTA 

I GCLÁIR DEONTAS 

NÁISIÚNTA I 2016.

2016 in UIMHREACHA
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TACAÍOCHT LE 
HOIDHREACHT NÁISIÚNTA 
AGUS RÉIGIÚNACH IN 
ÉIRINN – DÁILEADH CISTE

TACAÍOCHT LE CLÁIR 
DEONTAIS OIDHREACHTA 
NÁISIÚNTA

€3M INFHÉISTITHE I GCLÁIR DEONTAS  
NÁISIÚNTA I 2016:

€1.94M
ÁR NINFHÉISTÍOCHT  

SA BHONNEAGAR

€3M
INFHÉISTITHE I GCLÁIR DEONTAS 

NÁISIÚNTA IN 2016

Bonneagar Oidhreachta Gné Oidhreachta Suíomh/Bunáit Maoiniú HC i 2016 (€)

1. An tOileán Mór Tírdhreacha Cultúrtha/ Muirdhreacha An tOileán Mór, Co. Chorcaí 20,000

2. Iontaobhas Burrenbeo Cill Mhara, Co. na Gaillimhe Kinvara, Co. Galway 20,000

3. Clár Fionnachtana Seandálaíocht Baile Átha Cliath 750,000

4. For-rochtain Éireann Ginealas Baile Locha Riach, Co. na Gaillimhe 34,907

5. Irish Landmark Trust Oidhreacht Thógtha agus Tírdreacha/
Muirdhreacha Baile Átha Cliath 220,000

6. An tIonad Náisiúnta le Sonraí 
Bithéagsúlachta Bithéagsúlacht Port Láirge 789,998

7. Comhairle Ardtailte Chill 
Mhantáinl Tírdhreacha Cultúrtha An Tóchar, Co. Chill Mhantáin 65,000

8. Coillte Éireannacha Speicis Choillearnacha Dhúchasacha Muirbheach, Co. Chill Mhantáin 40,000

Iomlán 1,939,905

€

1 Taighde Seandálaíochta Straitéiseach 
Náisiúnta na hÉireann 

400,000

2 Deontais Líonra Bhailte Múrtha na hÉireann i 
gcomhair Laethanta Bailte Múrtha

87,958

3 Deontais Líonra Bhailte Múrtha na hÉireann i 
gcomhair Oibreacha Caipitiúla

220,498

4 Deontais um Beartas & Bonneagar 412,213

5 Deontais i leith Phlean Oidhreachta an 
Chontae

484,557

6 Oidhreacht Pobal-Bhunaithe 794,200

7 Irish Landmark Trust 220,000

8 Clár Fionnachtana: Ionad um Sheandálaíocht 
agus Nuálaíocht na hÉireann

750,000

IOMLÁN 3,009,426
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OIDEACHAS & FOR-ROCHTAIN

•  D’éirigh le Bliain an Chomóraidh go geal go náisiúnta agus tá Comhairle na Oidhreachta bródúil as an tacaíocht ar thug sí 
do go leor imeachtaí a reáchtáladh le linn na bliana trí mhaoiniú ar dheontais agus tríd an tacaíochta ar thug sí do Líonra 
Oifigeach Oidhreachta.

•  Chuir Comóradh 1916 an téama ‘Céad bliain d’Oidhreacht’ ar fáil i gcomhair Seachtain Náisiúnta Oidhreachta 2016, ina 
ghlac beagnach is 450,000 duine páirt i 1,800 imeacht éagsúil ar fud na tíre. Measadh go neamhspleách go raibh luach 
chaidrimh phoiblí Seachtain Náisiúnta Oidhreachta ar mhéid e7mhilliún, toradh iontach ar infheistíocht de e300,000 sa 
tionscnamh ag an gComhairle Oidhreachta.

•  Bhí Comhairle na hOidhreachta bródúil freisin as tacú leis an gcéad Lá Abhcóideachta na Músaem riamh, a sheol an tAire 
Aire Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta, Heather Humphreys, sa Leabharlann Náisiúnta.i 
Samhain. Is í an sprioc a bhí ag an lá ná béim a chur ar obair shuntasach músaem ar fud oileán na hÉireann, agus, ach 
go háirithe, ar an méid ollmhór ar chuir siad le rath Bhliain an Chomóraidh.

•  Tá tóir ar Scéim Oidhreacht san Scoileanna ag méadú ar fud na tíre, agus cuireadh 28 Saineolaí Oidhreachta nua leis an 
scéim i 2016. Tugadh 1,984 cuairt ar 802 scoil le linn na bliana, an líon ab airde riamh.

BEARTAS & TAIGHDE

•  Le linn 2016, rinneadh athfhorbairt, athdhearadh agus athbhrandáil ar an ‘Amharcóir Léarscáileanna Oidhreachta’ go 
HeritageMaps.ie. Rinneadh leathnú ar an sprioc-bhunachar úsáideoirí chun na hearnála oideachas agus turasóireachta 
agus tacair sonraí nua a chuimsiú, mar shampla Láithreáin Oidhreachta EOECNA, Sheela-na-Gigs, agus gloine dhaite 
Éireannacha faoi leith. Tar éis eisiúna oifigiúla i mí na Nollag 2016, tá méadú faoi ocht tagtha ar líon na n-úsáideoirí.

•  Lean an tionscadal ‘Tírdhreach agus Lonnaíocht Éireann Thoir-Theas Réamhstairiúil Déanach’ ar aghaidh i 2016, le 
maoiniú ó Chlár Taighde Seandálaíochta Straitéiseach Náisiúnta na hÉireann. Fuarthas seichimh phailéachomhshaoil ó 
láithreáin i gContae Phort Láirge agus i gCo. Cheatharlach, rinneadh anailís ar 69 tuarascáil ar láithreáin sheandálaíochta 
nua agus cuireadh faisnéis ar ghnéithe a bhaineann leis an tréimhse staidéir (1200RC-400AD)isteach sa bhunachar 
sonraí, ina bhfuil 201 láithreán seandálaíochta ón réigiún anois. Cuireadh béim ar thorthaí an tionscadail freisin ag 
comhdháil idirnáisiúnta thábhachtach (Cumann Eorpach na Seandálaithe) sa Liotuáin i mí Mheán Fómhair.

•  Chuir baill fhoireann Chomhairle na hOidhreachta le dréachtú doiciméad beartais dár teideal Seandálaíocht 2025, a 
bheidh ina fhoinse faisnéis ag an Plean Oidhreachta Náisiúnta atá ag teacht amach, agus a bheidh ina chomhpháirt 
thábhachtach ag an tionscnamh Éire Chruthaitheach (2017-2022).

•  Chuir an Chomhairle Oidhreachta leis na hullmhúcháin ar Chreatlach Pleanála Náisiúnta - Éire 2040 -Ár bPlean trí pháirt 
a ghlacadh sa Ghrúpa Comhairleach Speisialta, ar a raibh an Aire Tithíochta, Pleanála, Pobail & Rialtais Áitiúil, Simon 
Coveney agus trí aighneacht a thug achoimre ar phríomh-thosaíochtaí na Comhairle Oidhreachta maidir leis an bplean. 

•  Chabhraigh an Chomhairle Oidhreachta le Fóram Ardtailte na hÉireann dhá staidéar taighde thábhachtacha a dhéanamh 
ar ghníomhaíochtaí reatha agus ar choinníollacha socheacnamaíochta pobal ardtailte in Éirinn. Beidh na tuarascálacha 
ina bhfoinsí faisnéise maidir le beartas sa todhchaí agus i ndéanamh cinntí i dtaca leis na limistéir seo.

PRÍOMH
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1. Réamhrá

TIONSCNAIMH & TIONSCADAIL PHOBAIL AGUS CHAOMHANTAIS

•  Sheol an Chomhairle Oidhreachta, i gcomhpháirt le hOidhreacht Abarta, an chéad Scéim ‘Adopt a Monument’ in Éirinn. 
Roghnaítear sé thionscadal ó 90 a cuireadh isteach ó gach cearn den tír chun páirt a ghlacadh i gcéad bhliain na scéime, 
a chuireann saineolas, meantóireacht agus tacaíocht ar fáil do phobail áitiúla agus iad i mbun cohthábáil, caomhnú agus 
cur chun chinn séadchomhartha áitiúil.

•  Bogadh an Scéim Foirgnimh Feirme Traidisiúnta, a soláthraíonn deontais ar chaomhnú foirgnimh feirme thraidisiúnta 
chuig an Scéim Ghlas ar Bheagán Carbóin do Chomhshaol na Talmhaíochta (GLAS) agus leathnaíodh í chun gnéithe 
tírdhreacha feirme eile a chuimsiú, mar shampla, ballaí cloiche, piaraí, geataí páirce, clóis dhuirleogacha agus droichid 
feirme. Rinne infheistíocht de e725,488 sa scéim i 2016, agus tugadh tacaíocht de 48 duine a fuair deontas chun 67 
foirgneamh agus cúig struchtúr eile a chaomhnú, lena n-áirítear ballaí teorann agus droichead.

•  Cuireadh e800,000 ar fáil trí Scéim Deontais na Comhairle Oidhreachta agus an Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí 
Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta i gcomhair na Scéime Deontais Pobal-Bhunaithe i 2016. Roghnaítear 171 
tionscadal ó gach cearn den tír as beagnach 400 curtha isteach, as áirítear gnáthóg, speicis faoi bhagairt, caomhnú 
oidhreachta tógtha agus cultúrtha.

•  Chuir Líonra Bhailte Múrtha na hÉireann iomlán de e199,000 ar fáil chuig 13 tionscadail chaomhantais ar bhallaí baile. 
Ina theannta sin, cuireadh e22,000 ar fáil do dhá phlean caomhantais agus léirmhínithe ar bhallaí baile agus cuireadh 
e99,000 ar fáil do 17 mbaile chun féilte bailte múrtha agus imeachtaí oideachais agus turasóireachta a chur ar siúl.

•  Bhain trí mhúsaem a ghlac páirt sa Chlár um Chaighdeáin Músaem in Éirinn creidiúnú iomlán amach faoin gclár den 
chéad uair, agus tá 28 músaem san iomlán a bhfuil creidiúnú iomlán acu. Tá 10 músaem ann faoi láthair a bhfuil 
creidiúnú eatramhach acu. I mí na Nollag 2016, thug an Chomhairle Oidhreachta cuireadh chuig Músaem Poiblí 
Chorcaí, Teach agus Gailearaí Glebe, Oifig na nOibreacha Poiblí, Institiúid Scannánaíochta na hÉireann, Cartlann 
Scannánaíochta na hÉireann agus Teach Russborough chun páirt a ghlacadh sa chlár, ina bhfuil 58 músaem san 
iomlán anois ag glacadh páirte.
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EAGRAÍOCHTAÍ A MHAOINÍTEAR GO RIALTA

•  Thairisigh an Chomhairle Oidhreachta méid iomlán de e484,557 le haghaidh tionscadail Pleananna Oidhreachta tríd an 
líonra de 28 Oifigeach Oidhreachta atá ag obair in oifigí údaráis áitiúla ar fud na tíre. Cuireadh tionscadail Chomóradh 1916 
rathúla i láthair ag comhoibriú le pobail áitiúla i rith na bliana, chomh maith le tionscadail caomhantais agus oideachais 
suntasacha agus tionscadail ag cur oidhreacht áitiúil chun cinn.

•  D’fhoilsigh Léarscáileanna Bithéagsúlachta, an córas mapála curtha ar siúl ag an Ionad Bithéagsúlachta Náisiúnta níos mó 
ná 4 mhilliún breathnóireacht ar 15,797 speiceas in Éirinn in 2016. Cuireann an córas seo faisnéis faoi dháileadh speiceas, 
lena n-áirítear speicis faoi bhagairt agus faoi chosaint, chun faisnéis níos fearr a chur ar fáil maidir le forbairt beartas agus 
cur i bhfeidhm Threoracha an AE.

•  Rinneadh obair chaomhantais ar dhá fhoirgneamh de chuid Irish Landmark Trust, Teach Geata Cill Phádraig i gCo. Loch 
Garman agus an Mall, Co. Chorcaí. Nuair a chuirfear na hoibríochtaí i gcrích, beidh na foirgneamh le fáil ar cíos mar thithe 
saoire, ag cinntiú chaomhantas na bhfoirgneamh agus úsáid leanúnach na bhfoirgneamh sa todhchaí.

•  D’fhoilsigh Coillte Éireannacha an chéad Straitéis Coillearnacha riamh, a clúdaíonn réimse leathan téamaí, lena n-áirítear, 
cruthú coillearnacha dúchasacha nua; cruthú coillearnacha mar chuid de mhaolú ar athrú aeráide agus beartais chun cur le 
cáilíocht uisce; réadú caipitil nádúrtha; agus coillearnacha dúchasacha caitheamh aimsire.

•  Cheiliúradh an Clár Fionnachtana 25 bliana ag déanamh ard-taighde ar sheandálaíocht na hÉireann agus ar ábhair a 
bhaineann léi, agus ag scaipeadh a thorthaí ar phobal domhanda. Chuir an Clár Fionnachtana clár comhairliúcháin ar siúl 
agus chuir siad dréacht-chóip le chéile den straitéis seandálaíochta náisiúnta - Seandálaíocht 2025 ar son Acadamh Ríoga 
na hÉireann.

•  Sheol Comhairle Ardtailte Chill Mhantáin Bealach na hAbhainn Mhór, conair siúl inbhuanaithe 12m, a nascann sráidbhaile 
an Láithrigh agus Ráth Droma.

•  Chuir tacaíocht ón gComhairle Oidhreachta de chumas d’Institiúid na gCaomhnóirí-Athchóiritheoirí in Éirinn sé 
chaomhnóir-athchóiritheoir a chreidiúnú i gceithre dhisciplín an pháipéir; leabhair agus páipéar; caomhnú trealaimh agus 
adhmaid; agus bainistiú caomhantais. Tugtar cumas freisin do dhá chaomhnóir-athchóiritheoir déag freastail ar chúrsaí 
proifisiúnta an-speisialaithe in Éirinn agus thar lear araon.
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1. Réamhrá

TIONSCNAIMH IDIRNÁISIÚNTA

•  Chuir ionadaithe ón gComhairle Oidhreachta páipéir i láthair ag roinnt comhdhálacha Eorpacha, lena n-áirítear: comhdháil 
bhliantúil Chumann Eorpach na Seandálaithe) a reáchtáladh i Vilnias, an Liotuáin; Luachanna Tírdhreacha - Áit agus 
Cleachtadh a reáchtáladh i nGaillimh; comhdháil bhliantúil an dara Comhthionól Eorpach - Cathracha Eorpacha agus a 
nOidhreacht: Dreacha na Staire i gCathracha Eorpacha’, a reáchtáladh i mBeirlín.

•  Lean an Chomhairle Oidhreachta ar aghaidh ag glacadh páirt i EUROPARC, an líonra uile-Eorpach de ghníomhaireachtaí 
rialtais a bhfuil freagracht acu as forbairt beartas a bhaineann le limistéir faoi chosaint.

•  Ghlac ionadaí ón gComhairle Oidhreachta páirt sa chruinniú iomlánach de chomhordaitheoirí náisiúnta Laethanta 
Oidhreachta Eorpacha i Maidrid i mhí Dheireadh Fómhair lena áirítear plé ar théamaí i gcomhair na mblianta atá le teacht, 
2018- Bliain na nOidhreachta Cultúrtha agus comhstraitéisí cumarsáide maidir le Laethanta Oidhreachta Eorpacha.

•  Lean an Chomhairle Oidhreachta ar aghaidh ag bainistiú agus ag cur suíomh gréasáin taighde ar oidhreacht chultúrtha na 
hEorpa chun cinn - www.heritageportal.eu agus meáin shóisialta bainteach leis in 2016 mar chuid de Chomh-Tionscnamh 
Pleanála um Oidhreacht Chultúrtha.  
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DIÚILICÍN PÉARLA FIONNUISCE I 
GCONTAE AN CHLÁIR:  

Speiceas Faoi Bhagairt - Congella McGuire, Oifigeach Oidhreachta, 
Comhairle Chontae an Chláir

Is moileasc débhlaoscach é an diúilicín péarla fionnuisce 
(Margaritifera margaritifera) a mbíonn ina chónaí in 
aibhneacha agus i locha, is gaol fionnuisce níos láidre é leis 
an diúilicín inchaite An diúilicín péarla fionnuisce faoi bhagairt 
ar fud an domhain, fuair 90% de diúilicíní péarla fionnuisce 
bás ar fud na hEorpa le linn an fichiú aoise. De bharr go bhfuil 
stádas faoi bhagairt aige, liostaítear é ar Iarscríbhinn II agus ar 
Iarscríbhinn V a ghabhann le Treoir Eorpach um Ghnáthóga. 
Meastar go bhfuil tuairim is 46% de líon na speiceas san 
Eoraip in Éirinn agus go bhfuil tuairim is 96 líon diúilicíní 
laistigh de 139 abhainn agus cúpla loch. Is léir, mar sin, go 
bhfuil freagracht idirnáisiúnta an-shuntasach ag Éirinn maidir 
le caomhantais an speicis.

Is féidir le taobh isteach bhlaosc anMargaritifera margaritifera 
péarlaí a dhéanamh, agus rinneadh dúshaothrú orthu go 
stairiúil i gcuardach péarlaí ó fhoinsí fiáine ach san lá atá inniu 
ann, tagann an chuid is mó de phéarlaí saothraithe ó speicis 
de dhiúilicíní dúchasach san Áise agus i Meiriceá Thuaidh. 
In Éirinn, bíonn diúilicín péarla fionnuisce ina gcónaí in uisce 
aigéadach go neodrach ina bhfuil cothaithigh ghann, a sileann 
thar charraig eibhear nó gaineamhchloch, san iarthar den 
chuid is mó, ach i limistéir sa deisceart agus san oirdheisceart 
ina ligeann coinníollacha geografacha dóibh. Tá saolré casta 
acu agus bíonn siad aibí idir aois a seacht mbliana agus 15 
bliana. Is féidir go mairfeadh siad suas le 130 bliain, agus 
fásann siad go han-mhall agus tosaíonn siad ar an saol mar 
larbha bídeach, ar a dtugtar glochidia.

Déantar goradh sealadach ar na glochidia i ngeolbhaigh an 
bhaineannaigh ó Mheitheamh gach bliain agus ansin scaiptear 
iad in uimhreacha móra san uisce oscailte in imeacht a 
mhaireann lá amháin nó dhá lá idir Iúil agus Meán Fómhair. 
Déantar ionanálú de chéatadán beag na glochidia a scaiptear 
san abhainn ag éisc salmainide atá ag gabháil thart, agus bíonn 
siad ina aíonna sealadacha ar na diúilicíní péarla. Ceanglaíonn 
na glochidia iad chuig geolbhaigh na n-iasc salmainide atá ina 
n-aíonna, a thugann comhthábhú dóibh, sula mbíonn siad sách 
mór chun forbairt go neamhspleách ar ghrinneall na habhann. 
Fanann na diúilicíní óga leabaithe i substráit na habhann go dtí 
go bhfuil siad in aois cúig bliana. Tá srutha agus aibhneacha 
glan, ag sileadh go tapa riachtanach i gcomhair a marthanas, 
ina mbíonn siad ina chónaí faoi uisce nó cuid dóibh faoi uisce 
ag doimhneacht idir 0.5 agus 2 mhéadar, ach uaireanta níos 
doimhne.

Is é príomhchúis laghdú ar líon an speicis ar fud na hÉireann 
agus na hEorpa ná dríodú agus saibhriú a ghnáthóige. 
Sainíodh líon diúilicíní iomlán de 27 laistigh de 19 Limistéar 
Speisialaí Caomhantais i gcomhair an speiceas in Éirinn. 
D’fhoilsigh an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra

Straitéis um Chaomhantas an Diúilicín Péarla Fionnuisce in 
Éirinn. Tugann an straitéis tús áite d’ocht as an 27 líon diúilicíní 

agus cuireann sí san áireamh tuairim is 9.6 milliún nó 80% de 
líon diúilicíní péarla fionnuisce na hÉireann.

Is í Abhainn na Cluanach i gCo. an Chláir an t-aon abhainn 
sainithe mar Limistéar Speisialta Caomhantais i gcomhair 
an diúilicín péarla fionnuisce agus bhí Comhairle Contae an 
Chláir den tuairim go raibh sé riachtanach suirbhé a dhéanamh 
ar aibhneacha eile chun seiceáil an raibh an diúilicín iontu. I 
2016, d’fhostaigh Comhairle Contae an Chláir Comhairleoirí 
Comhshaoil EirEco, ag comhoibriú leis Aonad Seirbhísí 
Uisceach Coláiste na hOllscoile, Corcaigh chun suirbhé a 
dhéanamh ar Abhainn an Dhúin Bhig, Abhainn na Críche 
agus Abhainn Áth na gCaorach. Fuair suirbhéanna ar Abhainn 
an Dhúin Bhig déanta cheana go raibh líon suntasach de 
dhiúilicíní i gcuid de réimsí na habhann, ach go raibh níos mó 
faisnéise ar méid agus dáileadh líon na ndiúilicíní riachtanach 
chun cinntiú go dtabharfar faoi bheartais chuí chun líon na 
ndiúilicíní sa láithreán sin a chosaint.

Tháinig suirbhé ‘Céim 2’ ar Abhainn an Dhúin Bhig thar réimse 
tuairim is 2 km ar go raibh líon íosta de thuairim is 7,000 
diúilicíní i gcóras an Dhúin Bhig. Mar sin féin, ní fuarthas ach 
cúpla diúilicín sa réimse uachtar, ina ndéantar feirmeoireacht 
agus draenáil dhian, agus ina mheastar go bhfuil líon na 
ndiúilicíní an-scaipthe agus iad go mór i mbaol a dhíothaithe. 
Tá fianaise d’ualaigh mhóra siolta san abhann agus ionchur 
cothaitheach chomh maith le hathrú forleathan ar bhruacha na 
habhann agus athrú ar córas srutha de bharr gníomhaíochtaí 
draenála. Is léir go bhfuil strus a bhaineann leis na cúinsí seo 
ag dul i bhfeidhm ar mharthanacht na ndiúilicíní óga agus 
mura ndéantar idirghabháil, nach bhfuil mórán dóchais go 
mbeidh an diúilicín péarla fionnuisce fós in Abhainn an Dhúin 
Bhig sa todhchaí.

Measadh go dtiocfaidh le Abhainn na Críche agus Abhainn 
Áth na gCaorach a bheith ina ngnáthóg oiriúnach de 
bharr geolaíochta agus tréithe na n-aibhneacha.  Cuireadh 
suirbhéanna allamuigh Céim 1 de na haibhneacha seo i gcrích 
chun meastachán a dhéanamh an raibh nó nach raibh gnáthóg 
oiriúnach agus/nó diúilicíní iontu, agus chun dul ar aghaidh 
chuig Céim 2, dá mbeadh diúilicín iontu agus san áit ina raibh 
na diúilicíní.

Rinneadh comhaireamh ar chúig dhiúilicín amháin in 
Abhainn Áth na gCaorach, agus cé go bhfuil roinnt substráit 
oiriúnach san abhainn agus d’fhéadfadh gur abhainn mhaith 
í go stairiúil i gcomhair diúilicíní péarla, tá athrú déanta ar 
roinnt mhaith den abhainn de bharr draenála agus oibreacha 
innealtóireachta.  Ina theannta sin, tá leibhéil arda d’fhás algaí 
glasa filiméadacha (Oedogonium spp.), siolta mín agus fine silt 
agus dríodar. Tá líon na ndiúilicíní péarla fionnuisce in Abhainn 
Áth na gCaorach i mbaol a dhíothaithe agus mura ndéantar 
uisce ag doimhneacht idir 0.5 agus 2 mhéadar, ach uaireanta 
níos doimhne.
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Obair shuirbhé ion-shrutha ag úsáid bathoscóipeanna a choimisiúnaigh Chomhairle Contae an Chláir chun teacht ar an Diúilicín Péarla Fionnuisce in Abhainn 
an Dhúin Bhig, Co. an Chláir

Is é príomhchúis laghdú ar líon an speicis ar fud na hÉireann 
agus na hEorpa ná dríodú agus saibhriú a ghnáthóige. 
Sainíodh líon diúilicíní iomlán de 27 laistigh de 19 Limistéar 
Speisialaí Caomhantais i gcomhair an speiceas in Éirinn. 
D’fhoilsigh an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus 
Fiadhúlra  idirghabháil suntasach i laghdú síolta agus lódáil 
cothaitheach, is trua go bhfuil an diúilicín péarla fionnuisce i 
mbaol díothaithe go luath. 

Tháinig an suirbhé ar dhiúilicín mór aibí amháin in Abhainn 
na Críche, a raibh ina abhainn mhaith nó fiú sármhaith tráth 
amháin i gcomhair diúilicíní péarla fionnuisce. Tá an cuma 
ar an scéal, áfach, gurbh é sin an t-aon diúilicín amháin atá 

fágtha san abhainn de bharr draenála déine stairiúla agus 
leanúnaí ar fud an chuid is mó dá príomhchuisle. Tugann 
méid mór an diúilicín (150mm) le fios go bhfuil sé anonn 
sna blianta agus is dóigh gur éalaigh sé ón mbuicéad 
dreidireachta le linn na hoibríochtaí draenála tosaigh agus 
gur mhair sé go dtí 2016. Is trua é gurb amhlaidh go bhfuil 
an speiceas díothaithe i ndobharcheantar na Críche.

Tá torthaí an staidéir ina foinse faisnéise ag cleachtaidh 
agus cinnteoireacht Comhairle Contae an Chláir maidir leis 
an mbealach is fearr chun a dhualgais a chomhlíonadh de 
réir na Creat-treoir Uisce Eorpaí agus an Treoir Eorpach um 
Ghnáthóga.
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  Puifín ar an gcósta thiar - ceann de na speicis a thaifeadadh le linn Deireadh Seachtaine Fiadhúlra Oileáin.

2. Oideachas, For-rochtain
& Feasacht
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2.1. OIDHREACHT SNA SCOILEANNA 

Is príomhchlár oideachas allamuigh do pháistí bunscoile na hÉireann í an Scéim Oidhreacht sna Scoileanna, atá ar siúl ó 2000 
anuas. Is scéim uathúil in Éirinn í agus cuireann sí painéal de Shaineolaithe Oidhreachta éagsúla ar fáil, a oibríonn go díreach 
le páistí i mbunscoileanna ar fud na tíre.

Ghlac 83,747 páiste san iomlán i 802 scoil páirt sa scéim i 2016, 30,770 de líon na scoileanna a aithnítear mar scoileanna 
faoi mhíbhuntáiste. De bharr méadú ar an tóir atá ar an scéim, cuireadh 28 Saineolaí Oidhreachta nua leis an bpainéal i mí 
Mheán Fómhair, ag tairiscint réimse éagsúil eolais agus scileanna in ábhair, mar shampla, pailniú, seandálaíocht, stair áitiúil 
agus bithéagsúlacht.  Anois, tá 204 Saineolaí Oidhreachta ann san iomlán. Den chéad uair, chomhoibrigh an Chomhairle 
Oidhreachta le Focus Ireland i roinnt cuairteanna allamuigh i gceantar Bhaile Átha Cliath, lena n-áirítear ‘Conair Crann 
Dúchasach’ ar fud Pháirc Naomh Áine agus cuair ar Gharraithe Náisiúnta na Lus.

2.2. AN TSEACHTAIN OIDHREACHTA 

Reáchtáladh Seachtain Náisiúnta Oidhreachta idir 20-28 Lúnasa 2016. Tá an t-imeacht á chomhordú ag an gComhairle 
Oidhreachta ó 2005 ar aghaidh. Déanann Seachtain Náisiúnta Oidhreachta oidhreacht na hÉireann ina bhfoirmeacha go 
léir - tógtha, nádúrtha agus cultúrtha a cheiliúradh agus músclaíonn sí feasacht uirthi. Le linn naoi lá gafa le gníomhaíocht, 
ceiliúrann Éire ní hamháin oidhreacht ach comhpháirtíocht phobail agus nasc domhain idir daoine agus áit. Is cuid de 
Laethanta Oidhreachta Eorpacha í Seachtain Náisiúnta Oidhreachta, comhthionscnamh idir Comhairle na hEorpa agus an 
Aontas Eorpach ina nglacann níos mó ná daichead tír páirt gach bliain.

Bhí ‘Céad Bliain Oidhreachta’ mar théama Sheachtain Náisiúnta Oidhreachta 2016, ag ceiliúradh céad bliain Éirí Amach 1916. 
D’fhreastail 435,680 duine ar 1,876 imeacht éagsúil ar fud na tíre, lena n-áirítear laethanta oscailte ag foirgnimh stairiúla, 
turais choisíochta nádúrtha agus chultúrtha agus gníomhaíochtaí teagmhála oidhreachta do pháistí.

Chuir 1,083 eagraithe imeachta na himeachtaí ar siúl, lena n-áirítear go leor grúpaí deonacha agus pobail. Bhí rátálacha ar 
shásamh fós an-ard i measc eagraithe imeachta, agus dúirt 99% go nglacfaidh siad páirt i Seachtain Náisiúnta Oidhreachta 
arís. Bhí 87% d’imeachtaí saor in aisce in ainneoin nach bhfuair ach 27% d’eagraithe imeachta maoiniú poiblí i gcomhair a 
n-imeacht. Bhí rátálacha ar shásamh i measc an phobail ar fheabhas agus dúirt 100% díobh go mbeadh siad sásta Seachtain 
Náisiúnta Oidhreachta a mholadh do chara. Tá meastachán neamhspleách déanta ar luach an chaidrimh phoiblí ginte ag 
Seachtain Náisiúnta Oidhreachta ag e7 milliún ag Kantar Media, méadaithe ó e5 mhilliún in 2015. Is brabús sármhaith é seo 
ar infheistíocht bhliantúil na Comhairle Oidhreacht de e300,000 sa tionscnamh.

1,083 

EAGRAÍ IMEACHTA

100% 

A BHEADH SÁSTA 

SEACHTAIN NÁISIÚNTA 

OIDHREACHTA A MHOLADH 

DO CHARA

SEACHTAIN NÁISIÚNTA 
OIDHREACHA MEASADH 

GO RAIBH LUACH 
AG AN GCAIDREAMH 

POIBLÍ A GHIN
  

€7 MILLION  

87%  
D’IMEACHTAÍ A BHÍ  
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E300,000
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Imeacht Clabhair agus Adhmad, Co. Shligigh - Seachtain Náisiúnta Oidhreachta 2016
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 Oileán Thóraí, ceann de na cúig oileán a ghlac páirt i nDeireadh Seachtaine Fiadhúlra Oileán 2016
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2.3. DEIREADH SEACHTAINA FIADHÚLRA OILEÁN

Reáchtáladh Deireadh Seachtaine Fiadhúlra Oileán ar cúig d’oileáin Atlantacha na hÉireann i mí an Mheithimh 2016. 
Reáchtáladh an t-imeacht, i gcomhpháirt le Bioblitz 2016, mar thionscnamh den Ionad Náisiúnta le Sonraí Bithéagsúlachta é, 
a thugann saineolaithe agus baill an phobail le chéile i gcomórtas chun teacht ar an líon is airde de speicis i limistéar áirithe 
le linn tréimhse 24 uair. Chuir an t-imeacht deis ar fáil don phobal speicis fiadhúlra áitiúla a thaifeadadh agus oidhreacht agus 
carachtar gach oileán a cheiliúradh. I dteannta leis an mBioblitz, áiríodh san imeacht turais báid chun féachaint ar dheilfeanna, 
seilg cois farraige, siúlóidí chun féachaint ar éin, féachaint ar réaltaí, taispeántais bia agus ceirde agus siamsaíochta oíche.

2.4. LÁ ABHCHÓIDEACHTA NA MÚSAEM 

Sheol an tAire Aire Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta, Heather Humphreys, Lá 
Abhcóideachta na Músaem sa Leabharlann Náisiúnta ar 30 Samhain. D’eagraigh Líonra Músaem na nÚdarás Áitiúil an 
t-imeacht, ag obair i gcomhpháirt le Cumann Músaeim na hÉireann, le cabhair an tacaíocht na Comhairle Oidhreachta.

Ba í príomhaidhm an lae ná béim a chur ar obair shuntasach músaem ár n-oileáin, ar thuaisceart agus ar dheisceart na teorann 
araon. Bhí tábhacht faoi leith ag baint leis an ról tosaigh a bhí ag ár músaem i mbliain stairiúil seo an chomóraidh. Chuir 
músaeim ar fud na tíre, ag obair i gcomhpháirt le pobail, scéalta eipiciúla de phaisean, tírghrá agus díbirt i láthair don phobail i 
réimse taispeántas agus imeachtaí a bhí tarraingteach agus a spreag machnaimh.

2.5. CLÚDACH SNA MEÁIN

Mar a tuairiscíodh níos luaithe sa tuarascáil seo, measadh go neamhspleách ag Kantar Media go raibh luach chaidrimh phoiblí 
a ghin Seachtain Náisiúnta Oidhreachta in 2016 ar mhéid e7 milliún -e2 mhilliún ginte trí chlúdach sna meáin agus e5 
mhilliún ginte ar líne. Tá méadú tagtha ar an luach caidrimh phoiblí seo ó e5 mhilliún i 2015, a léiríonn brabús faoi leith ar 
infheistíocht bhliantúil na Comhairle Oidhreachta de e300,000 san tionscnamh,

Fuair an Chomhairle Oidhreachta 237 alt sa phreas, sna meáin chraolta agus ar líne ar fud na meáin náisiúnta san iomlán, a 
bhfuil luach caidrimh phoiblí iomlán de e2.5 milliún orthu. Ba iad na leibhéil airde de clúdach dearfach ba chúis leis, i dteidil 
luachmhaire cló, mar shampla, an Irish Times agus an Irish Examiner, stáisiún meán, mar shampla Raidió I RTE agus Newstalk 
agus suíomhanna gréasáin ar nós www.independent.ie.. Ba é an preas a bhí ba bhisiúla i dtéarmaí méid, agus baineadh 126 alt 
amach, agus ba é an clúdach ar líne a ghin an luach caidrimh phoiblí is ar ag luach níos mó na e1.7 mhilliún.

2.6 CAINT DIANA DARKE - ‘MO THEACH SAN DAMAISC: DEARCADH LAISTIGH DE GHÉARCHÉIM NA SIRIA 

I Lúnasa, d’óstaigh an Comhairle Oidhreachta, i gcomhpháirt le ICOMOS Éireann, caint de chuid Diana Darke dár teideal, ‘My 
House in Damascus: An Inside View of the Syrian Crisis’, bunaithe ar a leabhar a bhfuil an teideal céanna air. Mhínigh Diana 
conas a thug a caomhantas ar theach arsa sa Damaisc léargas uathúil dí ar an neart atá ag, agus ar na dúshláin roimh, pobal 
ilchultúrtha agus il-eitneach i gcás ina bhfuil siad buailte go holc ag achrainn. Mheabhraigh an chaint dúinn, le linn Seachtain 
Náisiúnta Oidhreachta, leis an tábhacht a bhaineann le hoidhreacht daoine eile, is féidir a thuiscint mar oidhreacht chomónta, 
cé nach mbeadh an deis againn riamh é a bhraith. Chuir an chaint in iúl dúinn go tráthúil nádúr il-eitneach ár sochaí féin.
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EZINE

13,141 
SÍNTIÚSÓIR 

DE MHÉADÚ  
in 201619%

2.7 AN CHOMHAIRLE OIDHREACHTA AR LÍNE

Téann an Chomhairle Oidhreachta i dteagmháil le réimse leathan pobal trí ardáin meán sóisialta éagsúla. Cuireann na meáin 
shóisialta deis ar fáil don eagraíocht cumarsáid a dhéanamh maidir le luach na oibre a dhéanaimid agus suim agus feasacht 
a spreagadh i gcúrsaí a bhaineann le hoidhreach ar leibhéal áitiúil agus náisiúnta araon agus i ngníomhaíochtaí leis an bpobal 
go ginearálta. Cumasaíonn na meáin shóisialta dúinn ceangail go minic le réimse éagsúil cleachtóirí, daoine proifisiúnta 
agus eagraíochtaí i mbun oibre a bhaineann le hoidhreacht, agus cumasaíonn siad dóibh ceangail le chéile agus faisnéis a 
chomhroinnt atá bainteach le hoiliúint oidhreachta agus tionscadail, poist, deiseanna tairisceana, foilseacháin, deiseanna 
maoinithe. Tá méadú tagtha ar líon na leantóirí ar fud réimse ardáin meán sóisialta go rialta le blianta beaga anuas.

FACEBOOK

Ag deireadh 2016, bhí níos mo ná 10,500 ‘Is Maith Liom’ ar leathanach Facebook na Comhairle Oidhreachta, méadú 75% ó 
6,000 ‘Is Maith Liom’ ag deireadh 2015. Bhí formhór na leantóirí (29%)  35-44 bliain d’aois, agus ina dhiaidh sin, roinneadh 
an dara háit agus 22% an ceann, idir daoine 25- 34 bliain agus 45-54 bliain d’aois. Tá 12% de leantóirí 55-64 bliain d’aois, 8% 
dóibh d’aois 65+ bliain d’aois agus 4% 18-24 bliain d’aois.

TWITTER

Tá an Chomhairle Oidhreachta ar Twitter @HeritageHubIRE. Bhí 5,809 leantóir againn ag deireadh 2016, méadú 37% ar 4,225 
leantóir ag deireadh na bliana. Ba iad na mná a bhí i 58% de leantóirí ar Twitter agus na fir i 45%, formhór na leantóirí (46%) 
25-34 bliain d’aois agus 31% 35-44 bliain d’aois.

EZINE

Bhí 13,141 síntiúsóir ag ríomhiris mhíosúil na Comhairle Oidhreachta ag deireadh 2016 (méadú ó 11,000 i 2015). Tá idir 
nuacht, imeachtaí, tairiscintí agus deiseanna fostaíochta sa ríomhirisi agus is iad na síntiúsóirí na iad siúd a bhfuil suim acu 
san oidhreacht chomh maith le daoine proifisiúnta ag obair sa tions

FACEBOOK

10,500 
IS MAITH LIOM AN LEATHANACH 

DE MHÉADÚ  
in 201675%

TWITTER

5,809 
LEANTÓIR  

DE MHÉADÚ  
in 201637%
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1. Réamhrá

Saingeal Eaglais Naomh Caitríona, na Cealla Beaga, Co. Dhún na nGall, roimh agus tar éis oibreacha caomhantais, tacaithe ag deontas ón gComhairle 
Oidhreachta i 2016
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Rinneadh dul chun cinn tábhachta i mbeartas poiblí bainteach 
le hoidhreacht in 2016 trí Chultúr 2025, céad pholasaí 
cultúrtha i gcomhair a Stáit, a sheol an tAire Aire Ealaíon, 
Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta, 
Heather Humphreys. Chuir an Chomhaire um Institiúidí 
Náisiúnta Cultúrtha, ina bhfuil ballraíocht ag an gComhairle 
Oidhreachta, in iúil don Aire i 2014, an gá a bhí le beartas 
náisiúnta cultúrtha.

Ghlac an tAire Humphreys agus a hoifigigh leis an ndúshlán 
an creat beartais seo a dhréachtú chun an cultúr a chur 
i gcroílár shaol na hÉireann, agus áirítear leis próiseas 
comhairliúcháin forleathan ar fud na tíre.

Cuireann an beartas cur chuige comhpháirtíochta chun cinn 
ionas go n-oibríonn na hearnála ealaíon, oidhreachta agus 
cultúrtha le chéile ag leibhéil contae agus náisiúnta. Beidh 
an tionscnamh Éire Chruthaitheach, a sheol an Taoiseach, 
Enda Kenny, i mí na Nollaig 2016, mar thoradh ar fhreagairt 
dhearfach ar bliain comóraidh 2016, mar phríomh-inneall 
chun an beartas cultúrtha seo a chur i gcrích.

Chuir Cultúr 2025 comhthéacs beartais ar fáil don suirbhé ar 
earnáil na músaem a rinneadh anuraidh - Suirbhé Músaem 
na hÉireann 20161, an chéad suirbhé den chineál sin a 
rinneadh le deich mbliana anuas. Sheol an tAire Humphreys 
an suirbhé i mí Dheireadh Fómhair anuraidh ag imeacht a 
reáchtáladh i Leabharlann Náisiúnta na hÉireann, a d’eagraigh 
Cumann Músaem na hÉireann i gcomhpháirt le Líonra 
Músaem na nÚdarás Áitiúil agus tacaithe ag an gComhairle 
Oidhreachta. Bhí sé de sprioc ag an imeachta abhcóideacht 
a dhéanamh maidir leis na tairbhí agus an luach a chuireann 
earnáil na músaem ar fáil don sochaí agus an ról atá ag 
músaeim údarás áitiúil i dtaispeántais a ag mharcáil bhliain 

an chomóraidh a chur ar fáil. Ghlac níos mó ná 80 duine páirt 
san imeacht, lena n-áirítear ionadaithe ó mhúsaeim ar fud na 
tíre agus baill Oireachtais.

Taispeánann torthaí an tsuirbhé gur thug níos mó ná 6 
mhilliún duine cuairt ar mhúsaeim in Éirinn le linn 2014, agus 
níos mó ná leath ina gcuairteoirí intíre. In ainneoin na tóra atá 
orthu, tá easpa infheistíochta agus foirne sna músaeim, agus 
níos mó ná 40% ag obair ar bhuiséad bliantúil níos mó ná 
e30,000 in aghaidh na bliana.

Dúirt 76% de fhreagróirí go raibh níos lú ná deichniúr 
fostaithe ar thuarastal acu, agus dúirt 16% do fhreagróirí 
nach raibh fostaí ar thuarastal ar bith acu. Is comhartha é ar 
dúthracht thar na bearta lucht an earnála músaem go raibh 
rochtain ag 6 mhilliún cuairteoir ar mhúsaem.

I bhfianaise na dúthrachta agus na suime sin, tá sé ábhartha 
le tabhairt faoi deara nár chuir Cultúr 2025 músaeim san 
áireamh go sonrach, cé gur dhírigh go leor grúpaí, lena 
n-áirítear an Chomhairle Oidhreachta aird ar riachtanais 
na hearnála seo. Agus príomhról ag músaeim réigiúnacha 
i soláthar eispéireas ar an líne tosaigh do shaoránaigh na 
Éireann agus do chuairteoirí araon, tá sé beartaithe ag an 
gComhairle Oidhreacht obair leis na heagraíochta agus 
tionscnaimh ábhartha go léir chun cinntiú go dtugtar an 
cumas dár músaeim a rol éigeantach a chomhlíonadh i 
gcosaint oidhreacht cultúrtha na hÉireann ar ár son agus ar 
son ár gcuairteoirí.

1  Mark Fitzgerald, E. (2016) Suirbhé Mhúsaeim na hÉireann 2016. Foilsithe  
   ag Cumann Mhúsaeim na hÉireann, Baile Átha Cliath.

BEARTAS CULTÚRTHA 2016  
BEATRICE KELLY, CEANNASAÍ AR BHEARTAS & TAIGHDE,  

AN CHOMHAIRLE OIDHREACHTA



An Chomhairle Oidhreachta | Tuarascáil Bhliantúil 2016   35

7. Featured Work from 2016

Seoladh Cultúr 2025, céad bheartas cultúrtha an Stáit ag an Aire Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta, Heather Humphreys, TD

Rinneadh an chéad suirbhé le deich mbliana 
anuas ar earnáil na músaem i 2016.

Seoladh Cultúr 2025, an chéad
beartas cultúrtha i gcomhair an Stáit i 
2016 agus déanfar é a chur i gcrích trí an 
tionscnamh Éire Chruthaitheach sna blianta 
atá le teacht.
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Taispeántas COBÁC ar an Éirí Amach -
Bunchóipeanna de chártaí poist déanta sna seachtainí a lean Éirí Amach 1916, 
chun turasóireachta láthair chatha a spreagadh agus chun brabús a dhéanamh as

3. Beartas & Taighde 
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3.1. FÓRAM EORPACH UM CHAOMHANTAS DÚLRA AGUS TRÉADACHAS

Tá an Chomhairle Oidhreachta ag obair le fada i gcomhpháirt leis an bhFóram Eorpach um Caomhantas Dúlra agus Tréadachas , 
líonra uile-Eorpach a mhúsclaíonn feasacht ar thábhacht feirmeoireacht íseal-déine beostoc.

In 2016, lean an Fóram Eorpach um Caomhantas Dúlra agus Tréadachas, ag obair i gcomhpháirt le IT Shligigh ar aghaidh 
chun aitheantas agus cur síos a dhéanamh ar talamh feirme ar Ard-Luach Nádúir agus ar conas a d’fhéadfadh tacú leis faoin 
gComhbheartas Talmhaíochta agus athchoiriú an Chomhbheartais Talmhaíochta.

Tar éis fógairt tionscnamh Comhpháirtíochta Nuálaíochta Eorpacha ag Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara go luath i 2016, 
méadaigh an Fóram Eorpach um Caomhantas Dúlra agus Tréadachas ar a n-iarrachtaí chun tacú le grúpaí áitiúla i bhforbairt 
scéim treoraithe go háitiúil faoin tionscnamh. Chun éascú le forbairt tograí ar ardchaighdeán, chuir an Fóram Eorpach um 
Caomhantas Dúlra agus Tréadachas faisnéis le chéile i gcomhair úsáid grúpaí pobail, mar shampla, ag cur grúpaí íl-ghníomhaithe 
le chéile, spriocanna a shocrú i gcomhair scéimeanna treoraithe go háitiúil; cur le chéile iarratas ar Comhpháirtíocht Nuálaíochta 
Eorpacha; agus forbairt córas scórála i gcomhair sláinte éiceachóras ardtailte. D'fhorbair an Fóram Eorpach um Caomhantas 
Dúlra agus Tréadachas caidreamh le grúpaí ar fud na tíre maidir leis, ag tabhairt cuairte ar na ngrúpaí, ag cur i láthair, agus ag plé 
roghanna agus cur chuige.

3.2. LEARSCÁILEANNA OIDHREACHTA 

Tugann HeritageMaps.ie rochtain ar thacar sonraí oidhreachta náisiúnta i bhfoirm léarscáile chomh maithe le sonraí 
comhthéacsúla breise a ionchorprú ó réimse forleathan d’fhoinsí ar líne. Cuimsíonn sé freisin tacair sonraí atá uathúil sa 
tionscadal, mar shampla so-ghabháltacht ithreach do chreimeadh cósta, tacar sonraí músaem agus réimse Suirbhéanna 
Oidhreacht Contae téamacha.

Heritagemaps.ie - Sráid Chill Dara, Cúrsa Taistil Bhaile Átha Cliath
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Le linn 2016, chonacthas athfhorbairt, athdhearadh agus athbhrandáil an ‘Amharcóir Léarscáileanna Oidhreachta’, go 
HeritageMaps.ie. Cruthaíodh comhéadan níos soláimhsithe agus níos iomasaí agus leathnaíodh an sprioc-bhunachar úsáideoirí 
chun na hearnála oideachais agus turasóireachta a chur san áireamh, chomh maith le grúpaí bainteach le hoidhreacht, idir 
phroifisiúnta agus amaitéaracha, agus pobail agus daoine aonair. 

Tugadh seoladh bog do HeritageMaps.ie. le linn Sheachtain Náisiúnta Oidhreachta 2016 agus bhí méadú tobann i líon 
úsáideoirí ar an toirt. Tar éis eisiúint oifigiúil i mí na Nollag, tá méadú faoi ocht tagtha ar líon na n-úsáideoirí. Le linn 2016, 
áiríodh san obair ar HeritageMaps.ie. bailiú leanúnach agus taispeántas tacar sonraí údarás áitiúil agus 14 contae eile ag 
nuashonrú sonraí suirbhé ann cheana féin agus ag cur tacar sonraí nua ar fáil don amharcóir. Ina theannta sin, áiríodh tacar 
sonraí nua ón gComhairle Oidhreachta, a chuireann suíomhanna Láithreáin UNESCO in Éirinn ar fáil, Sheela-na-Gigs agus 
gloine dhaite ar leith.

Le linn 2016, forbraíodh amharcóir nua, Tionscadal LIFE Geopark Bhoirne agus Aillte 
an Mhothair. Beidh sonraí san amharcóir seo ar gach gné d’oidhreacht shaibhir agus 
uathúil Bhoirne i bhfoirm léarscáile. Tá sé ag fanacht ar fhaomhadh ón ngrúpa stiúrtha 
faoi láthair, ionas go seolfar é, mar fho-amharchóir ar HeritageMaps.ie sa samhradh in 
2017.

3.3. CLÁR INSTAR: ‘TÍRDHREACH AGUS LONNAÍOCHT ÉIREANN THOIR-THEAS 
RÉAMHSTAIRIÚLA DÉANAÍ’

 Thug an Clár um Taighde Seandálaíochta Straitéiseach Náisiúnta na hÉireann 
maoiniú do thionscadal trí bliana amháin le linn na tréimhse 2015-2017. Is staidéar 
idirdhisciplíneach é ‘Tírdhreach agus Lonnaíocht Éireann Thoir-Theas Réamhstairiúla 
Déanaí bunaithe i Roinn na Seandálaíochta, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh. Baineann 
an tionscadal úsáid as modhanna pailéachomhshaoil agus seandálaíochta chun 
gníomhaíocht daonna agus athrú tírdhreacha a fhiosrú in Éireann réamhstairiúil 
déanach idir 1200RC agus 400AD,

Mar sin, díríonn an tionscadal ar an gCré-umhaois Dhéanach agus an Iarannaois i 
Contaetha Loch Garman, Phort Láirge, Chill Chainnigh agus Cheatharlach. Áirítear 
ionadaithe ar fhoireann an tionscadal, atá á threorú ag Coláiste na hOllscoile, Corcaigh, 
ó Transport Infrastructure Ireland, Coláiste Chathair Bhaile Átha Cliath, Ollscoil York, 
Ollscoil agus Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath chomh maithe le rannpháirtithe 
neamhspleácha.

In 2016, fuarthas seicheamh pailéachomhshaoil ag Loch Cuilinn, Co. Phort Láirge 
agus fuarthas dhá chroíleacán eile ó ag talamh portaigh ardtailte i Rós Mór, Co. Cheatharlach agus ag Iomaire an Chomaraigh, 
Co. Phort Láirge. Rinneadh anailís ar 69 tuairisc nua ar láithreán seandálaíochta san iomlán agus cuireadh faisnéis ar ghnéithe 
a bhaineann leis an tréimhse staidéir (1200RC-AD400) sa bhunachar sonraí, ina bhfuil 201 láithreán seandálaíochta ón réigiún 
anois.

D’fhreastail a lán daoine ar lá oscailte a reáchtáladh le linn Sheachtain Náisiúnta Oidhreachta 2016 ag Músaem Poiblí Chorcaí, 
lena n-áiríodh ionadaithe ó Mhúsaem Ime Chorcaí agus Bácús Arbutus, Corcaigh, a bhácáil arán ‘réamhstairiúil’ i gcomhair an 
imeachta. I measc aschur eile, bhí cur i láthair torthaí tionscadail ag comhdháil thábhachtach idirnáisiúnta (Cumann Eorpach 
na Seandálaithe, Vilnias, Meán Fómhair 2016).

3.4. BAILTE AGUS SRÁIDBHAILE NA HÉIREANN

In 2016, rinne an Chomhairle Oidhreachta anailís ar réamhthorthaí Dhaonáireamh 2016 chun béim a leagan ar rátaí tithíocht 
gan áitiú uirbeacha. D’aithin an taighde 17 mbaile ina raibh beagnach 11,000 teach nó árasán gan áitiú, fírice atá ábhartha i 
gcéimniú beartais chun dul i ngleic leis an ganntanas tithíochta reatha agus easpa dídine.

INSTAR Excavating a section through 
blanket peat on the Comeragh Ridge, Co. 
Waterford, in advance of sampling for palae-
oenvironmental analyses. The base of these 
peat deposits date to the Later Bronze Age.
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D’áitigh an Chomhairle dá gcuirfí Dreasacht Cáineadh na Cathrach Beo ar fáil dá leithead do bhailte, mar a áitíodh ina ‘Tograí 
Beartais do Bhailte na hÉireann’ in 2015, gur bhealach é gur athúsáid an tsochair tithíochta seo agus na bailte a hathnuachan. 
Is dlúth agus inneachar ár mbailte iad áitribh agus tá na sráid-dreacha seo ina dlúth-pháirt de cad agus cé muid ar an dul 
le Carraig Phádraig nó Páirc an Chrócaigh. Cuireann úsáid tithe agus árasán gan áitiú ar príomhshráideanna agus eile le 
hinbhuanaitheacht trí laghdú ar bhrath ar ghluaisteáin, cur ar fáil seirbhísí fisiceacha agus sóisialta ar bhealach níos éifeachtúil, 
agus spáráil ábhar tógála. Chlúdaíodh an anailís seo ar chlár Newstalk Pat Kenny agus ag soláthraithe nuachta eile.

3.5. COMHPHÁIRTÍOCHTAÍ ARDTÁILTE

Chuidigh an Chomhairle Oidhreachta le Fóram Ardtailte na hÉireann (IUF) dhá staidéar taighde a dhéanamh in 2016. Is suirbhé 
uile-oileáin é an Staidéar Pobail Ardtailte ar ghrúpaí áitiúla ag tabhairt faoi ghníomhaíochtaí bainistíochta inbhuanaitheacha 
laistigh de cheantair ardtailte na hÉireann.

Cuireann an suirbhé léargas ar fáil i dtréimhse agus i bpróifílí ar cén áit ina bhfuil 25 de ghrúpaí ardtailte príomha agus 
ionadaíocha i dtaca le conas a eagraítear iad, cad a dhéanann siad agus na dúshláin atá rompu. Iarrtar sa tuarascáil ar an rialtas 
maoiniú bliana iolracha a chur ar fáil do ghrúpaí ardtailte gníomhacha agus chun comhordaitheoir líonra náisiúnta a chur ar fáil, 
chun bailiú faisnéise, scaipeadh, oiliúint agus tacaíocht bainistíochta do na grúpaí a bhfuil géarghá le hacmhainní acu.

Baintear úsáid sa dara tuarascáil - Próifíl Shocheacnamaíoch Ardtailte na hÉireann - as sonraí a shíolraítear as an Daonáireamh 
Daonra, an Daonáireamh Talmhaíochta agus Innéacs Ganntanais Pobal- HP. Cuireann an tuarascáil anailís ar fáil ar 
choinníollacha socheacnamaíocha pobal ardtailte laistigh de Phoblacht na hÉireann agus is féidir go mbainfear úsáid as mar 
fhoinse faisnéise i ndéanamh beartas a bhaineann leis na ceantair sin.

Thug an Chomhairle Oidhreachta tacaíocht d’Fhóram Ardtailte na hÉireann chun comhdháil náisiúnta a eagrú i gcomhpháirt 
leis Fóram Rochtain Sléibhe na gCruach Dubh, ina gcuireadh na dhá thuarascáil thuas i láthair. Díríodh sa chomhdháil ‘Ag 
Cur Acmhainní ar Fáil do Phobail Ardtailte’ ar chur chun cinn bunú líonra uile-oileán de ghrúpaí ardtailte maidir le bainistíocht 
inbhuanaitheach ceantar ardtailte. Thug an chomhdháil sainordú d’Fhóram Ardtailte na hÉireann tacaíocht airgeadais rialtais a 
chuardach, chun eagraíocht líonra náisiúnta a bhunú agus chun comhordaitheoir líonra pobal ardtailte náisiúnta a fhost

3.6. MEITHEAL TÍRDHREACHA

Lean an Meitheal Tírdhreacha ar aghaidh ag bualadh le chéile le linn 2016 chun comhairle a chur ar an gComhairle Oidhreachta 
maidir lena cabhair leis an Straitéis Tírdhreacha Náisiúnta. Rinne an Straitéis Tírdhreacha Náisiúnta a dhréachtú thar an tréimhse 
2009-2015, agus sheol an tAire Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta an Straitéis i 2015.

Tar éis a chruinniú deireanach sa bhliain, bhí roinnt moltaí ag an Meitheal, lena n-áirítear gur cheart go leanfadh an 
Chomhairle Oidhreachta ar aghaidh ina ról mar abhcóide tírdhreacha, agus go bhfuil forbairt córas comhsheasmhach agus 
soiléir chun measúnú a dhéanamh ar charachtar tírdhreacha, a bhfuil ar an eolas faoi charachtracht tírdhreacha stairiúil, ina 
príomhchuspóir chun cleachtadh feabhsaithe in Éirinn a chumasú.

3.7. SEANDÁLAÍOCHT 2025

Chuir baill fhoirne na Comhairle Oidhreachta le dréachtú doiciméad beartais Seandálaíocht 2025, trí Bhuanchoiste ar 
Sheandálaíocht Acadamh Ríoga na hÉireann. Sheol an tAire Aire Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus 
Gaeltachta an doiciméad beartais deireanach i mí an Mheitheamh 2017. Tá Seandálaíocht 2025 dírithe mar dhoiciméad 
abhcóide i gcomhair seandálaíochta agus oidhreachta cultúrtha, agus mar phríomhráiteas roimh agus mar fhoinse faisnéise i 
gcomhair an Phlean Náisiúnta Oidhreachta, agus chun cur leis an tionscnamh Éire Chruthaitheach (2017–22).
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3.8. TUAMA PASÁISTE AN CHNOIC RUA, CO. CHILL CHAINNIGH

Chuir an Chomhairle Oidhreachta aighneas isteach chuig Comhairle Contae Thiobraid Árann maidir le forbairt feirme ghaoithe 
molta in aice tuama pasáiste Neoilitheach an Chnoic Rua, Co. Chill Chainnigh D’áitigh an Chomhairle go gcuirfeadh an 
fhorbairt molta isteach an iomarca ar láthair Séadchomhartha Náisiúnta agus go mbeadh drochthionchar aige ar eispéireas 
grianstad an gheimhridh ag an tuama, agus ag cur isteach an iomarca ar léamh ailíniú arsa réalteolaíochta fíor-shuntasach.

Dúirt an Chomhairle freisin go mbeadh cur isteach radhairc na feirme ghaoithe molta ar radhairc ó tuama pasáiste Bhán 
Fraoigh, Co. Chill Chainnigh iomarcach. Dhiúltaigh Comhairle Contae Thiobraid Árann an feirme ghaoithe molta agus tá sé faoi 
chaibidil ag an Bord Pleanála anois.

3.9. LOCH GARMAN MEÁNAOISEACH: AISTÍ I GCUIMHNE AR BILLY COLFER

Thug an Chomhairle Oidhreachta tacaíochta le foilsiú leabhar aistí i gcuimhne ar Billy Colfer, nach maireann, a bhí ina bhall 
ar Bhord na Comhairle Oidhreachta le linn na tréimhse 2005-2010 agus a bhí ina scoláire aitheanta ar thírdhreacha agus 
caisleáin meánaoiseacha. Bhí Ceannaire ar Chaomhantais na Comhairle ina chomh-údár ar an imleabhar seo ina bhfuil aistí 
ar sheandálaíocht mheánaoiseach, tírdhreach, logainmneacha agus stair Chontae Loch Garman. Sheol Conor Newman, an 
Cathaoirleach ag éirí as, é i mí na Nollaig 2016.

3.10 CREAT PLEANÁLA NÁISIÚNTA - ÉIRE 2040 – ÁR BPLEAN

Tá Oifigeach Pleanála na Comhairle Oidhreachta ina bhall den Ghrúpa Chomhairligh Speisialta ar an gCreat Pleanála Náisiúnta. 
Ag leanúint ar aghaidh ó chead chruinniú an ghrúpa i mí na Nollaig 2016, ar a raibh an tAire Tithíochta, Pleanála agus 
Rialtais Áitiúil, Simon Coveney ina Chathaoirleach, d’ullmhaigh an Chomhairle Oidhreachta aighneas a dhírigh ar sheacht 
bpríomhthosaíochtaí i gcomhair an phlean, is iad:

•  An gá le tairbhí Creat láidir Pleanála Náisiúnta a chur in iúl don phobal i gcoitinne.

•  Ba cheart go ndéantar catagóiriú ar fhás cultúrtha agus ar fhorbairt chultúrtha mar ceathrú colún forbartha inbhuanaithe, 
mar shampla, meastar gurb é comhshaol stairiúil na hÉireann is cúis le e1.5bn nó 1% d’oll-luach breise an Stáit agus 
tuairim is 65,000 post;

•  Creat Pleanála Náisiúnta i dtaca le hathrú aeráide agus fuinneamh in-athnuaite, mar shampla, thaispeánadh i dtaighde 
déanta ag an gComhairle Oidhreachta i 2013 go raibh riachtanas le creatlach láidir i gcomhair earnáil na bhfeirmeacha 
gaoithe ar tír;

•  Ba cheart go gcuirtear san áireamh leis an gCreat Pleanála Náisiúnta Straitéis Náisiúnta Tírdhreacha 2015-2025, is é sin, 
pleanáil spásúlachta agus bainistíocht na dtírdhreach go léir, ní hamháin tírdhreacha íocónacha.

•  Tá riachtanas le bainistíocht spásúlachta lonnaíochtaí stairiúla agus le cláir náisiúnta athnuachain;

•  Ní mór go soláthróidh an Creat Pleanála Náisiúnta bunús i gcomhair an Phlean Spásúlachta Muirí Náisiúnta, atá le 
hullmhú ag ballstáit an AE roimh 2021;

•  Ní mór go gcuimsíodh Measúnú Comhshaoil Straitéiseach comhpháirtíochta sa Chreatlach Pleanála Náisiúnta chun 
monatóireacht agus modhnú a chumasú, más gá.

Leanfaidh an Chomhairle Oidhreachta ar aghaidh ag tacú agus ag cuir le hullmhúchán agus cur i bhfeidhm Creatlach Pleanála 
Náisiúnta - Éire 2040.
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FEIRMEOIRÍ BAINEANNA NA HÉIREANN 
AG CAOMHNÚ ÁR NOIDHREACHTA -  

ANNA MEEHAN, BAINISTEOIR SCÉIM DEONTAIS NA BHFOIRGNEAMH 
TRAIDISIÚNTA FEIRME GLAS, AN CHOMHAIRLE OIDHREACHTA

De bharr na n-athruithe radacacha atá tagtha ar 
fheirmeoireacht le céad bliain anuas, níl foirgnimh feirme 
thraidisiúnta i gcroílár gníomhaíochta feirme a tuilleadh, 
agus cé nach mbaintear mórán úsáide as go leor dóibh, is 
gné luachmhar de thírdhreach na hÉireann fós iad. Chun 
an luach seo a aithint, déanann an Comhairle Oidhreachta, i 
gcomhpháirt leis an

Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara, scéim deontas bhliantúil 
a riar i gcomhair comhpháirtithe sa Scéim Ghlas ar Bheagán 
Carbóin do Chomhshaol (GLAS) na Talmhaíochta chun 
na foirgneamh a chaomhnú agus a dheisiú. Tá an scéim á 
cómhaoiniú ag an Roinn agus an Aontas Eorpach faoin Scéim 
Forbartha Tuaithe. Tá an scéim á treorú ag beirt fheirmeoirí 
ban, ní hamháin ag cinntiú go mbaintear úsáid as na 
foirgnimh áille seo, ach ag forbairt gnólachtaí inbhuanaithe 
rathúla thart orthu.

Chuir June Bourke iarratas isteach ar mhaoiniú faoi GLAS 
chun ceithre scioból traidisiúnta ar a feirm in aice Chathair 
na Mart a chaomhnú, ar a bhfuil caora Iacób, Suffolk agus 
Texel aici. Cuireann na foirgnimh le suímh an tírdhreacha, 
a bhfuil an chuma orthu gur ag ‘fás’ as an gcnoc atá siad, 
agus iad tógtha isteach i bhfána nádúrtha an chnoic. Bhí 
cothabháil mhaith déanta ar na foirgnimh ach bhí gá le clár 
oibreacha níos leanúnaí. Rinne Ken, fear chéile June, an obair 
go léir, agus chuaigh sé i mbun pointeáil aoil den chéad uair 
go fonnmhar. Is é an toradh deiridh ná grúpa foirgneamh 
úsáideach a bhfuil a gcarachtar speisialta fós iontu, agus 
a chuireann le ceantar álainn seo de thírdhreach Chontae 
Mhaigh Eo.

Roinnt blianta ó shin, chinn June fiontraíocht ceardaíocht olla 
a bhunú agus thosaigh sí ag próiseáil an olla caorach léi féin. 
Baineann sí úsáid as ceann de na foirgnimh chaomhnaithe 
anois i gcomhair bhreith na n-uan agus an olann a phróiseáil, 
atá beartaithe ó dhroim na caorach agus a sníomhann Jane 
ag baint úsáide as tuirne Ashford. Baineann sí úsáid as 
dathanna nádúrtha chun an olann a dhathú, lena áirítear 
craicne oinniún, aiteann, neantóga, buachalán, scamhacháin 
adhmaid agus bláthanna. Ansin, díoltar an olann i dTeach 
Ceirde i gCathair na Mart ina bhfuil na ceardaíocht atá ar 
díol go léir déanta i gContae Mhaigh Eo. Chuir June, agus 
a cara Sheila, an siopa ar bhun cúpla bliain ó shín, agus an 
aidhm a bhí acú ná “cruthú ár saothar agus ár bhfostaíocht 
féin, agus táimid ag siúl go gcinnteoidh an tionscnamh seo 
inbhuanaitheacht ceardaithe áitiúla sa todhchaí.

Fuair fiontraí eile, Ailbhe Gerrard, is feirmeoir baineann 
í, maoiniú faoin na scéime i 2016 chun ballaí teorann 
cloiche a dheisiú i bhFeirm Brookfield, i gCo. Thiobraid 
Árann. Rinne Ailbhe staidéar ar fhorbhairt inbhuanaithe i 
gColáiste na hOllscoile Londain, agus ar fheirmeoireacht 
orgánach ar feadh trí bliana i gColáiste Talmhaíochta Alban, 
a bhfuil an-cháil air. Ag leanúint ar ghairm bheatha rathúil 
i mbainistíocht tionscadail tógtha, d’fhill Ailbhe chun dul i 
mbun feirmeoireachta ina aice a baile féin in aice Bhaile an 
Aonaigh, ar bhruacha Loch Dearg.

Tugadh onóir di le déanaí, nuair a bronnadh Scoláireacht 
Talmhaíochta Nuffield uirthi, agus tá sí lán-cháilithe chun 
dul i bun feirmeoireacht ag Brookfield agus tá sí tiomanta 
an talmhaíocht a thabhairt ar ais chuig a fhréamhacha 
inbhuanaitheacha. Creideann Ailbhe go bhfuil réimse 
cineálacha feirmeacha agus múnlaí éagsúlaithe lárnach 
d’inbhuanaitheacht tuaithe. Tá fiontraíocht mheasctha aici ar 
an bhfeirm, idir curaíochta, beostoc agus foraoiseacht, agus, 
spreagtha ag an bhfuinneamh a ghineadh trí Teacht le Chéile 
Bhuan-Thalmhaíocht Uile-Éireann, sheol Ailbhe Brookfield 
Farm Hiveshare - táirge ceardaí mil-bhia i 2014.

Is é an Bheach Dhubh atá ar an bhfeirm aici agus tá múnla 
suimiúil de tháirgeadh meala bunaithe aici a oibríonn ar 
bhealach cosúil le prionsabail chomharchumainn bhig. 
Coimeádann sé roinnt coirceoga agus tugtar cuireann do 
dhaoine scaireanna a cheannach iontu Tá an dearcadh ag 
Ailbhe gur bealach é an fhionraíocht seo chun daoine a 
athcheangail le táirgeadh bia, agus luach agus eispéireas a 
chur le ceannaíocht meala. Craobh nádúrtha ba ea déanamh 
coinnle do tháirgeadh meala agus déantar é i gcró ar an 
bhfeirm. Cuireadh an t-úllord ag Feirm Ghort an tSrutháin 
ar ais in úsáid chomh maith, agus tá Ailbhe ag táirgeadh sú 
úill anois, agus tá sí ag déanamh pleananna chun leann úll a 
tháirgeadh go luath.

Le deontas GLAS a cuireadh i leith ballaí singile na feirme a 
dheisiú cuireadh fostaíocht ar fáil d’oibrithe ceardaíochta a 
raibh taithí acu agus atá faoi oiliúint, rud a chuidigh dá réir 
sin le scileanna traidisiúnta sa chuid seo den tír a choimeád 
agus a spreagadh.
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Ag barr ar chlé: Ailbhe Gerrard ag tabhairt aire dá coirceoga ag 
Feirm Ghort an tSrutháin, Co. Thiobraid Árann Ag an mbarr ar dheis: 
Tá sú úill á tháirgeadh ag Ailbhe anois ón Úllord ag Gort an tSruthán. 
Ag bun: An balla teorainn a deisíodh leis an maoiniú ó scéim GLAS
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Seachtain Oidhreachta 2016 - Turas ar Bhaile Shláine, Contae na Mí

4.   Tionscnaimh & 
Tionscadail Phobail 
agus Chaomhantais
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4.Community & Conservation Initiatives & Projects

4.1. AN SCÉIM ‘ADOPT A MONUMENT’

I ndiaidh lorg rathúil Adopt a Monument Scheme de chuid Archaeology Scotland, sheol an Chomhairle Oidhreachta, i 
gcomhpháirt le hOidhreacht Abarta, an chéad chlár comhchosúil d’Éirinn in 2016. Cuirtear saineolas, meantóireacht agus 
tacaíocht ar fáil sa scéim chun pobail áitiúil a spreagadh le séadchomhartha a ‘uchtú’ ina gceantar lena chinntiú go leanfar 
leis an séadchomhartha a chothabháil, a chosaint agus a chur chun cinn. Cuirtear bealach nuálach ar fáil leis sin chun 
séadchomharthaí agus an oidhreacht áitiúil a thabhairt ón imeall go dtí croílár na bpobal áitiúil.

Rinne os cionn 90 grúpa pobail ar fud na hÉireann iarratas ar pháirt a ghlacadh sa scéim agus rinneadh an roghnú deiridh ar 
bhonn luach oidhreachta gach láithreáin mholta mar aon le fís agus tiomantas an ghrúpa a bhí ag moladh an láithreáin. Ba iad 
na sé shéadchomhartha rathúla a roghnaíodh an Dún, Co. Dhún na nGall; Eaglais na Rátha, Co. an Chabháin; Dúnfort Chnoc na 
Croiche, Co. Phort Láirge; Round Hill, Co. Phort Láirge; Foirgneamh Meilte Baravore, Co. Chill Mhantáin; agus Cúirt Liathróid 
Láimh Bhaile an tSléibhe, Co. Ros Comáin.

Áirítear ar na gníomhaíochtaí a rinneadh mar chuid den scéim in 2016 taifeadáin ar an láithreán; suirbhéanna geoifisiceacha, 
stairiúla agus topagrafacha; forbairt pleananna comhshaoil agus caomhantais; oiliúint ar fhorbairt na turasóireachta 
deireadh seachtainte; soláthar comharthaíochta léirmhínithí; gníomhaíochtaí spreagtha feasachta amhail laethanta aonaigh 
meánaoiseacha agus tráthnónta scéalaíochta; agus bainistíocht fásra agus oibreacha caomhnaithe ar shéadchomharthaí.

4.2. INTÉIRNEACHTAÍ CAOMHANTAIS 

Ó 2006 i leith, thug an Chomhairle Oidhreachta tacaíocht do Scéim Intéirneachta Caomhantais do chúig cinn d’fhorais 
chultúrtha na hÉireann - Gailearaí Náisiúnta na hÉireann, Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, Leabharlann Náisiúnta na 
hÉireann agus Cartlann Náisiúnta na hÉireann agus Leabharlann Chester Beatty. Tairgeann an scéim deis iontach do mhic léinn 
caomhantais oibriú le roinnt de sheoda tábhachtacha an domhain agus díríonn sí go príomha orthu siúd a bhfuil sainchúrsaí 
um chaomhnú déanta acu sna réimse páipéir, ceangail leabhar agus péintéireachta.

Is é atá beartaithe leis an scéim taithí ghairmiúil na háite oibre a chur ar fáil don intéirneach, laistigh d’institiúid ghradamach, 
agus bainfidh an aoi-institiúid dá réir sin, tairbhe as an léargas agus an oiliúint úrnua atá faighte ag an intéirneach. Baineann 
an institiúid tuilleadh tairbhe freisin as ball foirne breise ag a bhfuil raon scileanna, ag déanamh éascaíochta do thionscadail 
shonracha nach bhféadfaí a bhaint amach ar shlí eile agus ag cuidiú le cosaint fhoriomlán oidhreacht na hÉireann.

Is iad na cúig intéirneach a bhí le páirt a ghlacadh sa scéim in 2016 Nicole Devereux ag Leabharlann Náisiúnta na hÉireann; 
Cécilia Duminuco ag Leabharlann Chester Beatty; Ellen McKeever ag an gCartlann Náisiúnta; Gina Grond ag Gailearaí Náisiúnta 
na hÉireann; agus Erica D’Alessandro ag Leabharlann Choláiste na Tríonóide.

4.3. SCÉIM DEONTAIS FFT GLAS 

Tá Scéim na bhFoirgneamh Traidisiúnta Feirme (SFTF), a bhfuil an-tóir ar fad uirthi á reáchtáil ag an gComhairle Oidhreacht 
i gcomhar leis an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara ó 2008 i leith. Aithnítear sa scéim luach na bhfoirgneamh traidisiúnta 
feirme agus an méid a chuireann siad le tírdhreach na hÉireann trí dheontais a chur ar fáil lena ndeisiú agus lena gcaomhnú. In 
2016, aistríodh SFTF go dtí an ‘Scéim Ghlas ar Bheagán Carbóin do Chomhshaol na Talmhaíochta’ (GLAS) agus tá sí oscailte 
do gach rannpháirtí sa scéim sin.

Síneadh an scéim ní hamháin chun tacú le foirgnimh thraidisiúnta feirme ach freisin le gnéithe tírdhreacha feirme de luach 
oidhreachta eile amhail ballaí cloiche, piaraí, geataí páirce, clóis dhuirleogacha agus droichid feirme. Tá sé mar aidhm léi na 
‘gnáthfhoirgnimh’ a úsáidtear sa talmhaíocht a chosaint toisc go gcuireann na foirgnimh sin agus gnéithe eile den fheirm luach 
le tírdhreach na hÉireann.
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Rinne infheistíocht de e725,488 sa scéim i 2016, agus tugadh tacaíocht de 48 duine a fuair deontas chun 67 foirgneamh 
agus cúig struchtúr eile a chaomhnú, lena n-áirítear ballaí teorann agus droichead. Chun an obair chaomhnaithe seo a 
dhéanamh teastaíonn rannpháirtíocht daoine oilte agus gairmithe ceardaíochta ar fud na tíre. Táthar ag leanúint le hoiliúint ar 
il-leibhéil mar chomhpháirt den scéim, lena n-áirítear oiliúint scileanna feirme agus laethanta taispeánta a thacaíonn le haistriú 
gníomhach na scileanna traidisiúnta sa chomhthéacs dúchasach, rud a chuidíonn leis na foirgnimh an aimsir a sheasamh thar 
an deontas féin.

Buaicphointí Scéim GLAS 2016

Tháinig an dá thionscadal rannpháirteacha ba shuimiúil in 2016 ó dhá bhanfheoirmeoir atá ina gcónaí i gcodanna éagsúla 
den tíre agus atá ag cuimsiú gnéithe éagsúla dá n-oidhreacht áitiúil ar bonn inbhuanaithe, trí úsáid a bhaint as modhanna 
traidisiúnta ceardaíochta chun ioncam a ghiniúint agus an oidhreacht thógtha dhúchasach a chaomhnú ag an am céanna.

Tá gnólacht beag ceardaíochta á oibriú ag June Bourke, feirmeoir caorach atá bunaithe i Maigh Eo, ó fhoirgnimh ar chuidiú 
an Chomhairle Oidhreacht léi iad a chaomhnú. Déanann sí an olla a lomadh agus a sníomh í féin, dathaíonn sí í le ruaimeanna 
nádúrtha amhail oinniúin, neantóga, aiteann agus buachalán agus díolann sí an olla cniotála i siopa ceardaíochta ina raibh sé 
bainteach lena chur ar bun i Margadh na Mart.

Tá tacú as an deontas á fháil chomh maith ag Ailbhe Gerrard, feirmeoir ó Thiobraid Árann, chun oibreacha a dhéanamh ar 
pháirc theorann a feirme ina bhfuil crainn dhúchasacha, úllord agus coirceog don Bheach Dhubh. Táirgeann Ailbhe raon táirgí 
ón bhfeirm, lena n-áirítear mil, coinnle, sú úill agus thosaigh sí ag déanamh a leann úll féin le déanaí.

Foirgneamh traidisiúnta feirme caomhnaithe faoi scéim GLAS, Co, na hIarmhí
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4.4. LÉARGAS AR NA DEONTAIS OIDHREACHTA 2016

Cuireadh e800,000 ar fáil trí Scéim Deontais na Comhairle Oidhreachta agus na Roinne Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí 
Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta i gcomhair na Scéime Deontas Pobal-Bhunaithe in 2016. Roghnaíodh 171 tionscadal 
ó gach cearn den tír as beagnach 400 iarratas ar mhaoiniú a fháil. Tacaíonn na deontais le caomhnú agus forbairt leanúnach 
oidhreacht na hÉireann trí obair na ngrúpaí pobalbhunaithe. Bhain réimse éagsúil tionscadal tairbhe as na deontais i 
dtimpeallachtaí tuaithe agus uirbeach araon, ar a n-áirítear caomhnú gnáthóg, speiceas faoi bhagairt, oidhreachta tógtha agus 
cultúrtha.

Tagann na tionscadail éagsúla lenár bhféiniúlacht chultúrtha agus lenár suaithinseacht mar chine. Má dhéantar iad a 
sheachfhoinsiú mar is ceart, tá an acmhainneacht leo rud éigin a thabhairt ar ais don phobal agus don tír leis na glúnta atá 
le teacht. Leis na tionscadail coinnítear gnéithe faoi bhagairt ár n-oidhreachta beo agus soláthraítear deis do dhaoine páirt 
dhíreach a bheith acu maidir le todhchaí a n-áiteanna a fhorbairt. Léiríonn a lán de na tionscadail blianta d’obair leanúnach ar 
an leibhéal pobail chun ár n-oidhreacht a chosaint don todhchaí. Tacaíonn an scéim deontas chomh maith leis an ngeilleagar 
áitiúil, cuireann sé borradh faoin turasóireacht agus tá ár dtír ina háit níos fearr le cónaí agus le hoibriú inti dá mbarr.

4.5. LÍONRA BHAILTE MÚRTHA NA HÉIREANN 

Díríonn Líonra Bhailte Múrtha na hÉireann (LBMÉ) ar iarrachtaí straitéiseacha na n-údarás áitiúil agus na bpobal atá bainteach 
i mbainistíocht, caomhnú agus feabhsú 29 balla múrtha in Éirinn, sa Tuaisceart agus sa Deisceart araon, a aontú agus a 
comhordú.

In 2016, lean LBMÉ dá bhforbairt tríd an bPlean ‘ Helping Towns Help Themselves’ (2015). Baintear leas sa phlean as obair 
LBMÉ agus an Tionscnamh um Baile Stairiúla. Leis an líonra seo cuireadh e199,000 san iomlán ar fáil le haghaidh 13 
thionscadal um chaomhnú ballaí bailte, cuireadh e22,000 ar fáil le haghaidh dhá phlean caomhantais agus léirmhínithe ar 
bhallaí baile agus cuireadh e99,000 ar fáil le haghaidh 17 mbaile chun féilte bailte múrtha agus imeachtaí oideachais agus 
turasóireachta a chur ar siúl. D’fhreastail thart ar 47,000 duine ar imeachtaí a bhí tacaithe ag LBMÉ le linn na bliana. I gContae 
na Gaillimhe, mheall Deireadh Seachtaine Meánaoiseach Bhaile Locha Riach os cionn 15,000 duine, á dhéanamh mar an 
bhféile mheánaoiseach saor in aisce is mó in Éirinn.

Chomh maith lena CGB, d’eagraigh LBMÉ seacht n-imeacht agus gcomhdháil oiliúna nó chuidigh sé lena n-eagrú in 2016. Ba 
iad sin - Comhdháil um Chaomhnú Ballaí Baile, oiliúint ar bhainistíocht saorálaithe d’fhéilte (ar siúl dhá uair), seimineár maidir 
le cistí LEADER a rochtain le haghaidh tionscadail oidhreachta, cothabháil ballaí baile do shonraitheoirí agus do chleachtóirí 
araon, agus imeacht dhá lá inar díríodh ar athghiniúint Dhroichead na Bandan, Co. Chorcaí. Ar an iomlán, d’fhreastail 200 
duine ar imeachtaí oiliúna in 2016.

D’fhoilsigh LBMÉ an doiciméad comhairleach, Tourism for Towns chomh maith. Cuirtear béim ann ar chuidiú a thabhairt 
do chónaitheoirí baile ar fud na tíre earnáil inmharthana turasóireachta a chruthú ina ndéantar suaithinseacht chultúrtha 
agus tábhacht oidhreachta an bhaile a urramú. Ar deireadh, ceapadh plean léirmhínitheach oidhreachta le haghaidh chríolár 
meánaoiseach Chathair Chorcaí.

IWTN GRANT RECIPIENTS HIGHLIGHTS
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LÉARSCÁIL TURASÓIRÍ EOCHAILLE

Fuarthas maoiniú ó LBMÉ le haghaidh léarscáil turasóirí 
stílithe de cheann de na bailte meánaoiseacha is sláine in 
Éirinn. Laistigh den chéad chúpla mhí dá fhoilseachán, bhí 
10,000 cóip den léarscáil A3 úsáidte ag cuairteoirí an bhaile.

BUAICPHOINTÍ FHAIGHTEOIRÍ DHEONTAIS LBMÉ

Fuarthas maoiniú ó LBMÉ le haghaidh léarscáil turasóirí stílithe de cheann de na bailte meánaoiseacha is sláine in Éirinn.

FOINSE OIDEACHAIS AR LÍNE BHAILE ÁTHA CLIATH

Thug LBMÉ tacaíocht d’fhorbairt foinse oideachais ar líne 
chomh maith atá dírithe ar pháistí bunscoile agus meánscoile 
araon. Soláthraíonn an fhoinse idirghníomhach ag http://
dublinia. ie/online-learning léarscáil 3D de Bhaile Átha Cliath 
na Meánaoise, inar féidir le daoine óga tréimhsí ama agus 
limistéir de chuid Bhaile Átha Cliath a roghnú agus ábhar 
mealltach lena mbaineann amhail físeáin, quiz agus cluichí a 
rochtain.

4.6. Museum Standards Programme for Ireland

COMHARTHAÍOCHT LÉIRMHÍNITHEACH RINN DÚIN

Suiteáladh sraith painéal léirmhínitheach neamhspleácha ar 
fud bhaile meánaoiseach tréigthe Rinn Dúin, Co.

Ros Comáin. Dearadh na comharthaí ionas nach gcuirfeadh 
siad isteach ar an seandálaíocht faoi thalamh agus go 
mbeadh siad soghluaiste sa mhéid is gur féidir leis an 
bhfeirmeoir ar leis talamh iad a bhogadh más gá, ach gan a 
bheith chomh soghluaiste sin is gur féidir le loitiméirí iad a 
thógáil. Cuirfear faisnéis ar fáil leis na comharthaí don 8,000 
cuairteoir bliantúil ar an láithreán.CLÁR UM CHAIGHDEÁIN 
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Ag barr: Cathaoirleach na Comhairle Oidhreachta, Conor Newman, ag bronnadh Deimhniú Cothabhála um Chreidiúnú ar an tSean-leabharlann, Coláiste na 
Tríonóide, Baile Átha Cliath. Ag bun: Teach Russborough, Co. Chill Mhantáin agus Teach agus Gailearaí na Gléibe, Oifig na nOibreacha Poiblí, Co. Dhún na 
nGall; dhá cheann de na ceithre mhúsaem ar fud na tíre ar tugadh cuireadh dóibh dul isteach in CCME in 2016.
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MÚSAEM IN ÉIRINN

Bhunaigh an Chomhairle Oidhreachta an Clár um Chaighdeáin Músaem in Éirinn (CCME) chun caighdeáin ghairmiúil a 
thagarmharcáil agus a chur chun cinn maidir le haire a thabhairt do bhailiúcháin agus chun gnóthú na gcaighdeán sin laistigh 
d’earnáil mhúsaeim na hÉireann a aithint trí chreidiúnú.

In 2016, lean an clár le sainoiliúint a thairiscint do rannpháirtithe CCME agus tairgeadh ceardlanna ar thopaicí éagsúla, lena 
n-áirítear scríbhneoireacht agus beartais rialachais mhúsaeim a chur chun feidhme, pleanáil straitéiseach, aire a thabhairt do 
bhailiúcháin agus doiciméid mhúsaeim.

Bhain trí mhúsaem a bhí rannpháirteach sa chlár Creidiúnú Iomlán amach den chéad uair, ag fágáil go bhfuil 28 músaem ar an 
iomlán Lánchreidiúnaithe. Tá 10 músaem ann faoi láthair a bhfuil Creidiúnú Eatramhach acu.

Ceapadh cúig measúnaí úra sa chlár in 2016. Is iad sin: Liam Bradley, Coimeádaí, Músaem Contae Mhuineacháin; an Dr Marie 
Bourke, comhairleach músaeim; Fiona Kearney, Stiúrthóir, Gailearaí Lewis Glucksman; an Dr Hugh Maguire, comhairleach 
músaeim; agus Patricia O’Hare, Coimeádaí, Teach Mhucrois, Leabharlann na bhFeirmeacha Traidisiúnta agus Taighde. 
Cuireadh clár oiliúna do na measúnaithe úra chun feidhme. Ceapadh Chris Bailey, Stiúrthóir Chomhairle Mhúsaem Thuaisceart 
Éireann i nGrúpa Comhairleach CCME chomh maith.

I mí na Nollag 2016, thug an Chomhairle Oidhreachta cuireadh do Mhúsaem Poiblí Chorcaí, Teach agus Gailearaí Glebe, Oifig 
na nOibreacha Poiblí, Institiúid Scannánaíochta na hÉireann, Cartlann Scannánaíochta na hÉireann agus Teach Russborough 
chun páirt a ghlacadh sa chlár, rud a fhágann go bhfuil 58 músaem san iomlán ag glacadh páirt ann anois. I mí Iúil, tionóladh 
searmanas bronnta ag Acadamh Ríoga na hÉireann inar bhronn Conor Newman, Cathaoirleach na Comhairle Oidhreachta 
deimhnithe um chreidiúnú ar:

MÚSAEIM CREIDIÚNAITHE AG CCME 2016

CREIDIÚNÚ EATRAMHACH

• Músaem Talmhaíochta na hÉireann
• Músaem Micheal Davitt

CREIDIÚNÚ IOMLÁN

• Ionad Oidhreachta-Músaem Bhaile
     Átha Í
• Músaem Contae Dhún Dealgan
• Teach Fota

COTHABHÁIL CREIDIÚNAITHE

• Teach Bhaile an Chaisleáin, Oifig na 
     nOibreacha Poiblí
• Músaem Contae Dhún na nGall
• An tSean-leabharlann, Coláiste na 
     Tríonóide, Baile Átha Cliath
• Músaem na bPiarsach, Oifig na 
     nOibreacha Poiblí

CREIDIÚNÚ EATRAMHACH

• Músaem Mianach Copair na nAilichí

• Músaem an Chláir

• Músaem Theach na mBocht, Domhnach Mór

• Seomraí Stáit Chaisleán Bhaile Átha Cliath

• Gailearaí na Lánaí Arda

• Músaem Talmhaíochta na hÉireann

• Músaem Giúdach na hÉireann

• Músaem Micheal Davitt

• Músaem Chorca Dhuibhne

• Músaem Doire Shaoir

CREIDIÚNÚ IOMLÁN

• Gailearaí na mBuitléar (M)

• Teach Bhaile an Chaisleáin, Oifig na    

      nOibreacha Poiblí (M)

• Músaem Contae an Chabháin

• Leabharlann Chester Beatty

• Músaem Contae, Dún Dealgan

• Músaem Contae Dhún na nGall (M)

• Músaem Dhroichead Átha Tulach, an  

      Mhuilinn

• Gailearaí Chathair Bhaile Átha Cliath, 

      Hugh Lane

• Farmleigh, Oifig na nOibreacha Poiblí (M)

• Teach Fota

• Músaem Bád Eitilte Fhainge

• Músaem CLG (M)

• An Músaem Hunt

 • Músaem Chontae Chiarraí

(M) = Deimhniú um Chothabháil Creidiúnaithe

(M) = Maintenance of Accreditation Certificate

• Músaem Chnoc Mhuire (M)

• Gailearaí Lewis Glucksman

• Músaem Contae Mhuineacháin (M)

• Teach Mhucrois (M)

• Feirmeacha Traidisiúnta Mhucrois (M)

• Leabharlann Taighde Mhucrois (M)

• Gailearaí Náisiúnta na hÉireann (M)

• Músaem Náisiúnta Cló (M)

• An tSean-Leabharlann, CTBÁC (M)

• Músaem na bPiarsach (M)

• Músaem Contae Thiobraid Árann

• Seoda Phort Láirge: Pálás Easpaig (M)

• Seoda Phort Láirge: Músaem Meánaoiseach (M)

• Músaem Zó-eolaíocha



4. Tionscnaimh & Tionscadail Phobail agus Chaomhantais

52 An Chomhairle Oidhreachta | Tuarascáil Bhliantúil 2016   

4.7. An Plean Uile-Éireann um Pailneoirí

Lainseáil an tIonad Náisiúnta le Sonraí Bithéagsúlachta An Plean Uile-Éireann um Pailneoirí (2015-2020) in 2015 le tacaíocht 
ón gComhairle Oidhreachta agus Bord Bia chun dul i ngleic leis an gceist ríthábhachtach maidir leis an maolú ar líonta na 
bpailneoirí in Éirinn. D’fhormhuinigh 68 eagraíocht rialtasach agus neamhrialtasach an plean agus sainaithnítear ann 81 
gníomhaíocht chun Éire a dhéanamh níos oiriúnaí do phailneoirí. Le foilsiú an phlean, tá Éire i measc líon beag tíortha amháin 
san Eoraip a bhfuil straitéis forbartha acu chun dul i ngleic le maolú pailneoirí agus na seirbhísí pailneora a chosaint.

Le linn 2016, cuireadh an plean chun cinn trí 139 alt foilsithe, agallaimh agus imeachtaí eile. Bhain an phríomhobair a rinneadh le 
linn na bliana le forbairt agus eisiúint sraith thábhachtach acmhainní, lena n-áirítear leagan sóisearach den Phlean um Pailneoirí 
chomh maith le treoirlínte bunaithe ar fhianaise d’earnálacha éagsúla (pobail áitiúla, gnólachtaí, gairdíní). Sna treoirlínte leagtar 
amach go soiléir gníomhaíochtaí praiticiúla is féidir a dhéanamh chun tacú le pailneoirí trí bhia, dídean agus sábháilteacht a chur 
ar fáil sa tírdhreach. Foilsíodh na treoracha ‘conas’ chomh maith ina mínítear cuid de na gníomhaíochtaí níos casta.

Cuireadh An Plean Uile-Éireann um Pailneoirí i láthair i bhfóraim idirnáisiúnta agus mheall sé moladh agus suim ar bhonn 
idirnáisiúnta. Rinne cathaoirleach ghrúpa oibre an Chláir Idir-Rialtasaigh maidir le Beartas Eolaíochta um Sheirbhísí 
Bithéagsúlachta agus Éiceachórais (IPBES) a phléann pailneoirí an clár a mholadh mar shampla dea-chleachtais i gcaomhnú 
pailneoirí. Níos tábhachtaí arís, taispeánadh in athbhreithniú bliantúil 2016 ag deireadh na chéad bhliana as an 81 
gníomhaíocht sa phlean, gur cuireadh 84% díobh i gcrích de réir mar a aontaíodh do 2016 nó go bhfuil siad ar siúl. Is é sin 
tús iontach leis an gcéim cur chun feidhme agus tá súil againn gur féidir leas a bhaint as sin chun fíorthodchaí inbhuanaithe a 
chruthú do phailneoirí agus don tseirbhís um pailniú in Éirinn.

Ó chlé go deas: An Plean Uile-Éireann um Pailneoirí á sheoladh ag Padraig Brennan, Stiúrthóir Margaí, Bord Bia; Liam Lysaght, Stiúrthóir, an tIonad Náisiúnta 
le Sonraí Bithéagsúlachta; agus Michael Starrett, Príomh-Oifigeach Feidhmiúcháin, an Chomhairle Oidhreachta.
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4.8. Clár Oiliúna um Scrúdú Sláinte ar Lár Baile

D’fhorbair an Chomhairle Oidhreachta, in éineacht le RGDATA agus leis an gCuibhreannas Miondíola Clár píolótach 
trasdisciplíneach Oiliúna um Scrúdú Sláinte ar Lár Baile i gcomhar leis na seacht mbaile rannpháirteacha ar fud na tíre. Tá an 
tionscnamh á sheachadadh i gcomhar leis an Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta, IPI, 
IlI, Institiúid Ríoga Ailtirí na hÉireann, COBÁC, Institiúid Teicneolaíochta Dhurlas agus Ollscoil na Banríona, Béal Feirste.

Is é is aidhm leis an gclár oiliúna feasacht, tuiscint agus léirthuiscint a spreagadh maidir leis an ról ríthábhachtach atá 
ag lár baile stairiúil i saol pobal agus na tionchair forleathana atá ag a n-inmharthanacht ar fhorbairt shocheacnamaíoch, 
chomhshaoil agus chultúrtha an bhaile.

Is é is aidhm leis an gclár píolótach bonnlíne nuálach mhiondíola, oidhreachta cultúrtha agus turasóireachta lár baile a 
fhorbairt, ar féidir é a aithint ar bhonn idirnáisiúnta mar shamhail forbartha chomhoibríoch um dhea-chleachtas maidir le 
hathghiniúint. Go bunúsach, bheadh sé sin ina chlár nuálach náisiúnta um fhorbairt acmhainne bailte arna dhearadh ag, agus 
le haghaidh, údaráis áitiúla, gnólachtaí lár baile agus saoránaigh áitiúla/grúpaí pobail. Cuirfear dlúth-thacaíocht meantóireachta 
ar fáil ó chleachtóirí gairmiúla ag a bhfuil taithí shuntasach ar athghiniúint lár baile, dearadh uirbeach, pleanáil agus 
bainistíocht in Éirinn agus in áiteanna eile.

Forbrófar an togra ar na tionscadail um Scrúdú Sláinte ar Lár Baile atá déanta cheana ag an gComhairle Oidhreachta agus a 
príomhpháirtithe lena n-áirítear Comhairle Contae Fhine Gall/Comhlachas Tráchtála Bhaile Brigín, i mBaile Brigín in 2010, agus 
Comhairle Contae an Chláir/Bailte Slachtmhara Chill Rois, i gCill Rois in 2012.

4.9. Áitreabh Traidisiúnta Mhaigh Ghlas, Co. Loch Garman

Le linn na tréimhse 1997-2000, stiúir an Chomhairle Oidhreachta clár um chaomhnú maidir le teach feirme ón 18 haois déag 
ag Maigh Ghlas, Co. Loch Garman. Tháinig foilseachán leabhar as seo ina bhfuil mionsonraí faoin bpróiseas caomhantais in 
2003. Le cuairteanna le gairid ar an teach dearbhaíodh an gá le hoibreacha a dhéanamh ar dhíon tuí an tí agus ar cheann de na 
crónna. Ag oibriú i gcomhpháirtíocht leis na húinéirí, dheisigh tuíodóir áitiúil an díon in 2016 i stíl thraidisiúnta agus níodh na 
ballaí le haol.

Rinneadh oibreacha deisiúcháin agus caomhnaithe in 2016 ar an teachín tuí i Maigh Ghlas, Co. Loch Garman.
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AG BAINISTIÚ ÁR SÉADCHOMHARTHAÍ: 
SEANDÁLAÍOCHT POBAIL 

IAN DOYLE, CEANNAIRE CAOMHANTAIS, 
AN CHOMHAIRLE OIDHREACHTA

Bhí an Chomhairle Oidhreachta ar thús cadhnaíochta ar 
fhorbairt na gclár um sheandálaíocht pobail in Éirinn trínár 
gcláir deontas, trí sheandálaithe pobail a fhostú in údaráis 
áitiúla, tríd an gcéad Scéim pobail riamh ‘Adopt a Monument’ 
in Éirinn in 2016 agus trí thacaíocht agus oiliúint a chur ar fáil 
do phobail.

Le forbairt na seandálaíochta pobail tá méadú tagtha ar 
rannpháirtíocht an phobail a bhfuil suim acu sna tionscadail 
oidhreachta agus is é sin gné den chleachtas atá ag teacht 
chun cinn nach mór é a chothú. Forbairtí suntasacha le 
blianta beaga anuas ba iad laethanta oscailte ar thochaltáin, 
cláir scoile agus forbairt tionscadal turgnamhach 
seandálaíochta. Mar tháscaire den acmhainneacht sin 
chruthaigh Comhairle Contae Fhine Gall post a bhaineann 
leis an Seandálaíocht Pobail ar a bhfoireann lánaimseartha 
in 2017 chun tionscadal seandálaíochta pobail Chaisleáin 
Shoird a spreagadh.

Rinneadh réimse tionscadal seandálaíochta pobail in Éirinn 
le blianta beaga anuas lena n-áirítear tochailt, suirbhéanna 
geoifisiceacha agus tionscadail um chaomhnú agus ba é 
an príomhghné a bhain leis seo comhpháirtíocht chothrom 
idir na pobail áitiúla agus gairmithe oidhreachta. Bhí rialú 
comhroinnte, forbairt acmhainne, comhroinnt freagrachta 
agus cuntasacht na bpáirtithe leasmhara i gceist le 
tionscadail samhlacha rathúla rannpháirtíochta. Taispeánadh 
le taithí go bhfuil tionscadail seandálaíochta ina gcuimsítear 
na cleachtais sin mealltach d’údaráis áitiúla a bhfuil suim acu 

i ngníomhaíochtaí comhfhorbartha áite agus athghiniúna.

I measc na dtionscadal rathúil um sheandálaíocht pobail in 
2016 bhí Tionscadal Chaisleán Shoird de chuid Chomhairle 
Contae Fhine Gall, Tionscadal Seandálaíochta Pobail na 
Gaillimhe, agus Tionscadal Seandálaíochta Ghleann Dá Loch 
Scoil Seandálaíochta COBÁC (le Comhairle Contae Chill 
Mhantáin agus Fóram Oidhreachta Ghleann Dá Loch).

Mar chuid de sin, in 2016 bhunaigh an Chomhairle 
Oidhreachta an Scéim ‘Adopt a Monument’ don phobal. 
Tugann sé sin cumhacht do phobail páirt ghníomhach 
a ghlacadh i gcaomhnú agus léirmhíniú na láithreán 
oidhreachta seandálaíochta áitiúil. Trí shaineolas, 
meantóireacht agus tacaíocht a chur ar fáil, cuidíonn an 
clár le grúpaí pobail foghlaim faoina n-oidhreacht agus aire 
a thabhairt di. De réir mar a fhorbraítear é, soláthraíonn 
‘Adopt a Monument’ deis do dhaoine de gach uile aois 
bheith gníomhach leis an oidhreacht ar bhealach ina 
gcumhachtaítear rannpháirtithe agus ina gcuirtear oiliúint 
orthu, agus mothú úinéireachta agus bród pobail á chur chun 
cinn ag an am céanna.

D’fhorbair an Chomhairle an scéim le comhairle ó 
Archaeology Scotland agus reáchtálann FBM Éireannach, 
Oidhreacht Abarta, a bhuaigh an tairiscint don ról, an 
clár ar bhonn laethúil. D’uchtaigh sé phobal sé láithreán / 
shéadchomhartha faoin scéim in 2016.shéadchomhartha 
faoin scéim in 2016.

An Dún, Dún na nGall, ceann de na sé shéadchomhartha a ghlac páirt sa Scéim thionscnaimh ‘Adopt a Monument’ in 2016.
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Is iad na séadchomharthaí a uchtaíodh in 2016:

An Dún, Ard an Rátha, Co. Dhún na nGall

Tá an Dún suite i radharc iontach ar oileán beag i lár 
Loughadoon, díreach taobh amuigh de sráidbhaile álainn Ard 
an Rátha i gContae Dhún na nGall. Dún mór cloiche singile 
is ea an láithreán, cosúil le Grianán Ailigh, agus is cosúil 
go dtéann sé siar go dtí luathré na meánaoise. Is mian leis 
an bpobal áitiúil leas a bhaint as an saineolas teicniúil chun 
cuidiú a fháil leis an láithreán seo a thaifeadadh, fás an fhásra 
a bhainistiú, agus na ballaí a dhaingniú chun rochtain níos 
sábháilte agus níos inbhuanaithe ar an láithreán a chruthú do 
chuairteoirí.

Eaglais na Rátha, Cill na Seanrátha, Co. an Chabháin

Rinneadh Bailte Slachtmhara Chill na Seanrátha iarratas 
chun an séipéal stairiúil ag lár Chill na Seanrátha ar a dtugtar 
‘Eaglais na Rátha’, Co. an Chabháin a uchtú. Is as an séipéal 
sin a fhaigheann an baile a ainm. Reilig atmaisféarach 
iontach a théann i bhfad siar is ea Eaglais na Rátha. Tá gá le 
comhairle a fháil ó speisialtóir don chaomhnú ailtireachta, 
agus ba mhaith leis an ngrúpa feasacht faoin láithreán 
tábhachtach seo a ardú chomh maith.

Dúnfort Chnoc na Croiche, Dún Garbháin agus Round Hill, 
an Lios Mór, Co. Phort Láirge.

Tháinig na pobail i nDún Garbháin agus i Lios Mór i gContae 
Phort Láirge le chéile mar chuid de comhiarratas chun dhá 
dhún mheánaoiseacha a uchtú ina gceantair áitiúla. Thóg 
na hAngla-Normannaigh na mótaí agus na bábhúin sin i 
luathchéim a n-ionraidh in oirdheisceart na hÉireann.

Tá Cill na Seanrátha i nDún Garbháin suite in eastát tithíochta 
Chathal Brugha atá á athghiniúint faoi láthair. Bhí an pobal 
ag iarraidh an séadchomhartha a uchtú chun feasacht faoin 
láithreán a ardú do chuairteoirí agus do dhaoine áitiúla.

Tá an móta agus bábhún ar a dtugtar Round Hill suite ar 
bhruacha na hAbhann Móire i Lios Mór. Tá an fásra ag fás 
amach ar an láithreán mór cosantach seo agus teastaíonn 
comhairle a fháil ó speisialtóir chun cuidiú a fháil leis an 
séadchomhartha a chaomhnú agus rochtain níos fearr a chur 
ar fáil do chuairteoirí.

Foirgneamh Meilte Baravore, Gleann Molúra, Co. Chill 
Mhantáin

Tá oidhreacht tionsclaíoch na hÉireann léirithe ag pobal 
rathúil eile ó Ghleann Molúra i gContae Chill Mhantáin a 
rinne iarratas chun an foirgneamh meilte méine mór ag 
Barvore i nGleann álainn Ghleann Molúra a uchtú. Tógadh 
an foirgneamh meilte dhá stór i ndeireadh na 1850idí, 
druidim le deireadh na ré miandóireachta in Barvore. Is léiriú 
é de na mianadóirí díograiseacha agus na ceannródaithe 
fiontraíochta a d’fhéach le tochailt isteach sna hacmhainní 
nádúrtha sáibhre a bhí ina luí ina bhfolach sna gleannta. 
Rinne an grúpa iarratas ar chúnamh a iarraidh chun an 
seanfhoirgneamh meilte méine a chaomhnú, agus chun 
cuidiú leis an limistéar a chur chun cinn do chuairteoirí.

Cúirt Liathróid Láimh Bhaile an tSléibhe, Co. Ros Comáin.

Tá Cúirt Liathróid Láimh Bhaile an tSléibhe, Contae 
Ros Comáin ar an séadchomhartha is nua-aimseartha a 
roghnaíodh le bheith ina chuid den scéim seo. Cé nach bhfuil 
sé chomh fada sin ó tógadh é sna 1930idí, baineann tábhacht 
mhór shóisialta agus phobail leis an struchtúr. Bhí an chúirt 
liathróid láimhe ina pointe fócais don phobal leis na glúnta 
anuas go dtí gur measadh le gairid nach raibh sí sábháilte. 
Tá súil ag an bpobal áitiúil go dtabharfar é seo ar ais in úsáid 
arís.e. 

 Is léiriú Foirgneamh Meilte Baravore, Co. Chill Mhantáin de mhianadóirí 
díograiseacha áitiúla an 19ú haois.
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Tionscadal Scanacháin ar Sceilg Mhichíl, Co. Chiarraí, arna dhéanamh ag Rannóg Teicneolaíochta an Ionaid Fionnachtana

5. Eagraíochtaí a
Mhaoinítear go rialta
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5.1.  GRÚPA TIONSCADAL AN OILEÁIN MHÓIR

Grúpa oibre pobail is ea Grúpa Tionscadail an Oileáin Mhóir (BIPG) chun daonra an Oileáin Mhóir, Co. Chorcaí a choimeád, trí 
fhostaíocht a chruthú, tionscnaimh phobail a chur chun cinn agus tacaíocht a thabhairt do ghnólachtaí áitiúla. Ó 2003 i leith, 
mhaoinigh an Chomhairle Oidhreachta oibrí forbartha lánaimseartha chun plean um chaomhnú a chur chun feidhme agus 
dréachtaíodh é don oileán.

Bhí an tOileán Mór ar cheann de na chúig oileán Atlantacha le páirt a ghlacadh sa chéad Island Wildlife Weekend riamh a bhí 
á reáchtáil ag an gComhairle Oidhreacht i gcomhar le BioBlitz in 2016. D’fhreastail a lán daoine ar an imeacht agus taifeadadh 
1,178 speiceas san iomlán ar an oileán.

Fuair BIPG maoiniú i leith oibreacha sábháilteachta riachtanacha ag Bataire an Longfoirt, lena n-éascófar oscailt an bhataire 
don phobal. I dtús mhí an Mheithimh, chuaigh long chúrsála ar ancaire amach ón Oileán Mór agus thug os cionn 150 
paisinéir agus criú cuairt ar an oileán le haghaidh raon éagsúil gníomhaíochtaí pleanáilte. Sonraíodh comóradh céad bliain Éirí 
Amach 1916 ar an oileán le léiriú de ‘A Rose Upon the Blood’. Tá údar an dráma, ar duine de bhunadh an oileáin í, ina cónaí i 
gCeanada faoi láthair agus tugadh cuireadh ar ais di chuig an oileán leis an bpíosaí a léiriú.

Tionóladh deireadh seachtaine imeachtaí chun féile Cheilteach Lughnasadh le linn Sheachtain Náisiúnta Oidhreachta 2016. 
Bhain siad siúd a bhí páirteach ann sult as ceardlanna ar dhéanamh shnaidhmeanna an fhómhair, déanamh ciseán sailí agus 
caint ó shaineolaí béaloidis mór le rá ag an gColáiste Ollscoile, Corcaigh.

Lean BIPG ag oibriú chomh maith le Grúpa Idirghníomhaireachta agus Comhairle Pobail Oileán Iarthar Chorcaí chun a chinntiú 
go gcuirfear oileáin amach ó chósta Chorcaí ar chlár oibre na ngníomhaireachtaí rialtais éagsúla i gContae Chorcaí.

5.2. BURRENBEO

Carthanacht tírdhreacha is ea Iontaobhas Burrenbeo a oibríonn gan stad gan staonadh chun Boirinn agus a muintir a chur 
chun cinn faoin sprioc chomhchoiteann oibriú i dtreo bhainistíocht inbhuanaithe an réigiúin amach anseo. Oibríonn an 
tIontaobhas go huilechuimsitheach, chun acmhainneacht Bhoirne mar an tírdhreach foghlama agus seomra ranga lasmuigh 
is fearr in Éirinn a nochtadh. Braitheann sé ar tháillí ballraíochta, tabhartais, deontais, agus os cionn 90 saorálaí caomhantais 
gníomhach chun clár fairsing a dhéanamh chun an tírdhreach agus áit uathúil, traidisiúin áitiúla, agus oidhreacht Bhoirne a 
chur chun cinn.

Rinne an tIontaobhas 50 gníomhaíocht agus tionscadal san iomlán in 2016, agus i measc a bhuaicphointí bhí: Seachtain 
Buailteachais Geimhridh Bhoirne faoi stiúir an phobail a chomhordú; athstruchtúrú shuíomh gréasáin an iontaobhais chun 
teacht lena theachtaireacht atá ag teacht chun cinn agus comhroinnt faisnéise a chumasú tuilleadh; dul isteach i líonra HNV-
LINK na hEorpa ina gcomhroinnfear samhlacha an iontaobhais um maoirseacht talún; an Siompóisiam bliantúil ‘Learning 
Landscape’ a chomhordú; maoirseacht a dhéanamh ar gceardlann tionscnaimh

‘Working for the Wellbeing of People and Place’; ardchaighdeán siúlóidí agus cainteanna míosúla ar an oidhreacht a 
sheachadadh; an fhéile ‘Boirinn faoi Bhláth’ a sheachadadh; imeachtaí deonacha um chaomhnú a chur ar fáil; agus líon clár 
foghlama bunaithe ar áiteanna a sheachadadh i scoileanna.
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Ag Barr: Seoladh beithíoch ag Deireadh Seachtaine Buailteachais Geimhridh Bhoirne 2016.
Ag bun: Taobh thoir den Oileán Mór ó Thúr Martello Cloughland
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5.3. CLÁR OIFIGIGH OIDREACHTA 

Tá an Líonra Oifigeach Oidhreachta Contae comhdhéanta de 28 Oifigeach Oidhreachta Contae atá bunaithe in oifigí na 
n-údarás áitiúil ar fud na tíre. Tá an líonra páirt-mhaoinithe ag an údarás áitiúil agus ag an gComhairle Oidhreachta araon. Tá 
príomhról ag Oifigigh Oidhreachta Contae maidir le feasacht oidhreachta a chur chun cinn, beartas a fhorbairt, comhairle agus 
faisnéis a chur ar fáil ar cheisteanna áitiúla chomh maith le ceisteanna náisiúnta ar an oidhreacht agus tacaíocht a thabhairt 
do chomhtháthú agus do chuimsiú an bheartais oidhreachta ar fud na n-earnálacha ar fad. In 2016, thairg an Chomhairle 
Oidhreachta méid iomlán de €484,557 i leith tionscadail Pleananna Oidhreachta Contae ar fud na tíre.

ROINNT BUAICPHOINTÍ NA NOIFIGÍ OIDHREACHTA CONTAE

OIFIG OIDHREACHTA CHOMHAIRLE CONTAE AN CHLÁIR

Rinne Oifig Oidhreachta Chontae an Chláir suirbhé tábhachtach ar thrí abhainn i gContae an Chláir chun measúnú a dhéanamh 
ar dhiúilicíní péarla fionnuisce (Margaritifera margaritifera) sna haibhneacha. Tá an diúilicín péarla fionnuisce i mbaol ar fud an 
domhain. Meastar go bhfuil thart ar 46% den phobal Eorpach den speiceas in Éirinn faoi láthair agus dá bhrí sin tá freagracht 
idirnáisiúnta an-shuntasach ag Éirinn as an speiceas a chaomhnú.

Ní raibh torthaí an tsuirbhé dearfach maidir leis an diúilicín fionnuisce agus le tionchair chomhcheangailte na feirmeoireachta, 
draenála agus mhodhnú na mbruach abhann ag dul i gcion ar ghnáthóg an diúilicín sa mhéid gur féidir a mheas go bhfuil sé i 
mbaol an-mhór in dhá abhainn agus díofa go bunúsach sa tríú ceann. Cuireann torthaí an staidéir bonn eolais faoi chleachtais 
agus faoi chinnteoireacht Comhairle Contae an Chláir anois maidir leis an mbealach is fearr chun a dualgais a chomhlíonadh 
faoi Chreat-treo Uisce na hEorpa agus faoin Treoir Eorpach maidir le Gnáthóga.

OIFIG OIDHREACHTA CHOMHAIRLE CONTAE CHORCAÍ

Bliain eisceachtúil ba ea 2016 don oidhreacht i gContae Chorcaí. Bhí os cionn cúig chéad imeacht ar siúl faoi chlár comórtha 
1916 agus tionóladh trí chéad imeacht eile a bhain leis an oidhreacht ar fud an chontae le linn na bliana. Bhí an líon is airde 
imeachtaí oidhreachta doiciméadaithe sa chontae riamh mar thoradh air.

Is iad an dá phríomhthionscadal lenár thacaigh maoiniú na Comhairle Oidhreachta Heritage Centenary Sites of Rebel County 
Cork, agus Shopfronts Guide a raibh an-tóir ar fad air. Is é Heritage Centenary Sites of Rebel County Cork an ceathrú 
tráthchuid de shraith foilseacháin ‘Oidhreacht Chontae Chorcaí’ dá bhfuarthas Lua Barr Feabhais ag Gradaim Chomhlachais 
Tráchtála na hÉireann do Bhearta Barr Feabhais sa Rialtas Áitiúil 2015. Déantar scrúdú san fhoilseachán ar ról fíorthábhachtach 
Chorcaí in am cinniúnach na hÉireann agus tá an-tóir air go dtí seo.. 

OIFIG OIDHREACHTA CHOMHAIRLE CONTAE CHORCAÍ

Bhí an Oifig Oidhreachta páirteach i seachadadh roinnt tionscadal rathúil le haghaidh chomóradh 1916 sa chathair i rith na 
bliana, lena n-áirítear foilseachán Cork City Guide to Republican Plaques agus taispeántas closamhairc de 1916. Tionóladh Lá 
Oscailte Oidhreachta Chorcaí ar an gcéad Satharn den tSeachtain Náisiúnta Oidhreachta. Agus béim ar an oidhreacht thógtha, 
d’oscail 40 foirgneamh ar fud na cathrach, nach mbíonn oscailte don phobal de ghnáth, a ndoirse don lá, saor in aisce.

Lena chois sin, eagraíodh clár éagsúil ina raibh beagnach 50 imeacht le linn na seachtaine, lena n-áirítear Coal Quay Festival 
agus Medieval Day, imeacht den scoth ina raibh thart ar 15,000 duine páirteach. I measc na dtionscadal rathúil eile a 
seachadadh le linn na bliana bhí suirbhé ar fud na cathrach ar fhlóra coimhthíoch ionrach, an Scéim Deontais Oidhreachta 
agus Comórtas Oidhreachta na Scoileanna a raibh an-tóir air.
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Ar barr ar chlé: Nochtadh dhealbh Thomáis Mhic Dhonnchadha i gCloch Shiurdáin, Co. Thiobraid Árann le linn cheiliúradh Chomóradh 1916.
Ag barr ar dheis: Lá Oscailte Oidhreachta Chorcaí
Lár: Féile Ballaí Cloiche na Mala Raithní, Co. Mhaigh Eo, arna heagrú ag Oifig Oidhreachta Chomhairle Contae Mhaigh Eo le tacaíocht ón gComhairle Oidhreachta.
Ag bun: Ceiliúradh Chomóradh 1916 i gCathair Chorcaí
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OIFIG OIDHREACHTA BHAILE ÁTHA CLIATH

Ceann de bhuaicphointí cheiliúradh Chomóradh 1916 ná an chomhdháil phoiblí dhá lá, saor in aisce, dar teideal ‘Conflict and 
the City’ a chomheagraigh Oifig Oidhreachta Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath leis an Dr Ellen Rowley. Breathnaíodh sa 
chomhdháil ar choinbhleacht agus a hiarmhairtí i gcásanna uirbeacha ar fud na hEorpa agus bhí cainteoirí ó Bhéal Feirste go 
Béiriút páirteach ann. Bhí an chomhdháil tacaithe ag an gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, Deich mBliana an Chomórtha, an 
Chomhairle um Thaighde in Éirinn agus SIPTU.

I gcomhpháirtíocht le Dublina agus le tacaíocht ó PTSB/ Scoilnet, rinneadh Baile Átha Cliath na Meánaoise ar líne, acmhainn 
oideachais (a tionscnaíodh in 2014) a fhorbairt tuilleadh chun roinn a bhaineann le meánscoileanna a chur san áireamh. 
Arna forbairt ag NOHO Ltd. cuimsítear san acmhainn teagaisc agus foghlama ar líne seo léarscáil idirghníomhach, físeáin 
bheochana agus quiz ina ndírítear ar an gcuraclam reatha bunscoile agus meánscoile. www.dublinia.ie/online-learning

Ba é an buaicphointe deiridh den bhliain foilseachán na chéad trí eagrán a bhaineann le hoidhreacht ailtireachta chathair 
Bhaile Átha Cliath sa 20 haois, dar teideal ‘More than Concrete Blocks’, Dublin City’s Twentieth Century Buildings and Their 
Stories, 1900-1940. Is leabhar de stair ailtireachta agus shóisialta agus treoirleabhar an leabhar seo. Tagann sé as tionscadal 
taighde ceannródaíoch a thionscain Oifig Oidhreachta Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath in 2011. Foilseofar Eagrán 2 faoi 
dheireadh 2017.

OIFIG OIDHREACHTA CHOMHAIRLE CONTAE FHINE GALL

Chomh maith lena lán imeachtaí ar Chomóradh 1916 ar éirigh go maith leo, sheachaid Oifig Oidhreachta Chomhairle Contae 
Fhine Gall an t-imeacht ar éirigh go maith ar fad leis Swords Castle: Digging History Project don dara bliain. Bhí an tionscadal, 
a bhí ar siúl mar chuid den tSeachtain Náisiúnta Oidhreachta, dírithe ar thochailt pobail le linn Lúnasa agus Mheán Fómhair, 
agus ghlac os cionn 100 duine páirt ann lena n-áirítear daoine áitiúla agus turasóirí. Bhuaigh an tionscadal an Gradam um 
Oidhreacht agus Timpeallacht Thógtha ag Gradaim Chomhlachais Tráchtála na hÉireann do Bhearta Barr Feabhais sa Rialtas 
Áitiúil 2016.

OIFIG OIDHREACHTA CHOMHAIRLE CONTAE CHILL CHAINNIGH

Bhí Oifig Oidhreachta Chomhairle Contae Chill Chainnigh bródúil as Gradam úr um Pailneoirí Údaráis Áitiúil a bhunú agus 
a bheith ina cathaoirleach air i gComórtas na mBailte Slachtmhara. Déanfar an comórtas a reáchtáil i gcomhpháirtíocht le 
hOifigigh Oidhreachta údaráis áitiúil, le Oifigigh na Bithéagsúlachta agus leis an Ionad Náisiúnta le Sonraí Bithéagsúlachta. 
Tugann bunú an ghradaim tiomantas Oifig Oidhreacht Chill Chainnigh don Phlean Uile-Éireann um Pailneoirí 2015-2020 chun 
suntais.

Ba bhliain shuaitheanta í 2016 do Thionscadal um Thaifeadadh Ainmneacha Páirceanna Chill Chainnigh ar cuireadh tús leis 
in 2010 Thaifead nócha saorálaí níos mó ná 7,000 ainm páirce ó os cionn 200 baile fearainn ar fud an chontae. Lainseáladh 
leabhar as an tionscadal dar teideal Meitheal a bPáirceanna agus tá 2,000 cóip den leabhar priontáilte.

D’oibrigh an Oifig Oidhreachta le coiste Sheó Iverk chomh maith chun comhairle a thabhairt maidir lena gcomóradh ar 
chomóradh 190 bliain an tseó in 2016. Rinneadh staraí seanchais a choimisiúnú chun stair an tseanchais a bhain le stair agus 
forbairt an tseó a dhoiciméadú agus a chur i gcartlann. Rinneadh agallaimh le cúig duine a bhain leis an seó agus is féidir 
breathnú ar na físeáin ag www.kilkennyheritage.ie

LOUTH COUNTY COUNCIL HERITAGE OFFICE 

Ba é ceann de na buaicphointí in 2016 d’Oifig Oidhreachta Chomhairle Contae Lú foilseachán Ardee Heritage Guide, arna 
sholáthar ag Seandálaíocht Éireann. Tugtar sonraí san fhoilseachán ar stair, cultúr agus oidhreacht iomadúil an bhaile. 
Cuireadh bróisiúr do thurasóirí do Bhaile Átha Fhirdhia ar fáil chomh maith mar aon le leabhar dathúcháin do pháistí.

I measc buaicphointí eile bhí obair um chaomhnú ar Sheanmhainistir Dhroichead Átha agus imscrúdú ar obair um chaomhnú 
amach anseo ar bhalla de reilig na Tríonóide Naofa i gCairlinn atá ag titim anuas. Chuaigh an Oifig Oidhreachta i gcomhairle 
chomh maith le leasanna feirmeoireachta, chaomhnú an dúlra agus taitneamhachta maidir le rochtain phoiblí agus bainistíocht 
an chomhshaoil i Sléibhte Chuaille.
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OIFIG OIDHREACHTA CHOMHAIRLE CONTAE THIOBRAID ÁRANN

Ba é an buaicphointe in 2016 do d’Oifig Oidhreachta Chomhairle Contae Thiobraid Árann foilseachán chéad Phlean Oidhreachta 
Thiobraid Árann ina mbeidh cur chuige straitéiseach agus comhordaithe i gceist maidir le bainistíocht, caomhnú agus cur chun 
cinn oidhreacht shaibhir nádúrtha, chultúrtha agus thógtha na chontae.

Mar chuid de Chomóradh 1916, sheachaid an oifig os cionn céad caoga imeacht. Leanadh den iniúchadh ar oidhreacht nádúrtha 
agus thógtha na Siúire le linn na bliana, i gcomhpháirtíocht le Cairde Éanlaith Éireann, lainseáil an oifig Tionscadal Éan Tiobraid 
Árann lena bhfuil sé d’aidhm méadú ar rannpháirtíocht teaghlach agus páistí i ngníomhaíochtaí a spreagadh.

Sheachaid an oifig an Lá chun an Dúlra a Fhionnachtain ar éirigh go maith leis agus ‘Siúlóid Gabhlán Gaoithe' inar thángthas ar 
choilíneacht mhór gabhlán gaoithe. Bhí an oifig bainteach chomh maith le seachadadh tionscadal 3 bliana SWARE - tionscadal 
Interreg Eorpach ina ndírítear ar bhainistíocht inbhuanaithe réigiún Eorpach uiscebhealaí.

OIFIG OIDHREACHTA CHOMHAIRLE CONTAE CHILL MHANTÁIN

Sheachaid Oifig Oidhreachta Chomhairle Contae Chill Mhantáin clár imeachtaí ar éirigh go han-mhaith leo le haghaidh 
Chomóradh 1916. Bhí Lá Bailiúchán Poiblí lae sa chlár ar cruthaíodh cartlann dhigiteach scéalta, litreacha, nithe doiciméad 
agus grianghraf mar thoradh air, agus cuireadh iad sin ar fad ar chartlann oidhreachta pobail ar líne Chill Mhantáin ag www.
countywicklowheritage.org

D’oibrigh an Oifig Oidhreachta i gcomhpháirtíocht le Fóram Oidhreachta Ghleann Dhá Loch chun clár imeachtaí a sheachadadh i 
nGleann Ghleann Dhá Loch, ag cur feasacht agus tuiscint ar an gceantar chun cinn. Áirítear ar an gclár tochailt pobail dheonach, 
ar scoil seandálaíochta allamuigh, Lá Mór ionsamhlaithe do pháistí, suirbhé deonach ar reiligí, taispeántas grianghrafadóireachta 
stairiúla agus forbairt de chonair reilig.

D’oibrigh an Oifig Oidhreachta chomh maith le húdaráis áitiúla in aice láimhe ar thionscadal taifeadta oidhreachta na Life dar 
teideal Source to Sea. Is é is aidhm leis an tionscadal cartlann dhigiteach oidhreachta GIS-bhunaithe den abhainn a chruthú. 
Laistigh den chartlann seo, rinneadh 72 pointe suime a dhoiciméadú agus cruthóidh sé faisnéis bhonnlíne le haghaidh 
tionscnaimh turasóireachta agus cur chun cinn.

An tSeachtain Oidhreachta ag Caisleán Lé, Contae Laoise.
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5.4. IONAD NÁISIÚNTA LE SONRAÍ BITHÉAGSÚLACHTA

Ionad náisiúnta is ea an tIonad Náisiúnta le Sonraí Bithéagsúlachta, a bhunaigh an Chomhairle Oidhreachta in 2007, a bhailíonn 
agus a bhainistíonn sonraí chun acmhainn fiadhúlra na hÉireann a dhoiciméadú agus chun súil a choinneáil ar an dóigh a bhfuil 
sí ag athrú. Tá an t-ionad maoinithe ag an gComhairle Oidhreachta agus ag an Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, 
Tuaithe agus Gaeltachta le príomhbhuiséad bliantúil go díreach faoi €0.6 milliún in aghaidh na bliana. Fostaíonn sé ocht mball 
foirne lánaimseartha.

Cuireadh bithéagsúlacht na hÉireann €2.6 billiún ar a laghad le geilleagar na hÉireann gach bliain trí raon earraí agus seirbhísí a 
sholáthraíonn an dúlra, amhail táirgiúlacht ithreach, timthriall cothaitheach, pailniú, íonú uisce, etc. Soláthraíonn obair an Ionaid 
Náisiúnta le Sonraí Bithéagsúlachta an bonneagar bithfhaisnéisíochta agus na seirbhísí bainistíochta sonraí chun na sonraí faoin 
acmhainn náisiúnta seo a dhoiciméadú agus a bhainistiú.

Déantar bainistiú san ionad ar réimsí oibre téamacha faoi leith, lena n-áirítear oibriú sraith Táscairí Náisiúnta Bithéagsúlachta, trí 
chlár náisiúnta monatóireachta, agus táthar ag comhordú chur chun feidhme an Phlean Uile-Éireann um Pailneoirí 2015-2020 
agus ag tacú le cur chun feidhme Rialacháin AE maidir le Speicis Ionracha ann.

Príomh-chomhpháirt d’obair an ionaid is ea oibriú córas sonraí agus mapála ar líne, Biodiversity Maps, ina bhfoilsítear sonraí 
ardchaighdeáin bailíochtaithe ar éagsúlacht bhitheolaíoch na hÉireann. D’fhás an córas thar na blianta agus is é an foinse is mó 
sonraí ar bhithéagsúlacht na hÉireann anois; ag deireadh 2016 foilsíodh os cionn 4 mhilliún breathnóireacht de 15,797 speiceas 
ó 140 bunachar sonraí éagsúil ar an gcóras. Cuireann an córas seo rochtain oscailte ar fhaisnéis ar fáil faoi dháileadh speiceas in 
Éirinn, lena n-áirítear speicis faoi bhagairt agus faoi chosaint, chun bonn eolais níos fearr a chur faoi fhorbairt beartas agus cur i 
bhfeidhm threoracha an AE.

5.5. INSTITIÚID SEANDÁLAITHE NA HÉIREANN

Eagraíocht ionadaíoch uile-oileáin is ea Institiúid Seandálaithe na hÉireann (IAI) do sheandálaithe gairmiúla atá ag obair in Éirinn 
agus i dTuaisceart Éireann araon. Is é aidhm IAI gairm na seandálaíochta in Éirinn a chur chun cinn agus a neartú. Is é a fhís go 
bhfuil gairm seandálaíochta bheoga agus inbhuanaithe in Éirinn a chuirfidh go gníomhach lenár n-acmhainn seandálaíochta a 
chosaint, a chuirfidh, dá réir sin, le folláine shóisialta agus eacnamaíoch an phobail ina iomláine.

Cuidíonn maoiniú a fuarthas ón gComhairle Oidhreachta leis an institiúid i bhforbairt a cláir um Oiliúint ar Fhorbairt Ghairmiúil 
Leanúnach a dhíríonn ar gach gairmí san earnáil oidhreachta ar oileán na hÉireann. Cuirtear an oiliúint ar fáil i bhfoirm ceardlann, 
réamhchúrsaí agus seimineáir dea-chleachtais ghairmiúil.

In 2016, d’eagraigh IAI trí cheardlann dá leithéid a dhírigh ar sheandálaithe Éireannacha a uasoiliúint i dteicnící agus i dteoiric 
na seandálaíochta gairmiúla. In dhá cheann de na himeachtaí pléadh sainaithint cnámh daoine agus cnámh ainmhithe agus 
réamheolas ar úsáid brathadóra miotail don seandálaí gairmiúil. Eagraíodh an tríú himeacht a bhain le húsáid éifeachtúil na meán 
sóisialta don earnáil oidhreachta i gcoitinne in 2016 agus seachadadh é i dtús 2017. Bhí na himeachtaí ar oscail don phobal 
agus tháinig na hoiliúnóirí a bhí páirteach iontu as réimse eagraíochtaí reachtúla agus comhlachtaí gairmiúla agus oideachais. 
D’fhreastail a lán den ghairm seandálaíochta, den pobal agus dóibh siúd a raibh suim acu san earnáil oidhreachta ar na 
himeachtaí.
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5.6. FOR-ROCHTAIN ÉIREANN

Ireland Reaching Out (Ireland XO) enables Irish communities to connect and engage with people around the world who are 
Le For-rochtain Éireann (Ireland OX) cuirtear ar chumas phobail na hÉireann nascadh le daoine agus teagmháil a dhéanamh 
le daoine ar fad an domhain ar de bhunadh a gceantair áitiúil iad – cibé acu an bhfuil siad ina gcónaí in Éirinn nó thar lear, tríd 
an suíomh gréasáin www.IrelandXO.com  Gach mí, tugann os cionn 50,000 duine cuairt ar shuíomh gréasáin Ireland XO chun 
comhairle saor in aisce a fháil faoi stair teaghlaigh, nascadh le daoine eile ó áit dúchais a dteaghlaigh, agus scéalta a sinsear a 
roinnt le pobail Ireland XO.

In 2016, lainseáil For-rochtain Éireann Croinicí XO - spás comhoibríoch idirghníomhach chun faisnéis faoin oidhreacht áitiúil 
a roinnt ar an leibhéal domhanda. Ar shuíomh gréasáin Ireland XO, tá a ardán Croinicí XO ag gach Paróiste Sibhialta lena 
gcuirtear ar chumas bhaill an phobail dhomhanda Éireannaigh daoine, áiteanna agus imeachtaí ceantair ar bith in Éirinn a 
dhoiciméadú – ag am ar bith.

Is féidir le duine bith as áit ar bith ar an domhan cur leis an mbunachar sonraí nuálach seo agus le níos mó ná míle iontráil ar 
shinsir, foirgneamh agus amlíne cruthaithe cheana, tá Croinicí XO anois ina n-acmhainní oidhreachta luachmhara do phobail 
áitiúla agus dá sliochtaigh.

Níl a lán dár nDiaspóra atá ag teacht ar ais ábalta faisnéis áitiúil a fháil agus mar sin ní fhanann siad i bhfad i bparóiste a 
sinsear. In 2016 cuireadh an ‘Treoir Áitiúil’ leis an ardán, trínar féidir le heagraíochtaí agus gnólachtaí cumarsáid a dhéanamh 
le baill Ireland XO, a bhfuil a lán díobh ina gcónaí thar lear. Is féidir cur leis an acmhainn saor in aisce seo go héasca agus is 
ardán ar fheabhas é trínar féidir teagmháil a dhéanamh le Diaspóra atá ag teacht ar cuairt, nó leo siúd a d’fhéadfadh turas a 
bheith pleanáilte nach ndéanfadh siad ach uair amháin ina saol chuig an áit as ar tháinig siad in Éirinn.

Tá an rannpháirtíocht áitiúil an-tábhachtach do rath an chláir ‘For-rochtain Éireann’ agus déanann gach iarracht áitiúil difríocht 
do shliochtaigh Éireannacha ar fud an domhain, ag dúnadh na bearna idir na glúnta, ag athshainiú na tíreolaíochta - ag cur na 
háiteanna a nascaimid ag croílár cé atá ionainn agus an údair gur Éireannaigh muid.

5.7. ACMHAINN CHARTLANN NA HÉIREANN

Tairseach ar líne is ea Acmhainn Chartlann na hÉireann (ACÉ), is féidir a fháil ag www.iar.ie ina bhfuil cur síos cartlainne is 
féidir a chuardach. Is é is cuspóir le tairseach ACÉ deis a thabhairt d’úsáideoirí cartlanna agus taifid a aimsiú a bhaineann lena 
dtaighde; chun méadú a dhéanamh ar an úsáid as cartlanna trí thaighdeoirí a threorú go dtí na seirbhísí cartlann ábhartha; 
agus chun forbairt agus foilseachán cur síos cuimsitheach, caighdeánaithe agus cartlainne a spreagadh.

Faightear maoiniú don tairseach ón gComhairle Oidhreachta agus ón Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe 
agus Gaeltachta. Déantar í a reáchtáil ar bhonn deonach den chuid is mó le tacaíocht ón gCumann Cartlann agus Taifead agus 
ón Scoil Staire, COBÁC.

Mar chuid d’fhorbairt leanúnach fheidhmiúlacht na tairsí, fuair ACÉ maoiniú ón gComhairle Oidhreachta in 2016 chun 
doiciméad scópála a choimisiúnú chun imscrúdú a dhéanamh ar fhorbairt Cur Síos Cartlann Leictreonach (CSCL) agus cuntas 
il-leibhéil do shuíomh gréasáin ACÉ.

Is é príomhthoradh na tuarascála gur féidir bogearraí bhunachar sonraí reatha ACÉ a oiriúnú ón taobh teicniúil de chun CSCL 
cur síos il-leibhéil a chur chun feidhme. Leis an tuarascáil cuirfear bonn is taca faoi phleanáil straitéiseach choiste ACÉ in 2017 
agus cuirfear ar chumas an choiste tuilleadh maoinithe a lorg chun an tionscadal a chur chun feidhme.
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5.8. IRISH LANDMARK TRUST

Eagraíocht neamhbhrabúis is ea Irish Landmark Trust a dhéanann caomhnú ar réadmhaoine suimiúla agus neamhghnácha a 
bhfuil caomhnú ag teastáil uatha agus a chuireann beocht nua iontu. Ó 1992 i leith, rinneadh an eagraíocht cóiríocht saoire 
féinfhreastail de 29 foirgneamh stairiúil ar fud na tíre. Tá réimse na réadmhaoine ó thithe solais agus tithe scoile, go caisleáin 
agus tithe geata.

Baineadh leas in 2016 as na próisis a tosaíodh in 2015 chun forbairt Irish Landmark Trust amach anseo a bhainistiú. Glacadh 
Plean Straitéiseach úr i mí an Mhárta agus treoróidh sé sin obair na heagraíochta thar na trí bliana eile amach romhainn.

Rinneadh obair chaomhantais ar dhá thionscadal de chuid Irish Landmark. Ag Tithe Geata Chill Phádraig i gCo. Loch Garman, 
áiríodh ar an obair na struchtúir a dhaingniú agus an láithreán a fheabhsú. Rinneadh an láithreán a thírdhreachú agus cuireadh 
síolta féir; cuireadh díon úr ar an gcró agus íslíodh an talamh thart air; agus ar deireadh tógadh bóthar úr go dtí tosach an 
réadmhaoin. Bhí sé sin tacaithe ag deontas e25,000 ó Chomhairle Contae Loch Garman. Lena chois sin, sholáthair Comhairle 
Contae Chorcaí agus Cumann Seoirseach na hÉireann deontais (e10,000 agus e5,000 faoi seach) i leith tuí úr a chur ar an 
Meal gar do Bhaile Mistéil i gCo. Chorcaí.

Le ról an Oifigigh Caighdeán cuireadh leibhéal úr monatóireachta ar fáil maidir le cur i láthair na réadmhaoine, feidhmíocht 
bhainisteoirí tí Irish Landmark Trust agus eispéireas na n-aíonna. I ndeireadh 2016, i ndiaidh próiseas agallaimh, cuireadh ról 
sainchomhairleora de Chomhairleach Caomhantais i bhfeidhm a thosóidh i dtús 2017.

Bhí an-áthas ar Irish Landmark a chéad bhronntanas de réadmhaoin a fháil le linn na bliana. Rinne úinéirí Meiriceánacha 
athchóiriú an-dílis ar Theachín an Trasnaithe Iarnróid i gCo. Dhún na nGall. Leis an aire a thug an t-úinéir don réadmhaoin sna 
bliana idir an dá linn cinntíodh go raibh sé i mbail shármhaith nuair a tairgeadh é mar bhronntanas i lár 2016.

5.9. CUMANN MÚSAEM NA HÉIREANN

Comhlacht gairmiúil uile-Éireann is ea Cumann Músaem na hÉireann (CMÉ) atá tiomanta do chur chun cinn agus d’fhorbairt 
músaem, gairm an mhúsaeim, agus caighdeáin barr fheabhais i gcleachtas músaeim, le go mbeidh gach duine, gach cuairteoir 
agus gach cleachtóir ábalta an tairbhe chultúrtha, shóisialta agus oideachais is mó agus is féidir a fháil. Cuireann sé chun cinn 
cleachtas gairmiúil i mbainistíocht músaem, cúram bailiúcháin, seirbhísí do chuairteoirí agus cuireann sé ardán ar fáil maidir le 
díospóireacht ar smaointe músaeim trí imeachtaí amhail comhdhálacha, fóraim, léachtaí agus seimineáir.

Chuidigh maoiniú ón gComhairle Oidhreachta le CMÉ féilire bhliantúil imeachtaí a chur i láthair ina gcuirtear deiseanna 
forbartha gairmiúla agus líonraithe ar fáil don earnáil. Ceann de bhuaicphointí 2016 ba ea an chomhdháil náisiúnta lenar 
ceiliúradh comóradh céad bliain Fhorógra na Poblachta agus a ghealltanas de “saoirse shibhialta, cearta comhionanna agus 
comhdheiseanna dá saoránaigh go léir”. Darbh teideal ‘Museums for Society: Towards a Cultural Democracy’, breathnaíodh 
sa chomhdháil ar mhúsaeim mar institiúidí cathartha ag a bhfuil ról tábhachtach le himirt i saol sóisialta, cultúrtha agus 
oideachais na sochaí.

Bhí Fóram bliantúil Oideachais agus For-rochtana CMÉ ar siúl i mí Iúil, agus é ina 11ú bliain anois, tá an fóram bunaithe 
go daingean mar phríomhimeacht san fhéilire d’oideoirí músaeim chun teacht le chéile agus plé a dhéanamh ar na 
príomhfhorbairtí san oideachas músaeim. Roghnaíodh cainteoirí ó ghlao oscailte ar pháipéir agus cuireadh samplaí i láthair 
de thionscadail úra agus nuálacha rochtana nó oideachais atá ag tarlú i músaeim agus gailearaithe ar fud na hÉireann agus na 
Ríochta Aontaithe.

Déantar soláthar i Léacht Bán Bliantúil CMÉ san fhómhar d’fhóram le haghaidh cuid de na gairmithe náisiúnta agus 
idirnáisiúnta músaeim comhaimseartha is mó a bhfuil tionchar acu chun labhairt ar chúrsaí a bhaineann le músaeim. Ba í 
Diana Lees an t-aoichainteoir ag léacht 2016. Tá sí ina hArd-Stiúrthóir ar na Imperial War Museums sa Ríocht Aontaithe, a 
bhfuil an clár cultúrtha imeachtaí ar siúl iontu faoi láthair chun comóradh céad bliain an Chéad Chogadh Domhanda (2014-18) 
a cheiliúradh. Chuir an eagraíocht tacaíocht agus cúnamh ar fáil chomh maith trí chothabháil oifige le baill foirne lánaimseartha 
agus faisnéis trí bhealaí amhail an suíomh gréasáin www.irishmuseums.org, r-litir mhíosúil agus an foilseachán bliantúil, 
Museum Ireland.
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Obair Allamuigh á déanamh ag Teamhair, Co. na Mí ag an Ionad Fionnachtana
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5.10. FÓRAM ARDTAILTE NA HÉIREANN 

Comhlacht deonach is ea Fóram Ardtailte na hÉireann (IUF) a chuidíonn le pobail ardtalún dul i ngleic leis an gcuid mhór 
dúshlán eacnamaíoch, sóisialta agus comhshaoil a tharlaíonn i gceantair ardtalún na hÉireann. Áirítear ar bhaill IUF feirmeoirí, 
úsáideoirí caitheamh aimsire, éiceolaithe, turasóireacht agus soláthraithe seirbhíse tuaithe eile a dhéanann ionadaíocht dóibh 
siúd atá ina gcónaí, a oibríonn nó a bhíonn ag déanamh caitheamh aimsire in Ardtailte na hÉireann.

Le maoiniú ón gComhairle Oidhreachta in 2016, bhí IUF ábalta dhá thuarascáil taighde a choimisiúnú agus foilsíodh iad agus 
cuireadh i láthair pháirtithe leasmhara IUF iad ina chomhdháil bhliantúil i mí na Bealtaine 2016.

Sa Staidéar ar na Pobail Ardtalún sainaithnítear agus dearbhaítear, ó chomhairliúchán díreach le 25 grúpa pobail gníomhach 
i gceantair Ardtailte na hÉireann, na fadhbanna agus na dúshláin reatha atá le sárú ag grúpaí áitiúla agus an dóigh a bhfuil 
iarracht á déanamh ag gach grúpa chun dul i ngleic leo. Measann IUF gur próiseas comhairliúcháin tosaigh é an staidéar 
bonnlíne seo maidir le líonra ar fud an oileáin de gach grúpa dá leithead a eagrú chun an t-eispéireas agus scéalta daoine 
aonair a chomhdhlúthú agus a chomhroinnt agus IUF a bhunú mar ghuth aontaithe do phobail ardtalún.

Soláthraíonn Próifíl Shocheacnamaíoch Ardtailte na hÉireann léargas ar cheantair ardtalún na hÉireann atá áitrithe agus 
a bhfuil feirmeoireacht déanta orthu. Dírítear sa staidéar ar thoghronna 17 gceantar ardtalún agus baineadh leas as 
sonraí a fuarthas as an Daonáireamh, as an Áireamh Talmhaíochta agus Innéacs Ganntanais HP Pobal chun daonraí, 
struchtúir shóisialta agus thionsclaíocha, agus gníomhaíochtaí feirmeoireachta a mheas. Cuideoidh an anailís ar dhálaí 
socheacnamaíocha bunaithe ar fhianaise agus a n-impleachtaí do phobail ardtalún le bonn eolais a chur faoi thodhchaí na 
n-ardtailte.

Bunaithe ar thorthaí an dá thuarascáil, tá maoiniú faighte anois ag IUF ón Rialtas chun Comhordaitheoir Líonra um Pobail 
Ardtalún a cheapadh. Tá maoiniú ilbhliantúil á lorg aige freisin le haghaidh grúpaí ardtalún comhtháite atá tiomanta do 
bhainistíocht inbhuanaithe na gceantar ardtalún.

5.11. COILLTE ÉIREANNACHA

Eagraíocht bhallraíocht is ea Coillte Éireannacha (WoI) atá tiomanta do choillte dhúchasacha na hÉireann a chaomhnú. Is 
iad príomhchuspóirí na heagraíochta feasacht a chruthú maidir le na coillte dúchasacha i measc lucht déanta beartas agus 
an phobail i gcoitinne agus tionscadail agus straitéisí bainistíochta inbhuanaithe a fhorbairt ina ndíreofar ar inmharthanacht 
choillte dúchasacha na hÉireann amach anseo. Pléitear na cuspóirí sin trí chur chun feidhme tionscadal suaitheanta, cúrsaí 
oiliúna, foilseacháin theicniúla, forbairt beartas agus soláthar tacaíochta ar an leibhéal áitiúil.

Tháinig méadú in 2016 ar an ngníomhaíocht in earnáil na gcoillte dúchasacha mar gheall ar, go páirteach, mhaoiniú a 
cuireadh ar fáil faoin Scéim maidir le Coillte Dúchasacha (SNF) Chlár Foraoiseachta RDP. D’fhéach WoI le glacadh na scéime a 
spreagadh trína chur chun cinn i measc comhlachtaí poiblí agus úinéirí talún príobháideacha. Lena chois sin, tionóladh cúrsa 
obair SNF chun foraoiseoirí a d’oibrigh ar an scéim a chreidiúnú agus d’fhreastail 64 duine air, lena n-áirítear foraoiseoirí, 
éiceolaithe, úinéirí talún, SPNF, Coillte, baill foirne ó údaráis áitiúla agus ón tSeirbhís Foraoiseachta.

In 2016 chomh maith foilsíodh an chéad Straitéis Coillte d’Éirinn riamh a cuireadh i dtoll a chéile i gcomhpháirtíocht le 
páirtithe leasmhara sna hearnálacha poiblí agus príobháideacha araon. Cumhdaítear réimse leathan topaicí sa straitéis, lena 
n-áirítear coillte ársa a bhainistiú; cruthú coillte dúchasacha úra; cruthú coillearnaí mar chuid den mhaolú ar an athrú aeráide 
agus beartais chun cur le cáilíocht uisce; réadú caipitil nádúrtha; agus coillte dúchasacha caitheamh aimsire.
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5.12. COMHAIRLE ARDTAILTE CHILL MHANTÁIN  

Eagraíocht neamhspleách dheonach is ea Comhairle Ardtailte Chill Mhantáin (WUC) a dhéanann ionadaíocht ar son os cionn 
50 ballghrúpa agus daoine aonair éagsúil in Ardtailte Chill Mhantáin. Is í an Chomhairle Oidhreachta príomh-mhaoinitheoir 
WUC. Leis an maoiniú sin is féidir líon beag ball foirne a fhostú agus líon tionscadal a fhorbairt.

Ba bhliain ghnóthach í 2016 don WUC agus é ag leanúint le bheith rannpháirteach lena bhaill, le páirtithe tionscadail agus leis 
an bpobal i gcoitinne maidir le dul i ngleic le roinnt de na dúshláin atá le sárú in ardtailte Chill Mhantáin. Lean rannpháirtíocht 
dheonach le ról tábhachtach a imirt i bhforbairt tionscadal agus beartas.

Tugann WUC tús áite do dheiseanna a fhorbairt le haghaidh caitheamh aimsire inbhuanaithe agus in 2016 seoladh Slí Abhainn 
Mór; conair siúl inbhuanaithe 12km a nascann sráidbhaile an Láithrigh agus Ráth Droma. D’fhorbair WUC an chonair i 
gcomhpháirtíocht le húinéirí talún poiblí agus príobháideacha, grúpaí pobail áitiúla, Comhpháirtíocht Chill Mhantáin agus 
Comhairle Contae Chill Mhantáin. Ba é an príomhspreagadh maidir leis an mbealach a bhunú nasc coisithe a chur ar fáil 
idir Láithreach agus seirbhísí traenach agus bus i Ráth Droma. Spreag sé sin níos mó cuairteoirí neamhspleácha chuig an 
gceantar.

Tionóladh ceardlann dó rialaithe i mí Feabhra chun dea-chleachtas a chur chun cinn i ndó rialaithe agus bainistíocht fásra sna 
hardtailte. Eagraíodh na t-imeacht i gcomhar le líon eagraíochtaí geallsealbhóirí ardtailte agus d’fhreastail os cionn 150 duine 
aonar air ó gach cearn den tír.

Ceiliúradh an 10ú bliain den Tionscadal PURE in 2016, tionscadal comhpháirtíochta ina bhfuil Comhairle Contae Chill 
Mhantáin, Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin, an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra, Comhairle 
Contae Bhaile Átha Cliath Theas, Coillte agus Comhairle Ardtailte Chill Mhantáin páirteach. Soláthraíonn an tionscadal freagairt 
aonair, le go leor acmhainní maidir le caitheamh bruscair agus dumpáil in Ardtailte Chill Mhantáin/Bhaile Átha Cliath.

Trí PURE bogadh os cionn 2,700 tona de dhumpáil neamhdhleathach ó na hardtailte go dtí seo agus spreagadh 62 pobal áitiúil 
le húinéireacht ar ‘Mhíle PURE’ a ghlacadh in 2016 amháin. Leanann WUC le Bainisteoir Tionscadail PURE a úsáid, chomh 
maith le tacaíocht riaracháin agus oibriúcháin a chur ar fáil don tionscadal agus ionadaíocht a dhéanamh ar son úinéirí talún 
príobháideacha ar an gCoiste Bainistíochta Tionscadail.

I mí Dheireadh Fómhair, tugadh cuireadh do WUC ceardlann a chur i láthair ag comhdháil bhliantúil ceithre lá Chónaidhm 
EUROPARC - líonra le haghaidh cleachtóirí oidhreachta nádúrtha agus cultúrtha na hEorpa. Díríodh sa cheardlann ar 
an tábhacht a bhaineann leis na páirtithe leasmhara ar fad a thabhairt le chéile sa phróiseas cinnteoireachta agus an ról 
tábhachtach atá ag feirmeoirí i limistéir faoi chosaint.

5.13. AN CLÁR FIONNACHTANA

An Clár Fionnachtana Faigheann Ionad um Sheandálaíocht agus Nuálaíocht na hÉireann a phríomh-mhaoiniú ón gComhairle 
Oidhreachta. Is é a mhisean iniúchadh a dhéanamh ar stair na hÉireann agus ar a hoidhreacht chultúrtha trí ard-taighde a 
dhéanamh ar sheandálaíocht na hÉireann agus ar ábhair a bhaineann léi, trína thorthaí a scaipeadh ar an bpobal domhanda.

Cheiliúir an Clár Fionnachtana a chomóradh 25 bliain in 2016 agus mar chuid dá thiomantas do rannpháirtíocht an phobail, 
eagraíodh imeachtaí in ocht suíomh ar fud oileán na hÉireann. Sa taispeántas taistil i réigiún Bhealach Eabhra tugadh 
chun suntais taighde a rinneadh san am a chuaigh thart sa cheantar chomh maith le taighde leanúnach arna dhéanamh ag 
tionscadal Monastic Ireland. I sárthaispeántas i gCluain Eois tugadh chun suntais taighde an ionaid ar Scrín Tuama San 
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Tighernach agus Ardchros Chluain Eois agus d’fhreastail an tAire Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus 
Gaeltachta, Heather Humphreys agus baill den phobal air. Ceiliúradh lá thionscnamh an Chláir Fionnachtana, an 11 Bealtaine, 
le seimineár ar an seandálaíocht phoiblí agus lainseáladh Leo Swan Aerial Photography Collection. In imeachtaí Upcycle Digital 
Heritage Halla Cuallachta Dhoire cuireadh i láthair ról na teicneolaíochta atá ag méadú sa taighde ar an oidhreacht thógtha a 
chur in iúl do mhic léinn agus don phobal i gcoitinne.

Leanadh le hobair ar Thionscadal na Teamhrach le linn na bliana agus áiríodh air feachtas rathúil oibre allamuigh ag an 
Scrín, Riverstown agus Faughanhill, Co. na Mí (i gcomhpháirtíocht le Coimisiún Romano-Germanic, Frankfurt). Lainseáladh 
treoirleabhar úr ar an Teamhair ag imeacht na Seachtaine Náisiúnta Oidhreachta ar Chnoc na Teamhrach. Tá Tara: The 
Guidebook lán le léaráidí, agus lán le fíricí an-suimiúil, breathnóireacht agus léargais ar na láithreáin seandálaíochta is 
tábhachtaí in Éirinn.

In 2016, chuir Monastic Ireland céim tionscadail arna mhaoiniú ag Chomhairle Taighde na hÉireann a bhí á dhéanamh i 
gcomhar le Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath agus an gColáiste Ollscoile, Corcaigh. Le foilseachán imeachtaí chomhdháil 
2015 Monastic Europe, agus obair fhairsing allamuigh a rinneadh ag fiche láithreán reiligiúnach soláthraíodh fócas 
gníomhaíochta an tionscadail le haghaidh na bliana.

Is é is aidhm leis an tionscadal Seandálaíocht 2025, arna éascú ag an gClár Fionnachtana, straitéis fhadtéarmach 
seandálaíochta a fhorbairt thar ceann Acadamh Ríoga na hÉireann. Leanadh le clár comhairliúcháin sa chéad leath de 2016 
agus ullmhaíodh dréachtdhoiciméad straitéise agus cuireadh ar fáil ar líne é chun tuilleadh comhairliúcháin agus aiseolas a 
fháil. Foilseofar agus lainseálfar an doiciméad straitéise deiridh in 2017.

Chuir an rannóg teicneolaíochta tionscadail scanacháin agus mhúnlaithe i gcrích ag suíomhanna éagsúla lena n-áirítear Teach 
Laighean, na Ceithre Cúirteanna, Túr an tSeoighigh i mBaile Átha Cliath, Sceilg Mhichíl, Ardchros Chluain Eois agus Músaem 
Iona. Rinneadh tionscadal Thúr an tSeoighigh mar chuid de thionscadal forbartha cluichíochta 3D a bhí á dhéanamh le Boston 
College. Comhlánaíonn sé tionscadal leanúnach atá á dhéanamh ag Cnóbha i gcomhair le hOifig na nOibreacha Poiblí lena 
gcruthófar eispéireas tumthach 3D do chuairteoir

5.14. INSTITIÚID NA GCAOMHNOIRÍ-ATHCHÓIRITHEOIRÍ IN ÉIRINN

Cuireann Institiúid na gCaomhnoirí-Athchóiritheoirí in Éirinn (ICRI) caomhnú agus athchóiriú oidhreacht chultúrtha na 
hÉireann chun cinn. Déanann ICRI amhlaidh trí chaighdeáin um chleachtas gairmiúil a bhaineann le caomhnú agus athchóiriú 
a leagan síos, trí phróiseas um chreidiúnú gairmiúil agus oiliúint a oibriú dá bhaill chomh maith le bheith ina ghuth gníomhach 
agus eolasach i bhforbairt bheartas na hoidhreachta cultúrtha in Éirinn.

Cinntítear le tacaíocht airgeadais na gComhairle Oidhreachta go leanann an cleachtas um chaomhnú in Éirinn ag cloí le 
caighdeáin a bhfuil glacadh idirnáisiúnta leo trí thacú le soláthar ICRI de chreidiúnú gairmiúil, ceardlanna oiliúna agus deontais 
chun tacú le forbairt ghairmiúil leanúnach. Cuidíonn ICRI le tiomantas na Comhairle don oidhreacht chultúrtha trína thacaíocht 
do Chlár Chaighdeáin Mhúsaeim na hÉireann (MSPI) agus soláthar ceardlann coimisiúnaithe i gcúram bailiúchán.

Chuir maoiniú ón gComhairle Oidhreachta in 2016 tacaíocht ar fáil do chreidiúnú gairmiúil sé chaomhnóir-athchóiritheoir 
i gceithre dhisciplín: páipéar; leabhair agus páipéar, caomhnú troscáin agus adhmaid agus bainistiú caomhantais. Leis an 
deontas bhí dhá chaomhnóir-athchóiritheoir déag ábalta freastal ar chúrsaí gairmiúla in Éirinn agus thar lear. Bhí na himeachtaí 
ar ar freastalaíodh orthu an-speisialaithe i ndisciplíní lena n-áirítear péintéireacht tacais, grianghraif, troscán, páipéar agus 
cúram bailiúchán.

Rinneadh ICRI a choimisiúnú ar leithligh chun ceardlann lae a eagrú maidir le cúram bailiúchán, a tionóladh ag Leabharlann 
Chester Beatty in Aibreán do rannpháirtithe MSPI. Leis an maoiniú sin bhí ICRI ábalta a chomhdháil dhébhliantúil 
‘Gníomhaíochtaí Caomhantais in Éirinn V’ a eagrú. Tionóladh an chomhdháil ag Leabharlann Náisiúnta na hÉireann i mí Mheán 
Fómhair agus d’fhreastail os cionn 60 caomhnóir agus gairmí músaeim air.
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Teach Geata Chill Phádraig, Co. Loch Garman – rinne Irish Landmark Trust lindéir agus colbhaí roimhe agus ina dhiaidh a chaomhnú.
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TACAÍOCHT FHOLAITHE AN PHOBAIL 
D’FHIADHÚLRA NA HÉIREANN  

ISABELL SMYTH, CEANN NA CUMARSÁIDE AGUS OIDEACHAIS, 
AN CHOMHAIRLE OIDHREACHTA

Ag cur san áireamh bail shláinte fhiadhúlra na hÉireann 
ní bheifeá ina dhiaidh ar dhuine as a cheapadh nach raibh 
mórán tacaíochta poiblí d’obair chaomhnú an dúlra. Mar 
shampla, tá sé tuairiscithe ag an tSeirbhís Páirceanna 
Náisiúnta agus Fiadhúlra nach bhfuil ach 9% de na gnáthóga 
a gceaptar iad a bheith faoi bhagairt agus faoi chosaint faoi 
Threoir an AE maidir le Gnáthóga ag déanamh go maith. Is 
iad na gnáthóga is mó atá i mbaol in Éirinn na cinn a bhfuil 
laghdú suntasach tagtha orthu, go sonrach portaigh ardaithe 
agus féarthailte ar mhórán speiceas.

Ceann de na speicis a bhfuil an imní is mó faoi ná an Diúilicín 
Péarla Fionnuisce, toisc nach bhfuil ann ach cúpla abhainn 
ina bhfuil go leor glúnta níos óga ag teacht slán.

Sainaithnítear na speicis is mó a bhfuil caomhnú de dhíth 
orthu sna Liostaí Dearga. De réir an Liosta Dheirg is déanaí 
ar mhacraleamhain, tá 43 speiceas measta mar a bheith faoi 
bhagairt go pointe áirithe (i.e., leochaileach, i mbaol, nó i 
mbaol an-mhór), arb ionann é sin agus 8% de liosta reatha 
na hÉireann. Meastar go bhfuil ceithre speiceas déag díofa 
ar bhonn réigiúin anois. Ar an iomlán, tá sé tuairiscithe ag an 
tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra nach bhfuil ach 
52% de na speicis a gceaptar iad a bheith faoi bhagairt agus 
faoi chosaint faoi Threoir an AE maidir le Gnáthóga i stádas 
fabhrach.

Tá athruithe éigin tagtha ar bheagnach gach ceann den 300 
speiceas atá cumhdaithe faoi Atlas na hÉireann agus na 
Ríocht Aontaithe, amhail crapadh nó leathnú raoin, aistriú 
suíomhanna nó athruithe caolchúiseacha ar na líonta. Is iad 
na príomhthorthaí d’oileán na hÉireann go bhfuil, le 40 bliain 
anuas, raoin phorúcháin 47% de na speicis craptha, agus gur 
leathnaigh 18% de na speicis go limistéir úra.1

In 2016, rinne an Chomhairle Oidhreachta taighde ar 
‘Feasacht, Tuiscint ar an mBithéagsúlacht agus Tionchar a 
Caillteanais’2. Tá an taighde cosúil le taighde a rinneadh in 
2010 agus tugtar dóchas éigin sa taighde go bhfuil tacaíocht 

an phobail ansin chun cuidiú leis an maolú i ngnáthóga agus 
i bhfiadhúlra na hÉireann a chasadh thart.

Tháinig athruithe móra i dtuiscint an phobail faoi cad is brí le 
caillteanas na bithéagsúlachta. Ó 2010 i leith tharla athrú ó 
17% den phobal ag aithint go mbaineann sé le maolú ar na 
gnáthóga nádúrtha go 40% in 2016.

Athrú an-suntasach is ea é sin ar thuiscint an phobail. In 
2010, breathnaíodh ar an athrú aeráide mar an mbagairt 
is mó ar an bhfiadhúlra, in 2016, bhí an bhagairt sin ag an 
gceathrú bagairt is mó. Táthar ag aithint an róil atá ag ár 
ngníomhaíochtaí ar chaillteanas na bithéagsúlachta níos mó 
anois.

Mar sin féin, tá leibhéil an-íseal fós ann faoin tuiscint ar 
thionchar na speiceas coimhthíoch agus an athraithe agus 
forbartha talamhúsáid i gcás nach bhfeiceann ach 10% den 
daonra go bhfuil tionchar aige ar an bhfiadhúlra. Níl a fhios 
ag 57% den phobal go bhfuil speicis ar bith in Éirinn ag dul 
i léig.

Ach b’fhéidir gurb iad na figiúirí is dóchasaí na figiúirí a 
thaispeánann go bhfuil an pobal sásta freagracht éigin a 
ghlacadh as feabhas a chur ar shláinte bhithéagsúlacht na 
hÉireann, le líon millteanach de 84% duine sásta ‘giota beag’ 
nó ‘lear mór’ a dhéanamh.

Ach cé go bhfuil siad toilteanach, níl a fhios ag 60% de 
na daoine cad le déanamh chun cuidiú. Cé go bhféadfadh 
na figiúirí dá dtagraítear thuas iontas a chur ort tugann 
siad dóchas duit má thugtar eolas do na daoine faoi na 
gníomhaíochtaí a d’fhéadfadh siad a dhéanamh chun tacú leis 
an bhfiadhúlra, beidh formhór na ndaoine sásta amhlaidh a 
dhéanamh. Is é sin spás nach mór dúinn díriú air sna blianta 
amach romhainn má táimid le cúrsaí a athrú ó chliseadh agus 
ó chaillteanas go rud éigin a d’fhéadfaimis a dhéanamh chun 
athrú a dhéanamh.

1 www.epa.ie/irelandsenvironment/nature
2 Feasacht, Tuiscint ar an mBithéagsúlacht agus Tionchar a gCaillteanais. 
B&A, Aibreán 2016, an Chomhairle Oidhreachta
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7. Featured Work from 2016

Ar barr ar chlé: Tá an tIora Rua dúchasach ar an liosta ‘faoi bhagairt nach mór’ in Éirinn agus iarracht á déanamh aige dul san iomaíocht leis an iora ghlas le 
haghaidh gnáthóige agus bia.
Ag barr ar dheis: Is é an Cúilín Gaelach a fhaightear in Éirinn agus sa Ríocht Aontaithe an t-aon sampla den speiceas atá fágtha san Eoraip.
Ag bun: Tá an Lasiommata megera, a bhí coitianta tráth, faoi bhagairt anois in Éirinn.
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6.1. COMHTHIONSCNAMH CLÁIR AE UM OIDHREACHT CULTÚRTHA 

Lean an Chomhairle Oidhreachta leis an suíomh gréasáin taighde ar oidhreacht chultúrtha na hEorpa www.heritageportal. eu 
agus na meáin shóisialta bhainteacha a bhainistiú agus a chur chun cinn in 2016 mar chuid den Chomhthionscnamh Pleanála 
um Oidhreacht Chultúrtha (JPICH). Arna maoiniú ag an gCoimisiún Eorpach, tá sé mar aidhm ag JPICH cosaint oidhreacht 
chultúrtha na hEorpa a chur chun cinn trí thionscadail agus tionscnaimh taighde chomhroinnte.

6.2. LAETHANTA OIDHREACHT NA HEORPA

Comhthionscnamh is ea Laethanta Oidhreachta na hEorpa de chuid Chomhairle na hEorpa agus an Aontais Eorpaigh ina 
nglacann os cionn 40 tír páirt gach bliain. Is é is príomhaidhm le Laethanta Oidhreachta na hEorpa feasacht a chur chun cinn 
maidir lenár n-oidhreacht thógtha, nádúrtha agus chultúrtha agus oidhreacht chultúrtha choiteann na hEorpa a chur chun cinn. 
Gach bliain, tugann na milliúin Eorpach cuairt ar shéadchomharthaí agus láithreáin stairiúla ar fud na hEorpa ar Laethanta 
Oidhreachta na hEorpa. In Éirinn, déanfaimid Laethanta Oidhreachta na hEorpa a cheiliúradh le seachtain iomlán imeachtaí ar 
fud na Seachtaine Náisiúnta Oidhreachta.

Rinneadh ionadaíocht ar son na Comhairle Oidhreachta i gcruinniú iomlánach chomhordaitheoirí náisiúnta na Seachtaine 
Náisiúnta Oidhreachta i Maidrid i mí Dheireadh Fómhair 2016. Áiríodh ar an gclár oibre don chruinniú plé ar théamaí le 
haghaidh na mblianta amach romhainn, Bliain Eorpach na hOidhreachta Cultúrtha 2018, comhstraitéisí cumarsáide na 
Seachtaine Náisiúnta Oidhreachta agus cás-staidéir um dhea-chleachtas.

6.3. CUMANN SEANDÁLAITHE AE

Bhí comhdháil bhliantúil Chumann Seandálaithe AE in 2016 ar siúl i Vilnias, an Liotuáin. Bhí Ceannaire Caomhantais na 
Comhairle Oidhreachta ina chomheagraí in éineacht le comhghleacaithe ó Albain agus ón bhFionlainn. Áiríodh air sin cur i 
láthair ar rannpháirtíocht an phobail i dtionscadail seandálaíochta.

6.4. LUACHANNA TÍRDHREACHA - COMHDHÁIL ÁITE AGUS PRAICTICE

Thacaigh an Chomhairle Oidhreachta leis an gcomhdháil idirnáisiúnta seo, arna reáchtáil ag Uniscape, a tionóladh ag Ollscoil 
na hÉireann, Gaillimh i mí an Mheithimh 2016. Labhair roinnt ball foirne de chuid na Comhairle faoi ghnéithe dá gcuid 
oibre, ghlac siad páirt i dturais allamuigh agus d’oibrigh siad ar sheastán faisnéise ar thionscadail tírdhreacha na Comhairle 
Oidhreachta. Bhí láithreacht na comhdhála in Éirinn tábhachtach chun ábharthacht leanúnach na Straitéise Náisiúnta 
Tírdhreacha agus an gá atá leis a léiriú agus chun dea-chleachtas idirnáisiúnta a leagan síos.

6.5. 2Ú COMHDHÁIL EORPACH – CATHRACHA EORPACHA & A NOIDHREACHT: DREACHA STAIRE I GCATHRACHA EORPACHA

In mí na Nollag 2016, d’óstáil Aireacht Chónaidhme na Gearmáine um Chomhshaol, Caomhnú an Dúlra, Tógáil agus 
Sábháilteacht Núicléach an 2ú Comhdháil Eorpach maidir le Cathracha Eorpacha agus a nOidhreacht dar teideal, The Faces 
of History in European Cities. Chuir Ceannaire Caomhantais na Comhairle Oidhreachta páipéar i láthair a bhí bunaithe ar 
eispéireas na hÉireann maidir le cumarsáid, rannpháirtíocht agus freagracht chomhroinnte. Foilseofar imeachtaí na comhdhála 
sin in 2017.

6.6  EUROPARC - GUTH LIMISTÉAR FAOI CHOSAINT SAN EORAIP

Leanann an Chomhairle Oidhreachta dá ballraíocht in Europac - comhlacht uile-Eorpach ina bhfuil os cionn 500 ball i 40 
tír éagsúil. Áirítear ar an mballraíocht iad siúd atá bainteach go díreach leis na limistéir faoi chosaint a bhainistiú amhail 
páirceanna náisiúnta agus réigiúnacha, chomh maith le ranna agus gníomhaireachtaí rialtais a bhfuil freagracht acu as beartais 
a fhorbairt.
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6. Tionscnaimh Idirnáisiúnta

Siúlóid ar Mhíle Maigh Chríodáin, le linn Sheachtain Náisiúnta Oidhreachta 2016, cuid de Laethanta Oidhreachta na hEorpa.
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7. Rialachas Corparáideach
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8. Rialachas Corparáideach

RIALACHAS CORPARÁIDEACH

 Is é beartas na Comhairle Oidhreachta na caighdeáin is airde um rialachas corparáideach a choimeád, ar aon dul leis na 
beartais agus cleachtais a bhfuil glacadh leo. Tá an Chomhairle tiomanta d’fhorálacha ábhartha an Chóid Chleachtais úir maidir 
le Rialachas Comhlachtaí Stáit arna fhoilsiú in 2016 a chomhlíonadh.

Bhunaigh an Chomhairle Oidhreachta Coiste Iniúchóireachta, Riosca agus Airgeadais, a dhéanann athbhreithniú rialta ar an 
chóras um rialú inmheánach agus a fhostaíonn saineolas seachtrach chun a fheidhmeanna a dhéanamh, lena n-áirítear an 
feidhm iniúchóireachta inmheánaí, de réir mar is cuí. Cloíonn an Chomhairle Oidhreachta le treoirlínte an Rialtais maidir le 
breithmheas agus bainistíocht an chaiteachais caipitil san earnáil phoiblí. Cloítear le beartas an Rialtais maidir le táillí stiúrthóirí 
chomh maith. Tá an Chomhairle Oidhreachta cáin-chomhlíontach go hiomlán agus ní ghabhann sí d’idirbhearta ‘gránna’ um 
sheachaint cánach.

7.1. Íocaíochtaí Pras in 2016

 Ceanglaítear ar an gComhairle Oidhreachta cloí le ceanglais I.R. Uimh. 580/2012 Rialacháin na gComhphobal Eorpach 
(Íocaíocht a Dhéanamh Déanach in Idirbhearta Tráchtála), 2012 agus an Achta um Íoc Pras Cuntas 1997 a tháinig ina ndiaidh 
(ar a dtugtar na ‘Rialacháin’ i dteannta a chéile). Is iad téarmaí caighdeánacha na Comhairle maidir le creidmheas a glacadh, 
mar a shonraítear a mhalairt i socruithe conarthacha, 30 lá ón sonrasc a fháil. Cuireadh nósanna imeachta chun feidhme 
lenar féidir dearbhú réasúnta i gcoinne neamhchomhlíonadh ábhartha na Rialachán a sholáthar. Cé gur ceapadh na nósanna 
imeachta chun comhlíonadh na Rialachán a chinntiú, ní féidir leo ach dearbhú réasúnta agus ní dearbhú iomlán i gcoinne 
neamhchomhlíonadh ábhartha Acht 1997 agus I.R. Uimh. 580/2012 a sholáthar.

Taispeántar in athbhreithniú a rinneadh le linn na bliana dar críoch an 31 Nollaig 2016 10 n-íocaíocht dar luach e22,817.88 as 
ar tháinig pionós úis e600.42 faoi na rialacháin.

Le héifeacht ón 1 Iúil 2011, ceanglaíodh ar an gComhairle Oidhreachta cloí le Cinntí S29296 ón Rialtas an 19 Bealtaine 2009 
agus an 2 agus 8 Márta 2011, i dtaca leis an riail um íocaíocht phras 15 lá. Tá na neamhchosaintí a cheanglaítear leis an 
Meabhrán Tuisceana (MT) a thacaíonn leis na cinntí thuas don tréimhse an 1 Eanáir 2016 go dtí an 31 Nollaig 2016 sonraithe 
thíos:

Sonraí Líon Luach (e)  Céatadán (%) líon iomlán na 
n-íocaíochtaí a rinneadh

Líon na n-íocaíochtaí a rinneadh laistigh de 15 lá 1766 1,589,157 94.08

Líon na n-íocaíochtaí a rinneadh laistigh de 16 lá go 30 lá 88 274,781 4.69

Líon na n-íocaíochtaí a rinneadh sa bhreis ar 30 lá 23 370,320 1.23

Iomlán na n-íocaíochtaí a rinneadh sa Tréimhse 1877 2,234,258 100.00

Sonraisc faoi Dhíospóid1 1 8,705

1 Sonraisc a fuarthas le linn na ráithe agus a bhí fós faoi dhíospóid ag deireadh na ráithe.

7.2 Oiliúint agus Ionduchtú do Chomhaltaí Úra Boird

Tionóladh Ionduchtú agus Oiliúint Rialachais Chorparáidigh do chomhaltaí úra Boird na Comhairle Oidhreachta i gCill Chainnigh 
an 14 Meán Fómhair 2016, roimh chéad chruinniú Boird na Comhairle úir. Chuir Aidan Horan, an Stiúrthóir Oiliúna, Forbartha 
agus Seirbhísí Sainchomhairleoireachta ag an bhForas Riaracháin, an oiliúint sin ar fáil. Tugadh mionteagasc do na comhaltaí úra 
maidir leis seo a leanas: An Cód Cleachtais maidir le Rialachas Comhaltaí Stáit; nósanna imeachta gnó na Comhairle Oidhreacht; 
buanorduithe; an tAcht Oidhreachta 1995; Forógra Oidhreachta na Comhairle Oidhreachta; luach saothair agus aoisliúntas i 
measc ceisteanna ábhartha eile.
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Deireadh Seachtaine Fhiadhúlra na hÉireann ar 
Inis Mór, Co. na Gaillimhe.



An Chomhairle Oidhreachta | Tuarascáil Bhliantúil 83

   Ráitis Airgeadais na 
Comhairle Oidhreachta 

donBhliain dar Críoch an 
31 Nollaig 2016

 Tuarascáil an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste 84

 Ráiteas maidir le Freagrachtaí na Comhairle  85

 Ráiteas maidir le Rialú Inmheánach Airgeadais  86

 Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais agus Cúlchistí Ioncaim Coimeádta 87

 Ráiteas maidir leis an Ioncam Cuimsitheach 88

 Ráiteas ar an Staid Airgeadais 89

 Ráiteas maidir le Sreafaí Airgeadais 90

 Nótaí leis na Ráitis Airgeadais 91



84 An Chomhairle Oidhreachta | Tuarascáil Bhliantúil 2016  

TUARASCÁIL AN ARD-REACHTAIRE
CUNTAS AGUS CINSTE

An Chomhairle Oidhreachta

Tá iniúchadh déanta agam ar ráitis airgeadais na Comhairle 
Oidhreachta don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2016 faoin 
Acht um Oidhreacht 1995. Cuimsítear sna ráitis airgeadais an 
ráiteas ioncaim agus caiteachais agus na cúlchistí ioncaim 
coimeádta, an ráiteas maidir le hioncam cuimsitheach, an 
ráiteas maidir leis an staid airgeadais, an ráiteas ar shreafaí 
airgeadais agus na nótaí gaolmhara. Ullmhaíodh na ráitis 
airgeadais san fhoirm a ordaítear faoi Alt 21 den Acht, agus 
de réir an chleachtais chuntasaíochta a bhfuil glacadh leis.

Freagrachtaí Chomhaltaí na Comhairle

Tá an Chomhairle freagrach as na ráitis airgeadais a ullmhú, 
as a chinntiú go dtugtar léargas fíor cóir iontu agus as 
rialtacht na n-idirbheart a chinntiú.

Freagrachtaí an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste

Tá sé de fhreagracht ormsa iniúchadh a dhéanamh ar 
na ráitis airgeadais agus iad a thuairisciú de réir an dlí is 
infheidhme.

Déantar m’iniúchadh faoi threoir na mbreithnithe speisialta 
atá ceangailte ar na comhlachtaí Stáit i dtaca lena 
mbainistíocht agus oibriú.

Déantar m’iniúchadh de réir na gCaighdeán Idirnáisiúnta 
maidir le hIniúchóireacht (Éire agus an Ríocht Aontaithe) 
agus i gcomhréir leis na Caighdeáin Eiticiúla d’Iniúchóirí de 
chuid an Bhoird um Chleachtais Iniúchóireachta.

Raon feidhme an iniúchta ar na ráitis airgeadais

Is éard atá i gceist le hiniúchadh fianaise a fháil maidir leis 
na méideanna agus an nochtadh sna ráitis airgeadais, ar 
leor iad chun dearbhú réasúnta a thabhairt go bhfuil na ráitis 
airgeadais saor ó mhíráiteas ábhartha, cibé acu trí chalaois 
nó trí earráid. Áirítear air sin measúnú ar an méid seo a 
leanas

•  cibé acu an bhfuil nó nach bhfuil na beartais 
chuntasaíochta oiriúnach do chúinsí na Comhairle 
agus cibé ar cuireadh nó nár cuireadh i bhfeidhm go 
comhsheasmhach agus go himleor iad

•  réasúntacht na meastachán cuntasaíochta suntasach a 
rinneadh agus na ráitis airgeadais á n-ullmhú, agus

• cur i láthair foriomlán na ráiteas airgeadais.

Tuairim maidir leis na ráitis airgeadais

Is í mo thuairim maidir leis na ráitis airgeadais:

•  go dtugtar léargas fíor cóir iontu maidir le sócmhainní, 
dliteanais agus staid airgeadais na Comhairle Oidhreachta 
amhail an 31 Nollaig 2016 agus maidir lena hioncam agus 
lena caiteachas le haghaidh 2016; agus

•  gur ullmhaíodh iad de réir an chleachtais chuntasaíochta a 
bhfuil glacadh leis.

Is í mo thuairim, go raibh taifid chuntasaíochta na Comhairle 
dóthanach le hiniúchadh a dhéanamh go héasca agus go 
cuí ar na ráitis airgeadais. Tagann na ráitis airgeadais leis na 
taifid chuntasaíochta.

Cúrsaí ar a ndéanaim tuairisc trí eisceacht

Déanaim tuairisc trí eisceacht mura bhfaighim an fhaisnéis 
agus na míniúcháin ar fad a theastaíonn uaim d’iniúchadh nó 
má fhaighim

•  cás ábhartha ar bith nár cuireadh airgead i bhfeidhm 
chun na críocha dá raibh sé beartaithe nó sa chás nach 
gcloíonn na hidirbhearta leis na húdaráis a rialaíonn iad, 
nó

•  mura dtagann an ráiteas maidir le rialú inmheánach 
airgeadais le comhlíonadh na Comhairle maidir leis an 
gCód Cleachtais maidir le Rialachas Comhlachtaí Stáit, nó

•  go bhfuil cúrsaí ábhartha eile a bhaineann leis an dóigh ar 
stiúradh an gnó poiblí.

Athbhreithniú maidir le rialú inmheánach airgeadais

Tarraingím aird ar an ráiteas maidir le rialú inmheánach 
airgeadais ina nochtar nach ndearna an Chomhairle 
athbhreithniú ar éifeachtúlacht an chórais um rialú 
inmheánach airgeadais don tréimhse ar an modh a 
gceanglaítear sa Chód Cleachtais chun Comhlachtaí Stáit a 
Rialú. Is é seo an tríú bliain de réir a chéile nach ndearna an 
Chomhairle athbhreithniú.

Patricia Sheehan

Thar ceann agus ar son

an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste

30 Meitheamh 2019

An tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste

Tuarascáil lena cur faoi bhráid Thithe an Oireachtais
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RÁITEAS MAIDIR LE FREAGRACHTAÍ NA 
COMHAIRLE
Ceanglaítear ar an gComhairle le halt 21(1) den Acht Oidhreachta, 1995, ráitis airgeadais a ullmhú i cibé foirm a fhaomhadh 
an tAire Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta i ndiaidh comhairliúcháin leis an Aire Airgeadais.

Ceanglaítear ar an gComhairle na nithe a leanas a dhéanamh agus na ráitis airgeadais á n-ullmhú aici:

- beartais chuí chuntasaíochta a roghnú agus iad a chur i bhfeidhm go comhsheasmhach ina dhiaidh sin

- breithiúnais agus meastacháin atá réasúnta agus stuama a dhéanamh

- ráitis airgeadais a ullmhú ar bhonn gnóthais leantaigh mura bhfuil sé mí-oiriúnach a ghlacadh leis go leanfaidh an Chomhairle 
Oidhreachta i mbun gnó

- a shonrú cibé acu ar cloíodh le caighdeáin infheidhmithe chuntasaíochta nó nár cloíodh, faoi réir aon neamhchomhlíonadh 
ábhartha a nochtadh agus a míníodh sna ráitis airgeadais

Tá an Chomhairle freagrach as taifid chuntasaíochta chuí a choimeád ina nochtar le cruinneas réasúnta ag aon tráth staid 
airgeadais na Comhairle agus ina gcuirtear ar a cumas a chinntiú go gcomhlíonann na ráitis airgeadais Alt 21(1) den Acht. Tá an 
Chomhairle freagrach chomh maith as sócmhainní na Comhairle Oidhreachta a chosaint agus dá bhrí sin as bearta réasúnta a 
dhéanamh chun calaois agus neamhrialtachtaí eile a chosc agus a bhrath.

___________________ 
Michael Parsons 
Comhalta den Chomhairle,  
an 27 Meitheamh 2017

___________________ 
Kieran Coughlan,  
Comhalta den Chomhairle,  
an 27 Meitheamh 2017
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RÁITEAS MAIDIR LE RIALÚ 
INMHEÁNACH AIRGEADAIS
Thar ceann chomhaltaí na Comhairle, ba mhaith liom ár bhfreagracht a admháil as a chinntiú go ndéantar córas éifeachtúil 
rialaithe inmheánaigh airgeadais a choimeád agus a fheidhmiú.

Ní féidir leis an gcóras ach deimhniú réasúnta seachas deimhniú iomlán a thabhairt go bhfuil sócmhainní á gcosaint, idirbhearta 
á n-údarú agus á dtaifeadadh i gceart, agus go bhfuil earraí nó mírialtachtaí á gcosc nó á mbrath i dtréimhse thráthúil.

Príomhnósanna Imeachta Rialaithe 

i) Tá bearta déanta ag an gComhairle lena chinntiú go bhfuil timpeallacht rialaithe chuí i bhfeidhm trí:

- Clár oibre a chomhaontú do gach bliain, ina ndéantar monatóireacht agus measúnú ar an dul chun cinn i gcoinne an chláir oibre.

- Nósanna imeachta airgeadais a chur chun feidhme chun gnéithe suntasacha airgeadais ghnó na Comhairle Oidhreachta a rialú.

- Sceideal cuimsitheach dearbhuithe a choimeád chun leas na Comhairle Oidhreachta a chosaint.

- Beartais agus nósanna imeachta uile na Comhairle a athbhreithniú agus a fhaomhadh.

- Coiste Iniúchóireachta, Riosca agus Airgeadais a bhunú ó héifeacht ón 13 Deireadh Fómhair 2016 chun éifeachtúlacht an 
chórais rialaithe inmheánaigh airgeadais a athbhreithniú. Ón 26 Eanáir, 2016 go dtí an 13 Deireadh Fómhair, 2016 ní raibh 
Coiste Iniúchóireachta, Riosca agus Airgeadais ar bith ag an gComhairle agus mar sin níor tháinig an coiste le chéile ach uair 
amháin in 2016. Rinne siad athbhreithniú ar thuarascálacha ón lucht bainistíochta ar íocaíochtaí pras, cruinnithe airgeadais 
inmheánaigh, ceapadh comhaltaí seachtracha ar an gCoiste Iniúchóireachta, Riosca agus Airgeadais agus téarmaí tagartha an 
Choiste Iniúchóireachta agus Airgeadais. Rinneadh athbhreithniú mion ar gach soláthraí ag a raibh láimhdeachas sa bhreis ar 
e5,000 in aghaidh na bliana leis an gComhairle.

- Faisnéis bhainistíochta rialta, deighilt dualgas agus córas tarmligthe agus cuntasachta a sholáthar.

- Comhlíonadh nósanna imeachta na Roinne maidir le tuairisciú agus cistí a tharraingt anuas.

- Clár Oibre um Iniúchóireacht Inmheánach a fhorbairt agus a chur chun feidhme.

ii) Tá an córas rialaithe inmheánaigh airgeadais bunaithe ar chreat faisnéise bainistíochta rialta, nósanna imeachta riaracháin, 
lena n-áirítear deighilt dualgas agus córas tarmligthe agus cuntasachta, sraith nósanna imeachta airgeadais, nósanna imeachta 
riaracháin lena n-áirítear deighilt dualgas, agus seiceálacha diana ar an bhfeidhm airgeadais. Áirítear air sin go háirithe:

- Srian a chur ar an údarás le haghaidh eisíocaíocht airgead na Comhairle le hoifigigh ainmnithe a údarú.

- Córais bhogearraí ríomhairithe nua-aimseartha um Chuntasaíocht Airgeadais, Clár Sócmhainní Seasta chun bonn is taca a 
chur faoi rialú inmheánach airgeadais na Comhairle Oidhreachta.

- Nósanna imeachta mionsonraithe le haghaidh comhairligh a fhostú.

iii) Tá scrúdú á dhéanamh ag an gComhairle ar an gCód Cleachtais leasaithe maidir le Rialachas Comhlachtaí Stáit arna eisiúint 
ag an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe in 2016 agus tá sé beartaithe aici é a ghlacadh a luaithe is féidir ag brath ar 
na hacmhainní atá ar láimh aici. Áireofar ar ghlacadh an chóid úir plean gníomhaíochtaí a cheanglaítear faoin gcód úr le gach 
gníomhaíocht a bhfuil spriocdháta tugtha ina leith. Áireofar ar na gníomhaíochtaí sin measúnú riosca a dhéanamh, clár riosca a 
thiomsú agus athbhreithniú a dhéanamh ar an gCóras um Bainistíocht Rialaithe Inmheánaigh Airgeadais.

Athbhreithniú Bliantúil ar Rialuithe

  Ní dhearnadh athbhreithniú ar an gCóras Rialaithe Inmheánaigh Airgeadais i ndáil le 2016 nó i ndáil leis an dá bhliain roimhe 
sin. Tá sé beartaithe go mbeidh an tAthbhreithniú ar an gCóras Rialaithe Inmheánaigh Airgeadais curtha i gcrích roimh 
dheireadh na bliana. Tá tairiscint le réimse seirbhísí iniúchóireachta a sholáthar don Chomhairle Oidhreachta ar feadh tréimhse 
trí bliana sna céimeanna deiridh meastóireachta. Áirítear orthu sin tuarascáil ar an Athbhreithniú ar na gCóras Rialaithe 
Inmheánaigh Airgeadais atá le bheith curtha i gcrích faoin 30 Samhain 2017.

___________________ 
Michael Parsons,  
Comhalta den Chomhairle,  
an 27 Meitheamh 2017
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RÁITEAS IONCAIM AGUS CAITEACHAIS AGUS 
CÚLCHISTÍ IONCAIM COIMEÁDTA DON BHLIAIN 
DAR CRÍOCH AN 31 NOLLAIG 2016

Nótaí 2016 2015
€ €

Ioncam
Deontas Oireachtais 2 6,491,000 5,996,398
Ioncam Eile 3 232,998 242,578
Maoiniú iarchurtha i gcomhair pinsean 11 (c) 529,000 511,000
Aistrithe ón gCuntas Caipitil 4 228,029 252,583
Ioncam Iomlán 7,481,027 7,002,559

Caiteachas 
Deontais 5 3,009,426 2,591,560
Forbairt Beartas 6(a) 920,951 817,571
Tacaíocht don Bhonneagar Oidhreachta 6(b) 1,663,407 1,507,104
Riarachán
Speansais teaghlachais 7 164,902 268,810
Soláthairtí oifige agus riarachán 8 273,413 236,553
Caiteachas chomhaltaí na gcoistí 9 14,430 46,758
Costais na mball foirne 822 2,307
Costais na mball foirne 10 1,394,749 1,360,738
Dímheas 12 233,570 263,380
Iomlán an Riaracháin 2,081,886 2,178,546

Caiteachas Iomlán 7,675,670 7,094,781

Barrachas/(Easnamh) don bhliain (194,643) (92,222)
Iarmhéid tugtha ar aghaidh ag an 1 Eanáir 666,639 758,861

Iarmhéid tugtha ar aghaidh ag an 31 Nollaig 471,996 666,639

Tá an Ráiteas maidir le Sreafaí Airgeadais agus na Nótaí 1 go 22 agus Sceideal 1 ina gcuid de na ráitis airgeadais seo.

___________________ 
Michael Parsons 
Comhalta den Chomhairle,  
an 27 Meitheamh 2017

________________ 
Kieran Coughlan 
Comhalta den Chomhairle,  
an 27 Meitheamh 

___________________ 
Michael Starrett 
Príomhfheidhmeannach,  
an 27 Meitheamh 2017
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RÁITEAS MAIDIR LEIS AN IONCAM 
CUIMSITHEACH DON BHLIAIN DAR CRÍOCH 
31 NOLLAIG 2016

Nótaí 2016 2015
€ €

Barrachas/(easnamh) don bhliain (194,643) (92,222)

Gnóthachain / (caillteanais) ó thaithí ar oibleagáidí sochair scoir 11 (d) 1,095,000 (45,000)
Athruithe ar bhoinn tuisceana is bonn le luach reatha  
na n-oibleagáid sochair scoir (1,076,000) 509,000

Gnóthachan /(caillteanas) achtúireach iomlán sa bhliain 19,000 464,000
Coigeartuithe ar an Maoiniú Pinsin Iarchurtha (19,000) (464,000)
Iomlán an Ioncaim Chuimsithigh don Bhliain (194,643) (92,222)

Tá an Ráiteas maidir le Sreafaí Airgeadais agus na Nótaí 1 go 22 agus Sceideal 1 ina gcuid de na ráitis airgeadais seo.

___________________ 
Michael Parsons 
Comhalta den Chomhairle,  
an 27 Meitheamh 2017

___________________ 
Kieran Coughlan 
Comhalta den Chomhairle, 
an 27 Meitheamh 2017

___________________ 
Michael Starrett 
Starrett, Príomhfheidhmeannach,  
an 27 Meitheamh 2017
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RÁITEAS AR AN STAID AIRGEADAIS 
AMHAIL AN 31 NOLLAIG 2016

Nótaí 2016 2015
€ €

Sócmhainní Seasta
Maoin, gléasra & trealamh 12 6,343,100 6,571,129

Sócmhainní Reatha
Earraí Infhaighte 13  405,883  286,143 
Airgead agus coibhéisí airgid  847,713  980,523 

1,253,596 1,266,666

Dliteanais Reatha (méideanna atá dlite laistigh de bhliain amháin)
Suimeanna iníoctha 14 781,601 600,028
Glansócmhainní Reatha 471,995 666,638

Sochair Scoir
Oibleagáidí Sochair Scoir 11(b) (6,654,000) (6,144,000)
Sócmhainn mhaoinithe sochair Scoir iarchurtha 11(b) 6,654,000 6,144,000

Iomlán na nGlansócmhainní 6,815,095 7,237,767
Léirithe ag
Cuntas Caipitil 4 6,343,099 6,571,128
Cúlchistí Ioncaim Coimeádta 471,996 666,639

6,815,095 7,237,767

Tá an Ráiteas maidir le Sreafaí Airgeadais agus na Nótaí 1 go 22 agus Sceideal 1 ina gcuid de na ráitis airgeadais seo.

___________________ 
Michael Parsons 
Comhalta den Chomhairle,  
an 27 Meitheamh 2017

___________________ 
Kieran Coughlan 
Comhalta den Chomhairle, 
an 27 Meitheamh 2017

___________________ 
Michael Starrett 
Starrett, Príomhfheidhmeannach,  
an 27 Meitheamh 2017
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RÁITEAS MAIDIR LE SREAFAÍ AIRGEADAIS 
DON BHLIAIN DAR CRÍOCH 31 NOLLAIG 2016

Nótaí 2016 2015

€ €

Sreabhadh airgid ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin

(Easnamh)/Barrachas don bhliain (194,643) (92,222)

Dímheas 12 233,570 263,380

(Méadú)/Laghdú ar earraí infhaighte (119,740) (50,964)

Méadú/(Laghdú) i suimeanna iníoctha 181,573 (49,284)

Gluaiseacht an Chuntais Caipitil 4 (228,029) (252,583)

Glan-Insreabhadh Airgid ó Ghníomhaíochtaí Oibríochta (127,269) (181,673)

Sreafaí Airgid ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin

Íocaíocht chun maoin, gléasra & trealamh a ghnóthú 4 (5,541) (10,797)

Glansreafaí Airgid ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin (5,541) (10,797)

Sreafaí airgid thirim ó Ghníomhaíochtaí Maoinithe

Glansreafaí Airgid Thirim ó Ghníomhaíochtaí Maoinithe               0               0

Glanmhéadú/(glanlaghdú) in airgead tirim agus coibhéisí airgid thirim (132,810) (192,470)

Airgead tirim agus coibhéisí airgid thirim amhail an 1 Eanáir  980,523  1,172,993 

Airgead Tirim agus Coibhéisí Airgid Thirim amhail an 31 Nollaig  847,713  980,523 
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NÓTAÍ AR NA RÁITIS AIRGEADAIS DON 
BHLIAIN DÁR CRÍOCH AN 31 NOLLAIG 2016

Nóta 1. Beartais Chuntasaíochta

Tá bunús na gcuntasaíochta agus na mbeartas suntasach cuntasaíochta arna nglacadh ag an gComhairle Oidhreachta leagtha 
amach thíos. Cuireadh i bhfeidhm go comhsheasmhach ar iad i rith na bliana agus don bhliain roimhe sin.

a)  Faisnéis Ghinearálta
  Bunaíodh an Chomhairle Oidhreachta faoin Acht Oidhreachta 1995, agus tá a ceannoifig ag Áras na hOidhreachta, Lána an 

Teampaill, Cill Chainnigh. Tá príomhchuspóirí na Comhairle Oidhreachta leagtha amach in Alt 6 den Acht Oidhreachta 1995 faoi 
mar a leanas:

 beartais agus tosaíochtaí a bheartú maidir le haitheantas, cosaint, caomhnú agus feabhsú na hoidhreachta náisiúnta agus an  
 léirthuiscint uirthi a chur chun cinn.

b) Ráiteas maidir le Comhlíonadh
  Ullmhaíodh ráitis airgeadais na Comhairle Oidhreachta don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2016 de réir FRS102, an Chomhairle 

Tuairiscithe Airgeadais (CTA), arna fhógairt ag Cuntasóirí Cairte Éireann.

c) Bunús an Ullmhaithe
  Ullmhaíodh na ráitis airgeadais faoin gcoinbhinsiún costais stairiúil, seachas sócmhainní agus dliteanais áirithe faoi mar a 

mhínítear sna beartais chuntasaíochta thíos. Tá na ráitis airgeadais san fhoirm a d’fhaomh an tAire Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí 
Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta le comhaontú an Aire Airgeadais faoin Acht Oidhreachta 1995. Cuireadh na beartais 
chuntasaíochta seo a leanas i bhfeidhm go leanúnach maidir le déileáil le hábhair a mheastar a bheith ábhartha maidir le ráitis 
airgeadais na Comhairle Oidhreachta.

d) Ioncam
Deontais Oireachtais
Go ginearálta, aithnítear ioncam ar bhonn fabhraithe; eisceacht amháin leis sin ná i gcás Deontais Oireachtais a aithnítear ar bhonn 
fáltas.

Ioncam Eile 
Aithnítear ioncam eile ar bhonn fabhraithe.

e) Íocaíochtaí Deontais
  Tairgeann an Chomhairle Oidhreachta deontais do chomhlachtaí agus do dhaoine aonair éagsúla chun obair a dhéanamh 

faoina scéimeanna um dheontais oidhreachta. Nuair a ghlacann deontaí le téarmaí agus coinníollacha tairisceana deontais ón 
gComhairle, téann an Chomhairle isteach i ngealltanas leis an deontaí sin. Aithnítear an gealltanas sin mar fhabhrú amháin nuair 
a fheictear gur chomhlíon an deontaí téarmaí agus coinníollacha iomlána na tairisceana deontais. Tá sonraí maidir le gealltanais 
deontais amhail an 31 Nollaig 2016 tugtha i nóta 17.

f) Maoin, Gléasra agus Trealamh
  Sonraítear maoin, gléasra agus trealamh ag an gcostas lúide dímheas carntha, coigeartaithe do sholáthar ar bith i comhair 

bearnú. Cuirtear dímheas ar fáil ar an maoin, gléasra agus trealamh go léir, seachas talamh ruílse agus saothar ealaíne, ag rátaí 
a meastar go ndíscríobhfaidh siad an costas lúide luach iarmharach measta gach sócmhainne de réir méid chothroim thar a 
saolréanna ionchais measta faoi mar a leanas:

Tógáil 2.50% Troscán Oifige 10%/20%

Léasacht 10% Ríomhairí 25%

Trealamh Oifige 20% (Crua-Earraí & Bogearraí)

Saothair Ealaíne 0% Ábhar Tagartha agus 20%

Mótarfheithiclí 20%  Ceadúnais OSI

Gléasra & Trealamh 20%/10%

  Léiríonn an luach iarmharach an méid measta a gheofaí faoi láthair ó dhiúscairt sócmhainne, i ndiaidh chostais mheasta na 
diúscartha a asbhaint, má bhí an tsócmhainn den aois agus sa riocht a rabhthas ag súil leis cheana ag deireadh a saolré ionchais.

  Má bhíonn fianaise oibiachtúil ar bith ar bhearnú ar luach sócmhainne ann, aithnítear caillteanas bearnúcháin sa Ráiteas Ioncaim 
agus Caiteachais agus Cúlchistí Ioncaim Coimeádta sa bhliain.
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NÓTAÍ AR NA RÁITIS AIRGEADAIS DON 
BHLIAIN DÁR CRÍOCH AN 31 NOLLAIG 2016

Nóta 1. Beartais Chuntasaíochta ar Lean.

g) Cuntas Caipitil
   Cuimsítear sa chuntas caipitil ioncam a leithdháileadh chun sócmhainní seasta a cheannach. Tá sé amúchta i gcomhréir le 

dímheas na sócmhainní gaolmhara.

h) Léasú
   Déantar sócmhainní a fhaightear faoi léasanna maoinithe a chaipitliú agus a chur san áireamh i maoin, gléasra agus trealamh 

agus dímheastar iad de réir bheartas na Comhairle.

i) Sochair Fostaithe
   Sochair Ghearrthéarmacha
   Aithnítear sochair ghearrthéarmacha amhail pá saoire mar chaiteachas sa bhliain, agus cuimsítear sochair a thabhaítear ag 

deireadh na bliana i bhfigiúr na Suimeanna Iníoctha sa Ráiteas ar an Staid Airgeadais.

   Sochair Scoir
   Bhunaigh an Chomhairle Oidhreachta scéim pinsean le sochar sainithe dá cuid féin, a mhaoinítear ar bhonn bliantúil ar bhonn 

íoc mar a thuilltear ó airgead a chuireann an Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta ar fáil 
agus ó ranníocaíochtaí a asbhaintear ó thuarastail na mball foirne agus na gcomhaltaí.

   Oibríonn an Chomhairle Oidhreachta an Scéim Pinsean Seirbhíse Poiblí Aonair (“Scéim Aonair”) chomh maith, atá ina chuid 
de scéim sochair shainithe le haghaidh fostaithe inphinsin sa tseirbhís phoiblí a ceapadh an 1 Eanáir, 2013 nó ina dhiaidh sin. 
Íoctar ranníocaíochtaí bhaill na Scéime Aonair anonn leis an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.

   Ba cheart a shonrú nach bhfuil baill Scéime Aonair ag an gComhairle Oidhreachta faoi láthair.

   Léiríonn na costais phinsin na sochair atá tuillte ag fostaithe, agus taispeántar iad glan ó ranníocaíochtaí pinsin na foirne a 
choimeádann an Chomhairle Oidhreachta. Tá suim a thagann leis an muirear pinsin aitheanta mar ioncam sa mhéid is go 
bhfuil sé in-aisghabhála, agus fritháirithe ag deontais a fuarthas sa bhliain chun íocaíochtaí pinsin a dhéanamh.

   Léirítear gnóthachain nó caillteanais achtúireacha a d’eascair as dliteanais scéimeanna sa Ráiteas maidir leis an Ioncam 
Cuimsitheach, agus aithnítear coigeartú comhfhreagrach sa tsuim is féidir a aisghabháil ón Roinn Ealaíon, Oidhreachta, 
Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta.

   Léirítear sna ráitis airgeadais, ag luach cóir, na sócmhainní agus na dliteanais a d’eascair as oibleagáidí pinsin na Comhairle 
Oidhreachta agus maoiniú gaolmhar ar bith, agus aithnítear na costais a bhaineann le sochair phinsin a sholáthar sna 
tréimhsí cuntasaíochta ina dtuilleann fostaithe iad. Tomhaistear dliteanais scéime sochair shainithe ar bhonn achtúireach ag 
baint úsáid as modh na n-aonad réamh-mheasta creidmheasa.

j) Breithiúnais agus Meastacháin Chriticiúla Cuntasaíochta
   Agus na ráitis airgeadais á n-ullmhú ceanglaítear ar an lucht bainistíochta breithiúnais, meastacháin agus boinn tuisceana 

a dhéanamh a théann i gcion ar na méideanna a tuairiscíodh maidir le sócmhainní agus dliteanais amhail dáta an chláir 
chomhardaithe agus na méideanna a tuairiscíodh maidir le hioncam agus speansais le linn na bliana. Mar sin féin, ciallaíonn 
cineál an mheastacháin go bhféadfadh na torthaí a bheith difriúil ó na meastacháin sin. Tá an éifeacht is suntasaí ag na 
breithiúnais seo a leanas ar na méideanna a aithnítear sna ráitis airgeadais.

   Bearnú Maoine, Gléasra agus Trealaimh
   Déantar athbhreithniú ar shócmhainní a amúchtar le haghaidh bearnú nuair a thugann imeachtaí nó athruithe i gcúinsí le 

fios go bhféadfadh sé nach bhfuil an luach iompair inghnóthaithe. Aithnítear caillteanas bearnaithe don mhéid lena sáraíonn 
méid tugtha anonn na sócmhainne a méid in-aisghabhála. Is é an méid in-aisghabhála luach cóir na sócmhainne lúide costas 
le díol agus an luach in úsáid, cibé acu is airde. Chun bearnú a mheasúnú, cuirtear sócmhainní i ngrúpa ag na leibhéil is 
ísle dá bhfuil sreafaí airgid thirim inaitheanta ar leith (aonaid ghiniúna airgid thirim). Déantar athbhreithniú ar shócmhainní 
neamhairgeadais ar a ndearnadh bearnú le haghaidh iompú féideartha an bhearnaithe ag gach dáta tuairiscithe.
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NÓTAÍ AR NA RÁITIS AIRGEADAIS DON 
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Nóta 1. Beartais Chuntasaíochta ar Lean.

 Dímheas agus Luachanna Iarmharacha
  Rinne an Bord athbhreithniú ar shaolréanna na sócmhainní agus luachanna iarmharacha gaolmhara na n-aicmí sócmhainne 

seasta uile agus go háirithe, saolré eacnamaíoch ionchais agus luachanna iarmharacha na ndaingneán agus na bhfeisteas, 
agus chinn siad go bhfuil saolréanna na sócmhainní agus a luachanna iarmharacha cuí.

 Oibleagáid Sochair Scoir
  Tugtar na boinn tuisceana is bonn leis na luachálacha achtúireacha dá ndearbhaítear na méideanna a aithnítear sna ráitis 

airgeadais (lena n-áirítear rátaí lascaine, ráta boilscithe, rátaí méadaithe i leibhéil chúitimh amach anseo, rátaí mortlaíochta 
agus aois scoir) cothrom le dáta gach bliain bunaithe ar na dálaí eacnamaíocha reatha agus le haghaidh athruithe ábhartha 
ar bith ar théarmaí agus coinníollacha na bpleananna pinsin agus iarscoir.

  D’fhéadfadh an méid seo a leanas dul i gcion ar na boinn tuisceana:

 (i) an ráta lascaine, athruithe ar ráta fáltais ar bhannaí corparáideacha ardchaighdeáin

 (ii) leibhéil chúitimh amach anseo, dálaí an mhargaidh shaothair amach anseo

 (iii) rátaí mortlaíochta agus aois scoir

Nóta 2: Deontais Oireachtais

Cuimsítear sa tsuim €6,491,000 Deontais ón Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta agus 
ón gCiste Comhshaoil arna bhainistiú ag an Roinn Cumarsáide, Gníomhú Aeráide agus Comhshaoil faoi mar a leanas

2016 2015

€ €

Deontais Riaracháin (Vóta 33 na Roinne Ealaíon, Oidhreachta,  
Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta, Fotheideal B.3.1)

1,468,000 1,468,000

Deontais Neamhchaipitil (Vóta 33 na Roinne Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí 
Réigiúnacha,Tuaithe agus Gaeltachta, Fotheideal B.3.2) (arna maoiniú ag an 
gCrannchur Náisiúnta)

2,087,000 1,587,000

Deontais Neamhchaipitil (An Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, 
Tuaithe agus Gaeltachta, Fardal Náisiúnta na hOidhreachta Ailtireachta)

0 25,569

Deontais Neamhchaipitil (An Ciste Comhshaoil: Oidhreacht Náisiúnta) 460,000 377,829

Deontais Caipitil (An Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha,  
Tuaithe agus Gaeltachta, Seirbhís na Séadchomharthaí Náisiúnta)

40,000 0

Deontais Caipitil (Vóta 33 na Roinne Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, 
Tuaithe agus Gaeltachta, Fotheideal B.3.1) (arna maoiniú ag an gCrannchur 
Náisiúnta)

1,688,000 1,688,000

Deontas Caipitil (An Ciste Comhshaoil, an Roinn Cumarsáide, Gníomhú Aeráide  
agus Comhshaoil, Vóta 29)

748,000 850,000

IOMLÁN 6,491,000 5,996,398
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Nóta 3: Ioncaim Eile

2016 2015

€ €

Ranníocaíocht ón Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara i gcomhair Scéim na 
bhFoirgneamh Traidisiúnta Feirme (Vóta 30 na Roinne Talmhaíochta, Bia agus Mara, 
Fotheideal C.3.1)

65,838 65,848

Fáilte Éireann - Deontas chun Tacú leis an tSeachtain Oidhreachta 30,000 30,000

Táille Bhallraíochta Bhailte Múrtha na hÉireann 67,037 67,500

Ranníocaíocht na nÚdarás Áitiúil don Tionscadal um Amharcóir Oidhreachta 29,500 20,000

Maoiniú Chomhairle na hEorpa i gcomhair Comhchláir um Oidhreacht Chultúrtha  - 
Gné Chumarsáide   0 30,486

Ranníocaíocht an Bhoird Bhia i gcomhair Phost an Chomhordaitheora Pailneoirí sa 
Bhithéagsúlacht Náisiúnta 
Ionad Sonraí   25,000 0

Maoiniú Chomhairle na hEorpa i gcomhair Cheardlann Laethanta Oidhreachta na hEorpa 0 1,190

Deontas Erasmus+ ‘Cuir Oiliúint ar an Oiliúnaí’ maidir le: hAolta Tógála 5,282 10,568

Comhdhálacha 0 10,265

Oidhreacht i Scoileanna - Ranníocaíocht Údarás Áitiúil i leith Costas Cuairteanna Scoile 1,960 0

Fógraíochta don tSeachtain Oidhreachta 6,048 5,524

Socraíochtaí Árachais 672 1,114

Ilghnéitheacha 1,661 83

IOMLÁN 232,998 242,578

Nóta 4: Cuntas Caipitil

2016 2015

€ €

Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 6,571,128 6,823,711

Aistriú (chuig)/ón gCuntas Ioncaim agus Caiteachais

Méid a leithdháileadh chun ceannach sócmhainní seasta a mhaoiniú 5,541 10,797

Lúide: Amúchadh i gcomhréir le dímheas (233,570) (263,380)

(228,029) (252,583)

Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 6,343,099 6,571,128
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Nóta 5: Deontais Iníoctha

2016 2015

Total Total 

€ €

Taighde Seandálaíochta Straitéiseach Náisiúnta na hÉireann 40,000 39,961

Deontais Líonra Bhailte Múrtha na hÉireann i gcomhair Laethanta Bailte Múrtha 87,958 87,063

Deontais Líonra Bhailte Múrtha na hÉireann i gcomhair Oibreacha Caipitiúla 220,498 101,089

Bainistíocht Deontas 0 12,590

Deontais um Beartas & Bonneagar 412,213 360,435

Deontais i leith Phlean Oidhreachta an Chontae 484,557 556,980

Deontais Oidhreachta Pobal-Bhunaithe 794,200 463,442

Iontaobhas Shainchomharthaí na hÉireann Teo. (Nóta 15) 220,000 220,000

Clár Fionnachtana: Ionad um Seandálaíocht agus Nuálaíocht na hÉireann. (Nóta 16) 750,000 750,000

IOMLÁN  3,009,426  2,591,560 

Tá sonraí maidir le deontais iníoctha le linn na bliana ar fáil i Sceideal 1

Nóta 6(a) : Caiteachas Polasaí

2016 2015

Total Total 

€ €

Promóisean Conairí Oilithreach 0 2,775

Comhaltú Oidhreachta i mBeartais Tírdhreacha Náisiúnta 76,045 3,248

Foilseacháin Oidhreachta a Mheasúnú 0 400

Oidhreacht sna Scoileanna 244,432 205,730

An tSeachtain Oidhreachta 305,913 295,552

Cumarsáid ghníomhaíochtaí na Comhairle 97,728 112,386

Taighde & Staidéir 14,895 63,805

Foilseacháin 9,439 4,033

Maoiniú Chomhairle na hEorpa i gcomhair Comhchláir  
um Oidhreacht Chultúrtha - Gné Chumarsáide 7,954 30,486

Intéirneachtaí Caomhantais 36,251 14,444

Cur chun cinn Cothabhála Coiscthí 89,661 84,712

Tionscadal Geothurasóireachta Bhoirne 38,633 0

IOMLÁN 920,951 817,571

     

Áirítear costais foirne maidir le riarachán tionscadail Foirgnimh Thraidisiúnta Feirme Reps 4 i “Cur Chun Cinn Comhthabála 
Coiscthí” de e89,661
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2016 2015

Total Total 

Nóta 6(b): Bonneagar Oidhreachta € €

An tIonad Náisiúnta le Sonraí Bithéagsúlachta 789,998 705,177

Forbairt bunachar sonraí um Chomhairleoirí Leachtaí allamuigh 2,140 0

An Clár um Chaighdeáin Músaem 122,730 111,308

Clár Oifigigh Oidhreachta 548,897 538,160

Amharcóir Oidhreachta 110,804 73,714

Riarachán Líonra Bhailte Múrtha na hÉireann 88,838 78,745

IOMLÁN 1,663,407 1,507,104

2016 2015

Total Total 

Nóta 7: Speansais teaghlachais € €

Stóras 17,497 23,884

Leictreachas, teas agus solas 16,706 20,914

Ceaintín, lónadóireacht agus glantachán 23,536 27,347

Cruinnithe 13,150 15,624

Deisiúcháin, cothabháil & slándáil 76,032 94,414

Árachas 17,981 18,871

Bliain Chomóradh 20ú Bliain1 0 67,756

IOMLÁN 164,902 268,810

1. In 2015 chinn an Chomhairle cothrom an lae 20 bliain ó bunaíodh an Chomhairle Oidhreachta a cheiliúradh le hócáid ag a raibh 
Uachtarán na hÉireann, Micheal D. Higgins ina aoi oinigh agus ag a raibh sé ina eochairchainteoir chomh maith. D’fhreastail thart 
ar 300 duine ar an ócáid. Áiríodh ar chostais na hócáide Cuimhneacháin de e67,756 thuas costais marquee agus lónadóireachta 
darbh luach e24,915, irisleabhar comórtha agus foilseacháin agus seastáin eile darbh luach e34,697. B’ionann costais 
ilghnéitheacha eile a bhain leis an ócáid agus e8,144. Tá na seastáin a cuireadh ar fáil á húsáid fós sa Chomhairle Oidhreachta.
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2016 2015
Total Total 

Nóta 8 Soláthairtí oifige agus riarachán € €

Guthán & postas 25,798 21,510
Páipéarachas, priontáil & deisiúcháin trealaimh oifige 29,686 29,893
Leabharlann 874 156
Soláthairtí ríomhaire & cothabháil 127,591 97,000
Táillí proifisiúnta 66,012 60,789
Costais Ilchineálacha 2,593 3,437
Táillí Dlíthiúla 1,819 1,609
Síntiúis 7,739 8,184
Táille iniúchta 7,100 9,900
Ús & Táillí 2,100 2,029
Bronntanais1 2,101 2,046
IOMLÁN 273,413 236,553

1  Áirítear ar bhronntanais bronnadh a rinneadh ar chomhaltaí boird (e238), dearbháin leabhair a tugadh do chomhaltaí phainéal 
measúnaithe na ndeontas nár ghlac a dtáille ghairmiúil as páirt a ghlacadh ar phainéil (e220), bronntanais na Nollag d’fhoilseacháin 
oidhreachta le hiarchomhaltaí agus comhaltaí reatha na Comhairle (e1,119), bronnadh ar bhall foirne agus intéirneach nuair a 
d’fhág siad an Chomhairle Oidhreachta (e425) agus tabhartas d’eagraíocht charthanach a d’iarr comhairleach nár ghlac a dtáille 
ghairmiúil (e100)

Note 9:  Táillí agus Costais Bhaill na Comhairle     

tCostais Cóiríocht agus Béilí
Táille a Éilíodh a Cuireadh ar Fáil Iomlán

€ € € €
Conor Newman 0 4,238 715 4,953
Catherine Heaney 426 0 0 426
Fidelma Mullane 426 0 0 426
Ted Creedon 426 0 0 426
Ciara Breathnach 0 0 0 0
Michael Parsons 0 982 271 1,253
Kieran O'Conor 0 451 0 451
Sinead McCartan 0 679 457 1,136
Jane Maxwell 0 339 174 513
Mary Gallagher 0 344 368 712
Kieran Coughlan 0 795 249 1,044
Muiris O'Suilleabhain 0 621 348 969
Marie Bourke 0 276 358 634
Miriam Fitzpatrick 0 412 249 661
Fionnuala May 0 0 174 174
Ivor McElveen 0 0 174 174
Brian Walsh 0 478 0 478
TOTAL 1,278 9,615 3,537 14,430

Baineann na táillí thuas le comhaltaí ar éag a dtéarmaí oifige an 25 Eanáir 2016. Ní bhfuair duine de na comhaltaí sin, Ciara 
Breathnach, táille faoin bprionsabal Duine Amháin Tuarastal Amháin (DATA).

Ceapadh an bord úr an 19 Iúil 2016 agus níl táillí ar bith le híoc leis na comhaltaí boird úra sin de réir na litreacha ceapacháin.

Baineann na speansais a éilíodh agus an Lóistín & Béilí agus Taisteal a cuireadh ar fáil atá liostaithe sna colúin thuas le Conor 
Newman a d’éirigh as an gComhairle Oidhreachta an 31 Nollaig agus baineann siad chomh maith le comhaltaí Boird úra a 
ceapadh an 19 Iúil 2016 agus le Conor Newman a d’éirigh as an gComhairle Oidhreachta an 31 Nollaig 2016.

Ní bhfuair Conor Newman táille faoin bprionsabal Duine Amháin Tuarastal Amháin (DATA).

NÓTAÍ AR NA RÁITIS AIRGEADAIS DON 
BHLIAIN DÁR CRÍOCH AN 31 NOLLAIG 2016
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Nóta 10: Costais Foirne

Ba ionann meánlíon na mball foirne a bhí fostaithe ag an gComhairle Oidhreachta agus 14. Tá sé sin comhdhéanta de líon ball 
foirne na Comhairle Oidhreachta de 13 ar fad mar aon le foireann ar conradh a fostaíodh do thionscadail faoi leith. (2015 -14)..

2016 2015

€ €

Tuarastail agus pá foirne 836,454 851,291

Costais Earcaíochta 5,934 0

Costais Pinsean 11(a) 473,000 454,000

Folláine Foirne & Socraíochtaí 130 240

Taisteal agus Costais 56,632 48,875

Oiliúint 24,673 4,894

Carnadh Laethanta Saoire (2,074) 1,438

1,394,749 1,360,738

Asbhaineadh e45,789 ó fhoireann trí bhíthin tobhach pinsin agus íocadh anonn é leis an Roinn Ealaíon, Oidhreachta, 
GnóthaíRéigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta.

Pacáiste Luach Saothair an POF

Fuair an POF íocaíochtaí tuarastail e109,451 in 2016. Ní dhearnadh íocaíochtaí bónais ar bith leis an POF. Fuair an POF 
forchúiteamh taistil agus speansais chothaithe de e6,466. Tá an POF ina bhall i scéim aoisliúntais shochair shainithe na hearnála 
poiblí agus ní théann a theidlíochtaí pinsin thar na gnáth-theidlíochtaí i scéim shochair shainithe na hearnála poiblí.

Sochair fostaithe 2016 2015

Catagóir tuarastail Líon na bhfostaithe Líon na bhfostaithe

€60,000 TO €69,999 7 5

€70,000 TO €79,999 1 3

€80,000 TO €89,999 0 0

€90,000 TO €99,999 0 0

€100,000 TO €109,999 1 1

NÓTAÍ AR NA RÁITIS AIRGEADAIS DON 
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Nóta 11: Scéim Aoisliúntais

(a) Anailís ar chostais iomlána sochair scoir gearrtha ar Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais agus Cúlchistí Ioncaim 
Coimeádta

2016 2015

€ €

Costais Seirbhíse Reatha  365,000  376,000 

Ús ar dhliteanais na scéime sochair scoir  169,000  140,000 

Ranníocaíochtaí Fostaithe (61,000) (62,000)

IOMLÁN  473,000  454,000 

(b) Gluaiseacht i nglanoibleagáidí sochair scoir le linn na bliana airgeadais

2016 2015

 €  € 
Glanoibleagáid sochair scoir amhail an 1 Eanáir (6,144,000) (6,097,000)
Costas Seirbhíse Reatha (304,000) (314,000)
Ranníocaíochtaí Fostaithe (61,000) (62,000)
Costais Úis (169,000) (140,000)
Gnóthachan /(caillteanas) achtúireach 19,000 464,000
Pinsean Iníoctha 5,000 5,000
Oibleagáid sochair scoir ghlan ag 31 Nollaig (6,654,000) (6,144,000)

(c) Maoiniú iarchurtha i gcomhair sochair scoir

Aithníonn an Chomhairle Oidhreachta na méideanna sin mar shócmhainn a chomhfhreagraíonn leis an dliteanas iarchurtha 
neamh-mhaoinithe do shochair scoir ar bhonn shraith na mbonn tuisceana atá tuairiscithe thíos agus líon imeachtaí san am a 
chuaigh thart. Áirítear ar na himeachtaí sin an bonn reachtúil i leith bhunú na scéimeanna aoisliúntais, agus an bheartais agus 
an chleachtais atá i bhfeidhm faoi láthair i dtaca le pinsin na seirbhíse poiblí lena n-áirítear ranníocaíochtaí arna ndéanamh ag 
fostaithe agus an próiseas meastachán bliantúil. Níl fianaise ar bith ag an gComhairle Oidhreachta nach leanfaidh an beartas 
maoinithe seo le suimeanna dá leithéid a íoc de réir an chleachtais reatha.

Is iad seo a leanas an Glanmhaoiniú Iarchurtha le haghaidh sochair scoir a aithníodh sa Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais agus 
Cúlchistí Ioncaim Coimeádta:

2016 2015

€ €

Maoiniú in-aisghabhála i dtaca le costais sochair scoir sa bhliain reatha  534,000  516,000 

Deontas Stáit curtha i bhfeidhm chun sochair scoir a íoc (5,000) (5,000)

Iomlán 529,000 511,000

Is ionann an tsócmhainn mhaoinithe iarchurtha le haghaidh sochair scoir ag an 31 Nollaig 2016 agus e6.654m (2015: e6.144m)

NÓTAÍ AR NA RÁITIS AIRGEADAIS DON 
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Nóta 11: Scéim Aoisliúntais (ar aghaidh)

(d) Stair oibleagáidí sochair sainithe      

2016 2015 2014 2013 2012

€000 €000 €000 €000 €000

Oibleagáidí Sochair Sainithe 6654 6114 6097 3880 3723

Gnóthachain / (Caillteanais) ó Thaithí ar Dhliteanais Scéime * 1,095 (45) 94 267 1

Céatadán Dliteanas Scéime 16.50% -0.70% 1.54% 6.88% 0.03%

*  Cuimsítear sa mhír seo gnóthachain/(caillteanais) i dtaca leis an eispéireas dliteanas amháin agus ní háirítear air athrú ar 
dhliteanais i dtaca le hathruithe ar an mbonn tuisceana a úsáideadh.

(e) Cur Síos Ginearálta ar an Scéim

Socrú pinsin tuarastail deiridh le sochar sainithe is ea an scéim sochair shainithe ina sainítear na sochair agus na ranníocaíochtaí 
de réir rialacháin “samhla” reatha na hearnála poiblí. Soláthraítear pinsean sa scéim (1/80 in aghaidh na bliana seirbhíse), aisce 
nó cnapshuim (3/80 in aghaidh na bliana seirbhíse) agus pinsin céilí agus leanaí. Is é an Ghnáthaois Scoir nuair a shlánaíonn 
ball 65 bliain d’aois agus tá teidlíocht ag baill roimh 2004 éirí as gan laghdú achtúireach ó 60 bliain d’aois. Méadaíonn pinsin in 
íocaíochtaí (agus iarchur) de ghnáth ar aon dul le boilsciú tuarastail na hearnála poiblí i gcoitinne.

Ullmhaíodh na neamhchosaintí don Chomhairle Oidhreachta i dtaca le sochair is iníoctha ó Scéim Aoisliúntais Fostaithe na 
Comhairle Oidhreachta 2003 agus an Scéim do Chéilí agus Leanaí. Tá na scéimeanna neamh-mhaoinithe de chineál sochair 
shainithe ina soláthraítear sochair scoir bunaithe ar thuarastal seirbhíse agus inphinsin. Bunaíodh an luacháil a úsáideadh le 
haghaidh neamhchosaintí FRS 102 ar mheasúnú iomlán ar dhliteanais na Scéimeanna amhail an 31 Nollaig 2016. Rinneadh 
luachanna reatha na hoibleagáide sochair shainithe agus an costas seirbhíse a thomhas ag baint úsáid as modh na n-aonad 
réamh-mheasta creidmheasa. Áirítear ar an nóta nochta seo sonraí faoin gclár comhardaithe agus faoin na boinn tuisceana don 
bhliain airgeadais dar críoch an 31 Nollaig 2016 agus an 31 Nollaig 2015.

NÓTAÍ AR NA RÁITIS AIRGEADAIS DON 
BHLIAIN DÁR CRÍOCH AN 31 NOLLAIG 2016



An Chomhairle Oidhreachta | Tuarascáil Bhliantúil 101

Tá na príomhbhoinn tuisceana achtúireacha a d’úsáid na hachtúirí cáilithe neamhspleácha chun na dliteanais faoi FRS 102 a 
thomhas leagtha amach thíos:

Boinn tuisceana 31/12/2016 31/12/2015

Boilsciú 1.80% 1.90%

Ráta an mhéadaithe fhadtéarmaigh ghinearálta ar thuarastail 3.30% 3.40%

Ráta an mhéadaithe ar shochair stáit 1.80% 1.90%

Ráta an mhéadaithe ar shochair iarchurtha 2.30% 2.40%

Méaduithe ar Phinsin 2.30% 2.40%

Ráta lascaine le haghaidh dliteanais scéimeanna 1.90% 2.75%

Boinn Tuisceana Mortlaíochta

Amhail an 31 Nollaig 2016, tá úsáid á baint againn as na boInn tuisceana mortlaíochta is déanaí le haghaidh pinsinéirí reatha 
agus amach anseo bunaithe ar tháblaí mortlaíochta caighdeánacha lenar féidir feabhsuithe a chur ar mhortlaíocht amach 
anseo. Bheadh na hionchais aoise ó 65 bliain d’aois d’aoiseanna samplacha, mar a baineadh ó na boinn tuisceana mortlaíochta 
is déanaí sin, faoi mar a leanas (Tá ionchais saoil 31 Nollaig 2015 curtha ar fáil don chomparáid chomh maith):

Ionchas saoil ag 65 bliain d’aois 31/12/2016 31/12/2015

(i mblianta)

Fear, 45 bliain d’aois anois 24.8 24.7

Fear, 65 bliain d’aois anois 22.9 22.8

Bean, 45 bliain d’aois anois 27.2 27.1

Bean, 65 bliain d’aois anois 25.1 25.0

NÓTAÍ AR NA RÁITIS AIRGEADAIS DON BHLIAIN 
DÁR CRÍOCH AN 31 NOLLAIG 2016
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Nóta 12: Maoin, Gléasra agus Trealamh

Foirgneamh 

Léas

Troscán 

Oifige

Troscán 

Oifige 

Troscán 

Oifige 

Gléasra & 

Trealamh

Tagairt Ríomhairí

Ábhair agus 
Ceadúnais 

OSI

Mótar

fheithic

Saothair 

Ealaíne

Iomlán

€ € € € € € € € € €

COSTAS

Amhail an 1 Eanáir 2016 8,064,752  429,417 224,812 193,126 18,147 803,320 457,204 20,703 203,217 10,414,698

Breiseanna 0 0 621 4,920 0 0 0 0 0 5,541

Diúscairt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amhail an 31 Nollaig 2016 8,064,752 429,417 225,433 198,046 18,147 803,320 457,204 20,703 203,217 10,420,239

Dímheas Carntha 

Amhail an 1 Eanáir 2016 1,755,371 415,105 217,737 185,223 13,698 778,528 457,204 20,703 0 3,843,569

Muirear don bhliain 201,619 14,312 452 3,564 911 12,712 0 0 0 233,570

Ar dhiúscairtí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amhail an 31 Nollaig 2016 1,956,990 429,417 218,189 188,787 14,609 791,240 457,204 20,703 0 4,077,139

Glanluach Leabhar           

Amhail an 1 Eanáir 2016 6,309,381 14,312 7,075 7,903 4,449 24,792 0 0 203,217 6,571,129

Amhail an 31 Nollaig 2016 6,107,762 0 7,244 9,259 3,538 12,080 0 0 203,217 6,343,100

Nóta 13: Earraí Infhaighte

2016 2015

€ €

Féichiúnaithe 81,942 12,793

Réamhíocaíochtaí agus Féichiúnaithe Eile 323,941 273,350

405,883 286,143
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Nóta 14: Suimeanna iníoctha    

2016 2015

€ €

Creidiúnaithe 191,749 246,717

Fabhruithe 311,972 245,053

Creidiúnaithe Ginearálta & Fabhruithe 503,721 491,770

Deontais Amuigh 277,880 108,258

781,601 600,028

Nóta 15: Irish Landmark Trust Ltd.

Bunaíodh Irish Landmark Trust Ltd in 1992 mar chuideachta neamhbhrabúis leis an gcuspóir foirgnimh stairiúla a bhí tréigthe 
nó i mbaol a shábháil. Baintear é sin amach trí fheidhm úsáideach agus inmharthana a thabhairt dóibh mar chóiríocht saoire 
ghearrthéarma, a chinnteodh a dtodhchaí fhadtéarmach. Cinntear leibhéal maoinithe na Comhairle gach bliain faoi threoir Phlean 
Cúig Bliana na Comhairle, Phlean Corparáideach Irish Landmark Trust, agus staid fhoriomlán buiséid na Comhairle.

Nóta 16: Clár Fionnachtana: Ionad um Sheandálaíocht agus Nuálaíocht na hÉireann

Maoiníonn an Chomhairle an Clár Fionnachtana a bunaíodh in 1991 agus a cláraíodh mar chuideachta, faoi theorainn ráthaíochta 
an 15 Eanáir 1996. Tá an Chomhairle freagrach as Cathaoirleach an Chláir Fionnachtana agus triúr dá stiúrthóirí a cheapadh. Is 
é an Príomhfheidhmeannach nó a ainmní ceann d’ionadaithe na Comhairle ar Bhord an Chláir Fionnachtana. Cinntear leibhéal 
maoinithe na Comhairle gach bliain faoi threoir Phlean Cúig Bliana na Comhairle, Phlean Corparáideach an Chláir Fionnachtana, 
agus staid fhoriomlán buiséid na Comhairle.

Is é is aidhm leis an gclár feabhas a chur ar ár dtuiscint ar stair na hÉireann trí thaighde agus dtrí thochaltáin seandálaíochta.

Nóta 17: Gealltanais Deontais    

Amhail an 31 Nollaig 2016 chuaigh an Chomhairle isteach i ngealltanas deontais i ndáil le gníomhaíochtaí a dhéanfar i ndiaidh 
an dáta sin. Níl an tsuim de €410,090 a gealladh léirithe sna Ráitis Airgeadais seo.

2016 2015

€ €

Deontais a gealladh amhail an 1 Eanáir 441,701 291,065

Faomhadh sa bhliain 3,368,995 2,939,848

Deontais a dhídhílsíodh agus díscríobh (391,180) (197,652)

Caiteachas deontas sa bhliain (3,009,426) (2,591,560)

Gealltanais Deontais amhail an 31 Nollaig       410,090       441,701

NÓTAÍ AR NA RÁITIS AIRGEADAIS DON 
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Nóta 18: Nochtadh Páirtithe Gaolmhara     

Tá an príomhlucht bainistíochta sa Chomhairle Oidhreachta comhdhéanta den POF agus de na comhaltaí Boird. B’ionann an 
cúiteamh iomlán a íocadh leis an bpríomhphearsanra bainistíochta, lena n-áirítear táillí agus speansais na gcomhaltaí Boird agus 
luach saothair iomlán an POF, agus e126,810 (2015: e158,588). Chun miondealú a dhéanamh ar luach saothair agus na sochair 
a íoctar leis an bpríomhphearsanra bainistíochta, féach Nóta 9 agus Nóta 10 le do thoil.

Glacann an Chomhairle Oidhreachta nósanna imeachta de réir na dtreoirlínte arna n-eisiúint ag an Roinn Caiteachais Phoiblí 
agus Athchóirithe faoina gcumhdaítear leasanna pearsanta na gcomhaltaí Boird. Sa ghnáthchúrsa gnó, féadfaidh an Chomhairle 
Oidhreachta deontais a fhaomhadh agus dul isteach i socruithe conarthacha eile le heintitis ina bhfuil comhaltaí Boird na Comhairle 
Oidhreachta fostaithe nó ina bhfuil leas ar shlí eile acu. I gcásanna coinbhleacht leasa féideartha, ní fhaigheann comhaltaí Boird 
doiciméadúchán Boird nó ní ghlacann siad páirt i bplé nó ní fhreastalaíonn siad ar phlé maidir leis na hidirbhearta sin. Coinnítear 
clár agus tá sé ar fáil ach é a iarraidh maidir le gach cás den sórt sin.

Ní raibh neamhchosaintí leasa ar bith in 2016.

Nóta 19: Gnóthas Leantach     

Tarraingíonn an Chomhairle cistí ón Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta nuair agus de réir 
mar is gá. Aithníonn sí an t-ioncam sin ar bhonn fáltais airgid thirim ach aithníonn sí caiteachas ar bhonn fabhraithe. Creideann 
an Chomhairle go leanfaidh an Roinn lena gníomhaíochtaí faofa a mhaoiniú agia ar an mbonn sin is cuí é na ráitis airgeadais a 
ullmhú ar bhonn gnóthais leantaigh.
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Nóta 20: Áitreabh

Feidhmíonn an Chomhairle Oidhreachta ó áitreabh ag Áras na hOidhreachta, Lána an Teampaill, Cill Chainnigh ina bhfuil sí áitithe 
agus a bhfuil úinéireacht aici air.

Nóta 21: Ceapachán Bhord na Comhairle Oidhreachta

Cheap an tAire Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta Bord na Comhairle Oidhreachta an 19 Iúil, 
2016. Ní raibh Bord ar bith i bhfeidhm ón 25 Eanáir 2016 go dtí an 19 Eanáir 2016.

Nóta 22: Faomhadh na Ráiteas Airgeadais

Rinne an Chomhairle na Ráitis Airgeadais a fhaomhadh an 6 Aibreán, 2017.

NÓTAÍ AR NA RÁITIS AIRGEADAIS DON 
BHLIAIN DÁR CRÍOCH AN 31 NOLLAIG 2016
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  Sceideal 1 na Comhairle 
Oidhreachta leis 

na Ráitis Airgeadais
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DEONTAIS UM THAIGHDE SEANDÁLAÍOCHTA STRAITÉISEACH NÁISIÚNTA NA hÉIREANN

Uimhir Ainm an Fhaighteora Teideal an Tionscadail Limistéir Údaráis Áitiúil €
AR06241 Coláiste na hOllscoile, Corcaigh Landscape and Settlement of later 

prehistoric South East Ireland’ - 
Imscrúdú ar ghníomhaíocht an duine 
agus ar an athrú ar an tírdhreach 
1200RC agus AD400, i gContaetha Loch 
Garman, Phort Láirge, Chill Chainnigh 
agus Ceatharlach.

Loch Garman, Port Láirge,           
Cill Chainnigh & Ceatharlach

 40,000

IOMLÁN  40,000 

DEONTAIS LÁ NA MBAILTE MÚRTHA DE CHUID LÍONRA BHAILTE MÚRTHA NA HÉIREANN

Ref. 
Number

Recipient Name Teideal an Tionscadail Local Authority Areas €

WD06247 Comhairle Contae Chorcaí Féile Mheánaoiseach Eochaille 2016 Corcaigh -  Contae Chorcaí  7,500 

WD06258 Grúpa Turasóireachta Bhaile Chill Dara Féile Mheánaoiseach Bhaile Chill Dara Corcaigh -  Contae Chorcaí  3,500 

WD06262 Coiste Baile Múrtha Dhroichead na Bandan Féile Baile Múrtha Dhroichead na Bandan Corcaigh -  Contae Chorcaí  7,000 

WD06263 Comhairle Chontae na Gaillimhe Lá Baile Múrtha Bhaile Átha an Rí 2016 Corcaigh -  Contae Chorcaí  8,000 

WD06267 Grúpa Oidhreacha Chill na Mallach Lá Bhaile Múrtha Chill na Mallach 2016 Corcaigh -  Contae Chorcaí  2,000 

WD06272 Ceantar Bardasach Chluain Meala, 
Comhairle Contae Thiobraid Árann

Féile Chomórtha Bhaile Múrtha 
Chluain Meala 2016

Corcaigh -  Contae Chorcaí  6,938 

WD06285 Comhairle Contae Loch Garman Léaráid seandálaíochta agus stairiúil 
de Ros Mhic Thriúin - balla múrtha 
meánaoiseach

Corcaigh -  Contae Chorcaí  2,000 

WD06286 Fóram Oidhreachta Chaisil ag obair Seminar: Observers and Participants 
in Heritage

Corcaigh -  Contae Chorcaí  970 

WD06288 Fóram Oidhreachta Chaisil ag obair 
thar ceann Chomhairle Contae 
Thiobraid Árann

Cashel Transition Year Junior Heritage 
Ambassadors Training Programme

Corcaigh -  Contae Chorcaí  1,500 

WD06291 Comhairle Contae Chorcaí Léarscáil Mhaisithe Saincheaptha 3D Corcaigh -  Contae Chorcaí  4,000 

WD06295 Tionscadal Meánaoiseach Chill Dara 
Theas

Cuardach geoifisice ar Bhallaí 
Meánaoiseacha Bhaile Átha Í 2016

Corcaigh -  Contae Chorcaí  3,150 

WD06303 Comhairle Chontae na Gaillimhe Bailte Múrtha Bhaile Átha an Rí 
Tionscadal Mapála Cuimhne 2016

Corcaigh -  Contae Chorcaí  1,500 

WD06304 Coiste Fhéile Mheánaoiseach Bhaile 
Locha Riach

Féile Mheánaoiseach Bhaile Locha 
Riach 2016

Corcaigh -  Contae Chorcaí  9,000 

WD06305 Coiste Fhéile Mheánaoiseach Bhaile 
Locha Riach

Baile Locha Riach na Meánaoise 
Tionscadal 

Corcaigh -  Contae Chorcaí  1,500 

WD06309 Sochaí Stairiúil Fhiodh Ard Scoileanna agus Daoine Áitiúla a 
nascadh le hOidhreacht Bhaile Múrtha 
Fhiodh Ard.

Corcaigh -  Contae Chorcaí  900 

WD06312 Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath Cur i láthair Bhalla na Cathrach ag 
Ionad Ché an Adhmaid

Corcaigh -  Contae Chorcaí  7,000 

WD06313 Cuideachta Forbartha Ceantair Ó Méith 
T/a Oifig Turasóireachta Inis Chuaille

Féile sráide Chairlinn lena oidhreacht 
a cheiliúradh

Corcaigh -  Contae Chorcaí  3,000 

WD06317 Comhairle Cathrach Chorcaí Lá Meánaoiseach Chathair Chorcaí 2016 Corcaigh -  Contae Chorcaí  4,000 

WD05554 Comhairle Cathrach na Gaillimhe Plean Turasóireachta/Féidearthachta 
agus Forbartha Eacnamaíoch don 
Margadh Éisc/Phóirse Caoch agus 
d’Ionad an tSeanmhúsaeim.

Corcaigh -  Contae Chorcaí 7,000

WD05581 Ceantar Buirge Chluain Meala, 
Comhairle Contae Thiobraid Árann

Tourism/Feasibility and Economic 
Development Plan for Fishmarket/
Spanish Arch and Old Museum 
Complex

Cork - Cork County  7,500 

IOMLÁN 87,958
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DEONTAIS CAIPITIL LÍONRA BHAILTE MÚRTHA NA hÉIREANN

Uimhir Ainm an Fhaighteora Teideal an Tionscadail Limistéir Údaráis Áitiúil €
W06246 Comhairle Contae Chorcaí Céim 8 d’Oibreacha chun Sláine 

Struchtúrach Bhallaí Múrtha 
Eochaille a Dhaingniú

Corcaigh -  Contae Chorcaí  20,000 

W06259 Grúpa Oidhreacha Chill na 
Mallach

Athchóiriú Bhalla Meánaoiseach 
Chill na Mallach 2016

Corcaigh - Contae Chorcaí  10,000 

W06265 Comhairle Contae Lú Imscrúduithe láithreáin chun bonn 
eolais a chur faoi athchóiriú ar 
chuid de Bhalla Baile Chairlinn (An 
Tríonóid Naofa)

Lú  7,623 

W06266 Comhairle Contae Loch Garman Ballaí Baile Ros Mhic Thriúin - 
Athchóiriú ar Chuid A, Crios 1 atá 
fós ina sheasamh, de réir an Phlean 
um Chaomhnú

Loch Garman  25,000 

W06281 Comhairle Contae Thiobraid 
Árann

Clár Caomhantais Bhallaí Cathrach 
Chaisil 2016 Cuid A (Limistéar

Tiobraid Árann - Tiobraid Árann 
Theas

 15,000 

W06282 Comhairle Contae Thiobraid 
Árann

Ballaí Baile Charraig na Siúire 
Caomhnú 2016

Tiobraid Árann - Tiobraid Árann 
Theas

 30,000 

W06284 Buirg Aontroma Láir agus Thoir 
Comhairle

Tuarascáil um Chaomhnú do 
Bhallaí Baile Charraig Fhearghais

Tuaisceart Éireann  10,000 

W06301 Lármhúsaem Oidhreachta Bhaile 
Átha Í

Plean um Caomhnú, Bainistíocht 
agus Léirmhíniú do Bhaile Átha 
Í 2016

Cill Dara  9,756 

W06302 Comhairle Chontae na Gaillimhe Caomhnú Bhallaí Baile Bhaile Átha 
Rí Oibreacha 2016

Gaillimh - Contae na Gaillimhe  20,000 

W06306 Grúpa Oidhreacht Pharóiste 
Naomh Eoin

Oibreacha Práinneacha um 
Chaomhnú ar an mBalla, Paróiste 
Naomh Eoin, Ros Comáin

Ros Comáin  28,119 

W06311 Comhairle Contae na Mí Deisiú éigeandála agus daingniú 
ar Bhalla Baile Bhaile Átha Troim 
ag Scoil Shráid Loman

An Mhí  5,000 

W05563 Comhairle Contae Thiobraid 
Árann

Caomhnú agus daingniú ar an 
gCuid Thuaidh - Ballaí Baile 
Charraig na Siúire

Tiobraid Árann - Tiobraid Árann 
Theas

 30,000 

W05565 Comhairle Contae Thiobraid 
Árann

Daingniú agus Caomhnú ar 
Bhallaí Cathrach Chaisil, Cuid A

Tipperary - Tipperary South  10,000 

IOMLÁN 220,498
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DEONTAIS UM BEARTAS & BONNEAGAR

Uimhir 
Thagartha

Ainm an Fhaighteora Teideal an Tionscadail Limistéir Údaráis Áitiúil €

D05642 Fóram Eorpach um Chaomhantas 
Dúlra agus Tréadachas

Bliain 2 de thionscadal um chóras 
Íocaíochta Agra-chomhshaoil 3.5 bliain 
Bunaithe ar Thorthaí

Éire ar fad 40,000

D05646 For-rochtain Éireann Bainisteoir Acmhainní Oidhreachta d’Fhor-
rochtain Éireann

Gaillimh -  Contae na Gaillimhe 34,907

D05649 Coillte Éireannacha Príomh-mhaoiniú Choillte na hÉireann 2016 Éire ar fad 40,000

D05650 Iontaobhas Burrenbeo Cláir oideachais Iontaobhas Burrenbeo 
2016

Cliara, Gaillimh - Contae na 
Gaillimhe

20,000

D05663 Comhairle Ardtailte Chill 
Mhantáin

Príomh-mhaoiniú Chomhairle Ardtailte 
Chill Mhantáin 2016

Cill Mhantáin 65,000

D05667 Cairt Pobail Bhoirne Cairt Pobail Bhoirne 2016 Cliara, Gaillimh - Contae na Gaillimhe 5,000

D05670 High Nature Value Services Ltd 
(HNVS)

Scéim um Chomhairleoir Leachtaí 
Allamuigh (SCS) 2016

An Clár 15,000

D05675 Grúpa Tionscadail an Oileáin 
Mhóir

Plean um Chaomhnú an Oileáin Mhóir 
2016

Corcaigh - Contae Chorcaí 20,000

D05682 Institiúid na gCaomhnoirí-
Athchóiritheoirí in Éirinn (ICRI)

Creidiúnú Gairmiúil 2016, sparánachtaí 
FGL agus oiliúint do chaomhnóirí-
athchóiritheoirí

Éire ar fad 8,000

D05691 Cumann Músaem na hÉireann Clár Oibre Chumann Músaem na hÉireann 2016 Éire ar fad 8,500

D05800 Scoil Seandálaíochta COBÁC Suirbhéireacht ar príomhláithreáin Éirí 
Amach 1916

Baile Átha Cliath - Cathair Bhaile 
Átha Cliath

5,000

D06237 An Taisce, an tIontaobhas 
Náisiúnta d’Éirinn

Deisiúcháin Riachtanais Trus Dín Halla an 
Táilliúraigh, Aibreán - Meitheamh 2016

Baile Átha Cliath - Cathair Bhaile 
Átha Cliath

5,000

D06242 Líonra Stair Ailtireachta na 
hEorpa

Comhdháil idirnáisiúnta Líonra Stair 
Ailtireachta na hEorpa

Baile Átha Cliath - Cathair Bhaile 
Átha Cliath

5,000

D06260 An tIonad Náisiúnta le Sonraí 
Bithéagsúlachta

Aicmiú ar Fhásra na hÉireann 2016 
-  Céim 2

Poblacht na hÉireann 20,308

D06261 An tIonad Náisiúnta le Sonraí 
Bithéagsúlachta

Scéim um Monatóireacht Plandaí 
Eolaíocht Saoránach 2016

Poblacht na hÉireann 15,000

D06346 Acmhainn Chartlann na hÉireann Feabhas a chur ar idir-inoibritheacht 
thairseach Acmhainn Chartlann na hÉireann

Éire ar fad 3,000

D06349 Ionad do Staidéar Tírdhreacha Luachanna Tírdhreacha: Comhdháil Áite 
agus Praictice

Gaillimh -  Contae na Gaillimhe 7,000

D06351 Grúpa Oidhreachta agus Staire 
GAP Ard an Rátha (GAP: Na 
Gleannta, Ard an Rátha, Port Nua)

Caomhnú ar chreatlach agus ar shuíomh 
an Dúin

Dún na nGall 4,736

D06352 Geraldine Stout Tionscadal ‘ Beactive Abbey’: Tochaltáin 
Seandálaíochta 2009–12

An Mhí 1,000

D06354 Fóram Ardtailte na hÉireann Clár Oibre Fhóram Ardtailte na hÉireann 2016 Éire ar fad 20,862

D06355 Fóram Oidhreachta Ghleann Dhá 
Loch

Taispeántas grianghraf 'Glendalough - An 
Age Old Attraction’

Cill Mhantáin 400

D06359 Grúpa Tionscadal an Oileáin 
Mhóir Teoranta

Tionscadal ceangail Shlí Bhéara-Bhreifne 
chun bealach siúil agus rothaíochta Shlí 
Bhéara-Bhreifne a fhorbairt tuilleadh

An Cabhán, Liatroim, Sligeach, 
Ros Comáin

5,000

D06360 Bere Island Projects Group 
Limited

Seachtain Oileán Fhiadhúlra na hÉireann: 
Imeachtaí ar an Oileán Mór

Corcaigh -  Contae Chorcaí 500

D06361 AranLIFE Seachtain Oileán Fhiadhúlra na hÉireann: 
Imeachtaí ar Inis Mór

Gaillimh - Contae na Gaillimhe 500
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DEONTAIS UM BEARTAS & BONNEAGAR (AR LEAN)

Uimhir 
Thagartha

Ainm an Fhaighteora Teideal an Tionscadail Limistéir Údaráis Áitiúil €

D06364 Turasóireacht agus Oidhreacht 
Chliara

Seachtain Oileán Fhiadhúlra na hÉireann: 
Imeachtaí ar Chliara

Maigh Eo 500

D06365 Comhairle Contae Uíbh Fhailí Foilseachán - "Dan Edwards, The Life and 
Times of a Craftsman and Artist"

Uíbh Fhailí 9,500

D06366 Oileán Chléire Seachtain Oileán Fhiadhúlra na hÉireann: 
Imeachtaí ar Chléire

Corcaigh - Contae Chorcaí 500

D06374 Uiscebhealaí na hÉireann Oibreacha ar bhinn thoir Mhainistir 
Chluain Mín

Baile Átha Cliath - Cathair Bhaile 
Átha Cliath

750

D06456 Ray & Domini Codd Oibreacha ar bhinn thoir Mhainistir 
Chluain Mín

Loch Garman 4,250

D05617 Leo & Eileen Casey Deisiúcháin Éigeandála ar an Teachín Tuí, 
Maigh Ghlas

Loch Garman 8,000

D06245 Comhairle Dhearaidh agus 
Cheardaíocht na hÉireann

Ceramics Ireland - Stór ábhair chartlainne 
a fhorbairt chun críche taighde agus 
oideachais

Éire ar fad 3,000

D04527 Coláiste na hOllscoile, Baile Átha 
Cliath 

Líonra comhoibríoch a bhunú ina ndírítear 
ar thodhchaí inbhuanaithe do chroílár 
uirbeach stairiúil cathracha stairiúla

Éire ar fad 36,000

TOTAL 412,213
 

DEONTAIS I LEITH PHLEAN OIDHREACHTA AN CHONTAE

Ref. 
Number

Recipient Name Project Title Local Authority Areas €

C05643 Comhairle Cathrach Bhaile Átha 
Cliath le Comhairle Contae Fhine 
Gall/Comhairle Cathrach Dhún 
Laoghaire-Ráth an Dúin

Foilseachán "More Than Concrete Blocks, 
Dublin’s Twentieth Century Buildings 
and their Stories Vol.I & International 
conference Conflict + the City"

Dublin - Dublin City  15,000 

C05645 Comhairle Cathrach agus Contae 
Phort Láirge

Suirbhé Éiceolaíoch ar Bhogach Chill 
Mhic Liag

Waterford - Waterford County  4,440 

C05651 Cathair na Gaillimhe Tionscadal Taifeadta Reilig Ros Cam Galway - Galway City  2,583 

C05652 Comhairle Contae Ros Comáin Seimineár ar Shlí na Tána i gContae Ros 
Comáin

Roscommon  3,503 

C05653 Comhairle Cathrach na Gaillimhe 6ú Comhdháil Oidhreachta Idirnáisiúnta 
Chathair na Gaillimhe, Gaillimh - Talking 
about a Revolution

Gaillimh -  Cathair na Gaillimhe  4,186 

C05659 Comhairle Cathrach na Gaillimhe Reilig an Bhóthair Mhóir Plean maidir le 
Caomhnú agus Bainistíocht

Gaillimh -  Cathair na Gaillimhe  5,904 

C05660 Comhairle Contae Laoise Gníomhaíochtaí um fheasacht 
Oidhreachta i Laois in 2016:

Laois  9,000 

C05662 Tipperary County Council Iniúchadh Oidhreachta ar an tSiúir 2016 Tiobraid Árann - Tiobraid Árann 
Thuaidh, Tiobraid Árann - Tiobraid 
Árann Theas

 15,000 

C05665 Comhairle Contae Thiobraid 
Árann

Treoir um Dhearadh Crann - úsáid crann 
i ndearadh sráideanna agus i gceantair 
uirbeacha

An Clár  10,000 

C05668 Comhairle Chontae na Gaillimhe Iniúchadh Oidhreachta Eaglasta - 
Toghcheantar Thuama

Gaillimh - Contae na Gaillimhe  10,500 
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DEONTAIS I LEITH PHLEAN OIDHREACHT AN CHONTAE (AR LEAN)

Uimhir 
Thagartha

Ainm an Fhaighteora Teideal an Tionscadail Limistéir Údaráis Áitiúil €

C05669 Comhairle Cathrach agus Contae 
Phort Láirge

Tionscadal Scríbhneoirí Phort Láirge 
- cairt bhalla do scoileanna le léarscáil 
Scéal ArcGIS

Port Láirge - Contae Phort Láirge  1,573 

C05671 Comhairle Chontae na Gaillimhe Tionscadal do Léarscáil Chuimhne 
Chontae na Gaillimhe um Dheich 
mBliana na gCuimhneachán 2016

Gaillimh - Contae na Gaillimhe  2,042 

C05672 Comhairle Chontae na Gaillimhe People and Nature - Tionscadal 
Bithéagsúlachta Chontae na Gaillimhe 2016

Gaillimh - Contae na Gaillimhe  35,000 

C05674 Comhairle Contae Uíbh Fhailí Forbairt sheirbhís chartlann Uíbh Fhailí Uíbh Fhailí  17,000 

C05677 Comhairle Contae Uíbh Fhailí Iniúchadh ar Láithreáin Oidhreachta 
Geolaíochta i gContae Laoise agus i 
gContae Uíbh Fhailí

Uíbh Fhailí  10,000 

C05678 Comhairle Cathrach agus Contae 
Phort Láirge

Comhairle Cathrach agus Contae Phort 
Láirge

Port Láirge - Contae Phort Láirge  4,000 

C05679 Comhairle Chontae na Gaillimhe Tionscadal um Chomhairleoir 
Seandálaíochta Pobail, chun comhairle 
agus faisnéis a chur ar fáil do phobail

Galway - Galway County  16,850 

C05680 Comhairle Cathrach Bhaile Átha 
Cliath le Comhairle Contae Fhine 
Gall/Comhairle Cathrach Dhún 
Laoghaire-Ráth an Dúin

GIS Seandálaíochta Chathair Bhaile 
Átha Cliath Céimeanna 1 agus 2 - 
Athbhreithniú agus leasuithe ar Mhapáil 
GIS Thaifead Oidhreachta Tionsclaíche 
Chathair Bhaile Átha Cliath

Baile Átha Cliath - Cathair Bhaile 
Átha Cliath

 7,426 

C05683 Comhairle Contae Thiobraid 
Árann

Gníomhaíochtaí um Fheasacht 
Oidhreachta i dTiobraid Árann

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

 7,502 

C05684 Comhairle Cathrach agus Contae 
Luimnigh

Taispeántas agus Comhdháil a bhaineann 
le lása Luimnigh

Luimneach - Cathair Luimnigh  11,750 

C05685 Comhairle Cathrach na Gaillimhe Painéil Taispeántais 1916-2016 Gaillimh - Cathair na Gaillimhe  3,936 

C05686 Comhairle Cathrach Chorcaí Lá Oscailte Oidhreachta Chorcaí agus 
Imeachtaí na Seachtaine Oidhreachta

Corcaigh -  Cathair Chorcaí  10,000 

C05689 Comhairle Cathrach Chorcaí Discover Cork - Tionscadal Oidhreachta 
Scoileanna

Corcaigh -  Cathair Chorcaí  5,000 

C05692 Comhairle Contae Dhún na nGall Staidéar Oidhreachta Thógtha Mhuirí 
Chontae Dhún na nGall - Céim II 
(Gníomhaíocht 5.8)

Dún na nGall  10,402 

C05693 Comhairle Contae Chorcaí Loch Dearg 2016 - Leabhair oibre 
agus físeán Raptor do bhunscoileanna 
agus ceardlanna Oideachais Raptor do 
mhúinteóir i nGaillimh, sa Chlár agus i 
dTiobraid Árann.

Corcaigh -  Cathair Chorcaí  18,000 

C05694 Comhairle Chontae na Gaillimhe Loch Dearg 2016 - Leabhair oibre 
agus físeán Raptor do bhunscoileanna 
agus ceardlanna Oideachais Raptor do 
mhúinteóir i nGaillimh, sa Chlár agus i 
dTiobraid Árann.

Gaillimh -  Contae na Gaillimhe  8,078 

C05695 Comhairle Chontae na Gaillimhe Scannánú príomhláithreán a bhaineann 
le hÉirí Amach 1916 i gContae na 
Gaillimhe

Gaillimh -  Contae na Gaillimhe  6,172 

C05696 Comhairle Contae Laoise Iniúchadh ar Láithreáin Gheolaíochta i 
Laois agus Uíbh Fhailí

Laois  8,070 
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C05697 Comhairle Contae Laoise Céim II de thionscadal 3 bliana chun 
naisc a fhorbairt idir pobail áitiúla agus a 
n-oidhreacht

Laois  9,000 

C05698 Comhairle Contae Ros Comáin 2016: Tionscadal um Fheasacht na 
Bithéagsúlachta - speicis ionracha agus 
pailneoirí

Ros Comáin  3,244 

C05700 Comhairle Contae Chiarraí Tionscadal meánscoile chun páirt 
a thabhairt do scoláirí i dtaighde a 
dhéanamh ar nithe oidhreachta ag 
críochnú le taispeántas oibre

Ciarraí  4,612 

C05701 Comhairle Contae an Longfoirt Tionscadal Réigiúnach Chlaí na Muice 
Duibhe 2016

An Cabhán, Liatroim, an Longfort, 
Muineachán, Ros Comáin

 253 

C05702 Comhairle Contae Dhún na nGall Éadain Thraidisiúnta Siopaí agus 
Comharthaíocht Dhúchasach - Seimineár 
agus Scéim (Gníomhaíocht 2.4)

Dún na nGall  6,300 

C05704 Comhairle Contae an Chláir Loch Dearg 2016 - Leabhair oibre 
agus físeán Raptor do bhunscoileanna 
agus ceardlanna oideachais Raptor do 
mhúinteóir i nGaillimh, sa Chlár agus i 
dTiobraid Árann.

An Clár  8,078 

C05705 Comhairle Contae an Chláir Suirbhé ar an diúilicín péarla fionnuisce i 
dtrí abhainn i gCo. an Chláir 2016

An Clár  6,000 

C05707 Comhairle Contae an Longfoirt An Longfort agus an Cogadh Mór: 
Cuimhneachán Somme 2016

An Longfort  2,231 

C05708 Comhairle Contae Mhuineacháin Caomhnú agus léirmhíniú ag láithreán 
Oidhreachta na Luathré Críostaí

Muineachán  8,544 

C05709 Comhairle Contae Thiobraid 
Árann

Leabhair oibre agus físeán Raptor 
do bhunscoileanna agus ceardlanna 
oideachais Raptor do mhúinteóir i 
nGaillimh, sa Chlár agus i dTiobraid 
Árann.

Tiobraid Árann - Tiobraid Árann 
Thuaidh

 3,125 

C05710 Comhairle Cathrach Chorcaí Suirbhé ar Speicis Ionracha 
Choimhthíocha Flóra

Corcaigh -  Cathair Chorcaí  10,000 

C05711 Comhairle Contae an Chabháin Taispeántas Éirí Amach 1916 ‘Changed 
Utterly’

An Cabhán  9,000 

C05712 Comhairle Contae Chill 
Chainnigh

Taifead Ainmneacha Páirceanna Chill 
Chainnigh Tionscadal 2016: Foilsiú 
Meitheal na bPáirceanna & GIS

Cill Chainnigh  8,000 

C05714 Comhairle Contae an Longfoirt "Which Way Did They Go?" Táin 
Seimineár i gContae an Longfoirt agus 
Ros Comáin

An Longfort, Ros Comáin  1,125 

C05715 Comhairle Contae Chorcaí Treoir ar Éadain Siopaí, Comharthaíocht 
agus Fógraíocht

Corcaigh - Contae Chorcaí  9,000 

C05716 Comhairle Contae an Longfoirt Tionscadal um Fheasacht na 
Bithéagsúlachta 2016 - Speicis Ionracha 
agus Pailneoirí

An Longfort  1,369 

C05717 Comhairle Contae Dhún na nGall Iniúchadh ar Thaifeadáin Staire Béil do 
Chontae Dhún na nGall agus Ceardlann 
Oiliúna Staire Béil

Dún na nGall  4,838 

C05718 Comhairle Contae an Chabháin Golden Way, an Cabhán An Cabhán  7,500 
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C05728 Comhairle Contae an Chabháin Cur chun feidhme Mholtaí Staidéar Shliabh 
Chuilcí

An Cabhán  7,412 

C05729 Comhairle Contae Chill Dara Tionscadal Oidhreachta na Life Cill Dara  5,231 

C05730 Comhairle Contae Shligigh Gníomhaíochtaí um Fheasacht 
Oidhreachta i Sligeach

Sligeach  7,662 

C05732 Comhairle Contae Mhaigh Eo Clár Feasachta agus Oiliúna Oidhreachta 
Mhaigh Eo

Maigh Eo  26,790 

C05734 Comhairle Contae Chill 
Chainnigh

Bunachar sonraí, mapáil agus ábhar 
gaolmhar Thionscadal Seandálaíochta 
Chill Chainnigh

Cill Chainnigh  7,873 

C05735 Comhairle Contae Chill Mhantáin Seimineár ar Ghairdíní Múrtha Cill Mhantáin  1,850 

C05736 Comhairle Contae Chill Dara Iniúchadh ar Leaca Cuimhneacháin, 
Plaiceanna agus Comharthaí i gContae 
Chill Dara

Cill Dara  8,000 

C05738 Comhairle Contae Mhuineacháin Clár um imeachtaí agus feasacht phoiblí 
oidhreachta 2016

Muineachán  11,241 

C05739 Comhairle Contae Fhine Gall Comhairleoirí/ Seandálaí Pobail Leachtaí 
allamuigh

Baile Átha Cliath - Fine Gall  10,050 

C05741 Comhairle Contae Chill Mhantáin Tionscadal Oidhreachta na Life Baile Átha Cliath - Cathair Bhaile 
Átha Cliath, Baile Átha Cliath - 
Baile Átha Cliath Theas, Baile Átha 
Cliath - Fine Gall, Cill Dara, Cill 
Mhantáin

 5,231 

C05743 Comhairle Contae Mhaigh Eo Pleananna Bainistíochta um Mapáil agus 
Bithéagsúlacht Gnáthóg Mhaigh Eo

Maigh Eo  7,846 

C05745 Comhairle Contae Chill Mhantáin Tionscnamh Pailneoirí Chill Mhantáin Cill Mhantáin  2,400 

C05747 Comhairle Contae Bhaile Átha 
Cliath Theas

Tionscadal Oidhreachta na Life Baile Átha Cliath - Cathair Bhaile 
Átha Cliath, Baile Átha Cliath - 
Baile Átha Cliath Theas, Baile Átha 
Cliath - Fine Gall, Cill Dara, Cill 
Mhantáin

 5,231 

C05749 Comhairle Contae Fhine Gall Tionscadal Oidhreachta na Life Baile Átha Cliath - Fine Gall  5,231 

C04641 Comhairle Contae Chorcaí Comharthaíocht Chomhordaithe le 
haghaidh Shócmhainní Turasóireachta 
Oidhreachta Chomhairle Contae Chorcaí

Corcaigh - Contae Chorcaí  7,373 

TOTAL  484,557 
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CBH05754 Comhairle Pobail Dhroim an 
tSeagail 

Iniúchadh Oidhreachta Mhuine 
Mheá agus Cheantar Áitiúil na 
Dúiche

Gaillimh -  Contae na Gaillimhe 6,000

CBH05755 Ceardlanna Taistealaithe na 
Mí

Restoration Traveller Heritage 
Living History Project: Educating 
school children, travellers and 
the wider community on Traveller 
Heritage and Culture

An Mhí 2,000

CBH05757 Stair agus Oidhreacht na 
gCeall Beag Tionscadal an

Coiste um Chaomhnú Eaglais San 
Caitríona

Dún na nGall 7,000

CBH05758 Ceantar Mheathas Troim 
Development Association Ltd.

The Edgeworth Literary/ Heritage 
Conair: Plean um Chaomhnú do 
Sheanteach an Reachtaire

Longford 5,500

CBH05762 Camphill Challainn, mar 
chuid de Phobail Camphill na 
hÉireann

Plean Bainistíochta um 
Chaomhnú do Bhealach Isteach 
agus do Sráid-dreach Mhóta 
Challainn

Cill Chainnigh 4,000

CBH05764 Comhairle Cathrach Bhaile 
Átha Cliath

Caomhnú 23 Léarscáil Choimisiún na 
Sráideanna Leathana (1757-1840)

Baile Átha Cliath - Cathair Bhaile 
Átha Cliath

4,000

CBH05765 SOL (Save our Laune (Sábháil 
Abhainn na Leamhna))

Tionscadal um rialú speiceas 
ionrach Abhainn na Leamhna

Ciarraí 6,000

CBH05766 Comhairle Contae Chiarraí Oibreacha Caomhnaithe ar 
Mhainistir Killagha

Ciarraí 6,000

CBH05770 Cuideachta Oidhreachta 
Mhainistir Laoise

Córas Taispeánta Teicstílí 
Cosantacha

Laois 3,000

CBH05772 Comhairle Contae Shligigh Tuarascáil um Chaomhnú do 
Mhainistir agus Reilig Iascaí

Sligeach 5,600

CBH05784 Nora White Fothrach séipéil an Chnoic Bhuí/ 
Sheisceannáin agus clocha 
Oghamacha - plean bainistíochta 
um chaomhnú

Port Láirge - Contae Phort Láirge 2,061

CBH05788 Caomhnú Chaisleán Chill 
Bharráin Grúpa

Caomhnú ar fhothrach            
Caisleán Chill Bharráin

Dún na nGall 2,760

CBH05790 Tionscadal Cearc Fraoigh 
Bhaile Daighean

Tionscadal um chaomhnú chun 
feabhas a chur ar líonta na gcearc 
fraoigh, crotaigh phórúcháin agus 
éin eile a mbaineann ábhar is imní 
caomhantais leo ar Phortach Bhaile 
Daighean, Co. Ros Comáin

Ros Comáin 8,000

CBH05797 Grúpa Eaglais Chill Tuama na 
hÉireann

Oibreacha caomhantais ar 
Ospidéal Naomh Eoin, Rinn Dúin

Ros Comáin 7,000

CBH05798 Rogh-Bheistrí Áth Dara Eaglais San Niocláis Suirbhé & 
Measúnú Fuinneog Stairiúil agus 
Plean C&M 2012 Moladh 

Luimneach -  Contae Luimnigh 5,000

CBH05799 Rogh-Bheistrí Áth Dara Mainistir Agaistíneach (Eaglais San 
Niocláis) Deisiúcháin ar Dhíon na 
Mainistreach thart ar 1315

Luimneach -  Contae Luimnigh 6,000

CBH05807 Grúpa Oidhreacht Shliabh 
Coillte

An suirbhé cianbhraiteach deiridh 
ar chlos Cill Mhic Aodha ag baint 
úsáid as radar

Loch Garman 1,000

CBH05809 Club Gunnaí Áth an Mhaide Plean Bainistíocht um Chaomhnú 
Anaclann Dúlra an Chósta Thoir

Gaillimh - Contae na Gaillimhe 4,000
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CBH05814 Eaglais agus Clogtheach 
Chainnigh

Caomhnú agus Deisiú ar roinn 
12 mhéadar den mheánlann 
inmheánach ag Ardeaglais 
Chainnigh

Cill Chainnigh 8,000

CBH05818 Cairde Éanlaith Éireann Plean Bainistíocht um Chaomhnú 
Anaclann Dúlra an Chósta Thoir

Cill Mhantáin 4,500

CBH05819 Cairde Éanlaith Éireann Bainistíocht gnáthóg annamh 
agus daoine ag Anaclann Dúlra an 
Chósta Thoir

Cill Mhantáin 4,500

CBH05822 Martin Veale Tionscadal Ath-thuíodóireachta, 
Cluain Aodha

Port Láirge - Contae Phort Láirge 5,000

CBH05825 Aontas Paróistí Cheanannais Athchóiriú ar dhíon agus earraí 
uisce fearthainne ar stáblaí na 
Prióireachta, Ceanannas

Athchóiriú ar dhíon agus earraí 
uisce fearthainne ar stáblaí na 
Prióireachta, Ceanannas

4,000

CBH05826 An Óige, Cumann Brúnna 
Óige na hÉireann

Plean Bainistíochta um Chaomhnú 
an Dúlra do láithreán 24ha ag Brú 
Knockree i nGleann Crí, Co. Chill 
Mhantáin

Cill Mhantáin 6,000

CBH05830 Cumann Geolaíoch na 
hÉireann

Tionscal Chaomhantas Cartlainne 
Chumann Geolaíoch na hÉireann

Baile Átha Cliath - Cathair Bhaile 
Átha Cliath - Fine Gall

1,500

CBH05831 Tionscadal Bhailte 
Slachtmhara Neidín

Ceardlanna Plean na Ríochta 
Poiblí de chuid Neidín 2016

Ciarraí 3,000

CBH05832 Letterkenny Cathedral Quarter 
Company Ltd.

Plean um Chaomhnú do Sráid 
Lána an tSéipéil, Leitir Ceanainn

Dún na nGall 6,000

CBH05833 Coláiste na Tríonóide, Baile 
Átha Cliath

Ag forbairt córas bainistíocht 
bailiúcháin don Mhúsaem Zó-
eolaíocha

Baile Átha Cliath - Cathair Bhaile 
Átha Cliath

4,000

CBH05840 Eaglais San Caitríona Oibreacha caomhantais ar Eaglais 
San Caitríona, Sráid Thómais

Baile Átha Cliath - Cathair Bhaile 
Átha Cliath

3,000

CBH05848 Caisleán Ard Giolláin Teo. Caomhantas Bhailiúchán 
Chaisleán Ard Giolláin

Baile Átha Cliath - Fine Gall 1,500

CBH05852 Reilig Lána an Tae Iarratais Toilithe agus Sonraíochtaí 
Caomhantais Reilig Lána an Tae

Cill Dara 4,000

CBH05854 Grúpa Oidhreacha Ros 
Comáin

Imscrúdú ar an gcrannóg ag Loch 
na nÉan, Co. Ros Comáin

Ros Comáin 850

CBH05868 Ríomhaireacht agus Músaem 
na hÉireann, Gaillimh

Ceannach agus suiteáil córais 
monatóireachta comhshaoil

Gaillimh -  Cathair na Gaillimhe 4,000

CBH05871 Cartlann LADT Chorcaí, Gay 
Cork Tionscadal

Catalógú agus caomhnú & 
athphacáistiú Bhailiúchán Arthur 
Leahy

Corcaigh -  Cathair Chorcaí 5,999

CBH05879 Hugh Gallagher Ath-thuíodóireacht ag Ard an 
Rátha, Co. Dhún na nGall

Dún na nGall 4,000

CBH05880 Grúpa Staire agus 
Oidhreachta Theach Mhic 
Conaill

Obair um chaomhnú chun 
Seanmhainistir Chill Mhic Réanáin

Ros Comáin 1,875

CBH05882 Mainistir Cill Mhic Réanáin an 
tSochaí a Chaomhnú

Conservation work to 
Kilmacrennan Old Friary

Dún na nGall 7,000

CBH05884 Comhairle Contae Chiarraí Ocht ní a chaomhnú a bhaineann le 
1916 ó Chontae Chiarraí Bailiúchán 
an Mhúsaeim

Ciarraí 1,192
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CBH05886 Músaem Chnoc Mhuire Caomhnú Dhealbha Thaispeántaí 
Chnoc Mhuire 1932

Maigh Eo 1,875

CBH05887  Acadamh Ríoga na hÉireann Caomhnú 1ú eagrán de 
léarscáileanna 6 orlach OS de 
Dhoire, Gaillimh Tiobraid Árann, 
Port Láirge agus Loch Garman 
(1833 go 1846)

Baile Átha Cliath - Cathair Bhaile 
Átha Cliath

4,000

CBH05889 Ealaíona agus Oidhreacht 
Chúil an tSúdaire An Coiste

Lea Castle in Context: surveying 
tírdhreacha

Laois 6,000

CBH05890 Músaem Mhóinteach Mílic Athchóiriú Sampla (Léarscáil de 
Shasana)

Laois 1,500

CBH05892 Tullyarvan Mill Project Suirbhé ar Dhálaí, Tuarascáil 
um Chaomhnú agus deisiúcháin 
éigeandála dín ar Mhuilinn 
Thulaigh Armhaoile

Dún na nGall 2,500

CBH05896 JP Delaney Ath-thuíodóireacht ar struchtúr 
faoi chosaint

Loch Garman 7,000

CBH05900 Croí Na Laoi Plean um Chaomhnú do Shéipéal 
agus Reilig in Inse Geimhleach

Corcaigh -  Contae Chorcaí 2,000

CBH05901 Anna Kiernan Deisiúchán ar an Díon Tuí- Ard an 
Chuilinn, Co. an Longfoirt

An Longfort 7,000

CBH05903 Robbie Crichton Caomhnú Theach Dhomhnach Broc 
ar na Túir Thuaidh agus Theas

Corcaigh -  Contae Chorcaí 10,000

CBH05905 Coláiste Ríoga na Máinlianna 
in Éirinn

Caomhnú ar - Cairt Ríoga, 
Litreacha Paitinne agus Bronnadh 
Armais

Baile Átha Cliath - Cathair Bhaile 
Átha Cliath

5,000

CBH05910 Ballyhoura Development Ltd Dobharcheantar na Máighe 
Staidéar Píolótach ar Rialú 
Speiceas Ionrach

Luimneach -  Contae Luimnigh 4,000

CBH05912 Cumann Cónaitheoirí Chúirt 
Dhún Daingean

Cúirt Dhún Daingean - Plean 
Bainistíochta um Chaomhnú 
Tírdhreachú agus Suímh

Corcaigh -  Contae Chorcaí 7,000

CBH05920 Comhairle Pobail Dheilgne Suirbhé oidhreachta Dheilgne 
chun oidhreacht, stair agus 
éabhlóid an tsráidbhaile a 
thuiscint

Cill Mhantáin 5,812

CBH05923 Christina Mulligan Caomhnú dhíon P. Mulligan & 
Sons Warehouse - Baile Sonnáin

Dún na nGall 8,000

CBH05924 Cairde Éanlaith Éireann Cothabháil ar fhál díonmhar ar 
chreachadóirí do lapairí pórúcháin 
ar Inis Aodha, Co. na Gaillimhe

Gaillimh - Contae na Gaillimhe 5,000

CBH05926 Fiona McMahon Ath-thuíodóireacht iomlán ar 
sheanteachín 200 bliain ar an 
tSráid Mhór, Aird Mhóir

Port Láirge - Contae Phort Láirge 5,000

CBH05927 Cuideachta Forbartha Pobail 
Ghleann na Madadh

Plean um Chaomhnú agus Conair 
Oidhreachta Ghleann na Madadh

Gaillimh - Contae na Gaillimhe 3,000

CBH05933 Cartlanna Chill Chainnigh Ag catalógú Pháipéir Katherine M. 
Lanigan

Cill Chainnigh 3,500

CBH05934 Institiúid Allin Tuarascáil um Chaomhnú le 
haghaidh Fhoirgneamh Poiblí 
Institiúid Allin, Droichead na 
Bandan

Corcaigh -  Contae Chorcaí 5,000
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CBH05935 Taispeántóirí Scannán 
Stiúideo a hAon

Caisleán Chill Dara: eidhneán a 
bhaint, oibreacha cumasúcháin 
agus rindreála

Cill Dara 8,000

CBH05937 Ionad Paróiste Naomh Eoin Plean um Chaomhnú do Shéipéal 
Naomh Eoin, Trá Lí

Ciarraí 8,000

CBH05945 Derek Walshe Teach agus Lóistí Mountrothe 
Tuarascáil maidir le Plean um 
Chaomhnú

Cill Chainnigh 6,000

CBH05950 Músaem Contae Phort Láirge Suirbhé geoifisiceach ar Chnoc 
na Croithe

Port Láirge - Contae Phort Láirge 1,000

CBH05953 Eddie Kelly Tuarascáil um Chaomhnú do 
Theach an Phíolóta, Dundoan, 
Carraig Airt

Corcaigh - Cathair Chorcaí 1,771

CBH05959 Malcolm Alexander Caomhnú agus athchóiriú ar 
Theach Mhaigh gCláir agus na 
gairdíní

An Mhí 5,000

CBH05961 Irene Veronica McDermott Athchóiriú ar an teach dúchasach 
tuí, an Líonán Caol, Cluain Maine 

Dún na nGall 5,000

CBH05964 Cork Butter Museum Limited Oibreacha caomhnaithe ar 
Bhailiúchán Cork Butter Museum 
Collection

Corcaigh - Cathair Chorcaí 3,000

CBH05970 Comhairle Cathrach Bhaile 
Átha Cliath

Plean Bainistíochta um 
Chaomhnú don Oifigeach Rátaí 
(Banc Newcomen roimhe seo)

Baile Átha Cliath - Cathair Bhaile 
Átha Cliath

7,000

CBH05982 Forbairt Chill Chisín Athchóiri

 

Belvoir Droichid na Creige 
UachtarachTeoranta

An Clár 5,000

CBH05987 Fóram Pobail Chluain Eois Suirbhé ar an gCaisleán Plandála Muineachán 4,500

CBH05994 Bailte Slachtmhara Bhaile an 
Tobair

Caisleán Bhaile an Tobair, plean 
bainistíochta um chaomhnú 

Ros Comáin 5,000

CBH06000 Cumann Ríoga Ársaíochta na 
hÉireann

Athchóiriú ar Theach Cumainn 
Chumann Ríoga Ársaíochta na 
hÉireann

Baile Átha Cliath - Cathair Bhaile 
Átha Cliath

5,000

CBH06005 Coiste Reilig Chill Taobháin Caomhnú Shéipéal Pharóiste 
Meánaoiseach Chill Taobháin agus 
Boghta Adhlactha

Ros Comáin 5,000

CBH06007 Comhairle Pobail Chill na 
Seanrátha

Nuashonrú ar an bplean 
bainistíochta um chaomhnú 
do Shéipéal na Ratha, Cill na 
Seanrátha

An Cabhán 5,000

CBH06008 Cairde Éanlaith Éireann Gnáthóga le haghaidh 
príomhspeicis éin ar Oileán 
Thoraigh a bhainistiú

Dún na nGall 5,247

CBH06010 Séipéal Naomh Eoin (Eaglais 
na hÉireann), Baile an Chaisil

Séipéal Naomh Eoin, Baile an 
Chaisil: Plean Bainistíochta um 
Chaomhnú

Maigh Eo 3,000

CBH06012 Cathair agus Contae 
Luimnigh Comhairle

Caomhnú Shéipéal Paróiste 
Meánaoiseach Bhaile an 
Chaisleáin Tionscadal 2016

Luimneach - Contae Luimnigh 4,490

CBH06018 Tionscadal Pobail KBK Plean um Chaomhnú agus 
staidéar féidearthachta do 
Theachín Billy Kiely, Baile Héil

Cill Chainnigh 4,000

CBH06019 Community Council Ltd 
Burncourt  Burncourt 
Community Council Ltd

Deisiú fuinneoige ar Lóiste 
sealgaireachta John Nash thart 
ar 1830

Tiobraid Árann - Tiobraid Árann 
Theas

10,000
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CBH06021 Ardeaglais Phádraig Teach Déin Ardeaglais Phádraig - 
Plean um Chaomhnú

Baile Átha Cliath - Cathair Bhaile 
Átha Cliath

5,000

CBH06023 John Wann Flóra agus fána gruaimhíní cois 
bóthair in Inis Eoghain. Co. Dhún 
na nGall

Dún na nGall 6,000

CBH06026 Grúpa Oidhreachta Sean Ross Deisiúcháin phráinneacha chun 
ballaí Mhainistir Sean Rossa a 
chomhdhlúthúagus a dhaingniú

Tiobraid Árann - Tiobraid Árann 
Thuaidh

10,000

CBH06027 Sráid Cholm Cille Grúpa 
Caomhantais 

Flóra agus fána gruaimhíní cois 
bóthair in Inis Eoghain. Co. Dhún 
na nGall

Dún na nGall 10,000

CBH06028 Rogh-Bheistrí Ardeaglaise 
Ardeaglais Fhionnbharra

Cosaint fuinneoige gloine 
stánaithe agus pointe iontrála 
uisce Ardeaglais Fhionnbharra, 
Corcaigh

Corcaigh -  Cathair Chorcaí 7,000

CBH06031 Louisburgh Development 
Company Ltd.

Athchóiriú fuinneog in Eaglais 
Mhuire Naomh Caitríona

Maigh Eo 6,000

CBH06033 Cuideachta Oidhreacht Bhaile 
Átha Í Teoranta

Caomhnú/Athchóiriú taobh 
isteach den Chábán Tóraíochta ag 
Ionad Oidhreachta Baile Átha Í

Cill Dara 9,135

CBH06039 Ardeaglais Chárthaigh Lios 
Mór

Plean Bainistíochta um Caomhnú 
Shlí Dhéagláin

Port Láirge - Contae Phort Láirge 4,000

CBH06042 Séadchomharthaí a 
athbheochan

Suirbhé ar Dhaingean Rinn Dhún 
Criofainn Binn Éadair

Baile Átha Cliath - Cathair Bhaile 
Átha Cliath

2,401

CBH06049 Cuideachta Oidhreachta an 
Leasa Mhóir

Staidéar Topagrafach Round Hill, 
an Lios Mór, Co. Phort Láirge

Port Láirge - Contae Phort Láirge 2,500

CBH06050 Paróiste Michin Deisiúcháin siúinéireachta ar 
Dhoras Shéipéal Michin

Baile Átha Cliath - Cathair Bhaile 
Átha Cliath

5,000

CBH06051 Cairde Éanlaith Éireann Bainistíocht le cuidiú leis an 
bhfiadhúlra leochaileach ag 
Móinéir Thearmann Caithreach 
agus Seascann an Eanaigh

Maigh Eo 3,600

CBH06053 Cartlann Cheol Traidisiúnta na 
hÉireann (ITMA)

Stóráil ábhar caomhnaithe agus 
taispeáint phoiblí bhailiúchán 
fuaime sorcóra céarach agus 
galvano ITMA

Baile Átha Cliath - Cathair Bhaile 
Átha Cliath

3,500

CBH06054 Rogh-Bheistrí Eaglais Mhuire 
na hÉireann

Oibreacha um chaomhnú ar láthair 
ríthábhachtach d’Eaglais Mhuire na 
hÉireann, Dún Garbháin

Port Láirge - Contae Phort Láirge 6,000

CBH06056 Peter McCahill Ath-thuíodóireacht ar dhíon tuí ar 
theachín traidisiúnta Éireannach 
250 bliain d’aois

Dún na nGall 4,000

CBH06058 Iontaobhas Headfort Athchóiriú Dín Theach Headfort An Mhí 10,000

CBH06059 Leabharlann Amharcealaíona 
Náisiúntana hÉireann

Coimeád agus caomhnú 
Chartlann Patrick Scott

Baile Átha Cliath - Cathair Bhaile 
Átha Cliath

4,500

CBH06060 Comhairle Chontae na 
Gaillimhe

Oibreacha um chaomhnú ar 
Andrew's, Cill Chonla

Gaillimh - Contae na Gaillimhe 5,000

CBH06067 Comhairle Pobail Oileán Éadaí Caomhnú oibilisce ag Eastát an 
Ráithín, Caisleán an Bharraigh, Co. 
Mhaigh Eo

Maigh Eo 4,500
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CBH06068 Eaglais Mhuire, Caisleán na 
Finne

Eaglais Mhuire, Caisleán na Finne, 
staidéar féidearthachta

Dún na nGall 3,000

CBH06071 Comhairle Contae Dhún na 
nGall

Oibreacha Deisiúcháin 
Caomhnaithe ar Mhainistir Ráth 
Maoláin

Dún na nGall 6,000

CBH06072 Heather Chave-Cox Tuarascáil um Chaomhnú do 
Theach Elsinore agus na cróite, an 
Ros, Co. Shligigh

Sligeach 4,000

CBH06079 Áras Nua-Ealaíne na hÉireann Catalógú chartlann Gordon 
Lambert in Áras Nua-Ealaíne na 
hÉireann

Baile Átha Cliath - Cathair Bhaile 
Átha Cliath

4,500

CBH06085 Institiúid Teicneolaíochta Shligigh/ 
Grúpa Oidhreachta Disert

Plean Bainistíochta um 
Chaomhnú le haghaidh an ionaid 
seandálaíochtaag Disert, Co. Dhún 
na nGall

Dún na nGall 5,000

CBH06086 Cairde Éanlaith Éireann Citizen Science: Managing for Swifts Poblacht na hÉireann 4,500

CBH06088 Henry Gwyn Jones Oibreacha ar mheánlann 
Mhainistir Mhaolanfaidh, Baile na 
Trá, Co. Phort Láirge

Port Láirge - Contae Phort Láirge 8,000

CBH06089 Bailiúchán Jackie Clarke Caomhnú doiciméad arna ndátú 
1917-1923 lena n-áirítear stóráil 
cheart agus dhóthanach chartlann

Maigh Eo 4,000

CBH06092 Grúpa Oidhreacht Pharóiste 
Naomh Eoin

Oibreacha éigeandála 
caomhnaithe ar bhinn Shéipéal 
Pharóiste Meánaoiseach Rinn 
Dúin

Ros Comáin 10,000

CBH06098 Thomas Cosby Stradbally Hall Conservation 
Managment Plan

Laois 5,500

CBH06099 Coiste um Athchóiriú Reilig 
Kiltane

Séipéal agus Reilig Plean 
Bainistíochta um Chaomhnú

Maigh Eo 4,000

CBH06101 Cumann Forbartha na Fianaite A Vision for Fenit Village - Exploring 
ár n-oidhreacht mhuirí agus 
thionsclaíoch i spás poiblí

Ciarraí 3,500

CBH06102 Institiúid Scannán na 
hÉireann

Tionscadal caomhnaithe fuaime 
Bhailiúchán Liam Clancy

Baile Átha Cliath - Cathair Bhaile 
Átha Cliath

7,000

CBH06104 Paróiste Naomh Eoin, Port 
Láirge

Oibreacha athbhunaithe/
caomhnaithe ar bhaill Shéipéal 
Naomh Eoin, Port Láirge

Port Láirge -  Cathair Phort 
Láirge

10,000

CBH06109 Comhairle Contae Chiarraí Foireann uirlisí um Chaomhnú 
Ailtireachta Bhaile Lios Tuathail

Ciarraí 4,000

CBH06118 Plean Bainistíochta um 
Chaomhnú do Shéipéal 
Mhuire, Cathair na Mart

Plean Bainistíochta um 
Chaomhnú do Shéipéal Mhuire, 
Cathair na Mart

Maigh Eo 7,000

CBH06119 AK ILEN Company, Ltd. Caomhnú deic loinge adhmaid - 
Soitheach ILEN

Corcaigh -  Contae Chorcaí 10,000

CBH06121 An Músaem Hunt Suirbhé Caomhantais ar an 
mBailiúchán Airgid ag Músaem 
Hunt

Luimneach -  Cathair Luimnigh 2,899

CBH06122 Lindi O'Hara Athchóiriú ar dhíon cró capall ag 
Teach Cooperhill

Sligeach 3,000
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CBH06123 Músaem Beag Bhaile Átha 
Cliath

Suiteáil córais lena ndéantar 
monatóireacht ar thaise, solas agus 
teocht i Músaem Beag Bhaile Átha 
Cliath

Baile Átha Cliath - Cathair Bhaile 
Átha Cliath

1,476

CBH06125 Bailte Slachtmhara Inse Plean Bithéagsúlachta Inse An Clár 3,000

CBH06127 Comhairle Contae Chiarraí Plean Bainistíochta um Chaomhnú 
d’foirgnimh laistigh de Láithreán 
Denny Factory atá as úsáid, Trá Lí

Ciarraí 6,000

CBH06129 Comhar Dún Chaocháin Teo Caomhnú agus bainistíocht thulán 
Chill Ghallagáin

Maigh Eo 1,300

CBH06132 Inishbofin Development 
Company Ltd.

Plean Bainistíochta um 
Chaomhnú Thrá Duach

Gaillimh - Contae na Gaillimhe 1,661

CBH06133 Grúpa Comhshaoil na Mala 
Raithní 

Plean Bithéagsúlachta agus 
Mapála Gnáthóg na Mala Raithní

Maigh Eo 4,000

CBH06134 John Kenny Oibreacha riachtanacha 
daingnithe agus caomhnaithe ar 
theach geata an eastáit, an Dún 
Mór, Darú, Co Laois

Laois 2,500

CBH06141 Paróiste na Nuachabhála de 
réir Plean Bainistíochta um 
Chaomhnú Rogh-Bheistrí

Shéipéal na Tríonóide Naofa do 
Shéipéal na Tríonóide Naofa, 
Cathair na Mart

Maigh Eo 5,000

CBH06142 Coiste um Fhorbairt 
Pharóistena Gráige

Bullseye Wood Heritage Plean um 
Chaomhnú

Gaillimh - Contae na Gaillimhe 4,500

CBH06145 Conor O'Toole ‘Get That Monster Off The Stage’– 
Tionscadal Chartlann Finbarr 
Donnelly

Corcaigh -  Cathair Chorcaí 1,800

CBH06148 Domini agus Ray Codd Oibreacha caomhantais ar an 
Mainistir Agaistíneach ag an 
Ionad Meánaoiseach ag Cluain 
Mín, Co. Loch Gorman

Loch Garman 10,000

CBH06149 Paróiste Chill Osnat Deisiú ar an gcliabhán adhmaid 
lofa agus deisiú agus péinteáil na 
bhfuinneog adhmaid bunaidh ag 
Séipéal na Lorgan Buí

Liatroim 8,000

CBH06152 Eilin O'Carroll Deisiúcháin éigeandála ag 
Firmount House

Cill Dara 5,000

CBH06154 Paróiste Shoird Athchóiriú Eaglais Cholm Cille na 
hÉireann

Baile Átha Cliath - Fine Gall 4,000

CBH06158 Mainistir Cnocán Iósaif, Ros 
Cré

Tuarascáil Dála ar Shéipéal na 
Mainistreach Mainistir Cnocán 
Iósaif, Ros Cré

Uíbh Fhailí 5,000

CBH06160 Páirc Sheireapúin Daingniú agus caomhnú ar bhinn 
thoir Shéipéal San Niocláis, 
Seireapún

Cill Chainnigh 8,000

CBH06162 Aontaobhas an Iolair Fhíréin Pleanáil um chaomhnú agus 
forbairt tionscadal le haghaidh 
tírdhreacha- scálaigh Páirc Dúlra 
Fhiáin Bogaigh i lár limistéar na 
Sionainne/ an Longfoirt

An Longfort, Ros Comáin 6,000

CBH06163 Club CLG Arravale Rovers Deisiú ar an Túr Uisce Stairiúil ag 
Páirc CLG Arraval Rovers

Tiobraid Árann - Tiobraid Árann 
Theas

10,000
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CBH06165 Cumann Forbartha Bhrú Brí/
Chnoc na Carraige

Caomhnú déantán damáistithe 
agus atá i mbaol ag Músaem De 
Valera agus Ionad Oidhreacht 
Bhrú Rí

Luimneach -  Contae Luimnigh 2,896

CBH06167 Na Proinsiasaigh Deisiú agus Cothabháil an 
tSéipéil agus fhoirgneamh na 
mainistreach

Ciarraí 8,000

CBH06168 Ardeaglais an Pharóiste 
Thuaidh

Athchóiriú agus caomhnú chláir 
um pósadh agus baisteadh an 
pharóiste ag Ardeaglais Mhuire

Corcaigh -  Cathair Chorcaí 3,500

CBH06169 Grúpa Comhshaoil na Mala 
Raithní

Tionscadal Geoi-dheartha na Mala 
Raithní

Maigh Eo 2,500

CBH06172 Iontaobhas Dúlra Lú Scéim um Chosaint na Geabhróige 
Bige ag Baile Trá

Lú 7,081

CBH06174 Cumann Pobail Bhaile na 
nGileánach agus an Cheantair

Plean Bainistíochta Choillearnach 
Bhaile na nGileánach

An Mhí 2,000

CBH06177 Reads Cutlers Limited Oibreacha riachtanacha 
caomhnaithe aghaidhe agus 
éadain siopa ar Reads Cutlers, 4 
Sráid na Parlaiminte, Baile Átha 
Cliath 2

Baile Átha Cliath - Cathair Bhaile 
Átha Cliath

10,000

CBH06183 Muintir Bháire Community 
Council

Plean um chaomhnú do Bharscoil 
Uí Dhálaigh ar Rinn Mhuintir 
Bháire

Corcaigh -  Contae Chorcaí 3,029

CBH06187 Nicholas Redmond Struchtúr sealadach aimsire 
a thógáil thar theach feirme 
traidisiúnta Loch Garman

Loch Garman 5,000

CBH06188 Rogh-Bheistrí Shéipéal San 
Parthalán

Séipéal San Parthalán-deisiú na 
bhfuinneog daite

Baile Átha Cliath - Cathair Bhaile 
Átha Cliath

6,000

CBH06193 Cumann Oidhreachta Laoise Plean um Chaomhnú do 
Chosantóir an Rátha, Port 
Laoise, Céim 2: Ceisteanna um 
Chaomhnú

Laois 6,000

CBH06194 Séipéal Bhaile na Sagart Baile na Sagart 15ú haois 
Tionscadal um Athchóiriú na 
Mainistreach - Céim 2

Dún na nGall 590

CBH06200 Club Rámhaíochta na 
Sionainne

Catalógú, caomhnú agus 
athphacáistiú chartlanna Chlub 
Rámhaíochta na Sionainne 1866

Luimneach -  Cathair Luimnigh 3,000

CBH06201 Gailearaí Lewis Glucksman Cothabháil agus taispeáint an 
Bhailiúcháin Ealaíne

Corcaigh -  Cathair Chorcaí 2,000

CBH06202 Cumann Seoirseach na 
hÉireann

Caomhnú fhuinneog chruanta 
phéinteáilte Thomas Jervais ag 
Séipéal Achair, Co. na Mí

An Mhí 10,000

CBH06206 Comhairle Contae an 
Chabháin

Plean Forbartha agus 
Caomhnaithe Chaisleán 
Saunderson agus Fhoirgnimh 
Stairiúla Chaisleán Saunderson

An Cabhán 4,000

CBH06210 Club Gunnaí an Chlocháin Bainistíocht Cearc Fraoigh, Cnoc 
na Gréige, Conamara

Gaillimh - Contae na Gaillimhe 1,000
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CBH06213 Jim Conaty Tuarascáil um Chaomhnú do 
Theach na Canála

Gaillimh - Contae na Gaillimhe 1,800

CBH06214 Ardeaglais Chárthaigh Caomhnú snoiteán, meánlann an 
bhalla thiar, Ardeaglais Chárthaigh

Port Láirge - Contae Phort Láirge 7,000

CBH06219 Institiúid Teicneolaíochta 
Bhaile Átha Cliath

Bailiúchán Gramafóin DIT 
Caruana Choiste um Caomhnú 
Shellac 2016

Baile Átha Cliath - Cathair Bhaile 
Átha Cliath

4,500

CBH06220 Dermott John Griffith An Teach Feirme, tionscadal ath-
thuíodóireachta

Port Láirge - Contae Phort Láirge 5,000

CBH06226 Cara Konig-Brock Ullmhú tuarascála um 
chaomhnú le haghaidh oibreacha 
riachtanacha ag an bPailliún 
Gairdíní, Teach Beaulieu

Lú 3,000

CBH06231 Eugene Mara Ath-thuíodóireacht ar theachín ag 
Baile Riocaird, an Chill Mhór

Loch Garman 6,000

CBH04905 Martyn Linnie, Coláiste na 
Tríonóide, Baile Átha Cliath

Ceardlanna idirghníomhacha 
fionnachtana agus foghlama sa 
Mhúsaem Zó-eolaíocha

Baile Átha Cliath - Cathair Bhaile 
Átha Cliath

2,500

CBH05073 Gene Anderson Deisiúcháin riachtanacha ar dhíon 
tuí foirgnimh liostaithe

Ros Comáin 3,500

CBH05097 Brendan Fox Deisiúcháin riachtanacha ar dhíon 
tuí

Dún na nGall 4,000

CBH05256 Bernard Browne Foilseachán "Medieval Wexford: 
Essays in memory of Billy Colfer"

Loch Garman 3,000

CBH05326 Grúpa Forbartha Ráth an 
Chuilinn

Taitneamhacht agus 
Comharthaíocht Léirmhínitheach 
Chonair Dhúlra na Banna

Loch Garman 1,000

CBH05335 Coiste Oidhreacht Humbert Tuarascáil um Chaomhnú ar an 
mBeairic Mhíleata, Béal an Átha, Co. 
Mhaigh Eo

Maigh Eo 3,000

CBH05393 Donald Feeley Ath-thuíodóireacht ar theachín ag 
Ceathrú Pháidín, Naomh Eoin, an 
Leithcheathrú, Co. Ros Comáin

Ros Comáin 4,500

CBH05403 Tionscadal Upstate Theatre Story Trail, stories of 
townspeople’s histories: Cruthú 
turais treoraithe leictreonaigh de 
Dhroichead Átha chun conair na 
dturasóirí a chomhlánú

Lú 4,000

CBH05427 Cumann Oidhreachta 
Mhóinteach Mílic

Ceiliúradh ar shaol agus ar 
fhulaingt William Edmundson

Laois 3,000

CBH05467 Baile Slachtmhar Neidín Glúineach Bhiorach a dhíothú ag 
Coillearnach Rinn na gCros

Ciarraí 1,500

TOTAL 794,200
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