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RÉAMHRÁ AN
CHATHAOIRLIGH
Bhí tionchar ollmhór ag paindéim Covid-19 ar an
domhan le bliain anuas. Cuireadh isteach go mór ar
an tsochaí anseo in Éirinn, chomh maith leis an
domhan ar fad. Tá an phaindéim i ndiaidh cur isteach
go mór ar gheilleagair agus bhí ar rialtais idirghabháil
a dhéanamh le dianghlasálacha forleathana mar
gheall uirthi, agus tá tionchar imeartha aici ar shláinte,
ar fhostaíocht agus ar chumas daoine a gceantair
féin a fhágáil fiú.
Chuidigh paindéim Covid-19 le béim a leagan ar
leochaileacht ár dtimpeallacht nádúrtha atá faoi
bhagairt mhór ag an athrú aeráide agus ag an téamh
domhanda. Spreag na géarchéimeanna reatha seo
roinnt tráchtairí ceannródaíocha chun díriú ar luach na
hoidhreachta nádúrtha agus cultúrtha agus ar an ról is
féidir leo a imirt i leigheas sóisialta agus i dtéarnamh
eacnamaíoch inbhuanaithe.

Agus Tuarascáil Bhliantúil na Comhairle Oidhreachta
á cur faoi bhur mbráid agam, tá áthas orm tuairisc
a thabhairt ar an athrú mór a tháinig ar an gcaoi
a ndearnamar ár gcuid oibre i mbliana. Agus béim
níos mó á leagan againn ar chomhspleáchas an dúlra
agus an chultúir, rinneamar teagmháil le pobal níos
leithne agus chuireamar seirbhís ar fáil atá níos
cuíchóirithe, agus níos ábhartha fós, agus níos
tairbhiúla dóibh siúd a úsáideann í. Neartaíodh na
hacmhainní airgeadais atá ar fáil dúinn agus tá an
Chomhairle agus an fhoireann tiomanta dá n-úsáid
éifeachtúil éifeachtach laistigh dár gcreat
nua dúshlánach.
Táim ag tnúth le hobair na Comhairle amach anseo
chun rannpháirtíocht an phobail san oidhreacht
a mhéadú ar gach bealach.

Ní hamháin gur acmhainní comhspleácha agus
leochaileacha iad an oidhreacht chultúrtha agus an
oidhreacht nádúrtha, áfach, ach tá gá acu freisin le
feabhsúchán ó thearcmhaoiniú agus róshaothrú.
Mar sin, má táimid chun an fhíor-acmhainn a bhaint
amach chun cur le cáilíocht na beatha, lena n-áirítear
fostaíocht inbhuanaithe a chruthú, ní mór dúinn
iad a bhainistiú ar bhealach cuimsitheach
eolasach tuisceanach.
Cuireadh téarma oifige na Comhairle Oidhreachta
2016–2020 i gcrích i mbliana. Chuir an Chomhairle
struchtúir i bhfeidhm a chosnaíonn agus a chuireann
ár n-oidhreacht shaibhir chun cinn agus ar fáil tríd an
bplean straitéiseach, Oidhreacht i Lár Báire, Plean
Straitéiseach na Comhairle Oidhreachta, 2018–2022.
Ba mhaith liom buíochas a ghabháil le mo chuid
iar-chomhghleacaithe go léir as a ndíograis, a n-obair
chrua agus a dtacaíocht.
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ATHBHREITHNIÚ AN
PHRÍOMHOIFIGIGH
FEIDHMIÚCHÁIN AR 2020
Comhthéacsanna
Tháinig ráig agus scaipeadh COVID-19 go luath in
2020, an ghéarchéim ba mhó a bhí roimh shochaí na
hÉireann riamh – anseo ar oileán na hÉireann agus ar
fud an domhain. Cé go mbaineann COVID-19 le
sláinte phoiblí go príomha, tá iarmhairtí antromchúiseacha gan fasach ag an víreas seo i gcónaí
ar gach gné dár saol agus ar an gcaoi a mairimid
agus a n-oibrímid ar fud oileán na hÉireann.
Tá tionchar na géarchéime agus na hiarmhairtí ar fad
a bhaineann leis braite ag an earnáil oidhreachta
agus ag an gComhairle Oidhreachta chomh maith.

Tosaíochtaí Straitéiseacha
Mar an gcéanna le comhlachtaí, gníomhaireachtaí
agus gnólachtaí eile san earnáil phoiblí, bhain ár
gcuid oibre go dlúth lenár bhfreagairt ar ghéarchéim
na paindéime domhanda in 2020. Bhí solúbthacht
agus nuálaíocht ag teastáil agus muid ag dul in
oiriúint don chianobair agus don chumarsáid fhíorúil.
Ba iad na treoirlínte sláinte poiblí, den chuid is mó,
a leag amach ár ngnáthamh laethúil agus conas
a chomhlíonamar ár gcuspóirí straitéiseacha agus
a rinneamar ár gcuid oibre mar eagraíocht. Trínár
gcuid oibre a athshamhlú, ligeadh don Chomhairle
Oidhreachta leanúint ar aghaidh ag díriú ar na
tosaíochtaí straitéiseacha chun freastal ar
shaoránaigh agus ar phobail, agus feasacht agus
meas ar an oidhreacht a mhéadú ar gach bealach.
Nuair a tháinig tionchar na paindéime chun solais
rinne an Chomhairle Oidhreachta meastóireacht
ar an gcaoi a bhféadfaimis, mar eagraíocht, cur go
straitéiseach le tacú leis an rialtas, leis an tsochaí
shibhialta agus leis an earnáil oidhreachta le linn
na géarchéime.
Toradh gan choinne a bhí ar na dianghlasálacha ná
spéis agus fiosracht nua, nó athnuaite uaireanta,
faoinár gceantair, faoin stair, faoin mbithéagsúlacht
agus faoin uathúlacht. D’iarr freagairtí nuálacha ar
riachtanais an lucht spéise nua seo go bhforbródh an
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Chomhairle Oidhreachta cláir fhíorúla faoi stiúir
saoránach, mar shampla ‘Know Your 5K’.
Tá Oidhreacht sna Scoileanna ar cheann dár gcláir
straitéiseacha ríthábhachtacha a chuireamar ar fáil le
linn na paindéime. Forbraíodh sraith ranganna
teagaisc ar líne idir mí an Mhárta agus mí Lúnasa.
Chuir na ranganna teagaisc seo leis an leabharlann
acmhainní a bhí ar fáil cheana féin ar an suíomh
gréasáin a bhaineann le hOidhreacht sna Scoileanna.
Bhí na hacmhainní spraíúil agus oideachasúil agus
dearadh iad chun meas agus fiosracht maidir le
hoidhreacht thógtha, nádúrtha agus chultúrtha na
hÉireann a spreagadh agus a fhorbairt. Thacaigh siad
le haidhmeanna agus cuspóirí churaclam an
Oideachais Shóisialta, Imshaoil agus Eolaíochta
chomh maith. Chuathas i dteagmháil le RTÉ Learn go
luath i mí Aibreáin chun deiseanna comhoibrithe
féideartha a phlé agus mar thoradh air sin foilsíodh
na ranganna teagaisc ar RTÉ Home School Hub i rith
mhí na Bealtaine agus cuireadh béim arís orthu roimh
an tSeachtain Oidhreachta Náisiúnta. Bhí an-chion ag
páistí agus teaghlaigh ar na ranganna teagaisc agus
d’éirigh go maith leis na comórtais a bhain leo.
Dúirt go leor tuismitheoirí gur bhain an teaghlach ar
fad an-sult as na gníomhaíochtaí agus na deiseanna
chun a bheith páirteach leis an oidhreacht áitiúil.
Gníomh ceannródaíoch ab ea é seachadadh an chláir
a aistriú ón seomra ranga go meán na scannán.
Méadóidh athlárú nuálach sheachadadh an chláir
‘Oidhreacht sna Scoileanna’ go formáid chumaiscthe,
‘ar an láthair’ agus i bhformáid thaifeadta, raon
geografach an chláir ‘Oidhreacht sna Scoileanna’,
mar gur féidir le go leor scoileanna atá lonnaithe go
hiargúlta rochtain a fháil ar na seisiúin ar líne anois. Is
dea-infheistíocht é freisin.
Agus muid tiomanta le dul chun cinn a dhéanamh le
Seachtain Oidhreachta Náisiúnta 2020, d’oibríomar le
pobail chun tacú leo ceiliúradh a dhéanamh ar líne ar
an oidhreacht i mí Lúnasa 2020. Buíochas le hathlárú
ár gcur chuige maidir le rannpháirtíocht saoránach
agus phobail, trí chumarsáid ghréasánbhunaithe,

Darragh O’Brien TD, an tAire Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta agus Virginia Teehan, Príomhfheidhmeannach
na Comhairle Oidhreachta ag Caisleán Shoird, le linn Sheachtain Oidhreachta Náisiúnta 2020.

méadaíodh an rannpháirtíocht i ngníomhaíochtaí
oidhreachta agus leathnaíodh próifíl na rannpháirtithe
oidhreachta chun lucht spéise níos óige agus roinnt
ball de phobail atá nua d’Éirinn a chur san áireamh.

Tionchair COVID-19 ar an Earnáil
Oidhreachta
Bhí tionchar mór ag COVID-19 ar earnáil na
hoidhreachta, cosúil le hearnálacha eile sa tsochaí.
Dúnadh áiteanna a bhain leis an earnáil oidhreachta,
cailleadh poist, bhí moill ann agus níos mó cianoibre.
Tá méadú tagtha ar an mbrú a bhaineann le líon na
gcuairteoirí ar roinnt láithreán oidhreachta agus bhí
go leor eagraíochtaí gnóthach agus iad ag forbairt
ábhar nua ar líne dóibh siúd atá ag clutharú nó atá
i mbun na scolaíochta baile.
Rinne an Chomhairle Oidhreachta suirbhé chun
tuiscint a fháil ar an tionchar seo ar an earnáil. Bhí sé
seo ar oscailt ón 23 Aibreán go dtí an 6 Bealtaine
(11 lá) ar ardán Survey Monkey. Meastar gur
scaipeadh an suirbhé ar thart ar 1,500 duine,
comhlacht agus gníomhaireacht, agus ar na meáin
shóisialta chomh maith. Cuireadh 510 freagra isteach.
Thug an suirbhé léargas ríthábhachtach ar shláinte na
hearnála oidhreachta le linn na géarchéime. Mar
fhreagra air sin, d’úsáid an Chomhairle Oidhreachta
na torthaí chun aighneacht a chur faoi bhráid an
Rialtais chun maoiniú a fháil don earnáil mar chuid de
Phacáiste Maoinithe Spreagtha COVID-19 a fógraíodh
i mí Iúil 2020.
Tugadh le fios i dtorthaí an tsuirbhé go raibh
saincheisteanna láithreacha ann d’eagraíochtaí
oidhreachta agus do ghrúpaí deonacha níos mó

maidir le solúbthacht ó mhaoinitheoirí, chomh maith
le bheith ag plé le sreabhadh airgid laghdaithe agus
brúnna eile. Tá an tábhacht a bhaineann le tacaíocht
leanúnach maidir le COVID-19 ón rialtais agus ón
tsochaí soiléir dar leis na freagróirí. Bhain trácht
coitianta a bhí le fáil sna suirbhéanna leis an ngá atá
ann le haghaidh tacaíocht deontais agus an tuiscint
go mbeidh sé dúshlánach an maoiniú céanna
a bhaint amach le haghaidh 2021.
D’athdhíríomar ár gcláir oibre, chuíchóiríomar
ár bpróisis agus d’oibríomar le comhpháirtithe chun
a chinntiú go raibh an oiread eolais agus ab fhéidir ar
fáil don earnáil ar raon iomlán na mbeart tacaíochta
ón Rialtas agus eile mar fhreagairt air sin.

Maoiniú Spreagtha COVID-19:
An Oidhreacht a Atógáil
I mí Iúil 2020, d’éirigh leis an gComhairle Oidhreachta
maoiniú €1m a fháil ón Rialtas chun tacaíocht bhreise
a chur ar fáil don earnáil oidhreachta agus chun
gníomhaíocht mhéadaithe in oibreacha caipitil
a spreagadh agus feabhas a chur ar na scéimeanna
deontais a bhí againn cheana féin. Tá sé mar aidhm
ag an scéim seo cur ar chumas pobail agus
eagraíochtaí neamhrialtasacha (ENRanna) oidhreachta
leanúint lena gcláir oibre reatha nó tionscnaimh nua
a thosú. Chuir an maoiniú ar ár gcumas an Scéim
Deontas Pobail, a raibh móréileamh uirthi, a athbhunú,
scéim a dhírigh ar thacaíocht a thabhairt do
thionscadail chaipitil a fheabhsaíonn rochtain agus
cuimsiú ar láithreáin oidhreachta, agus a chuir deachleachtas oidhreachta i bhfeidhm maidir le bainistiú
áiteanna, bailiúchán nó rudaí (foirgnimh san áireamh).
Thacaigh an scéim le trealamh riachtanach
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a cheannach freisin. Bhí an-tóir ar an scéim mhaoinithe
seo, agus fuarthas 313 iarratas le haghaidh 68
tionscadal. Ba é €2,731,031 an maoiniú iomlán
a lorgaíodh agus bronnadh €538,968 ar Thionscadail
Phobail. Baineadh úsáid as maoiniú eile chun Scéim
Tionscnaimh na mBailte Stairiúla, Líonra na mBailte
Éireannacha a bhfuil Balla thart timpeall Orthu agus
Iontaobhas Sainchomhartha na hÉireann a neartú.

An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil
agus Oidhreachta
Leis an Rialtas nuabhunaithe, tagann cúram
oidhreachta faoin Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil
agus Oidhreachta faoi stiúir an Aire Darragh O’Brien
TD. Bhíomar an-sásta leis an nuacht i mí Iúil 2020 gur
ceapadh Malcolm Noonan TD ina Aire Stáit um
Oidhreacht agus Athchóiriú Toghcháin.
D’fháiltigh an Chomhairle Oidhreachta roimh
chinneadh an Rialtais post tiomnaithe aireachta
sóisearaí a chruthú chun an cúram oidhreachta
a bhainistiú. Is aitheantas é aireacht shóisearach
thiomnaithe ar an tábhacht a bhaineann leis an
oidhreacht i saol gach saoránaigh, chomh maith leis
an méid is féidir léi a dhéanamh don turasóireacht,
don téarnamh geilleagrach agus, níos tábhachtaí fós,
do thodhchaí na tíre seo.
Léirigh an tAire Noonan agus an tAire O’Brien an
spéis atá acu san oidhreacht trína rannpháirtíocht le
grúpaí earnála agus in imeachtaí ar nós Sheachtain
Oidhreachta Náisiúnta 2020 agus ag cruinnithe na
Comhairle Oidhreachta.

Téarma na Comhairle Oidhreachta
2016–2020 agus Ceapachán Bhord
na Comhairle Oidhreachta
Tháinig deireadh le téarma na Comhairle Oidhreachta
i mí Iúil 2020. Ceapadh an Chomhairle, atá ag dul as
oifig anois agus a raibh Michael Parsons ina
Chathaoirleach uirthi, in 2016 agus rinne sí
maoirseacht ar thionscnamh agus ar chur i bhfeidhm
athchóirithe suntasacha ar rialachas corparáideach,
rud a rinne forbairt ar chumas eagraíochtúil na
Comhairle agus a chinntigh a hinbhuanaitheacht.
D’fhorbair an Chomhairle Oidhreacht i Lár Báire,
Straitéis na Comhairle Oidhreachta 2018–2022 freisin.
Seoladh an plean seo in 2018 ina leagtar amach fís
don Chomhairle agus ina léirítear an bealach chun an
fhís sin a bhaint amach.
Mar bhord deonach, bíonn comhaltaí na Comhairle
Oidhreachta flaithiúil lena gcuid ama agus saineolais.
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Is mór againn go léir a oibríonn san earnáil agus go
háirithe baill foirne na Comhairle Oidhreachta an
fhlaithiúlacht seo. Ba mhaith liom aitheantas
a thabhairt don mhéid a rinne comhaltaí na Comhairle
roimhe seo agus gabhaim buíochas pearsanta leo.
Chuireamar fáilte roimh cheapachán chomhaltaí nua
do bhord na Comhairle Oidhreachta, a bhfuil Michael
Parsons ina Chathaoirleach air, i mí na Samhna 2020.
Ghlac na hAirí O’Brien agus Noonan araon páirt,
go fíorúil, sa chéad chruinniú den Chomhairle
nuacheaptha a tionóladh ar an 3 Nollaig 2020.
Rinne an Chomhairle Oidhreachta comóradh 25 bliain
ar a bunú in 2020. Chuir srianta sláinte poiblí cosc ar
chomhordú imeachta poiblí. Rinne an tAire Malcolm
Noonan ceiliúradh ar an gcomóradh nuair a chuir sé
crann iúir i ngairdíní na Comhairle Oidhreachta. Ócáid
shiombalach thábhachtach don Chomhairle ab ea an
searmanas inar cuireadh an crann agus comóradh
á dhéanamh ar ár n-éachtaí le 25 bliain anuas.

Rialachas
Tháinig an Bord le chéile 10 n-uaire in 2020 agus
thug na cruinnithe, a bhí ar siúl ar líne go príomha
(8 n-uaire) deis do chomhaltaí boird dul i ngleic leis
na dúshláin atá roimh an eagraíocht agus iad ag
freagairt do na saincheisteanna a bhaineann le
géarchéim na paindéime.
I measc na n-ábhar a bhreithnigh an Bord i rith na
bliana bhí faomhadh na ndréachtchuntas reachtúil do
2019; chomh maith le faomhadh an Athbhreithnithe
ar Oidhreacht i Lár Báire, Straitéis na Comhairle
Oidhreachta 2018–2022; Athbhreithniú ar an gClár
um Chaighdeáin Músaem in Éirinn; Plean
Straitéiseach an Fhórsa Oibre; Plean Freagartha
COVID-19; agus an Plean um Leanúnachas Gnó.
Rinneadh athbhreithnithe leanúnacha ar fheidhmíocht
na bainistíochta oibríochtúla, lena n-áirítear
nuashonruithe rialta ar thionchar COVID-19 ar
fheidhmíocht oibríochtúil. Fuarthas tuarascálacha ón
gCoiste Iniúchóireachta, Riosca agus Airgeadais agus
ón gCoiste Pleanála Straitéisí maidir le hábhair
éagsúla i rith 2020.

Buíochas
Tá an Chomhairle Oidhreachta an-bhuíoch as an
tacaíocht leanúnach atá faighte againn in 2020 ón
iar-Roinn Ealaíon, Cultúir, Oidhreachta agus
Gaeltachta agus ón Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil
agus Oidhreachta nuabhunaithe, agus ó na hairí,
Josepha Madigan TD (An tAire Ealaíon, Cultúir,

Searmanas curtha crainn ag Ceanncheathrú na Comhairle
Oidhreachta chun comóradh a dhéanamh ar 25 bliain ó bunaíodh
an Chomhairle Oidhreachta – Virginia Teehan, an
Príomhfheidhmeannach le Malcolm Noonan TD, an tAire Stáit
um Oidhreacht agus Athchóiriú Toghcháin ag an Roinn Tithíochta,
Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta agus Michael Parsons, Cathaoirleach
na Comhairle Oidhreachta,

Oidhreachta agus Gaeltachta 2016–2020), Darragh
O’Brien TD, an tAire Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus
Oidhreachta, agus Malcolm Noonan TD, an tAire Stáit
um Oidhreacht agus Athchóiriú Toghcháin. Bhí na
hairí flaithiúil lena gcuid ama agus páirt á glacadh acu
in imeachtaí éagsúla agus i dtacaíocht a thabhairt dár
gcuid oibre. Táim buíoch freisin d’oifigigh na
Rannóige Oidhreachta, an Roinn Tithíochta, Rialtais
Áitiúil agus Oidhreachta, as a gcuid tacaíochta agus
comhairle leanúnaí.
Ba mhaith liom buíochas a ghabháil freisin lenár
gcomhpháirtithe sa rialtas áitiúil, go háirithe oifigigh
oidhreachta na n-údarás áitiúil, a d’oibrigh linn chun
tacú le cosaint agus ceiliúradh na hoidhreachta.
Is tacaíocht fhíorluachmhar i gcónaí é comhoibriú
ár gcomhghleacaithe ar fud gníomhaireachtaí agus
gnólachtaí seirbhíse poiblí i ngach gné dár gcuid
oibre, chomh maith le comhoibriú ghrúpaí na sochaí
sibhialta agus na hearnála neamhbhrabúis. Táim
an-bhródúil as a ndílseacht, a dtiomantas,
a bhfuinneamh agus an nuálaíocht ina gcuid oibre
thar ceann na hearnála oidhreachta.

Ag breathnú chun cinn
Ag deireadh 2018, leag an Chomhairle Oidhreachta
amach ár n-uaillmhian cúig bliana chun an oidhreacht
a chur i gcroílár shaol na hÉireann. Tá dúshláin
urghnácha don oidhreacht dhomhanda ag baint leis

an ráig de COVID-19 agus a leathadh, chomh maith le
himeachtaí eile in 2020 – lena n-áirítear bagairt
leanúnach an athraithe aeráide, éiginnteacht maidir
leis an mBreatimeacht, agus éiginnteacht
gheilleagrach agus gheopholaitiúil.
Léirigh an Chomhairle Oidhreachta in 2020 go
bhfuilimid athléimneach agus go bhfuil na scileanna
againn chun dul i ngleic le hathrú agus chun dul
i dtaithí ar threoracha agus ar bhealaí nua oibre.
Níl aon amhras ann go mbeidh cruth i bhfad níos
difriúla ar an tsochaí agus ar an ngeilleagar i ndiaidh
na géarchéime seo ná mar a bhí ag tús 2020. Beimid
ag díriú anois ar ár bhfís agus ár bpleananna
a athmhúnlú chun freagairt don athrú. Tá gach duine
ag an gComhairle Oidhreachta ag tnúth le bheith faoi
lánseol a luaithe is féidir chun aghaidh a thabhairt ar
dhúshláin agus oibriú lenár gcomhpháirtithe chun an
oidhreacht a chosaint agus a cheiliúradh.

VIRGINIA TEEHAN
Príomhoifigeach Feidhmiúcháin
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2.1

CÉ MUID FÉIN?

Is comhlacht poiblí í an Chomhairle Oidhreachta a oibríonn ar son leas an phobail. Bunaithe faoin Acht
Oidhreachta, 1995, is iad na feidhmeanna reachtúla atá aici ná beartais a mholadh chun ár n-oidhreacht náisiúnta
a aithint, a chosaint, a chaomhnú agus a fheabhsú. Soláthraíonn an tAcht Oidhreachta sainmhíniú cuimsitheach ar
oidhreacht, lena n-áirítear séadchomharthaí, réada seandálaíochta, réada oidhreachta amhail saothair ealaíne agus
saothair thionsclaíocha, doiciméid agus taifid ghinealaigh, oidhreacht ailtireachta, flóra, fána, gnáthóga fiadhúlra,
tírdhreacha, muirdhreacha, raiceanna, geolaíocht, gairdíní oidhreachta, páirceanna agus uiscebhealaí intíre.
Is í fís na Comhairle Oidhreachta go mbeidh an oidhreacht i gcroílár shochaí na hÉireann agus na cinnteoireachta
faoi 2022 agus go n-aithneofar Éire go hidirnáisiúnta mar ionad barr feabhais i mbainistiú oidhreachta, caomhnú
agus rannpháirtíocht an phobail. Leanfaimid orainn ag obair i gcomhpháirtíocht le pobail áitiúla, údaráis áitiúla,
grúpaí deonacha, ranna rialtais, gníomhaireachtaí éagsúla agus institiúidí cultúrtha náisiúnta chun an fhís seo
a bhaint amach. Cuirfimid síolta na dtionscadal nuálaíochta agus tacaíochta, a mbeidh tionchar dearfach agus
seasmhach sóisialta agus eacnamaíoch acu, le chéile.

2.2

ÁR mBORD

Is é an tAire Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta a cheapann comhaltaí boird na Comhairle Oidhreachta.
Tagann comhaltaí ó chúlraí éagsúla agus bíonn scileanna leathana acu. Tugann gach duine acu meascán iontach
de smaointe agus fuinneamh, rud a chuireann ar chumas na heagraíochta a bheith ag stiúradh, ag freagairt agus
ag soláthar go héifeachtach. Íoctar gach costas le comhaltaí boird de réir na dtreoirlínte agus na rialacha
atá leagtha síos ag an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe. Foilsítear sonraí na gcostas inár
dtuarascálacha bliantúla.
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1

Cathaoirleach: Michael Parsons
Cathaoirleach Chumann Oidhreachta Laoise $ Comhalta den Chomhairle Oidhreachta
ó mhí Eanáir 2012

Ceapadh na comhaltaí seo a leanas ar an mbord i mí na Samhna 2020
2

Fionnuala May (Ceaptha i mí Iúil 2016, athcheaptha i mí na Samhna 2020)
Ailtire an Chontae, Comhairle Contae Fhine Gall 2011 – an lá inniu $ Bhí sí ina comhalta
de Bhuanchoiste Ailtireachta na Comhairle Oidhreachta (2000–2010) $ Comhalta den
Chomhairle, Institiúid Ríoga Ailtirí Éireann, 2016–2021 $ Comhalta Boird, Cartlann
Ailtireachta na hÉireann

3

Michael Farrell
Iar-rúnaí Corparáideach agus Iar-stiúrthóir Acmhainní Daonna, UCC $
Príomhfheidhmeannach, Taighde Cliniciúil Éireann, 2020 – an lá inniu $
Príomhfheidhmeannach Eatramhach, Coláiste Ríoga na Lianna, 2018–2019

4

John Patrick Greene
POF agus Stiúrthóir Músaeim, EPIC, Músaem Eisimirce na hÉireann, Meán Fómhair 2019
– an lá inniu $ Comhairleoir/Úinéir, Greene Associates, 2017–2019 $ POF, Museums
Victoria in Melbourne, 2002–2017

5

Sammy Leslie
Coimeádaí, Eastát Chaisleán Leslie (branda), 1991 – an lá inniu $ Stiúrthóir, C L Projects,
2005 – an lá inniu $ Iontaobhaí Chaisleán Bhiorra OST 1990í go dtí an lá inniu $ Iontaobhas
Oidhreachta na hÉireann, Iontaobhaí idir 2006 agus 2016

6

Deirdre McDermott
Ailtire, Pleanálaí agus Uirbí agus Príomhoifigeach ag DMD Associates, 2002 – an lá inniu
$ Iar-uachtarán ICOMOS Ireland $ Comhalta bunaidh de Blue Shield Ireland $ Iarleasuachtarán agus comhalta de Choiste Comhairleach ICOMOS $ Tionólaí Climate
Conversations ICOMOS Ireland agus comhordaitheoir ar an gcéad siompóisiam eolaíoch ar
líne de chuid ICOMOS (2021) Living Heritage and Climate Change

7

Martina Moloney
Iar-phríomhfheidhmeannach, Comhairle Contae Lú; Comhairle Contae na Gaillimhe $
Comhalta, an Chomhairle Ealaíon, 2016 – an lá inniu $ Comhalta, an Coimisiún Náisiúnta
Maoirseachta agus Iniúchóireachta don Rialtas Áitiúil, 2014 – an lá inniu

8

An Dr Patricia O’Hare
Measúnóir, Clár na Comhairle Oidhreachta um Chaighdeáin Músaem in Éirinn 2016 – an lá
inniu $ Oifigeach Taighde agus Oideachais d’Iontaobhaithe, Teach Mhucrois, Cill Airne,
CLG, 1995 – an lá inniu $ Stiúrthóir, Suirbhé Seandálaíochta Cheantar Oileán Ciarraí,
Cumann Forbartha Cheantar Oileán Ciarraí, 1985–1993

9

John G Pierce
Iontaobhaí, Iontaobhas Carthanachta Otharlann Carthanachta, 2018 – an lá inniu $
Cathaoirleach, An Taisce, 2017–2019 $ Stiúrthóir, Punann agus Tagairtí, Margaíocht
Domhanda, Fujitsu, 2016–2017

10 Sheila Pratschke
Cathaoirleach, an Chomhairle Ealaíon, 2014–2019 $ Stiúrthóir, Centre Culturel Irlandais,
Páras, 2007–2013 $ Stiúrthóir, Ionad Tyrone Guthrie ag Eanach Mhic Dheirg, 2001–2006

11 An Dr Mary Tubridy
Príomhoifigeach, Mary Tubridy and Associates, 1995 – an lá inniu $ Stiúrthóir, Ceann
Taighde, Fóram Sléibhe na hÉireann
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2.3

ÁR bhFOIREANN IN 2020

Grúpa beag solúbtha an-spreagtha is ea foireann na Comhairle Oidhreachta. Treoraíonn saineolas,
neamhspleáchas agus tiomantas d’oidhreacht an ghrúpa cultúr na heagraíochta.
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1 VIRGINIA TEEHAN
Príomhoifigeach Feidhmiúcháin

CINN SEIRBHÍSE

OIFIGIGH GHAIRMIÚLA

FOIREANN RIARACHÁIN

2 IAN DOYLE

7 ALISON HARVEY

11 ANNE BARCOE

Ceann an Chaomhnaithe

3 BEATRICE KELLY
Ceann Beartais agus Taighde

4 MICHAEL O’BRIEN
Ceann Seirbhísí Gnó

5 MARK O’REGAN
Ceann Oideachais agus
Cumarsáide

Oifigeach Pleanála

8 COLM MURRAY
Oifigeach Ailtireachta

9 ANNA MEENAN
Bainisteoir Tionscadail na
Scéime Deontais GLAS

10 LORCAN SCOTT
Oifigeach Fiadhúlra

Cúntóir Pearsanta don
Phríomhfheidhmeannach agus
don Chathaoirleach

12 AMANDA RYAN
Riarthóir Deontas

13 GERARD CROKE
Riarthóir

14 MARTINA MALONE
Riarthóir

6 PAULA DROHAN

15 CHRISTENA RYAN

Ceann an Airgeadais

Riarthóir

SEIRBHÍSÍ COMHAIRLIÚCHÁIN
COMPASS INFORMATICS
Ionad Náisiúnta le Sonraí
Bithéagsúlachta

DHR COMMUNICATIONS
Bainisteoir Tionscadail, an
tSeachtain Oidhreachta Náisiúnta

LESLEY-ANN HAYDEN
Comhordaitheoir an Chláir um
Chaighdeáin Músaem in Éirinn

ABARTA HERITAGE
Bainisteoir Tionscadail Líonra na
mBailte Éireannacha a bhfuil Balla
thart timpeall Orthu

PAT REID
Bainisteoir Tionscadail
Heritagemaps.ie

MARIA WALSH
Bainisteoir Tionscadail um
Oidhreacht sna Scoileanna

An Chomhairle Oidhreachta $ Tuarascáil Bhliantúil 2020

10

2.4

CAD A DHÉANAIMID

Is comhlacht poiblí í an Chomhairle Oidhreachta a oibríonn ar son leas an phobail. Cuirimid sainchomhairle,
maoiniú, cláir oideachais agus abhcóideacht ar fáil agus iarracht á déanamh againn ár dtosaíochtaí
a chomhlíonadh.

TUGAIMID
COMHAIRLE
TACAÍMID LEIS
AN EARNÁIL
OIDHREACHTA

CUIRIMID EOLAS
AR FÁIL

OIBRÍMID LE
COMHPHÁIRTITHE

ARDAÍMID
FEASACHT
OIBRÍMID LE
POBAIL ÁITIÚLA
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TUGAIMID COMHAIRLE
Molann an Chomhairle Oidhreachta beartais agus
tosaíochtaí don Aire Cultúir, Oidhreachta agus
Gaeltachta maidir le saincheisteanna oidhreachta,
lena n-áirítear inbhuanaitheacht, bainistíocht
tírdhreacha, feirmeoireacht le meas ar an dúlra,
foraoiseacht agus athrú aeráide.

dtionscadal sin tá Uirlisí um Dhearadh Sráidbhailte
atá á stiúradh ag an bPobal, Clár na nOifigeach
Oidhreachta, Clár Oiliúna um Scrúdú Comhoibritheach
Sláinte ar Lár an Bhaile agus réimse leathan
tionscadal ar tugadh fúthu faoin Scéim Deontas
um Bainistiú Oidhreachta.

OIBRÍMID LE COMHPHÁIRTITHE
CUIRIMID EOLAS AR FÁIL
Bíonn an t-oideachas i gcroílár chlár oibre na
Comhairle Oidhreachta i gcónaí. Tá ról lárnach ag ár
scéim ‘Oidhreacht sna Scoileanna’, go háirithe, maidir
le spéis agus rannpháirtíocht ag an mbunleibhéal
a spreagadh. Tacaímid freisin le réimse leathan clár
forbartha gairmiúla a phléann le tírdhreach, pleanáil,
músaeim, seandálaíocht, cumarsáid agus
scileanna traidisiúnta.

ARDAÍMID FEASACHT
Lenár bhfoilseacháin, promóisin, na meáin shóisialta
agus an tSeachtain Oidhreachta Náisiúnta, a bhfuil
an-rath uirthi, déanaimid iarracht teagmháil
a dhéanamh le lucht spéise atá éagsúil ó thaobh an
chultúir de, eolas a thabhairt dó agus cumarsáid
a dhéanamh leis ar bhealach spraíúil. Tuigimid go
rímhaith an gá atá le luach agus áilleacht na
hoidhreachta a chur i gcuimhne do dhaoine le linn
ama ina mbíonn an oiread sin fadhbanna agus
imeachtaí eile ag tarraingt a gcuid airde.

Oibríonn an Chomhairle Oidhreachta le
comhpháirtithe, go háirithe ag an leibhéal áitiúil, chun
feasacht ar ár n-oidhreacht náisiúnta a mhéadú agus
chun aird a tharraingt ar a thábhachtaí atá sí do
bheartas poiblí agus don saol laethúil.
Is é an rud is tábhachtaí ná ár gcaidreamh leanúnach
le húdaráis áitiúla ar fud na tíre. Tá sé mar
phríomhchuspóir ag an gComhairle Oidhreachta
cuidiú le saineolas agus acmhainní a fhorbairt ag an
leibhéal áitiúil ó bunaíodh í i 1995. Is minic gurb iad
bainistíocht agus freagracht na hoidhreachta ag an
leibhéal áitiúil na bealaí is fearr chun a chinntiú go
dtugtar aire fhadtéarmach di agus chun an úsáid
inbhuanaithe a chinntiú chomh maith.
Tá sainchúram náisiúnta casta ag an gComhairle
Oidhreachta ar fud na hoidhreachta nádúrtha,
cultúrtha agus tógtha a chuireann iachall orainn
a bheith ag brath ar chomhoibriú le daoine eile chun
comhaidhmeanna a bhaint amach le chéile. Ina
theannta sin, cuireann an Chomhairle Oidhreachta
maoiniú lárnach ar fáil do roinnt comhlachtaí chun
tacú le riachtanais na hearnála agus chun cabhrú le
haidhmeanna comhroinnte a bhaint amach.

OIBRÍMID LE POBAIL ÁITIÚLA
Tá rannpháirtíocht an 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, ag cur eispéireas saibhir
turasóireachta ar fáil, chomh maith le cleachtas den
scoth maidir le haire a thabhairt do shócmhainní
luachmhara oidhreachta ár dtíre.
Ó bunaíodh an Chomhairle Oidhreachta i 1995, tá
bonneagar agus líonraí oidhreachta cruthaithe againn
chun a chur ar chumas pobal páirt a ghlacadh
i bhforbairt agus i gcaomhnú oidhreacht a gceantar
agus freagracht a ghlacadh aisti. Éiríonn linn mar
gheall ar an gcomhpháirtíocht le húdaráis áitiúla agus
le gníomhaireachtaí reachtúla. I measc thorthaí na

TACAÍMID LEIS AN EARNÁIL OIDHREACHTA
Déantar na tionscadail agus na tionscnaimh
a mhaoinímid, a nglacaimid páirt iontu nó a dtacaímid
leo ar bhealaí éagsúla ar aon dul leis an deachleachtas caomhnaithe. Cabhraíonn siad le
tacaíocht a thabhairt do líonra leathan gairmithe
oidhreachta ardoilte agus é a chothabháil, lena
n-áirítear caomhnóirí, tuíodóirí, tógálaithe,
éiceolaithe, seandálaithe, ailtirí caomhnaithe agus
coimeádaithe músaeim. Cuireann ár gcuid oibre le
hobair comhlachtaí oidhreachta stáit eile ag a bhfuil
príomhfhreagracht as cúram a thabhairt do mhaoin
faoi úinéireacht an stáit agus as limistéir faoi chosaint
a ainmniú, agus tógaimid ar an obair sin freisin.
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CLÁIR AGUS TIONSCNAIMH

Clár de chuid na
Comhairle Oidhreachta
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An tSeachtain Oidhreachta Náisiúnta i mBaile an Chaisleáin.
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SRACFHÉACHAINT AR 2020
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CLÁIR
STRAITÉISEACHA
2020
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An tSeachtain Oidhreachta Náisiúnta 2019 – Léiriú déanta ciseán.
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CLÁR
NA
nOIFIGEACH
OIDHREACHTA

Bhuail na hOifigigh Oidhreachta agus foireann na Comhairle
Oidhreachta leis an Uachtarán, Micheál D. Ó hUigínn ag
Áras an Uachtaráin (2019).
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Is príomh-chomhpháirtíocht straitéiseach é Clár
na nOifigeach Oidhreachta idir an Chomhairle
Oidhreachta agus údaráis áitiúla. Tá 29 oifigeach atá
fostaithe in údaráis áitiúla sa chlár náisiúnta seo.
Ceapadh Oifigigh nua Oidhreachta in 2020: Christine
Baker le Comhairle Contae Fhine Gall agus Deirdre
Black le Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth
an Dúin.

Bhí dúshláin roimh obair Oifigigh Oidhreachta na
nÚdarás Áitiúil agus na hearnála oidhreachta de
bharr phaindéim COVID-19. Agus iad ag freagairt do
shrianta a tugadh isteach mar thoradh ar an
bpaindéim, d’aithin Oifigigh Oidhreachta luach ár
n-oidhreachta nádúrtha, tógtha agus cultúrtha mar
ábhar taitneamhachta, éalaithe, rannpháirtíochta,
foghlama, dea-shláinte agus compoird.

Is é ról an Oifigigh Oidhreachta feasacht ar an
oidhreacht nádúrtha, thógtha agus chultúrtha a ardú;
comhairle agus eolas a chur ar fáil maidir le cúrsaí
oidhreachta don phobal agus d’fhoireann na
n-údarás áitiúil; sonraí a bhailiú agus taighde
a dhéanamh ar ghnéithe den oidhreacht; tionchar
a imirt ar bheartas oidhreachta agus é a fhorbairt;
dea-chleachtas a chur chun cinn maidir le cúrsaí
oidhreachta; agus Plean Oidhreachta Contae
a ullmhú agus a chur i bhfeidhm i gcomhar
le Fóram Oidhreachta Contae agus leis an
gComhairle Oidhreachta.

Bhí éileamh maith ar an leabhrán Gardening for
Biodiversity a scríobh Juanita Browne agus
a foilsíodh le tacaíocht ó Líonra Oifigigh Oidhreachta
na nÚdarás Áitiúil agus ón gComhairle Oidhreachta.
Dáileadh os cionn 90,000 cóip ar fud na tíre.
D’oibrigh Oifigigh Oidhreachta na nÚdarás Áitiúil le
pobail áitiúla, le grúpaí oidhreachta agus le daoine
aonair i gcomhpháirtíocht leis an gComhairle
Oidhreachta chun tionscadail oidhreachta a fhorbairt
agus chun an tSeachtain Oidhreachta Náisiúnta
a chur ar líne. Thacaigh Uiscebhealaí Éireann agus
Iascach Intíre Éireann, i gcomhpháirtíocht le Clár
Uisce na nÚdarás Áitiúil, Líonra na nOifigeach
Oidhreachta agus an Chomhairle Oidhreachta, leis an
gcomórtas scéalaíochta agus an leabhar dar teideal
Stories from the Waterside. Tugadh aitheantas do
roinnt tionscnamh de chuid Oifigigh Oidhreachta na
nÚdarás Áitiúil ag searmanais bhronnta náisiúnta in
2020, lena n-áirítear Dámhachtainí um Fheabhas sa
Rialtas Áitiúil de chuid Chambers Ireland,
Dámhachtainí Institiúid Pleanála na hÉireann agus
Dámhachtainí Chumann Chomhaltaí na
nÚdarás Áitiúil.

Cuireann an Chomhairle Oidhreachta maoiniú
páirteach ar fáil do phost an Oifigigh Oidhreachta in
údaráis áitiúla; sannann sí duine idirchaidrimh
tiomnaithe chun Clár na nOifigeach Oidhreachta
a chomhordú; eagraíonn sí an Clár Oiliúna agus
Forbartha Oidhreachta (forbairt ghairmiúil leanúnach
agus oiliúint d’Oifigigh Oidhreachta); agus cuireann
sí maoiniú comhionann bliantúil ar fáil do chur
i bhfeidhm Phleananna Oidhreachta na gContaetha.
Tacaíonn an Chomhairle Oidhreachta le riachtanais
oiliúna agus forbartha na n-oifigeach oidhreachta trí
Líonra Oifigigh Oidhreachta na nÚdarás Áitiúil.
Is é Joseph Gallagher, Oifigeach Oidhreachta,
Comhairle Contae Dhún na nGall, Cathaoirleach
reatha Líonra Oifigigh Oidhreachta na nÚdarás Áitiúil
agus tá Conor Nelligan, Oifigeach Oidhreachta,
Comhairle Contae Chorcaí, ina Leaschathaoirleach.
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LÍONRA NA nOIFIGEACH
OIDHREACHTA 2020
Derry
Donegal

Antrim

Tyrone

Down

Armagh

Fermanagh

Monaghan

Sligo
Leitrim

Mayo

Cavan
Roscommon

Louth

Longford
Meath
Westmeath

Dublin

Galway
Kildare

Offaly

Wicklow
Laois

Clare

Carlow
Tipperary
Limerick

Kilkenny
Wexford

Waterford
Kerry
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Cork
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Ceatharlach: Próiseas earcaíochta ar bun
An Cabhán: Anne Marie Ward
Teil: 049 4378614
Ríomhphost: amcurley@cavancoco.ie
Cathair Chorcaí: Niamh Twomey
Teil: 021 4924018
Ríomhphost: niamh_twomey@corkcity.ie
Contae Chorcaí: Conor Nelligan
Teil: 021 4285905
Ríomhphost: conor.nelligan@corkcoco.ie
An Clár: Congella McGuire
Teil: 065 6846408
Ríomhphost: cmcguire@clarecoco.ie
Dún na nGall: An Dr Joseph Gallagher
Teil: 074 9172576
Ríomhphost: heritage@donegalcoco.ie
Cathair Bhaile Átha Cliath: Charles Duggan
Teil: 01 2222856
Ríomhphost: charles.duggan@dublincity.ie
Baile Átha Cliath Theas: An Dr Rosaleen Dwyer
Teil: 01 4149222
Ríomhphost: rdwyer@sdublincoco.ie
Dún Laoghaire-Ráth an Dúin: Deirdre Black
Ríomhphost: dblack@dlrcoco.ie
Fine Gall: Christine Baker
Teil: 01-890 5691
Ríomhphost: christine.baker@fingal.ie
Cathair na Gaillimhe: Jim Higgins
Teil: 091 526574
Ríomhphost: jim.higgins@galwaycity.ie
Contae na Gaillimhe: Marie Mannion
Teil: 091 509198
Ríomhphost: mmannion@galwaycoco.ie
Ciarraí: Victoria McCarthy
Teil: 066 7183500
Ríomhphost: VMcCarthy@kerrycoco.ie
Cill Dara: Bridget Loughlin
Teil: 045 980791
Ríomhphost: bloughlin@kildarecoco.ie
Cill Chainnigh: Dearbhala Ledwidge
Teil: 056 7794925
Ríomhphost: derbhala.ledwidge@kilkennycoco.ie
Laois: Catherine Casey
Teil: 057 8664129
Ríomhphost: ccasey@laoiscoco.ie

Liatroim: Sarah Malone
Teil: 071 9620005
Ríomhphost: smalone@leitrimcoco.ie
Luimneach: Tom O’Neill
Teil: 061 407229
Ríomhphost: thomasoneill@limerick.ie
An Longfort: Máiréad Ní Chonghaile
Teil: 043 3340731
Ríomhphost: mnichonghaile@longfordcoco.ie
Lú: Brendan McSherry
Teil: 042 9324109
Ríomhphost: brendan.mcsherry@louthcoco.ie
Maigh Eo: An Dr Deirdre Cunningham
Teil: 094 9064902
Ríomhphost: dcunningham@mayococo.ie
An Mhí: An Dr Loreta Guinan
Teil: 046 9097507
Ríomhphost: heritage@meathcoco.ie
Muineachán: Shirley Clerkin
Teil: 047 73722
Ríomhphost: shclerkin@monaghancoco.ie
Uíbh Fhailí: Amanda Pedlow
Teil: 057 9346839
Ríomhphost: apedlow@offalycoco.ie
Ros Comáin: Nollaig Feeney
Teil: 090 6637100
Ríomhphost: nfeeney@roscommoncoco.ie
Sligeach: Siobhán Ryan
Teil: 071 9114482
Ríomhphost: heritage@sligococo.ie
Tiobraid Árann: Róisín O’Grady
Teil: 076 1066213
Ríomhphost: roisin.ogrady@tipperarycoco.ie
Port Láirge: Bernadette Guest
Teil: 076 1102668
Ríomhphost: bguest@waterfordcouncil.ie
An Iarmhí: Melanie McQuade
Teil: 044 9332098
Ríomhphost: Melanie.mcquade@westmeathcoco.ie
Loch Garman: Próiseas earcaíochta ar bun
Cill Mhantáin: Deirdre Burns
Teil: 0404 20100
Ríomhphost: dburns@wicklowcoco.ie
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PLEANANNA OIDHREACHTA
NA gCONTAETHA
Tacaíonn an Chomhairle Oidhreachta le cur
i bhfeidhm Phleananna Oidhreachta na gContaetha
atá á ndéanamh ag na hOifigigh Oidhreachta atá
lonnaithe in údaráis áitiúla. Seo a leanas achoimre
ar an obair a rinne Oifigigh Oidhreachta in 2020.

Oifigeach Oidhreachta
Chomhairle Contae an Chláir
Plean Uile-Éireann um Pailneoirí: Ar an
3 Feabhra shínigh Comhairle Contae an Chláir
creat-chomhaontú leis an Ionad Náisiúnta le Sonraí
Bithéagsúlachta chun tabhairt faoi ghníomhartha
chun tacú le pailneoirí i gContae an Chláir.

Lámhleabhar Foirne agus Tionscadal Oiliúna
um Dhea-Chleachtas Bithéagsúlachta
an Chláir: Ba é an chéad chéim den tionscadal seo
ná tuarascáil Anailíse ar Bhearnaí, ina ndearnadh
athbhreithniú ar chleachtais oibre reatha agus
scrúdú ar an acmhainn bhithéagsúlachta atá ar
fáil d’fhoireann Chomhairle Contae an Chláir chun
ceanglais oiliúna a shainaithint agus chun scrúdú
a dhéanamh ar conas is féidir cleachtais oibre a athrú
chun tairbhe na bithéagsúlachta. Bhí an tuarascáil
seo, mar aon le comhairliúchán foirne agus Ceistneoir
Bithéagsúlachta, mar bhonn eolais d’fhorbairt an
Lámhleabhair Acmhainní Bithéagsúlachta.
Rinneadh an dréacht den Lámhleabhar Acmhainní
Bithéagsúlachta (lena n-áirítear na Nósanna Imeachta
Comhshaoil maidir le Fál Sceach, Draenáil, Bainistiú
Féaraigh agus Bainistiú Crann agus Úsáid Luibhicídí)
a nuashonrú de réir aiseolais ó Roinn na mBóithre
agus ón Rannóg Pleanála. Cuireadh gné oiliúna
maidir le húsáid an Lámhleabhair ar fáil d’fhoireann
Chomhairle Contae an Chláir go luath in 2021.

Na Láithreáin um Thaispeántas
Bithéagsúlachta: Bhí sé mar aidhm ag an
tionscadal taispeántais bhithéagsúlachta deachleachtas maidir le bainistiú na bithéagsúlachta
a chur ar taispeáint, ag cruthú na feasachta agus
na teachtaireachta don athrú.
I measc na láithreán atá i gceist tá Páirc Tim Smythe,
Inis, Bogach Shionainne, Sionainn, Limistéar glas
poiblí ar bhóthar Chuar an Chláir i gCill Rois, Rinn na
mBan, Baile Uí Chogaráin, Cill Dalua, Páirc phoiblí
in aice leis an Eaglais i Sráid na Cathrach, Limistéar
triantánach ag acomhal Bhóthar Lios Ceannúir/Inis
Díomáin sa Leacht, Bóthar poiblí idir Inis Díomáin
agus an Leacht, Limistéar picnice trasna ó Eaglais Inis
Díomáin ar Bhóthar an Leachta, Páirc Cois Abhann,
An Scairbh, Reilig Bhaile Uí Chanann, Míleac.
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Iniúchadh agus Suirbhé ar Thoibreacha
Beannaithe an Chláir Tá dlús an-ard de
Thoibreacha Beannaithe per capita i gContae an
Chláir agus i gcoibhneas lena cheantar. Tá 241 Tobar
Beannaithe i dTaifead na Séadchomharthaí agus na
nÁiteanna do Chontae an Chláir. Is áiteanna naofa
iad na Toibreacha Naofa sa tírdhreach agus tá
ardmheas ag muintir an chontae orthu. Tá bunachar
sonraí cuimsitheach faisnéise curtha i dtoll a chéile ag
Michael Houlihan agus Tony Kirby, agus díríonn siad
go háirithe ar na Toibreacha Beannaithe nach bhfuil
mórán eolais fúthu nó na cinn nach bhfuil taifeadta
nó nach bhfuil in úsáid faoi láthair. Is éard a bheidh
i gceist leis an gcéad chéim eile den obair ná an
fhaisnéis a chur ar fáil don phobal agus leanfaidh an
tionscadal ar aghaidh ag ardú feasachta agus eolais
ar an oidhreacht shaibhir a bhaineann le Toibreacha
Naofa agus na háiteanna a bhfuil siad in 2021.

I measc na dtionscnamh oidhreachta agus
bithéagsúlachta eile in 2020 bhí críochnú
Shuirbhé Chontae an Chláir 2020 ar Ghabhláin
Ghaoithe agus foilsiú agus físléiriú ‘Building space for
nature: wildlife and buildings’. Reáchtáladh imeachtaí
ar líne le linn Sheachtain na Bithéagsúlachta agus na
Seachtaine Oidhreachta, leanadh le hobair ar chúrsaí
‘Reading Your Local Landscape’ agus ar láithreán
gréasáin Chartlann Oidhreachta Phobail an Chláir
iCAN. Cuireadh maoiniú ar fáil d’oidhreacht an Chláir
faoin gclár ‘Uchtaigh Séadchomhartha’, Ciste na
Séadchomharthaí Pobail agus deontais Oidhreachta
Pobail na Comhairle Oidhreachta, i measc
meicníochtaí eile um maoiniú oidhreachta.

Oifigeach Oidhreachta
Chomhairle Contae Chorcaí
Mar a tharla i measc earnálacha eile le linn 2020,
bhí tionchar suntasach ag Covid-19 ar earnáil na
hoidhreachta freisin. Cé go bhfágann sé sin go bhfuil
sé deacair bearta a dhéanamh do 2021, dá mba
chosúil le 2020 é, ba cheart go mbeadh maoiniú
na hoidhreachta in 2021 láidir go fóill mar go bhfuil
meas agus tuiscint ag dul i méid maidir leis an méid
a chuireann an oidhreacht ar fáil don tsochaí.
Léirítear é seo i méadú suntasach ar chaiteachas
oidhreachta i gContae Chorcaí in 2020, i gcomparáid
le leibhéil 2019. In 2021, déanfar obair ar chur
i bhfeidhm an Phlean Oidhreachta Náisiúnta nua
2030, agus déanfaidh Comhairle Contae Chorcaí an
rud céanna go luath, agus plean oidhreachta nua
á dhéanamh don Chontae.
Tugadh faoi roinnt tionscadal oidhreachta sa
Chontae in 2020 agus fuair an tAonad Oidhreachta
maoiniú díreach, dar luach €23,000, ón gComhairle
Oidhreachta do dhá thionscadal de chuid Phlean
Oidhreachta an Chontae. Le tacaíocht ón gComhairle
Oidhreachta, thug an tAonad Oidhreachta faoi
fhoilseachán ar Oidhreacht Seandálaíochta Chontae

Toibreacha Beannaithe sa Chlár. Íomhá le caoinchead ó Michael Houlihan.

Méara Chontae Chorcaí, an Clr Ian Doyle; Pleanálaí Sinsearach, Thomas Watt, Cathaoirleach Choiste Cuimhneachán Chomhairle Contae Chorcaí,
an Clr Susan McCarthy, Oifigeach Oidhreachta Chontae Chorcaí, Conor Nelligan, sa Chóbh chun ceiliúradh a dhéanamh ar chomóradh céad bliain
oidhreachta an athraithe ar ainm an bhaile ó Queenstown go Cóbh.
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Chorcaí, agus imleabhar a dó de leabhar dathúcháin
a léiríonn oidhreacht agus cultúr Chorcaí. Leanfar ar
aghaidh le foilseacháin atá á dtáirgeadh ag Aonad
Oidhreachta Chomhairle Contae Chorcaí in 2021.

Déantar infheistíocht in oidhreacht an Chontae
freisin trí Chlár Éire Ildánach, agus trí Straitéis Cultúir
agus Cruthaitheachta Chontae Chorcaí 2018–2022
a chomhlíonadh.

Tagann infheistíocht in oidhreacht an chontae
ó roinnt foinsí éagsúla, lena n-áirítear Líonra na
mBailte Éireannacha a bhfuil Balla thart timpeall
Orthu, a bhfuil Droichead na Bandan mar chuid de,
chomh maith le Cill na Mallach agus Eochaill.

Ina theannta sin, tá tacaíocht á tabhairt do
thionscadail oidhreachta trí réimse leathan
scéimeanna deontais de chuid na Comhairle
Contae, amhail an Scéim Deontais Ealaíon, Scéim
Deontais an Cheantair Bhardasaigh agus an Ciste
Feabhsúcháin Pobail.

Bronnadh €9,800 in 2020 le haghaidh Painéil
Léirmhíniúcháin i gCill na Mallach, agus fuair Grúpa
Tionscadal an Oileáin Mhóir €18,000 le haghaidh
Plean Caomhnaithe an Oileáin Mhóir, 2020, faoi
Chiste Tacaíochta na hEarnála Oidhreachta, 2020.
Rinneadh tuilleadh infheistíochta tríd an Roinn
Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta leis an
Scéim Infheistíochta don Oidhreacht Thógtha agus
leis an gCiste um Struchtúir Stairiúla.
Tacaíodh le 10 dtionscadal éagsúla ar luach €79,000
faoin Scéim Infheistíochta don Oidhreacht Thógtha
agus fuair ceithre thionscadal (ar tionscadal dhá
bhliain é ceann acu) maoiniú €171,000 faoin gCiste
um Struchtúir Stairiúla.
B’ionann an €250,000 seo agus nach mór dhá
oiread an mhaoinithe a fuair Contae Chorcaí faoi na
scéimeanna céanna in 2019.
Ina theannta sin, leithdháileadh €36,500 eile
faoi Chiste Phlean Gníomhaíochta Náisiúnta
Bithéagsúlachta an Rialtais ar Chomhairle Contae
Chorcaí trína hAonad Éiceolaíochta, a chabhraigh le
tionscadail éagsúla a mhaoiniú.
Táthar dearfach maidir le maoiniú faoi na scéimeanna
seo in 2021.
Forbairt shuntasach eile ná an fógra i Meán Fómhair
2020 ó Chiste Náisiúnta na Séadchomharthaí Pobail.
Fuair trí thionscadal i gContae Chorcaí maoiniú ón
gciste seo.
D’éirigh le seacht n-iarratas ón gContae i Scéim
Deontas Pobail na Comhairle Oidhreachta 2020,
agus leithdháileadh €39,536 san iomlán.
Bhí na tionscadail lonnaithe ar an Oileán Mór,
i mBaile Chaisleáin an Róistigh, sa Chóbh, i nGleann
an Phréacháin, sa Ghleanntán, i gCill Mhuire agus
i mBaile Mhistéala.
B’ionann an maoiniú foriomlán don oidhreacht
i gContae Chorcaí tríd an gComhairle Oidhreachta
agus a máthair-roinn, an Roinn Tithíochta, Rialtais
Áitiúil agus Oidhreachta agus €455,201 in 2020.
Is méadú suntasach é seo ar an leibhéal maoinithe in
2019, arbh ionann é agus €189,197.
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Tionscadal ar leith a fuair tacaíocht ó Éire Ildánach
ná físeán gairid a rinneadh chun Comórtas Ghairdín
Scoile Chontae Chorcaí a chur chun cinn. Bhí an Clr
Mary Linehan Foley, Méara Chontae Chorcaí, i scoil
áitiúil in Eochaill, a baile dúchais, le feiceáil sa léiriú.
Shaothraigh Aonad Oidhreachta Chomhairle Contae
Chorcaí beagnach €4,000 le linn 2020 le díolacháin
na sraithe foilseachán ar Oidhreacht Chontae
Chorcaí, sraith a fhásfaidh tuilleadh in 2021.
Níl i bhfoilsiú na sraithe seo ach sampla amháin den
chaoi a ndéanann Aonad Oidhreachta Chomhairle
Contae Chorcaí iarracht tuiscint níos fearr ar
oidhreacht an Chontae a chur chun cinn.
Tá teagmháil á déanamh le líon mór daoine go
leanúnach le nuashonruithe rialta ar an liosta
seoltaí, ar a bhfuil breis agus 1,750 faighteoir, agus
cothabháil leanúnach ar an láithreán gréasáin
Oidhreachta, a dtugann suas le 30,000 duine cuairt
air ar bhonn bliantúil. Déanann Oifigeach Oidhreachta
Chomhairle Contae Chorcaí an chuid oidhreachta de
www.corkcoco.ie a nuashonrú go rialta.
Cé gur tháinig laghdú ar líon na n-imeachtaí agus na
ngníomhaíochtaí oidhreachta fisiciúla in 2020, ní raibh
aon ghanntanas gníomhaíochta ann trí na meáin agus
tionscadail eile.
Thacaigh Comhairle Contae Chorcaí, in éineacht
le go leor Oifigeach Oidhreachta eile de chuid na
nÚdarás Áitiúil, leis an bhfoilseachán ‘Gardening for
Biodiversity’, agus scaip an tAonad Oidhreachta
na céadta cóip ar fud an chontae le linn 2020. Ina
theannta sin, chuidigh an tAonad Oidhreachta le
hAmharcóir na Léarscáile Oidhreachta Náisiúnta
freisin. Ina theannta sin, dháil an tAonad Oidhreachta
os cionn 500 crann (a fuarthas ó Chomhairle
na gCrann cúpla lá sular cuireadh Seachtain na
gCrann 2020 ar ceal) agus d’oibrigh sé freisin le
Comhairle Cathrach Luimnigh agus Comhairle Contae
Luimnigh agus tacaíocht á tabhairt aige do staidéar
na dTuirní Lín sa dá chontae. Thacaigh Aonad
Oidhreachta Chomhairle Contae Chorcaí freisin le
Staidéar ar Scréachóga Reilige le Cairde Éanlaith
Éireann (le tacaíocht ó Stiúrthóireacht Comhshaoil
Chomhairle Contae Chorcaí freisin) agus le suirbhé
seandálaíochta ar Bhéal na mBláth.

Thacaigh Aonad Oidhreachta Chomhairle Contae
Chorcaí freisin le tabhairt faoi fhíseán don
taispeántas ‘Ceiliúradh 2020 ar Stair Chorcaí’, inar
thug Méara Chontae Chorcaí óráid.
Leanadh ar aghaidh in 2020 le táirgeadh
Léarscáileanna Bailte Stairiúla do bhailte sa
Chontae (ag cur leis an Tionscadal Bailte Contae
a Ghníomhachtú), faoi stiúir sheandálaí an Chontae
i gcomhar le hOifigí na gCeantar Bardasach áitiúil.
Tá siad seo luachmhar mar tháirge turasóireachta
do Chontae Chorcaí agus tá cóipeanna de na
léarscáileanna ar fáil le híoslódáil saor in aisce
ar líne ar an láithreán gréasáin ‘Pure Cork’
(www purecork ie). Cuirfear tuilleadh léarscáileanna
ar fáil do bhailte ar fud an chontae in 2021.

An tSeachtain Oidhreachta
Bhí an tSeachtain Oidhreachta in 2020 an-difriúil
leis na cinn a chuaigh roimhe. Aistríodh ó imeachtaí
fisiciúla go réimse tionscadal a rinne grúpaí ar fud an
Chontae a chur chun cinn ar líne, agus i gcló, ar an
raidió agus ar mheáin eile.
Leag Comhairle Contae Chorcaí béim freisin ar
thionscadail mar chuid den tSeachtain Oidhreachta,
lena n-áirítear Seirbhís Leabharlainne Chomhairle
Contae Chorcaí, agus cuireadh beagnach
50 tionscadal ó Chontae Chorcaí chun cinn.

An tAonad Oidhreachta:
Cuid thábhachtach de ról an Aonaid Oidhreachta is ea
comhairle a thabhairt ag céim réamhphleanála agus
pleanála araon ar an tionchar a d’fhéadfadh a bheith
ag tograí forbartha ar oidhreacht an Chontae.
Tá sé tábhachtach machnamh a dhéanamh faoin
Oidhreacht Nádúrtha, agus oibríonn an tAonad
Oidhreachta agus an tAonad Beartais Phleanála
go leanúnach chun an oidhreacht sin sa Chontae
a chosaint agus a chur chun cinn.
Tá ról láidir ag an Aonad Oidhreachta ag leibhéal an
phobail freisin, agus é ag obair go dlúth le réimse
príomhpháirtithe leasmhara chun a chinntiú go
bhfuil an oidhreacht á cosaint, á cur chun cinn agus
á feabhsú ar an talamh ag an leibhéal áitiúil.

Cuimhneacháin:
Cuireadh srian suntasach ar ghníomhaíochtaí
cuimhneacháin sa Chontae mar gheall ar Covid-19
in 2020, agus cuireadh go leor imeachtaí ar ceal nó
cuireadh ar athló iad.
Mar sin féin, tacaíodh le roinnt imeachtaí beaga
comórtha, agus na treoirlínte sláinte poiblí ar fad
á gcomhlíonadh acu, amhail céad bliain an athraithe
ainm ó Queenstown go Cóbh i mí Iúil 1920.

Oifig Oidhreachta Chontae
Dhún na nGall
Ardaíonn an Oifig Oidhreachta feasacht, cuireann
sí comhairle ar fáil, bailíonn sí sonraí, forbraíonn
sí beartais agus cuireann sí dea-chleachtas
chun cinn maidir le hoidhreacht agus cuireann
sí Plean Oidhreachta an Chontae i bhfeidhm,
i gcomhpháirtíocht le Fóram Oidhreachta an Chontae
(www.donegalcoco.ie/heritage).
Bhuaigh Scéim Deontais Deisiúcháin Tuí Chomhairle
Contae Dhún na nGall Dámhachtain um Fheabhas
sa Rialtas Áitiúil de chuid Chambers Ireland,
‘Heritage and Built Environment’, agus bhuaigh
Tionscnamh Bailte Stairiúla Lána na hEaglaise
Dámhachtain Tionscadail Ardmholta an Uachtaráin
ag Dámhachtainí Institiúid Pleanála na hÉireann.
Fuarthas maoiniú €290,000 ón gComhairle
Oidhreachta agus ón Roinn Cultúir, Oidhreachta agus
Gaeltachta do Thionscnamh Bailte Stairiúla Ráth
Mealtain agus cuireadh Ciste na Séadchomharthaí
Pobail píolótach i bhfeidhm thar ceann Sheirbhís
na Séadchomharthaí Náisiúnta. Rinne an Oifig
Oidhreachta agus an Oifig Caomhnaithe na
tionscnaimh seo a chomhbhainistiú.
Áiríodh le cur i bhfeidhm Phlean Oidhreachta an
Chontae taighde agus oibreacha caomhnaithe ar
‘The Laurels’, teach mháthair an drámadóra Brian
Friel sna Gleannta; Treoir fuaime oidhreachta Cholm
Cille agus leabhar dathúcháin mar ullmhúchán do
chomóradh 1500 bliain ó rugadh Colm Cille; soláthar
cúig fhíseán dar teideal ‘Biodiversity in Your Back
Garden’; feachtas bithéagsúlachta ar an raidió
i gcomhpháirtíocht le hOifigí Oidhreachta Shligigh
agus Liatroma; dáileadh an leabhráin ‘Gardening for
Biodiversity’, ar éirigh go han-mhaith leis, arna chur
ar fáil ag Oifigigh Oidhreachta; Plean Caomhnaithe
Bhéal Átha Seanaidh, agus tuarascálacha
caomhnaithe ar eaglais agus reilig Naomh Náille,
Inbhear agus an ‘Droichead Adhmaid’, Dún Lúiche.
Ghlac an Oifig Oidhreachta páirt i gclár píolótach
fíorúil ‘Oidhreacht sna Scoileanna’ de chuid na
Comhairle Oidhreachta, agus rinne sí urraíocht ar an
gclár ceardlann ‘Wild About Nature’ do pháistí mar
chuid de Wainfest.
Fuarthas maoiniú do thionscadal faoi chrotaigh
i gcomhpháirtíocht le Cairde Éanlaith Éireann, do
mheasúnuithe ar ghnáthóga i reiligí stairiúla agus do
leabhrán ‘Wildlife in Buildings’ i gcomhpháirtíocht
le Comhairle Contae Chiarraí agus Cairde Éanlaith
Éireann. In ainneoin na teorainneacha a bhain le
COVID-19, d’éirigh go maith leis an tSeachtain
Oidhreachta i gContae Dhún na nGall agus aithníodh
í ag na Dámhachtainí Oidhreachta Náisiúnta.
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Feirm ceann tuí, Droim Ghormáin, Contae Dhún na nGall.

Féilte fíorúla Chontae na Gaillimhe.
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Oifig Oidhreachta Chontae
na Gaillimhe
Lean Oifig Oidhreachta na Comhairle Contae lena
cuid oibre le linn 2020 chun spéis, oideachas, eolas
agus mórtas in oidhreacht Chontae na Gaillimhe
a chur chun cinn. Seo a leanas roinnt de na
tionscadail ar tugadh fúthu in 2020:

Seoladh Treoir le Grianghraif ar Oidhreacht
Eaglasta Chontae na Gaillimhe i Leabharlann
Bhaile Locha Riach
Sheol an Clr Gabe Cronnolly, Leaschathaoirleach,
Comhairle Chontae na Gaillimhe an foilseachán
dátheangach dar teideal ‘Treoir le Grianghraif ar
Oidhreacht Eaglasta Chontae na Gaillimhe’.
Baineann an foilseachán seo, a bhfuil 187 leathanach
ann, leas as tuarascálacha iniúchóra, cartlann
ghrianghrafadóireachta agus torthaí doiciméadaithe
ó na sé bliana de chomhairliúchán pobail, taighde
oifige agus cuairteanna ar láithreáin ar 140 eaglais
i gContae na Gaillimhe. Is éard a bhí i gceist leis
an iniúchadh sé bliana ná grianghraif a thógáil de
na saothair ealaíne, den troscán agus de na feistis
go léir a sainaithníodh agus taifead a dhéanamh
orthu, chomh maith le comhairliúchán a dhéanamh
le páirtithe leasmhara, lena n-áirítear an chléir,
coimeádaithe, na pobail áitiúla agus na healaíontóirí
éagsúla a bhaineann leis na saothair ealaíne.
Ceadaíodh roinnt láithreán gréasáin agus bunachar
sonraí ar líne freisin chun eolas a fháil ar ealaíontóirí
agus ailtirí atá ag obair i réimse na healaíne agus
na hailtireachta eaglaise in Éirinn. Ina measc siúd
bhí láithreáin thiomnaithe do chleachtóirí gairmiúla,
láithreáin ghréasáin phearsanta ealaíontóirí,
gailearaithe ealaíne ar líne agus láithreáin ghréasáin
ghinearálta amhail láithreáin áitiúla phobalbhunaithe
agus láithreán gréasáin Oidhreacht Phobail na
Gaillimhe, www.galwaycommunityheritage.org.
Bailíodh agus tiomsaíodh faisnéis ar ailtireacht
na n-eaglaisí chomh maith leis na hailtirí agus na
dearthóirí a raibh baint acu le tógáil agus dearadh na
n-eaglaisí. Bhí láithreáin ghréasáin agus foilseacháin
phobail áitiúla ina bhfoinse an-luachmhar eolais
i roinnt cásanna.
Is féidir leithead an iniúchta a fheiceáil go soiléir
san fhoilseachán seo a thugann léargas iontach
ar thábhacht seandálaíochta, staire, ailtireachta,
ealaíonta agus amhairc na hacmhainne oidhreachta
eaglasta inár gcontae.
Taispeánann an leabhar na sócmhainní saibhre
oidhreachta eaglasta atá sa chontae. Tugann sé blas
de shaibhreas na hoidhreachta eaglasta i gContae
na Gaillimhe don phobal, don chléir, do chomhairlí
tréadacha, do riarthóirí, d’acadóirí, d’ealaíontóirí agus
do dhaoine a bhfuil suim acu san oidhreacht.

Tionscadal Oidhreachta Geolaíochta
Is é aidhm an tionscadail treoir acmhainní geolaíochta
a fhorbairt do Scoláirí an Teastais Shóisearaigh. Ós
rud é gur críochnaíodh an tIniúchadh ar Oidhreacht
Gheolaíochta na Gaillimhe ag deireadh 2019, agus
go raibh na bunábhair ann chun roinnt acmhainní
litríochta oideachais agus faisnéise ginearálta
a fhorbairt don chontae, an chéad chéim a bhí
ann ná leabhar oibre do scoileanna ar oidhreacht
gheolaíochta Chontae na Gaillimhe a chruthú
agus a fhorbairt. Is iomaí buntáistí oideachais
a bhaineann le leabhair oibre ar ábhair eolaíochta
atá beagán casta, amhail geolaíocht, agus tuigtear
go rímhaith iad. Tugann siad deis do pháistí oibriú
go neamhspleách, agus i ngrúpaí chomh maith.
Cuireann siad plé suimiúil chun cinn, chomh maith le
hanailís dhomhain ar an ábhar. Bíonn siad siamsúil,
agus cuirtear oideachas láidir ar an ábhar ar fáil mar
go bhfuil na fíricí ceart. Múineann siad scileanna
smaointeoireachta criticiúla, cinn atá dírithe ar
cheantar baile an duine go háirithe. Agus líonann
siad bearnaí oideachais, rud a bhí ina fhadhb i gcónaí
maidir leis an ngeolaíocht go pointe áirithe.
Tá achoimre laethúil Béarla ar stair gheolaíoch
Chontae na Gaillimhe sa leabhar oibre, agus tá go
leor léaráidí a rinneadh go speisialta ann chun cuid
de na smaointe níos casta atá taobh thiar de stair
gheolaíoch carraigeacha sa chontae a léiriú. Tugtar
achoimrí réigiúnacha ar stair na buncharraige, agus
déantar cur síos ar láithreáin áirithe aitheanta ar
fud an chontae a bhfuil gnéithe geolaíochta ar leith
acu. Tá an téacs breac le go leor grianghraf daite
ardchaighdeáin, agus cabhraíonn tráthanna na gceist
agus ceisteanna le múnla fiosrúcháin an leabhair
oibre a chur i bhfeidhm i gcónaí. Déanann cuid mhór
maidir leis an ngeolaíocht sa ghnáthshaol i nGaillimh
ag an deireadh iarracht acmhainní an Domhain
sa chontae a nascadh le gnéithe talmhaíochta,
tionsclaíocha agus oidhreachta. Ina theannta sin,
cuireadh físeáin Gheo-oidhreachta ar líne maidir le
Geolaíocht na Gaillimhe le chéile don tSeachtain
Oidhreachta. Tá sé i gceist an téacs a aistriú go
Gaeilge in 2021 agus an leabhar oibre a phriontáil
agus a dhearadh.

Tionscadal Geopháirc Dhúiche Sheoigheach
agus Lochanna an Iarthair
Is é aidhm an tionscadail ná geopháirc a fhorbairt
sa cheantar mórthimpeall ar Dhúiche Sheoigheach
ar an teorainn idir Gaillimh agus Maigh Eo, agus
Loch Measca, Loch Ceara agus Loch Coirib, agus
é mar chuspóir iarratas a dhéanamh ar stádas
iomlán mar Gheopháirc Dhomhanda UNESCO. Is
áiteanna geolaíochta a bhfuil tábhacht idirnáisiúnta
leo geopháirceanna, áiteanna a bhainistítear le
coincheap iomlánaíoch cosanta, oideachais agus
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forbartha geilleagraí. Níl aon stádas dlíthiúil breise ná
srianta pleanála ag gabháil le stádas mar Gheopháirc
UNESCO ar an reachtaíocht áitiúil, náisiúnta nó AE
atá i bhfeidhm cheana. Tá an tOifigeach Oidhreachta
ina chomhalta den ghrúpa stiúrtha agus freastalaíonn
sé ar chruinnithe. Chun tuilleadh eolais a fháil, féach
anseo: https://joycecountrygeoparkproject.ie/ga/

Gaillimh, Réigiún Iarthar na hÉireann na
dTionscadal Oidhreachta Gastranómaí 2020
Lean an Oifig Oidhreachta ar aghaidh ag obair le
pobail agus le heagraíochtaí áitiúla ag bailiú eolais
maidir le hoidhreacht gastranómach an chontae
agus ag cruthú nithe scríofa, fuaime agus físe don
láithreán gréasáin.

Alcock agus Brown
Dearadh agus cuireadh dhá leabhar oibre
dhátheangacha a bhaineann le Alcock agus Brown
i gcló do Ranganna Sóisearacha agus Sinsearacha
i mBunscoileanna. Dáilfear na leabhair oibre ar
bhunscoileanna i gcontae na Gaillimhe.
Scéim Deontais Oidhreachta mar chuid de Dheontais
Phobail: Rinneadh measúnú ar dheontais, sannadh
coinníollacha, tugadh cúnamh do ghrúpaí agus do
scoileanna agus próiseáladh íocaíochtaí deontais.

Athenry Medieval Walled Town: Past and
Present [Baile Múrtha Meánaoiseach Bhaile
Átha an Rí: An Saol Inné agus Inniu], Leabhrán
Grianghraf: Teach na mBráthar Doiminiceach, Baile
Átha an Rí
Tugann an foilseachán seo léargas ar oidhreacht
shaibhir mheánaoiseach Bhaile Átha an Rí. Leagtar
amach ann freisin an obair chaomhnaithe atá déanta
le 13 bliana anuas agus liostaítear ann acmhainní
a cuireadh ar fáil a bhfuil suim ag daoine éagsúla
iontu, lena n-áirítear scoileanna áitiúla, gnólachtaí
agus iad siúd a bhfuil suim acu i stair agus oidhreacht
áitiúil, agus cuairteoirí ar Bhaile Átha an Rí. Leagann
sé béim freisin ar obair chomhpháirteach an choiste
áitiúil, an phobail, Chomhairle Chontae na Gaillimhe,
na Comhairle Oidhreachta agus Líonra na mBailte
Éireannacha a bhfuil Balla thart timpeall Orthu
maidir leis an acmhainn oidhreachta mheánaoiseach
dhochreidte seo atá i mBaile Átha an Rí a chaomhnú,
a bhainistiú agus a chur chun cinn, lena gnéithe
oidhreachta éagsúla amhail an Geata Thuaidh, Teach
na mBráthar Doiminiceach, an Caisleán srl. Chun
leagan den fhoilseachán seo a fheiceáil ar líne téigh
chuig https://heritage.galwaycommunityheritage.
org/content/heritage-publications/athenry-medievalwalled-town-2

Lá na mBailte Múrtha Fíorúil, Baile Átha an Rí
Bhí an lá spraoi seo do theaghlaigh ar siúl Dé
Domhnaigh an 16 Lúnasa 2020 agus an téama
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a bhí ann ná ‘Foghlaim ónár nOidhreacht’. Cuireadh
imeachtaí ar siúl a d’oir do gach aoisghrúpa agus bhí
téama láidir oideachais agus feasachta ag baint leo.
Mar gheall ar Covid19 aistríodh Lá na mBailte Múrtha,
Baile Átha an Rí go hardán fíorúil i mbliana. Dearadh
Lá na mBailte Múrtha Fíorúil, Baile Átha an Rí, 2020
le bheith ionchuimsitheach, inrochtana, spraíúil
agus saor in aisce do chách le hé a fheiceáil ar ár
láithreáin gréasáin agus ar ardáin na meán sóisialta.
Léirigh an clár stair mheánaoiseach Bhaile Átha
an Rí agus tá sé ar ardán ar líne chun ceardaíocht,
bia, ceol, ealaíon agus armra, sócmhainní saibhre
oidhreachta an bhaile, a thaispeáint. Léirigh na 39
físeán, podchraoladh agus doiciméad saibhreas na
hoidhreachta tógtha agus cultúrtha i mBaile Átha
an Rí na meánaoise. Cuireadh é seo ar fáil ar líne
ar Facebook Galway Beo agus ar https://heritage.
galwaycommunityheritage.org/content/category/
topics/athenry-virtual-walled-town-day

Féile Fhíorúil Mheánaoiseach Bhaile Locha
Riach
Mar gheall ar Covid19 b’éigean d’Fhéile
Mheánaoiseach Bhaile Locha Riach aistriú go hardán
ar líne. Téama na féile ná ‘Foghlaim, Nasc agus
Ceiliúir ár Stair Mheánaoiseach’. Forbraíodh breis
agus 40 físeán, gníomhaíocht agus podchraoladh
agus dearadh iad le bheith ionchuimsitheach,
inrochtana, spraíúil agus saor in aisce do chách
le hiad a fheiceáil ar ár láithreán gréasáin agus ar
ár n-ardán ar na meáin shóisialta. Taispeánadh
an t-imeacht ar líne seo den chéad uair ar
leathanach Facebook Galway Beo ar an 23 Lúnasa
agus ar an láithreán gréasáin https://heritage.
galwaycommunityheritage.org/content/category/
topics/loughrea-virtual-medieval-festival
Forbraíodh é i gcomhpháirtíocht le Coiste
Fhéile Mheánaoiseach Bhaile Locha Riach agus
mhaoinigh Comhairle Chontae na Gaillimhe agus an
Chomhairle Oidhreachta é. Uaslódáladh 41 físeán,
scannán, podchraoladh agus doiciméad ar an
láithreán gréasáin agus tá siad ar fáil saor in aisce
do chách chun taitneamh a bhaint as oidhreacht
mheánaoiseach Bhaile Locha Riach agus chun
feasacht níos fearr a fháil uirthi.

Loughrea Medieval Town: Past and Present
[Baile Meánaoiseach Bhaile Locha Riach:
An Saol Inné agus Inniu], Leabhrán
Déanann Loughrea Medieval Town: Past and Present
iarracht feasacht, eolas agus mórtas a chruthú
i leith oidhreacht shaibhir mheánaoiseach Bhaile
Locha Riach agus mar thoradh air sin déanfar
bainistíocht agus caomhnú níos fearr ar an acmhainn
thábhachtach oidhreachta seo. Tugtar breacchuntas sa leabhrán ar stair an bhaile mheánaoisigh
agus leagtar béim ar na príomhfhoirgnimh, na
príomhstruchtúir agus na príomhdhoiciméid atá ar

fáil chun cabhrú leis an bpobal áitiúil agus leis an
gcuairteoir tuiscint leathan a bheith acu ar ghnéithe
meánaoiseacha an bhaile. Leagtar amach ann freisin
obair Choiste Fhéile Mheánaoiseach Bhaile Locha
Riach, Comhairle Chontae na Gaillimhe, Líonra na
mBailte Éireannacha a bhfuil Balla thart timpeall
Orthu agus an Chomhairle Oidhreachta ó 2014 go dtí
an lá atá inniu ann.

Éire Ildánach:

GlanFest
Tugadh cúnamh do Ghrúpa Oidhreachta Ghleann
na Madadh Bhuíbheanach i bhforbairt GlanFest
agus féile oidhreachta ar líne don diaspóra.
Chun tuilleadh eolais a fháil, féach anseo:
https://www.glenamaddyheritage.com/events/

Ionad Cuairteoirí Chath Bhéal Átha
na Sluaighe

Rinne an Oifig Oidhreachta na tionscadail seo
a leanas mar chuid de thionscnamh Chomhairle
Chontae na Gaillimhe Éire Ildánach in 2020:

D’oibrigh an Oifig Oidhreachta i gcomhpháirt leis
an Rannóg Seirbhísí Corparáideacha ar acmhainní
oideachais a fhorbairt d’Ionad Cuairteoirí Chath Bhéal
Átha na Sluaighe.

Nochtann ‘Golden Wings’ saol rúnda
Scréachóga Reilige na hÉireann

Tionscadal Bithéagsúlachta

Leanann ‘Golden Wings’ turas Scréachóg bhaineann
Reilige ó bhriseadh na huibhe go dtí tús a teaghlaigh
féin, agus an taithí atá aici idir an dá linn. Amharcann
an léitheoir ar an domhan trí shúile ‘Golden Wings’,
rud a thugann tuiscint uathúil ar shaol na Scréachóg
Reilige agus ar na dúshláin atá rompu faoin tuath
nua-aimseartha in Éirinn.
Cosúil le go leor éan eile ar thalamh feirme in Éirinn,
tá níos lú acmhainní agus gnáthóg oiriúnach ar fáil
don Scréachóg Reilige mar thoradh ar an tírdhreach
talmhaíochta atá ag athrú. Tá laghdú tagtha ar
dhaonraí na Scréachóg Reilige agus cé nach bhfuil
Scréachóg Reilige san fhiántas feicthe ag formhór
na ndaoine riamh, tá siad fós ar cheann de na héin is
cáiliúla atá againn. Gabhann ‘Golden Wings’ an spéis
nádúrtha atá ag páistí i Scréachóga Reilige agus
fiosraíonn sé cuid de na cúiseanna go bhfuil siad
chomh neamhchoitianta sin faoin tuath in Éirinn ar
bhealach atá inrochtana agus tarraingteach do pháistí.
Cairde Éanlaith Éireann agus Oifig Oidhreachta
Chomhairle Chontae na Gaillimhe a chuir an leabhar
ar fáil agus is gníomh é de chuid Phlean Oidhreachta
agus Bithéagsúlachta Chontae na Gaillimhe 2017–
2022 agus Straitéis Cultúir agus Cruthaitheachta
Chontae na Gaillimhe 2018–2022. Mhaoinigh Éire
Ildánach agus Comhairle Chontae na Gaillimhe é.

An Tírdhreach a Léamh: Tionscadal
an Chreagáin
Cuireadh treoir phóca ar fáil d’oidhreacht an
Chreagáin in 2020, an dara céim den tionscadal seo.
Agus é mar thoradh ar chomhpháirtíocht le Líonra
Oidhreachta agus Turasóireachta an Chreagáin,
déantar cur síos ar 28 láithreán oidhreachta i mbaile
an Chreagáin agus timpeall air. D’oibrigh Zena
Hoctor, Comhairleoir Oidhreachta, leis an ngrúpa
oidhreachta agus turasóireachta áitiúil sa Chreagán
a thug faoi ‘Tírdhreach a Léamh’ chun an leabhrán
seo a chur le chéile. Táirgeadh 5000 leabhrán ar an
iomlán agus tá siad á ndáileadh go háitiúil.

Cuireann an tOifigeach Oidhreachta comhairle
agus treoir ar fáil maidir le gnéithe éagsúla den
bhithéagsúlacht, lena n-áirítear plandáil crann,
déileáil le speicis ionracha agus pleananna pailneoirí
do na Bailte Slachtmhara, agus Grúpaí Pobail agus
Scoileanna ar fud an chontae.

Buzz na Gaillimhe!
Bhí Lá Idirnáisiúnta na Bithéagsúlachta ar siúl ar
an 22 Bealtaine agus an aidhm a bhí leis ná luach
na bithéagsúlachta inár ngnáthshaol a cheiliúradh.
Téama 2020 ná ‘Tá ár réitigh le fáil sa nádúr’, rud
a léiríonn an cumas réitigh nádúrbhunaithe a úsáid
chun feabhas a chur ar chaighdeán na beatha agus
ar an domhan nádúrtha a mbímid ag brath air.
Rinne Comhairle Chontae na Gaillimhe ceiliúradh
ar Lá Idirnáisiúnta na Bithéagsúlachta agus ar an
tSeachtain Náisiúnta Bithéagsúlachta go fíorúil le
‘Buzz na Gaillimhe’. Bhí téama difriúil ann a bhain leis
an mbithéagsúlacht gach lá de ‘Buzz na Gaillimhe’,
lena n-áirítear fócas ar éin, fálta sceach agus crainn,
obair ghrúpaí na mBailte Slachtmhara, uisce agus
fiadhúlra, pailneoirí, tionscadail bhithéagsúlachta
phobalbhunaithe, acmhainní do scoileanna agus do
pháistí, agus ar deireadh conas a bheith i do laoch
bithéagsúlachta.
An ní a bhí i gceist le ‘Buzz na Gaillimhe’ ná daoine
a nascadh leis an dúlra agus iad a spreagadh chun
an domhan nádúrtha, a mbímid ar fad ag brath air,
a chosaint.
Oibríonn go leor grúpaí pobail, grúpaí de chuid na
mBailte Slachtmhara agus scoileanna i nGaillimh gan
staonadh chun ár n-oidhreacht nádúrtha a chosaint
agus a fheabhsú agus léirigh ‘Buzz na Gaillimhe’
roinnt dá gcuid oibre agus cuireadh acmhainní
ar fáil do thionscadail agus do ghníomhaíochtaí
amach anseo mar chuid de. Reáchtáladh comórtas
seachtaine freisin i gcomhpháirtíocht le Galway
Bay FM agus iarradh ar dhaoine a ngrianghraif
bhithéagsúlachta agus fiadhúlra a roinnt agus
bronnadh duaiseanna gach lá.
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Chun tuilleadh eolais a fháil faoin tionscnamh seo,
féach: https://biodiversity.galwaycommunityheritage.
org/https://www.facebook.com/peopleandnature/
https://www.youtube.com/channel/UC_
bWW4CrzofP-4HlMwjTMfg

Bhí Comhairle Chontae na Gaillimhe
ina comhpháirtí i bPlean Uile-Éireann
um Pailneoirí
Tá ról ceannasach ag comhairlí maidir le hoileán na
hÉireann a dhéanamh ina áit inar féidir le pailneoirí
maireachtáil agus bheith faoi bhláth agus dá bhrí sin
chláraigh Comhairle Chontae na Gaillimhe don Phlean
Uile-Éireann um Pailneoirí i Meán Fómhair 2020.
https://pollinators.ie/councils/council-partners/

Físeán agus Acmhainní Oideachais Phortach
Cheathrú na gCapall
Ba iad Cairde Éanlaith Éireann agus Comhairle
Chontae na Gaillimhe a rinne físeán a tugadh
‘Life on the bog’ air, agus mhaoinigh an Roinn
Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta (an
Plean Gníomhaíochta Náisiúnta Bithéagsúlachta)
é; cuireann an físeán bithéagsúlacht shaibhir
Cheathrú na gCapall ar taispeáint, an fiadhúlra
atá ag filleadh go mall ar an bportach agus na
hiarrachtaí chun an suíomh speisialta seo a athbhunú.
Taispeánadh an físeán ar nuacht RTÉ agus bhí sé
le feiceáil freisin sa phreas áitiúil agus náisiúnta.
Cuireadh acmhainní oideachais eile ar fáil a bhain le
‘Portach Beo na Gaillimhe’ i dteannta leis an bhfíseán.
Chun tuilleadh eolais a fháil, féach: https://heritage.
galwaycommunityheritage.org/content/category/
topics/carrownagappul-bog

Ginealach na Gaillimhe
Insíonn taifid ár staire teaghlaigh dúinn faoinár sinsir
agus tugann siad léargas dúinn ar an saol a bhí
acu. Tá gach teaghlach difriúil ach tá an próiseas
chun tuilleadh eolais a fháil fúthu díreach mar an
gcéanna; dírítear ar dhaoine, ar áit agus ar am. Tá
sraith de 9 bhfíseán curtha le chéile chun cabhrú le
daoine tuiscint a fháil ar na foinsí taifeadta atá ar fáil
agus conas iad a thuiscint. Ina measc tá Leabhair
Cheaproinnt na nDeachúna, Luacháil Uí Ghríofa, taifid
pharóiste na hEaglaise, breitheanna, básanna agus
póstaí, agus taifid ar inscríbhinní leac uaighe sna
reiligí. Má thosaíonn tú leis an méid atá ar eolas agat
fút féin, is féidir leat oibriú siar chun tuilleadh eolais
a fháil faoi na glúnta a tháinig romhat. Is féidir leis na
taifid eolas a thabhairt do dhaoine faoin áit bhaile
ach is iad na daoine atá i gcroílár an scéil. Chun na
hacmhainní seo a fheiceáil, féach: https://heritage.
galwaycommunityheritage.org/content/category/
topics/your-galway-genealogy
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Bailte Slachtmhara na Gaillimhe, go Fíorúil
Tháinig grúpaí Bailte Slachtmhara ar fud Chontae
na Gaillimhe le chéile go fíorúil chun teagmháil
a choinneáil lena chéile agus iad ag fanacht sábháilte
le linn ráigeanna Covid-19.
Chuir Bailte Slachtmhara Bhaile Liam tús leis nuair
a chuir siad grúpa Facebook do Bhailte Slachtmhara
Fíorúla ar bun dá gceantar chun ardán a chur ar fáil
do dhaoine chun a bhfuil ar siúl acu ina n-áit féin
a thaispeáint le linn na tréimhse dúshlánaí seo dá
dteaghlaigh, dá bpobail agus don chomhshaol, agus
chun a n-oidhreacht agus a mbithéagsúlacht áitiúil
a cheiliúradh.
Cé go bhfuil gach duine ag fanacht sa bhaile
agus scaradh sóisialta á dhéanamh acu tá go leor
daoine fós ag déanamh rudaí éagsúla, amhail
an féar a bhearradh (gan dearmad a dhéanamh
limistéir a fhágáil mar atá do phailneoirí!), bláthanna
a thacaíonn le beacha a chur sa ghairdín, na
héin a bheathú, a gcuid dramhaíola a chosc,
a laghdú agus a scaradh, múiríniú srl. Spreag
Bailte Slachtmhara Fíorúla Bhaile Liam daoine chun
grianghraf nó cur síos a sheoladh isteach ar a bhfuil
ar siúl acu lena roinnt le daoine eile ina sráidbhaile
agus fanacht i dteagmháil lena chéile.
Tugadh spreagadh do dhaoine grianghraf, dán, scéal
nó pictiúr a sheoladh chuig leathanach Facebook
a ngrúpa áitiúil de chuid na mBailte Slachtmhar lena
roinnt le daoine eile agus iad amuigh ag siúl in aice
lena dtithe (agus scaradh sóisialta á chleachtadh acu).

Dea-chleachtas maidir le bithéagsúlacht
agus pailneoirí a leabú i gComhairle Chontae
na Gaillimhe
Reáchtáladh seisiúin oiliúna agus chomhairliúcháin
ar líne leis an bhfoireann sna príomhrannóga
i gComhairle Chontae na Gaillimhe chun réimsí
i bpleananna agus i gcláir oibre na Comhairle,
a d’fhéadfadh tionchar dearfach agus diúltach a imirt
ar an mbithéagsúlacht, a shainaithint.
Ba é príomhaidhm na seisiún seo cur chuige deachleachtais maidir le cosaint agus caomhnú na
bithéagsúlachta a leabú in oibríochtaí uile Chomhairle
Chontae na Gaillimhe agus riachtanais agus
treoir bhreise oiliúna a aithint chun cabhrú leis an
bhfoireann ina gcuid oibre.
Cuireadh na seisiúin oiliúna agus chomhairliúcháin in
oiriúint do na rannóga éagsúla sa Chomhairle agus
chlúdaigh siad réimse leathan ábhar, lena n-áirítear
speicis ionracha, bainistiú féaraigh do phailneoirí,
caighdeán an uisce a chosaint, an creat dlíthiúil lena
gcosnaítear bithéagsúlacht, tionscadail phobail,
cur crann agus crainn a bhainistiú srl. Cuireadh na
gearrscannáin a bhí in éineacht le ‘Obair in aice le
hUisce’ agus ‘Obair leis an Oidhreacht’ chun cinn
arís le linn Sheachtain na Bithéagsúlachta 2020 agus
Sheachtain Oidhreachta 2020 (https://biodiversity.
galwaycommunityheritage.org/content/newcontributions/water-and-wetlands).

Cruthaíodh bunachar sonraí Excel de thuarascálacha
agus d’fhoilseacháin, idir fhoilsithe agus
neamhfhoilsithe, a bhaineann leis an mbithéagsúlacht
agus le Gaillimh. Rinneadh cuardach cuimsitheach
ar an idirlíon chun foilseacháin agus naisc ábhartha
a shainaithint. Rinneadh teagmháil freisin le foireann
agus le mic léinn Ollscoil na hÉireann, Gaillimh,
Institiúid Teicneolaíochta na Gaillimhe-Maigh Eo,
saineolaithe agus eagraíochtaí áitiúla le haghaidh
aighneachtaí. Ba chóir go gcuirfeadh an bunachar
sonraí acmhainn úsáideach ar fáil d’fhoireann
Chomhairle Chontae na Gaillimhe agus dóibh siúd
atá ag obair ar thionscadail bhithéagsúlachta agus
oidhreachta sa chontae.

Deich mBliana na gCuimhneachán

Grúpa Oibre um Speicis Ionracha.

‘The Life & Death of the Loughnane Brothers, Beagh,
Co. Galway’ an teideal atá ar an dara foilseachán. Bhí
fuadach agus dúnmharú na nÓglach Harry agus Patrick
Loughnane ó Sheaneaglais i nDeisceart na Gaillimhe ar
cheann de na himeachtaí ba bhrúidiúla i gCogadh na
Saoirse. Scrúdaíonn an gearrstaidéar seo na himeachtaí
a bhain leis na dúnmharuithe, an fhreagairt áitiúil sa
cheantar agus gníomhartha níos leithne na nÓglach
agus Fhórsaí na Corónach i nDeisceart na Gaillimhe le
linn na tréimhse uafásaí seo.

Tá baill ó Rannóg na mBóithre, Maoir Phobail, an
Rannóg Comhshaoil, Oifig na nUiscí Pobail agus TF sa
Ghrúpa Oibre um Speicis Ionracha. Phléigh an Grúpa
Oibre um Speicis Ionracha le fiosruithe ón bpobal
maidir le speicis ionracha ar thailte poiblí. Cuireadh
uirlis tacaíochta maidir le speiceas ionrach a aithint
ar fáil d’fhoireann Chomhairle Chontae na Gaillimhe
in 2020. Chomh maith leis seo rinneadh cóireáil ar
líon beag suíomhanna roghnaithe a raibh inmhíolú de
ghunnaire agus glúineach bhiorach orthu.

Uirlis Tacaíochta um Speicis Ionracha
a Aithint
Forbraíodh Uirlis Tacaíochta um Speicis Ionracha
a Aithint d’fhoireann Chomhairle Chontae na
Gaillimhe. Pléann an uirlis leis na hábhair seo a leanas:
Cad is speiceas ionrach ann?
Conas is féidir liom speiceas ionrach a aithint?
Creat Dlíthiúil
Cad é tionchar geilleagrach na speiceas ionrach?
Cad é cur chuige Chomhairle Chontae na Gaillimhe?
Cé leis a rachaidh mé i dteagmháil leo má aimsím
speiceas ionrach?
Cad ba cheart dom a dhéanamh má tá speicis
ionracha in áit oibre reatha nó áit oibre fhéideartha?
(m.sh. ciumhais an bhóthair, páirc phoiblí, réadmhaoin
faoi úinéireacht na comhairle)
a. Glúineach Bhiorach
b. Gunnaire
c. Lus na Pléisce
d. Feabhrán Capaill
Conas a bheartaím clár rialaithe?
Cad is gá dom a bhreithniú agus speicis ionracha
á rialú ar láithreán?
Cad iad na modhanna rialaithe do speicis ionracha?
Ábhair smaointe maidir le tosaíocht a thabhairt do
speicis le haghaidh rialaithe
Comhairle shonrach d’oibreacha ar leith
Gearradh fáil
Oibreacha bóthair
Luibhicíd a úsáid mar chuid de chlár rialaithe
speiceas ionrach
Féar a bhaint

Cuireadh dhá fhoilseachán nua le chéile in 2020,
agus is é teideal an chéad cheann acu ná Defying
Terror: Jeremiah Mee, Glenamaddy and the Listowel
Mutiny, 1920.
Cuireadh an leabhar seo le chéile chun comóradh
a dhéanamh ar chéad bliain ó tharla Ceannairc
Lios Tuathail, faoi stiúir Jeremiah Mee, arbh as
Gaillimh ó dhúchas dó, agus a chomrádaithe
i mbeairic Chonstáblacht Ríoga na hÉireann i Lios
Tuathail, a d’éirigh as an bpóilíneacht in ionad an
bheairic a thabhairt d’Fhórsaí na Corónach i mí an
Mheithimh 1920.

Cuireadh tuilleadh eolais leis an láithreán
gréasáin dátheangach de chuid Dheich mBliana
na gCuimhneachán i gcomhpháirtíocht le Léann
Oidhreachta Institiúid Teicneolaíochta na GaillimheMaigh Eo.

Comhdháil Fhíorúil ‘Changing Times’ de chuid
Ghrúpa Cuimhneacháin Bhaile Locha Riach
D’eagraigh Comhairle Chontae na Gaillimhe an
chomhdháil seo i gcomhpháirtíocht le Grúpa
Cuimhneacháin Bhaile Locha Riach. Thacaigh an
Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta leis an
gcomhdháil faoi Shraith Phobail Chlár Dheich mBliana
na gCuimhneachán. Is gníomh é de chuid Straitéis
Dheich mBliana na gCuimhneachán 2013–2023 atá
ag Comhairle Chontae na Gaillimhe. Bhain na topaicí
a clúdaíodh leis an méid seo a leanas: Saighdiúirí
na Gaillimhe a chuaigh i gcoinne na Corónach,
James Daly agus Ceannairc Connaught Rangers san
India; Déileáil le ‘tráma’: Dochtúirí réabhlóideacha
baineanna na Gaillimhe; Cúige Chonnacht sa tSeirbhís
Mhíleata (1916 – 1923) Bailiúchán na bPinsean
agus Scéin i gContae na Gaillimhe: Saol agus Bás
Dheartháireacha Loughnane ón mBeitheach, 1920.
D’fhéach breis agus 5000 duine ar na léachtaí ar líne
go dtí seo.

Tionscadail Eisimirce agus Diaspóra
Tionscadal Scéime Eisimirce Tuke
Lean an Oifig Oidhreachta ar aghaidh ag obair
le Coiste an Chlocháin 2012 agus le Grúpa
Oidhreachta Uachtar Ard agus Ionad Eisimirce
Charna ar an tionscadal seo. Forbraíodh agus
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cuireadh le chéile faisnéis ar líne a bhaineann le
heisimirce agus diaspóra. Féach https://heritage.
galwaycommunityheritage.org/content/category/
topics/galway-emigration-and-diaspora-connections

Imeachtaí, Comhdhálacha agus
Ceardlanna Pobail

Lean an Oifig Oidhreachta leis an obair
i gcomhpháirtíocht le Músaem Shaol na Tuaithe
i gCaisleán an Bharraigh agus le pobail éagsúla ar fud
an chontae chun tuilleadh forbartha a dhéanamh ar
an láithreán gréasáin seo. Cuireadh oiliúint theicniúil
agus oidhreachta ar fáil do na grúpaí i rith na bliana.

Tugadh cúnamh, comhairle agus tacaíocht freisin do
go leor grúpaí Bailte Slachtmhara, grúpaí Oidhreachta
Pobail agus grúpaí scoileanna in 2020, a chuimsigh
comhairle agus treoir maidir le foilseacháin
oidhreachta, conairí oidhreachta a fhorbairt,
taifeadtaí oidhreachta béil, Imeachtaí don tSeachtain
Oidhreachta, reiligí, bithéagsúlacht, séadchomharthaí,
músaeim, conairí oidhreachta agus comharthaíocht,
oiliúint oidhreachta agus comhdhálacha agus
seimineáir oidhreachta áitiúla ábhartha, srl.

Féile Fhíorúil na gCloch 2020

Léarscáiliú Digiteach na Reiligí sa Chontae

Agus obair á déanamh i gcomhpháirtíocht le Comhar
Caomháin Teo agus Drystone Walling Association of
Ireland, Tír Chonaill Stone Wall Fest, Stein und Wein
(an Ostair) agus Stone Carvers ó SAM, léiríodh féile
fhíorúil den chéad uair ar Galway Beo Dé hAoine
agus Dé Sathairn, 18–19 Meán Fómhair 2020. Tá 63
físeán, scannán agus alt ann anois a bhaineann le
tógáil ballaí, litreoireacht, snoíodóireacht, pábháil,
sceitseáil agus taispeántas ar aol te ó gach cearn
den domhan, lena n-áirítear Éire, Inis Oírr, an Ostair,
SAM, an Chóiré, an Eilvéis agus an Astráil agus tá
siad ar fáil ar an láithreán gréasáin https://heritage.
galwaycommunityheritage.org/content/category/
topics/feile-na-gcloch

Lean an Oifig Oidhreachta agus rannóg Chóras
Faisnéise Geografaí Chomhairle Chontae na
Gaillimhe leis an obair le Forbairt Tuaithe na Gaillimhe
agus grúpaí pobail ar inscríbhinní mapáilte agus
cuimhneacháin. Déanfar iad seo a thaifeadadh agus
a uaslódáil ar www.galway.ie. Táimid ag obair faoi
láthair ar chóras nua mapála leis an Roinn Córais
Faisnéise Geografaí chun dróin agus Survey 123
a úsáid. Chomh maith leis sin, forbraíodh acmhainní
i gcomhpháirtíocht le Forbairt Tuaithe na Gaillimhe
chun cabhrú le grúpaí a reiligí a bhainistiú agus
a chosaint agus cuimhneacháin a dhigitiú. Féach
an nasc: https://heritage.galwaycommunityheritage.
org/content/category/topics/care-recording-andconservation-of-graveyards

ICAN – Láithreán gréasáin Oidhreachta Pobail.

D’éirigh thar barr leis na comórtais mionbhallaí agus
sceitseála agus fuarthas go leor iontrálaithe ó gach
cearn den domhan, lena n-áirítear Ceanada, SAM,
an Astráil agus an Ostair.

Galway Beo
Bunaíodh Tionscadal ‘Galway Beo’ i mí Márta 2020
mar gheall ar shrianta COVID-19. Iarradh ar dhaoine
grianghraf, líníocht, dán nó scéal a sheoladh isteach
chun oidhreacht iontach Chontae na Gaillimhe
a cheiliúradh.
Cuireadh leathanach Facebook, léarscáil
idirghníomhach, láithreán gréasáin agus cainéal
YouTube ar bun. Cruthaíodh físeáin ar feadh
roinnt seachtainí de rogha grianghraf agus
pictiúr a cuireadh isteach, féach https://heritage.
galwaycommunityheritage.org/content/places/
galway-beo-project/galway-beo-video-01
Bhí an-rath ar an tionscnamh seo agus fuarthas
os cionn 1000 grianghraf, pictiúr, dán, físeán agus
scéal ó mhuintir chontae na Gaillimhe. Féach
https://heritage.galwaycommunityheritage.org/
content/category/places/galway-beo-project agus
leathanach Facebook Galway Beo.
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Tá Tionscadal Scoileanna Beo i gcomhpháirt le
INSIGHT, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh agus Ionad
Oideachais na Gaillimhe ag leanúint leis. D’éirigh go
han-mhaith le feachtas ar líne na bliana, a bhí ag
lorg grianghraif, srl. Thug Brendan Smith, ó INSIGHT,
Ollscoil na hÉireann, Gaillimh seisiúin oiliúna ar líne le
pobail áitiúla maidir le dathú seanghrianghraf.

Iniúchadh na dToibreacha Beannaithe, Céim 1
Cuireadh tús leis an Iniúchadh ar na Toibreacha
Beannaithe i gContae na Gaillimhe chun an oiread
eolais agus arbh fhéidir a bhailiú agus a chur
i dtoll a chéile faoin ngné luachmhar seo dár
n-oidhreacht dholáimhsithe.
D’fhéadfadh faisnéis faoinár dtoibreacha beannaithe
a bheith i mbaol a gcaillte mar gheall ar bhonn
eolais atá níos sine agus a tháinig síos ó ghlúin
go glúin agus brúnna forbartha den chuid is mó,
lena n-áirítear glanadh talún. Tá sé beartaithe go
dtabharfaí faoi Iniúchadh Chontae na Gaillimhe
i gcéimeanna, mar gheall ar scaipeadh geografach
an Chontae agus líon na dtaifead (Taifid ar
Shéadchomharthaí agus Áiteanna – Seirbhís na
Séadchomharthaí Náisiúnta) agus toibreacha
beannaithe nach bhfuil taifeadta seans. Tugadh
faoi Chéim a hAon idir Bealtaine agus Deireadh
Fómhair 2020.

Dhá leabhar oibre dhátheangacha a bhaineann le Alcock
agus Brown.

Túrtheach an Laighdeacáin, Cill Tartan.

Teach na mBráthar Doiminiceach, Baile Átha an Rí.

Foilseachán nua: Defying Terror: Jeremiah Mee, Glenamaddy and
the Listowel Mutiny, 1920.
Seoladh Treoir le Grianghraif ar Oidhreacht Eaglasta Chontae na
Gaillimhe i Leabharlann Bhaile Locha Riach.
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Díríodh ar na nithe seo a leanas le linn na céime
seo: modheolaíocht dhigiteach chuimsitheach,
a sheasfaidh an aimsir, maidir le sonraí ó obair
allamuigh a phleanáil agus a fhorbairt, mar aon le
bunachar sonraí inchuardaithe chun faisnéis a stóráil
agus a scaipeadh, faisnéis bhonnlíne a bhailiú
faoi gach ceann de na toibreacha beannaithe
atá taifeadta sa Chontae, trí thaighde oifige agus
comhairliúchán pobail, ardú feasachta maidir leis
an Iniúchadh agus éascú rannpháirtíocht an phobail
i mbailiú sonraí.

Tobar Beannaithe Dhoire Chraige
Is measc na n-aschur bhí: samhail chuimsitheach
bailithe, stórála agus scaipthe sonraí (aip mhóibíleach
agus ardán gréasánbhunaithe) a fhorbairt atá
réidh le húsáid le haghaidh bailiú sonraí, ó obair
allamuigh, amach anseo le linn céimeanna ina dhiaidh
sin den Iniúchadh agus atá inaistrithe chuig obair
i gContaetha eile chun na críche céanna; taighde
oifige agus sonraí cúlra a tháinig ó phobail faoi gach
ceann de na toibreacha beannaithe taifeadta laistigh
den Chontae a uaslódáil chuig bileog EXCEL; clár
comhairliúcháin pobail a raibh próiseas cuimsitheach
ardaithe feasachta agus próiseas bailithe sonraí
idirghníomhach sóisialta mar thoradh air, ar féidir
é a athdhéanamh le linn gach céime den Iniúchadh
ina dhiaidh sin.
Cuireadh dhá fhíseán le chéile freisin do Lá Náisiúnta
na dToibreacha Beannaithe agus ceann eile don
tSeachtain Oidhreachta. Chun tuilleadh eolais a fháil
féach: https://heritage.galwaycommunityheritage.
org/content/category/places/holy-wells-of-thecounty-of-galway

Clár Seandálaí Pobail
D’oibrigh an Seandálaí Pobail le go leor grúpaí sa
chontae chun comhairle agus treoir a sholáthar
maidir lena n-oidhreacht seandálaíochta. Mar
gheall ar Covid19 b’éigean athbhreithniú agus athrú
a dhéanamh ar ról agus ar obair an tSeandálaí
Pobail chun aghaidh a thabhairt ar an saol nua.
I dtús Covid19 bhain go leor oibre de chuid an
tSeandálaí Pobail le cruthú acmhainní ar líne agus
ag le cumarsáid a dhéanamh leis na pobail agus leis
na daoine ar bhealach fíorúil. De réir mar a cuireadh
deireadh leis na srianta, bhí sí in ann tabhairt faoi
chuairteanna láithreáin ach treoirlínte Covid19
a leanúint. D’oibrigh an cur chuige seo go han-mhaith
agus tá stór mór faisnéise ar líne ar fáil do chách le hí
a úsáid, lena n-áirítear comhairle Seandálaíochta agus
Bailte Slachtmhara agus comhairle Mhaoinithe maidir
le Ciste na Séadchomharthaí Pobail. Chuir sí comhairle
ar fáil freisin do roinnt grúpaí pobail maidir le Ciste
na Séadchomharthaí Pobail. Chun na hacmhainní
seo a fheiceáil, féach https://field-monuments.
galwaycommunityheritage.org/

35

An Chomhairle Oidhreachta $ Tuarascáil Bhliantúil 2020

An Tírdhreach a Léamh
Ba é aidhm thionscadal 2020 téacs agus íomhánna
an fhoilseacháin ‘Reading Your Local Landscape –
A Heritage Audit Toolkit for Local Community
Groups’ a nuashonrú chun acmhainní agus foinsí nua
faisnéise a tháinig ar líne ón dáta foilsithe bunaidh
agus modhanna suirbhé a forbraíodh/nuashonraíodh
ó 2015 a chur san áireamh. Chomh maith leis seo
forbraíodh agus reáchtáladh cúrsa ar líne agus
d’fhreastail 30 duine air. Phléigh an cúrsa leis na
hábhair seo a leanas: Buneolas faoin gCúrsa agus
suirbhé na mBailte Fearainn, Cruth an Tírdhreacha,
Buneolas ar Sheandálaíocht, Buneolas faoi Dhearadh
Ailtireachta, Guthanna ón am atá thart: Buneolas
ar Thraidisiún Béil agus Stair Béil agus Aschuir
Dhigiteacha: Forléargas.

Imeachtaí ón tSeachtain Oidhreachta:
Chuir an Oifig Oidhreachta comhairle agus
cúnamh ar fáil do roinnt grúpaí sa chontae maidir
le himeachtaí digiteacha/ar líne a fhorbairt don
tSeachtain Oidhreachta.
Chomh maith leis sin, reáchtáladh na tionscnaimh seo
a leanas le linn na Seachtaine Oidhreachta:

Ceardlanna Amhránaíochta Traidisiúnta ar
Líne do Pháistí, Seachtain Oidhreachta 2020
Chuir an t-amhránaí traidisiúnta, Rachel Uí Fhaoláin,
clár ar líne de Cheardlanna Amhránaíochta
Traidisiúnta do Pháistí ar fáil le linn Sheachtain
Oidhreachta 2020 don Oifig Oidhreachta, Comhairle
Chontae na Gaillimhe. Bhí na ranganna teagaisc seo
ar líne, ar an amhránaíocht thraidisiúnta, ar siúl ar an
17, 19 agus 21 Lúnasa trí Zoom idir 10am agus 11am.
Dhírigh na ceardlanna ar an bpróiseas chun amhráin
a scríobh sa stíl thraidisiúnta agus iad ag úsáid foinn
áitiúla atá sa traidisiún agus sa Ghaeilge cheana.

Gaillimh agus a Diaspóra
Reáchtáil Oifig Oidhreachta Chomhairle Contae na
Gaillimhe, i gcomhpháirtíocht le Galway Bay FM, plé
beo ar ‘Galway Talks’ faoi stair fhada na himirce ar
Aoine, an 14 Lúnasa.

Taighde ar Bhailte Fearainn
Agus obair á déanamh le hOidhreacht Phobail na
Gaillimhe, Fóram Chonamara, Forbairt Tuaithe
na Gaillimhe, Ionad Eisimirce Charna agus Corr
na Móna ar thaighde stairiúil bailte fearainn
a thaifeadadh agus a dhoiciméadú. https://heritage.
galwaycommunityheritage.org/content/category/
places/townlands-of-county-galway
Seo a leanas naisc leis an obair seo a bhaineann go
sonrach le háiteanna sa chontae:

Taighde ar Bhailte Fearainn Chonamara:
Tá 360 baile fearainn taifeadta agus
doiciméadaithe anois, féach: https://heritage.
galwaycommunityheritage.org/content/category/
places/connemara-roots-nw-connemara-heritage

Ceantar Dhúiche Sheoigheach: Tá 87 baile
fearainn taifeadta agus doiciméadaithe anois, féach:
https://heritage.galwaycommunityheritage.org/
content/category/places/joyce-country-places/
joyce-country

ar shéadchomharthaí a spreagadh agus an
cruth atá orthu a fheabhsú, agus seasmhacht na
séadchomharthaí a fhorbairt chun cur ar a gcumas
éifeachtaí an athraithe aeráide a sheasamh. D’oibrigh
Seandálaí Pobail agus Oifigeach Oidhreachta na
Gaillimhe le roinnt grúpaí pobail sa chontae agus fuair
na ceithre thionscadal seo a leanas maoiniú in 2020:

Séadchomhartha Taifeadta GA107:002,
Eaglais agus Reilig Mhainistir Ó gCormacáin

doiciméadaithe anois, féach: https://heritage.
galwaycommunityheritage.org/content/category/
places/galway-east-townland-research

D’éirigh le hiarratas Choiste Reilig Mhainistir
Ó gCormacáin maidir le maoiniú a fháil le haghaidh
oibreacha caomhantais ar bhalla meánaoiseach
a thit laistigh den reilig. Bhí an balla seo mar chuid
den mhainistir mheánaoiseach. Tugadh faoi na
hoibreacha seo a leanas in 2020:

Cuirfear Féilire ‘Golden Mile’ le chéile i mí na
Nollag 2020 i gcomhpháirtíocht le Forbairt Tuaithe
na Gaillimhe.

Deisiúcháin riachtanacha ar bhallaí saingil na
mainistreach, lena n-áirítear crainn agus eidhneán
a bhaint

Oiliúint i Scileanna Digiteacha don Oidhreacht

Eidhneán a bhaint de bhalla na meánlainne, séipéal
agus tuama na croslainne

Taighde ar Bhailte Fearainn in Oirthear na
Gaillimhe: Tá 190 baile fearainn taifeadta agus

Reáchtáladh an cúrsa 4 sheisiún seo ar líne i mí
Dheireadh Fómhair agus i mí na Samhna 2020.
Pléann an cúrsa le d’fhón a úsáid chun físeán
a dhéanamh, ag baint úsáid as YouTube, Zoom,
Facebook, foilsitheoireacht físe agus físchomhdháil.

Amhránaíocht Thraidisiúnta do Theaghlaigh
Chuir an t-amhránaí traidisiúnta, Rachel Uí Fhaoláin,
clár amhránaíochta traidisiúnta ar líne ar fáil do
Theaghlaigh. Na heagraíochtaí a raibh páirt acu sa
tionscnamh seo ná Oifig Oidhreachta Chomhairle
Chontae na Gaillimhe, clár Aoisbhá na Gaillimhe agus
Éire Shláintiúil: Bí folláin i do phobal. Cuireadh an clár
amhránaíochta traidisiúnta seo ar fáil ar líne ar an
17 Nollaig trí Zoom. Cruinniú fíorúil speisialta a bhí sa
cheardlann inar thug Rachel páistí, a dtuismitheoirí
agus a seantuismitheoirí, a gcairde agus a muintir
sa bhaile agus thar lear le chéile chun amhráin
thraidisiúnta a roinnt i mBéarla agus i nGaeilge agus
bhain siad taitneamh as an tráthnóna speisialta seo le
haghaidh Nollaig 2020.

Ciste na Séadchomharthaí Pobail 2020
Cuireadh Ciste na Séadchomharthaí Pobail ar
bun mar chuid den €1.4m i gcaipiteal breise atá
beartaithe do shéadchomharthaí náisiúnta faoin
bPlean Spreagtha. Ba é príomhchuspóir Chiste na
Séadchomharthaí Pobail tacú le séadchomharthaí
áitiúla agus láithreáin stairiúla a chaomhnú,
a chothabháil, a chosaint agus a chur chun cinn.
Bhí bearta éagsúla ann a bhí dírithe ar oibreacha
caomhnaithe a dhéanamh ar shéadchomharthaí
a mheastar a bheith suntasach agus a bhfuil
tacaíocht phráinneach de dhíth orthu, rochtain

Plean bainistíochta caomhnaithe, lena n-áirítear
ionchur ó sheandálaí, innealtóir struchtúrtha,
Oifigeach Oidhreachta, seandálaí pobail agus
taifead fótagraiméadrachta 3T de bhalla an tsaingil
agus an dá linn ionnalta
Monatóireacht, taifeadadh agus tuairisciú
seandálaíochta, lena n-áirítear imlíne bheartaithe
d’atógáil linn ionnalta an tsaingil amach anseo (ag
brath ar mhaoiniú amach anseo)

Séadchomhartha Taifeadta GA006:005,
Séadchomhartha Meigiliteach agus Reilig
Leanaí Bhaile na Staice
Tá Séadchomhartha Meigiliteach agus Reilig Leanaí
Bhaile na Staice ar thalamh atá faoi úinéireacht
phríobháideach. Tuigeann an t-úinéir an tábhacht
a bhaineann le ligean don phobal cuairt a thabhairt
ar an suíomh seo. Bhí cead ag teastáil ó Sheirbhís na
Séadchomharthaí Náisiúnta mar aon le maoirseacht
seandálaíochta chun na séadchomharthaí taifeadta
a chothabháil. Tugadh faoi na hoibreacha seo a leanas.
Glanadh agus baint an fhásra ag Séadchomhartha
Taifeadta GA006:005 (Tuama Meigiliteach agus
Reilig Leanaí), a ndearna Seandálaí Comhairleach
monatóireacht air agus a taifeadadh ag baint úsáid
as fótagraiméadracht 3T. Cuireadh gearrscannán
le chéile a léirigh na buntáistí a bhaineann le Ciste
na Séadchomharthaí Pobail don úinéir talún, do
choimeádaí Séadchomhartha Taifeadta agus don
phobal i gcoitinne.
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Poll an Easa, Co. Chill Chainnigh. Grianghraf le Dylan Vaughan.

Cathaoirleach na Comhairle Oidhreachta, Michael Parsons, ag
seoladh an leabhair nua ‘Gardening for Biodiversity’ i bPáirc an
Phobail, Port Laoise, leis an údar Juanita Browne agus Oifigeach
Oidhreachta Laoise Catherine Casey. Grianghraf le Dominic Reddin.
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Liam Delaney agus John Moran ó Choiste Láithreán Mainistreach
Chill Abáin lena nDámhachtain Contae don tSeachtain Oidhreachta.
Tá an coiste ag obair ar an eaglais mheánaoiseach a chaomhnú ar
an láthair ó 2014 i leith. Grianghraf le Trudy Carmody.

Túrtheach Chill Chluana
Tá Túrtheach Chill Chluana ar cheann de na
seaniarsmaí is suntasaí i mBaile an Mhuilinn. Bhí
an túrtheach scriosta seo, ar a dtugtar Caisleán
Chill Chluana go coitianta, ina scoil bardach tráth.
Tá sé thart ar leathbhealach idir Tuaim agus Clár
Chlainne Mhuiris díreach amach ón N17. Thug ailtire
caomhnaithe faoi na hoibreacha seo a leanas, le
hionchur innealtóireachta seandálaíochta agus
struchtúrtha ó ghairmithe faofa. Ceannaíodh agus
cuireadh fálú sealadach isteach chun an struchtúr
a chosaint láithreach.

Túrtheach an Laighdeacáin, Cill Tartan
Is túrtheach é Caisleán an Laighdeacáin atá
ar thailte in aice le turlach atá faoi úinéireacht
Chomhairle Chontae na Gaillimhe. I measc na
n-oibreacha bhí plean bainistíochta caomhnaithe
(Ionchur Seandálaíochta san áireamh). Deisiúcháin
riachtanacha ar thaisceadán laistigh den túrtheach.
Dearadh, déanamh agus suiteáil geata agus
monatóireacht agus tuairisciú seandálaíochta.

Oifig Oidhreachta Chomhairle
Contae Chill Chainnigh
Tacú le Folláine an Phobail le linn COVID 19
Chomhordaigh Oifig Oidhreachta Chomhairle Contae
Chill Chainnigh clár tionscadal folláine chun tacú
le teacht aniar an phobail, agus chun teagmháil
a dhéanamh leis an oidhreacht áitiúil, le linn phaindéim
COVID-19. Áiríodh leis seo an tsraith ‘Mo Cheantar
Áitiúil’, a coimisiúnaíodh i gcomhpháirtíocht le KCLR,
inar chruthaigh 18 mball den phobal podchraoltaí
faoin oidhreacht ina gceantar 5km. Craoladh na
podchraoltaí ar KCLR i mí Aibreáin 2020, agus
óstáladh iad ar láithreán gréasáin na Seachtaine
Oidhreachta Náisiúnta.

Oidhreacht Chill Chainnigh a Thaifeadadh
Thaifead Oifig Oidhreachta Chomhairle Contae Chill
Chainnigh, le cómhaoiniú ón gComhairle Oidhreachta
faoi Chlár Phlean Oidhreachta an Chontae, gnéithe
d’oidhreacht shaibhir Chill Chainnigh, lena n-áirítear:

Clocha Oghaim i 3T
Tá an ceathrú dlús is airde de chlocha oghaim in
Éirinn i gContae Chill Chainnigh, i ndiaidh Chiarraí,
Chorcaí agus Phort Láirge. As na 15 chloch oghaim,
a bhfuil eolas orthu, sa chontae ní raibh ocht gcinn
acu taifeadta i 3T roimhe sin. Rinneadh taighde ar
na hocht gcloch oghaim ó tSeanchill, Clárach an
Teampaill, Lamóg, Caisleán an Liagáin, an Feadán
Uachtarach agus Cloch an Bhródaigh in 2020 agus
rinne Ogham-in-3D taifeadadh digiteach orthu;
cuireadh ocht bhfíseán feasachta agus oideachais

le chéile; agus óstáladh an tionscadal ar láithreán
gréasáin na Seachtaine Oidhreachta Náisiúnta.

Bogaigh Chontae Chill Chainnigh a Mhapáil
D’aithin, mhapáil agus thaifead Wetland Surveys
Ireland os cionn 250 limistéar bogaigh i gContae Chill
Chainnigh mar chuid d’iniúchadh deisce ar bhogaigh
ar fud an chontae. Tá 17% de na bogaigh i láithreáin
ainmnithe, agus tá 83% díobh lonnaithe faoin tuath.
Rinneadh mionsuirbhé ar 15 cinn de na bogaigh
a aithníodh.

Tírdhreacha Seandálaíochta
Chomhchoimisiúnaigh an Oifig Oidhreachta
agus an Rannóg um Pleanáil Chun Cinn de chuid
Chomhairle Contae Chill Chainnigh ‘Preliminary
Audit of Archaeological Landscapes of Co. Kilkenny’
[Réamhiniúchadh ar Thírdhreacha Seandálaíochta
Chontae Chill Chainnigh]. D’aithin an tuarascáil 18
dtírdhreach seandálaíochta a bhfuil luach cultúrtha,
geilleagrach, sóisialta agus comhshaoil ag baint leo,
lena n-áirítear tírdhreacha i nGleann an Loinneáin,
Sliabh gCruinn agus Cnoc Ghráinseach Chúil Phobail.
Ceadaíodh moltaí na tuarascála ag leibhéal an
Choiste um Beartais Straitéiseacha agus tá siad mar
bhonn eolais do bheartas nua maidir le tírdhreacha
seandálaíochta i bPlean Forbartha Chontae Chill
Chainnigh 2020–2026.

Oifig Oidhreachta Laoise
Gardening for Biodiversity [Garraíodóireacht
ar mhaithe le Bithéagsúlacht]
Foilsíodh an Leabhrán ‘Gardening for Biodiversity’
a scríobh Juanita Browne agus a mhaisigh Barry
Reynolds i mí Aibreáin agus d’éirigh go han-mhaith
leis. Tháinig leagan speisialta ina dhiaidh do pháistí
agus leathanaigh dathúcháin ann. Rinne Líonra
Oifigigh Oidhreachta na nÚdarás Áitiúil na leabhair
a phriontáil agus a dháileadh ar fud na tíre. Seoladh
an foilseachán díreach mar a thosaigh an chéad
dianghlasáil de bharr Covid 19 agus dhírigh sé ar
an tsuim mhór atá ag an bpobal sa dúlra agus sa
gharraíodóireacht.
Chuir The Irish Examiner eagrán speisialta ‘le tarraingt
amach’ de ‘Gardening for Biodiversity’ i gcló i mí na
Bealtaine 2020 do Sheachtain na Bithéagsúlachta,
a dáileadh le 40,000 cóip den nuachtán. Tá nach
mór 100,000 cóip saor in aisce dáilte anois.
Coimisiúnaíodh sraith de shé threoir físe ghearra,
chun cur leis an tóir a bhí ar na leabhair. Rinneadh
é seo le tacaíocht ó mhaoiniú faoin bPlean
Gníomhaíochta Náisiúnta Bithéagsúlachta. Tá siad
seo ar fáil ar Chainéal YouTube Oidhreacht Laoise,
www.youtube.com/laoisheritage, agus amharcadh
orthu breis agus 20,000 uair.
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Suíomh Mainistreach Chill Abáin
Is i gCill Abáin i nDeisceart Laoise in aice le
teorainneacha Chill Dara agus Cheatharlach suíomh
mainistreach luath-Chríostaí agus lonnaíocht
thréigthe mheánaoiseach. Bhí séipéal ón 15ú hAois
ar an suíomh a bhí thar a bheith leochaileach agus
bhí sé lán lustain nuair a cuireadh coiste áitiúil ar
bun chun aire a thabhairt dó in 2014. Choimisiúnaigh
an grúpa tuarascáil staide agus cuireadh tús le clár
oibreacha caomhnaithe cúramacha, le tacaíocht
ón gComhairle Oidhreachta agus ó Oifigeach
Oidhreachta Laoise.
Ó shin i leith, d’oibrigh Pobal Chill Abáin le hOifigeach
Oidhreachta Laoise chun caomhnú saoirseachta
pleanáilte a dhéanamh gach bliain, le maoiniú ón
gComhairle Oidhreachta agus ó Chomhairle Chontae
Laoise. Bhí an pobal in ann leas a bhaint as Ciste
nua na Séadchomharthaí Pobail, a bhí á oibriú ag
Seirbhís na Séadchomharthaí Náisiúnta, agus go leor
oibre caomhnaithe a chríochnú in 2020. Shábháil an
pobal an suíomh agus tá eolas iontach caomhnaithe
oidhreachta forbartha ag baill den phobal anois
chomh maith le tuiscint mhaith ar thábhacht na háite
don phobal áitiúil agus don ómós áite. Ghlac Coiste
Athchóirithe Shuíomh Mainistreach Chill Abáin páirt
i Seachtain Oidhreachta 2020 trí thionscadal a chlárú
ar líne, agus bhí lúcháir ar bhaill an choiste a bheith
roghnaithe mar Bhuaiteoirí Laoise i nDámhachtainí na
Seachtaine Oidhreachta Náisiúnta do 2020.

Oifig Oidhreachta Liatroma
Glacadh le Plean Oidhreachta Liatroma 2020–
2025 ag Comhairle mhí an Mhárta tar éis an dara
céim chomhairliúcháin phoiblí a bhí ar siúl idir an
15 Eanáir agus an 12 Feabhra 2020. Aistríodh an
Plean Oidhreachta ar glacadh leis go Gaeilge agus
foilsíodh é i mí Aibreáin. Lorgaíodh agus fuarthas
maoiniú do roinnt tionscadal oidhreachta a tháinig le
cuspóirí agus le gníomhartha an Phlean Oidhreachta.
I measc na dtionscadal sin bhí:

Clár Feasachta Poiblí ar Liatroim 2020, arna
mhaoiniú ag an gComhairle Oidhreachta.
Seoladh roinnt tionscnamh mar chuid den Chlár
Feasachta Poiblí faoin mbratach ‘Nascadh leis an
Oidhreacht’. Dhírigh na chéad tionscnaimh faoin gclár
seo ar fholláine agus áiríodh leo ‘Leas a Bhaint as
Stair Béil Liatroma’ a spreag daoine chun agallamh
a chur ar sheanduine muinteartha leo nó cara
scothaosta go cianda agus buaicphointí an agallaimh
a roinnt. Spreag ‘BioBlitz Ghairdín Liatroma’ daoine
chun an bhithéagsúlacht ina ngairdíní agus sa
cheantar máguaird a fhiosrú, agus an méid a fuair
siad a thaifeadadh. Forbraíodh dhá thionscnamh
eile mar chuid den Chlár Feasachta Poiblí, eadhon
sraith Podchraoltaí faoi Oidhreacht Liatroma, agus
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sraith de naoi bhfíseán a bhain le téamaí Oidhreachta
Liatroma a bheadh le taispeáint ar YouTube. Seoladh
an tsraith podchraoltaí agus físeán araon i mí Lúnasa
le linn na Seachtaine Oidhreachta.
Sraith YouTube ar Oidhreacht Liatroma:
https://www.youtube.com/channel/UC_OzMPyGWsGCfGIvoULgDg
Podchraoladh ar Oidhreacht Liatroma:
https://leitrimheritage.buzzsprout.com/

Iniúchadh ar Láithreáin Oidhreachta
Gheolaíochta Liatroma, arna mhaoiniú
ag an gComhairle Oidhreachta.
In ainneoin go bhfuil méid an chontae measartha
beag, tá réimse leathan éagsúil láithreán oidhreachta
geolaíochta ag Contae Liatroma. Déanann an
tIniúchadh ar Láithreáin Oidhreachta Gheolaíochta
Chontae Liatroma doiciméadú ar na suíomhanna
geolaíochta is tábhachtaí i gContae Liatroma faoi
láthair dar leis an gClár Geo-oidhreachta (Clár
Oidhreachta Geolaíochta na hÉireann) atá mar chuid
de Shuirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann. Molann
sé iad mar Shuíomhanna Geolaíochta Contae, agus
moltar go gcuirfí san áireamh iad i bPlean Forbartha
Chontae Liatroma. Rinneadh an tIniúchadh ar
Oidhreacht Gheolaíochta i rith shamhradh na bliana
2020. I measc na dtorthaí ón tionscadal tá tuarascáil
iniúchta iomlán, 33 tuarascáil aonair ar shuíomhanna,
tacar sonraí de chuid Shuirbhéireacht Gheolaíochta
na hÉireann agus físeán oideachais.

Suirbhé Liatroma ar Ghabhláin Ghaoithe agus
Ialtóga, arna mhaoiniú faoi Chiste Tionscadail
Bithéagsúlachta na nÚdarás Áitiúil mar
chuid den Phlean Gníomhaíochta Náisiúnta
Bithéagsúlachta.
Tugadh maoiniú faoin bPlean Gníomhaíochta
Náisiúnta Bithéagsúlachta do dhá thionscadal:
Shuirbhé ar ghabhláin ghaoithe a dhéanamh
i gContae Liatroma agus Suirbhé a dhéanamh ar
ialtóga ar gach réadmhaoin faoi úinéireacht na
Comhairle, a bhfuil rochtain phoiblí orthu. Tugadh
faoi obair allamuigh don Suirbhé ar Ghabhláin
Ghaoithe i rith an tsamhraidh agus áiríodh ar
thorthaí dearfacha a cuireadh isteach sa tuarascáil
deiridh, daonraí láidre gabhlán gaoithe i ndeich n-áit
i Liatroim. Tugadh faoin Suirbhé ar Ialtóga i rith an
tsamhraidh, agus cuireadh treoir ar fáil freisin maidir
leis an mbealach is fearr le hialtóga i bhfoirgnimh
agus in áiteanna áirithe a láimhseáil.

Tionscadal Cleamaireachta Liatroma, arna
mhaoiniú ag Éire Ildánach
Maoiníodh Tionscadal Cleamaireachta Liatroma trí
Chlár Éire Ildánach. Bhí sé i gceist ag an tionscadal
ar dtús an traidisiún cleamaireachta i Liatroim
a athbheochan trí ghrúpaí ilghlúine a bhunú sa
chontae chun na traidisiúin chleamaireachta a fhiosrú

agus seo a chur ar siúl. Mar gheall ar shrianta
COVID-19, áfach, d’athraigh fócas an tionscadail go
folláine agus ceiliúradh a dhéanamh ar thraidisiúin
chleamaireachta Liatroma. Rinne grúpa ina raibh
damhsóir, ceoltóir agus amhránaí traidisiúnta léirithe
cleamaireachta a athdhéanamh lasmuigh de thithe
daoine scothaosta den phobal a bhí ag féinleithlisiú.
Bhí an tSeachtain Oidhreachta ar siúl go fíorúil
i Liatroim i mí Lúnasa 2020, nuair a chuir grúpaí pobail,
eagraíochtaí agus daoine aonair ó gach cearn den
chontae tionscadail oidhreachta isteach ar líne, cinn
a rinne ceiliúradh ar thionscnaimh oidhreachta nua,
agus ar thionscadail a rinneadh le roinnt blianta anuas.

Oifig Oidhreachta Chomhairle
Contae Mhaigh Eo:
Oifigeach Oidhreachta: An
Dr Deirdre Cunningham
Tugadh faoi roinnt tionscadal i Maigh Eo in 2020, le
tacaíocht ón gComhairle Oidhreachta, mar chuid de
chlár Phlean Oidhreachta Chontae Mhaigh Eo. Leanadh

ar aghaidh le clár leanúnach an Phlean Bithéagsúlachta
do bhailte agus do shráidbhailte Mhaigh Eo le hullmhú
na bPleananna Gníomhaíochta Bithéagsúlachta Áitiúla
do na trí mhórbhaile de Chaisleán an Bharraigh, Béal
an Átha agus Béal an Mhuirthead. Is é aidhm na
bpleananna seo limistéir atá tábhachtach do phlandaí
agus d’fhiadhúlra eile a aithint, agus deiseanna a aithint
agus bearta praiticiúla a mholadh chun oidhreacht
nádúrtha na mbailte a fheabhsú agus a chaomhnú.
Cuireadh tacaíocht ar fáil do roinnt pobal i Maigh Eo
faoi thionscadal na bPobal um Bithéagsúlacht, lena
n-áirítear comhairle agus cúnamh a chur ar fáil maidir
le plandáil, fásra agus bainistiú gnáthóg agus rialú
speiceas ionrach. Leanadh le Tionscadal Mhaigh Eo
um Ghabhláin Ghaoithe in 2020, agus cuireadh boscaí
do ghabhláin ghaoithe i bhfoirgnimh bhardasacha
agus phobail, agus i scoileanna ar fud an chontae,
de réir mar is cuí. Ullmhaíodh tuarascáil achomair um
Scrúdú Sláinte ar Lár Bhaile Bhéal an Átha. Leagtar
béim sa tuarascáil seo ar thorthaí an scrúdaithe
chomhoibrithigh sláinte ar lár an bhaile, a rinne
Comhairle Contae Mhaigh Eo, Comhlachas Tráchtála
Bhéal an Átha, Institiúid Teicneolaíochta na GaillimheMaigh Eo agus RED C, le tacaíocht ón gComhairle
Oidhreachta.

Bailiú agus sábháil síolta i Maigh Eo.
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Oifig Oidhreachta Chontae
na Mí
Líonra na mBailte Éireannacha a bhfuil Balla
thart timpeall Orthu – Baile Átha Troim:
Cuireadh ocht bhfíseán le chéile a rinne taifeadadh
ar dheich mbliana de thochailtí seandálaíochta ag
Fearann na mBráithre Dubha. Seoladh na scannáin
le linn na Seachtaine Oidhreachta 2020.

Tionscadal Oidhreachta agus Seandálaíochta
Phobal Fhearann na mBráithre Dubha
(Maoiniú Tionscadail d’Athnuachan Bailte
agus Sráidbhailte):
Ceapadh Ailtire Tírdhreacha chun máistirphlean ar
shuíomh Fhearann na mBráithre Dubha a ullmhú.
Dearadh agus suiteáladh cúig phainéal
léirmhíniúcháin nua.
Thacaigh sé le foilsiú Threoir Uimh. 90
ó Sheandálaíocht Éireann, Fearann na
mBráithre Dubha, Baile Átha Troim, Co.
na Mí. Treoir maidir leis na tochailtí ag
an mainistir Dhoiminiceach mheánaoiseach.
Miontaifeadadh agus caomhnú ballaí nochta.

Maoiniú ón bPlean Gníomhaíochta
Náisiúnta Bithéagsúlachta:
Dhá Cheardlann ar Phailneoirí agus Eolaíocht
Shaoránach ar líne.
Reáchtáladh Ceardlann ar Phlean Uile-Éireann
um Pailneoirí le Foireann an Údaráis Áitiúil
i gcomhpháirtíocht leis an Ionad Náisiúnta
le Sonraí Bithéagsúlachta.
Reáchtáladh seacht gceardlann ar líne chun
tacú le cur i bhfeidhm Pleananna Gníomhaíochta
Bithéagsúlachta Pobail i Ráth Tó, i mBaile Shláine,
i gCeanannas, i Steach Maoilín, i Ráth Chairn, i mBaile
Iúiliáin agus i Maigh Dearmhaí.
Seoladh Tionscadal Bosca Neadaithe do Ghabhláin
Ghaoithe, i gcomhpháirtíocht le Cairde Éanlaith
Éireann agus grúpaí Bailte Slachtmhara.
Coimisiúnaíodh trí fhíseán ghearra maidir
le bithéagsúlacht.
Tugadh faoi fheachtas cumarsáide raidió do Phlean
Uile-Éireann um Pailneoirí le clúdach ar LMFM.

Cúram agus Caomhnú Reiligí Stairiúla:
Thacaigh sé le cur i bhfeidhm Scéim Deontais Ghrúpa
Adhlactha Chomhairle Contae na Mí.

Seachtain Oidhreachta 2020:
Spreagadh agus tacaíodh le grúpaí áitiúla chun
tionscadail a ullmhú – cuireadh 30 tionscadal
ó Chontae na Mí ar taispeáint.

Teach Clódóireachta Cheanannais:
Obair a dhéanamh le caomhnóir páipéir chun
Cartlann Póstaer Theach Clódóireachta Cheanannais
a chaomhnú.
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Ciste Phlean Oidhreachta an Chontae 2020:
Ceapadh seandálaí oidhreachta tionsclaíche chun
suirbhé allamuigh a dhéanamh ar Oidhreacht
Thionsclaíoch na Mí (Céim I), tacaíodh le
foilsiú Imleabhar Chnóbha maidir le hEalaín
Mheigiliteach agus fuarthas cartlann d’íomhánna
grianghrafadóireachta agus íomhánna ó fhíseán dróin
ar ardchaighdeán ón ngrianghrafadóir, Ken Williams.

Scéim Deontais Oidhreachta Pobail 2020:
Tacaíodh le sé thionscadal oidhreachta áitiúla déag.

Tionscadal Comhfhorbartha Áite
Cruthaithí Cheanannais:
Tionscadal comhoibríoch ilghnéitheach idir
Comhairle Contae na Mí agus páirtithe leasmhara
tionscadail (ealaíontóirí, féilte, oibrithe deonacha
pobail, úinéirí réadmhaoine agus gnólachtaí áitiúla)
a dhíríonn ar athnuachan agus athúsáid ceithre cinn
de phríomhfhoirgneamh oidhreachta i gcreatlach
shóisialta, chultúrtha agus gheilleagrach Cheanannais;
Ceapadh foireann deartha do Thionscadal Theach
Clódóireachta Cheanannais agus reáchtáladh
dhá cheardlann
Cuireadh plean gnó i gcrích do Thionscadal
Comhfhorbartha Áite Cruthaithí Cheanannais
Mol Cultúrtha Theach Chúirte Cheanannais

Ciste na Séadchomharthaí Pobail 2020:
Faoin scéim nua seo a sheol Seirbhís na
Séadchomharthaí Náisiúnta, maoiníodh trí
thionscadal ó Chontae na Mí: Balla Reilige na Rátha
Móire; Tuarascáil Chaomhnaithe.

Oifig Oidhreachta Chontae
Mhuineacháin
Lean Oifig Oidhreachta Chomhairle Contae
Mhuineacháin léi ag soláthar seirbhísí oidhreachta,
ag comhordú agus ag cur beartas agus cleachtas
oidhreachta agus bithéagsúlachta i bhfeidhm, agus
ag dul i ndlúthchomhairle lenár gcomhpháirtí, an
Chomhairle Oidhreachta, maidir le beartas náisiúnta
ag leibhéal áitiúil.
Tá an Rannóg Oidhreachta mar chuid d’Fhoireann
Chultúrtha Chomhairle Contae Mhuineacháin, agus
luíonn sí laistigh den Stiúrthóireacht Airgeadais,
Tithíochta agus Cultúir.
Is fóram il-gheallsealbhóirí é Fóram Oidhreachta
Chontae Mhuineacháin ar a bhfuil ionadaithe ón
tsochaí shibhialta, ionadaithe tofa, gníomhaireachtaí
agus eagraíochtaí stáit agus foireann Chomhairle
Contae Mhuineacháin. Is í Oifig Oidhreachta
Mhuineacháin a chuireann an rúnaíocht ar fáil. Lean
sé air ag teacht le chéile in 2020, ag baint úsáid as
teicneolaíocht ar líne, agus chuir sé fáilte roimh roinnt
ball nua. Tugann an fóram comhairle maidir le forbairt
agus cur i bhfeidhm Phlean Bithéagsúlachta agus
Straitéiseach Chontae Mhuineacháin.

Seoladh Thuarascáil Shuirbhé Tomhaltóirí Bhéal an Átha – Peter Hynes, Príomhfheidhmeannach. Comhairle Contae Mhaigh Eo, Virginia Teehan,
Príomhfheidhmeannach, an Chomhairle Oidhreachta, Michael Ring TD, an tAire Forbartha Tuaithe agus Pobail, Michael Ring, Deirdre Cunningham,
Oifigeach Oidhreachta Chomhairle Contae Mhaigh Eo agus Alison Harvey, Bainisteoir Tionscadail Chlár Comhoibritheach um Scrúdú Sláinte Láir
Bhaile (CTCHC), An Chomhairle Oidhreachta.

Cleamairí Comhaimseartha i Liatroim.
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Ghlac an Chomhairle Contae le Plean Straitéiseach

nua Bithéagsúlachta agus Oidhreachta
Chontae Mhuineacháin 2020–2025 ag cruinniú

mhí na Samhna 2020. Leagtar amach sa phlean
uaillmhianach fís do 2025 – ‘the role of heritage
and biodiversity for climate change mitigation and
adaptation, sustainable communities, functioning
ecosystems, health and wellbeing is generally
accepted in the county and embedded in the
activities of Monaghan County Council.’ [glactar go
ginearálta sa chontae le ról na hoidhreachta agus
na bithéagsúlachta maidir le maolú agus oiriúnú don
athrú aeráide, pobail inbhuanaithe, éiceachórais
fheidhmiúla, sláinte agus folláine agus leabaítear é sin
i ngníomhaíochtaí Chomhairle Contae Mhuineacháin.]
Is é misean an phlean straitéisigh ár

mbithéagsúlacht, ár n-oidhreacht inláimhsithe
agus dholáimhsithe a chosaint, a chaomhnú
agus tacú léi, rud a chuireann le forbairt
inbhuanaithe agus le maolú agus oiriúnú don
athrú aeráide. Déantar cur síos ar thrí théama
dhéag sa phlean straitéiseach nua, le cuspóirí do gach
ceann acu agus plean gníomhaíochta gonta chun dul
chun cinn a chumasú. Léiríonn na téamaí fairsinge
na hoidhreachta agus na bithéagsúlachta, agus
cuimsíonn siad na saincheisteanna a ardaíodh sna
ceardlanna agus sna haighneachtaí poiblí don phlean.
Is iad na téamaí straitéiseacha tosaíochta ná –
$ Athrú Aeráide a mhaolú agus oiriúnú dó;
$ Bogaigh Iontacha Mhuineacháin;
$ Fálta sceach agus coillearnacha dúchasacha;
$ Claí na Muice Duibhe;
$ Seandálaíocht réamhstairiúil;
$ Struchtúir chosanta;
$ Foirgnimh dhúchasacha agus thraidisiúnta;
$ Talamh feirme le meas ar an dúlra;
$ Diméinte agus Eastáit;
$ Oidhreacht thrasteorann;
$ Reiligí stairiúla, toibreacha beannaithe agus
fothraigh eaglaise;
$ Eolas agus traidisiúin dhúchasacha;
$ An Ghaeilge agus an Béarla dúchais.
Tá cuspóirí straitéiseacha, spriocanna eagraíochta
agus príomhtháscairí feidhmíochta sa phlean freisin.
Is féidir teacht ar an bplean ar https://monaghan.
ie/heritage/biodiversity-and-heritage-strategicplan-2020-2025/.

Oifig Oidhreachta Chontae
Uíbh Fhailí
Seirbhís Cartlainne Contae a Fhorbairt
Tá forbairt Sheirbhís Cartlainne Chontae Uíbh Fhailí ar
cheann d’ocht gcuspóir de Phlean Oidhreachta Uíbh
Fhailí 2017–21.
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Tá maoiniú faighte aici ón gComhairle Oidhreachta
gach bliain den phlean.
Tá an tSeirbhís forbartha agus tá sí á reáchtáil ag
Cumann Staire Uíbh Fhailí, le tacaíocht ó Chomhairle
Chontae Uíbh Fhailí agus ón gComhairle Oidhreachta.
Tá bailiúchán suntasach cartlainne ag Stair Uíbh Fhailí
agus bainistíonn an cumann cartlanna Chomhairle
Chontae Uíbh Fhailí trí Chomhaontú Seirbhíse. Tá an
foirgneamh cartlainne, a dearadh go speisialta, i bPáirc
Ghnó Axis, Tulach Mhór, agus a osclaíodh in earrach na
bliana 2020, ag feidhmiú go hiomlán, laistigh de shrianta
Covid 19. Tá Lisa Shortall fostaithe mar chartlannaí
lánaimseartha agus tá sí i gceannas ar an tseirbhís.
Tá obair ar siúl faoi láthair, ag forbairt láithreán
gréasáin sheirbhís cartlainne an chontae ar
www.offalyarchives.com, ina bhfuil na catalóga
agus ábhar digitithe áirithe.

Feasacht Oidhreachta trí YouTube agus
Foilseacháin
Nuair a aistríodh ó imeachtaí fisiciúla go himeachtaí ar
líne in 2020, osclaíodh bealach iomlán nua maidir le
feasacht oidhreachta. Thug John Feehan faoi scannánú
a dhéanamh ar shraith ar Bhláthanna Fiáine Uíbh Fhailí.
Rinneadh na físeáin seo go léir go háitiúil agus craoladh
iad ar chainéal YouTube Oidhreacht Uíbh Fhailí.
Tá 50 físeán sa tsraith le haghaidh 2020, plandaí
bláthanna éagsúla sa séasúr iontu go léir, mar aon
le struchtúr na mbláthanna, a n-úsáidí leighis san am
atá thart agus san am i láthair, agus a gcomhthéacs
sa bhéaloideas. Amharcadh ar an tsraith níos mó ná
25,000 uair faoi dheireadh na bliana.
Sheol an Cathaoirleach Peter Ormond leabhar
grianghrafadóireachta iontach dubh agus bán ar líne,
ina ndéantar cur síos ar Mhonarcha Brícíní Dhoirín an
Locha leis an ngrianghrafadóir James Fraher. Rinneadh
an tionscadal seo i gcomhpháirtíocht le Jimmy Shortt,
atá ina mhaor i monarcha Bhord na Móna, agus atá
ina bhall gníomhach de Chumann Staire Bhiorra freisin.
Rinneadh comóradh ar 60ú bliain na monarchan. Tá
taispeántas a théann leis ar taispeáint faoi láthair in
Áras an Chontae, Tulach Mhór, agus rachaidh sé chuig
ionaid eile nuair is féidir.
Tacaíodh le agus foilsíodh dhá leabhar taifeadta
cuimhneacháin.
Déanann ‘Forgotton Souls’ leis an staraí áitiúil, James
Scully, na hadhlacthaí agus na leaca cuimhneacháin
i séipéal Naomh Raghnach agus reiligí i mBeannchar
a thaifeadadh.
Déanann ‘Birr Military Cemetery’ le Stephen Callaghan
taifeadadh orthu siúd go léir a cuireadh i reilig Bheairic
Bhiorra i gCríonchoill in aice le Biorra. D’oibríomar le
Stair Uíbh Fhailí chun leabhar a fhoilsiú faoin bhfile Egan
ón Maothlachán, ina bhfuil beathaisnéis agus dánta
roghnaithe, a seoladh ar líne i mí Aibreáin.

Oifig Oidhreachta Chomhairle
Contae Ros Comáin

Athrú Amháin don Bhithéagsúlacht – Comhairle
maidir le Pailneoirí agus Bithéagsúlacht do
Ghrúpaí Pobail:

Oibríonn an Oifig Oidhreachta, i gcomhar le Fóram
Oidhreachta Chontae Ros Comáin, chun Plean
Oidhreachta Chontae Ros Comáin 2017–2021
a chur i bhfeidhm ina leagtar amach na spriocanna
straitéiseacha oidhreachta don chontae.

Seoladh cóipeanna de ‘Gardening for Biodiversity’
agus acmhainní treorach eile ó Phlean Uile-Éireann um
Pailneoirí chuig breis agus 70 grúpa pobail.

Féile Mhárta na Tána: Chuir fiche scoil in iúl go raibh
suim acu leas a bhaint as cuairt scoile leis an saineolaí
Oidhreachta sna Scoileanna, Chris Thompson, faoin
téama ‘Táin – Stories in the Landscape’ [Táin – Scéalta
sa Tírdhreach]. B’éigean iad seo a chur ar ceal toisc
gur dúnadh na scoileanna i mí an Mhárta. Tugadh
cuireadh do na scoileanna sin páirt a ghlacadh i gclár
ceardlann ar líne ina ionad sin san fhómhar. Roghnaigh
sé scoil páirt a ghlacadh sa tionscadal ‘fíorúil’ Tána
‘Oenach’. Tá rogha den obair ar leathanach Facebook
an tionscadail – https://www.facebook.com/oenach20.
Bhí an t-aiseolas ar na ceardlanna fíorúla an-dearfach.
Tá an tionscadal seo á mhaoiniú ag Éire Ildánach.

Sraith ‘An Turas Treoraithe’: Tá trí shuíomh le

feiceáil sa tsraith – Caisleán Ros Comáin, Mainistir Ros
Comáin agus Muileann Gaoithe Ail Finn. Tá físeáin
fhada agus físeáin ghearra ar gach turas. Is féidir
iad a fheiceáil ar leathanach YouTube Chomhairle
Contae Ros Comáin https://www.youtube.com/
channel/UC8TrSg5JgK_yTZdK2KMLatQ/videos. Tá an
tionscadal seo á mhaoiniú ag Éire Ildánach.

Comhpháirtíocht Nuálaíochta Eorpach um
Ráth Cruachan a Shaothrú: Ceapadh John Cronin

& Associates chun tacú le foireann tionscadail ‘Ráth
Cruachan a Shaothrú’ agus leis an ngrúpa oibriúcháin
le gnéithe seandálaíochta a bhain le dearadh, forbairt
agus cur i bhfeidhm an tionscadail. Cuireadh físeán,
‘Farming in a Royal Archaeological Landscape’, le
chéile don tSeachtain Oidhreachta Náisiúnta https://
www.youtube.com/watch?v=R1MSOkCFl7U&t=21s
Tá an tionscadal seo á mhaoiniú ag an gComhairle
Oidhreachta agus ag Comhairle Contae Ros Comáin.

Sonraíochtaí Caomhnaithe d’Fhothraigh
Shaoirseachta: Tá Tuarascálacha Caomhnaithe

curtha i gcrích d’Eaglais Mheánaoiseach Ráth Ara agus
Másailéam Owen O’Conor i Reilig Bhaile an Tobair.
Tá an tionscadal seo á mhaoiniú ag an gComhairle
Oidhreachta agus ag Comhairle Contae Ros Comáin.
Mhaoinigh an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus
Gaeltachta roinnt tionscadal faoi mhaoiniú don Phlean
Gníomhaíochta Náisiúnta Bithéagsúlachta:

Gardening for Biodiversity [Garraíodóireacht
ar mhaithe le Bithéagsúlacht]: Bhí an-tóir ar na

leabhair seo le linn dhianghlasáil COVID-19 an earraigh
agus seoladh iad go forleathan timpeall an chontae.

Coimisiúnaíodh an Dr Karina Dingerkus, Giorria
Environmental Services, chun comhairle chianda a chur
ar fáil maidir le conas a d’fhéadfadh sé ghrúpa Athrú
Amháin don Bhithéagsúlacht a dhéanamh. Ba iad seo
a leanas na grúpaí: Cumann Forbartha agus Bailte
Slachtmhara CLG; Cumann Áitritheoirí Westview, Cluain
Fada; Coiste Forbartha Pobail Áineasa Naomh Aodáin,
Béal Átha Feorainne; Bailte Slachtmhara Bhaile Mhic
Oireachtaigh; Cumann Áitritheoirí, Antogher Court,
Baile Ros Comáin agus Oifigeach Tionscadal SICAP,
Mainistir na Búille. Tugadh a bpleananna gníomhaíochta
‘Athrú Amháin don Bhithéagsúlacht’ chun críche agus
cuireadh ar fáil iad do na grúpaí pobail.

Comórtas Grianghrafadóireachta Bithéagsúlachta
Bhaile an Tobair: Rinne an Oifig Oidhreachta urraíocht
ar ghrianghrafadóir fiadhúlra gairmiúil chun moltóireacht
a dhéanamh ar an gcomórtas.

Ciumhais Bláthanna Fiáine in Ail Finn:

Ceannaíodh meascán de shíolta bhláthanna fiáine
deimhnithe na hÉireann do Bhailte Slachtmhara Ail
Finn chun iad a chur i gcuid chomhaontaithe ar imeall
bóthair sa bhaile, mar chuid de chlár leanúnach
feabhsúcháin bóithre.

Gnéchláir Fógraíochta ar Phailneoirí: Chun

tacú le Plean Uile-Éireann um Pailneoirí, i gcomhar le
hOifigí Oidhreachta Chomhairle Contae Mhaigh Eo
agus Chomhairle Contae an Longfoirt, craoladh sraith
de naoi bhfógra raidió a d’ardaigh feasacht ar an
mbealach ar féidir le daoine gníomhú chun cabhrú le
pailneoirí ar Shannonside FM agus Midwest Radio. Bhí
sé seo mar chuid den fheachtas #inthistogether freisin.

#natureisgoodforyou:
feachtas náisiúnta raidió, chun tacú leis an bhfeachtas
folláine. Sraith de chúig ‘ghnéchlár fógraíochta’ raidió
a bhí ann a thosaigh i mí na Samhna ar Midwest
Radio agus ar Shannonside FM, i gcomhar le hOifigí
Oidhreachta Chomhairle Contae Mhaigh Eo agus
Chomhairle Contae an Longfoirt.

Suirbhé Chontae Ros Comáin ar Ghabhláin
Ghaoithe: Rinne Cairde Éanlaith Éireann suirbhé

ar 40 ceantar (bailte agus sráidbhailte) sa chontae.
Deimhníodh 117 suíomh nead gníomhach de chuid
gabhlán gaoithe. Fuarthas amach go raibh na
príomhdhaonraí gabhlán gaoithe i mBaile Ros Comáin,
áit inar deimhníodh 44 nead gníomhach, agus ina
dhiaidh sin i Mainistir na Búille agus i mBealach an
Doirín, le 14 nead agus 12 nead faoi seach. An rud is
tábhachtaí chun todhchaí a chinntiú do na gabhláin
ghaoithe sa chontae ná coilíneachtaí atá ann cheana
féin a chosaint agus iad ag feidhmiú mar fhoinse. Tá
sé tábhachtach pobail aonair a spreagadh chun seilbh
agus freagracht a ghlacadh as a gcuid gabhlán gaoithe
áitiúil agus na gníomhartha riachtanacha a dhéanamh
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Foirgneamh Chartlann Uíbh Fhailí i dTulach Mhór, cartlann shaintógtha, ina bhfuil Seirbhís Cartlainne an Chontae, arna forbairt agus bainistiú ag
Cumann Staire Uíbh Fhailí le tacaíocht ó Chomhairle Chontae Uíbh Fhailí agus ón gComhairle Oidhreachta.

Ros Comáin: Tá Coiste Reilig Chill Taobháin ag obair chun an tsaoirseacht a chaomhnú.

45

An Chomhairle Oidhreachta $ Tuarascáil Bhliantúil 2020

Botháin na mBeach ag Oifigí Cathartha Dhún Garbhán.

chun iad a chosaint amach anseo, chun a chinntiú
go dtarlóidh sé seo.
Is féidir na sonraí ar fad ón tuarascáil a fháil ar
http://www.roscommoncoco.ie/en/Services/
Community/Heritage/Biodiversity-Publications/
Roscommon-Swift-Survey/

Rinneadh roinnt tionscadal chun tacú leis na
feachtais #InThisTogether agus #KeepWell:
Séadchomharthaí Mistéireacha:
Bhí sé mar aidhm ag an bhfeachtas seo daoine
a spreagadh le bheith ina dtaiscéalaithe oidhreachta óna
dtithe féin agus a fháil amach an méid arbh fhéidir leo
a fháil amach faoi shéadchomhartha spéisiúil sa chontae
ag baint úsáid as Uirlisí Taighde na Séadchomharthaí
http://www.roscommoncoco.ie/en/Services/Community/
Heritage/In-this-together-Roscommon-Heritage-Online/
Mysterious-Monuments/. Cuireadh cúig thionscadal
isteach agus ba é Vincent Delany an buaiteoir.

#knowyour5k:

Virtual Dig It – the archaeological experience
for Kids – https://www.youtube.com/watch?v=q_
Pi7juMU4E&t=105s

Make a mini Bug Hotel for Buzzbee –

https://www.youtube.com/watch?v=lCZYzzWxIoc&t=6s

Demo of Roscommon Cemeteries
Mapwiewer – https://www.youtube.com/
watch?v=DCv0zQLCglA&t=17s

Farming in a Royal Archaeological Landscape
at Rathcroghan – https://www.youtube.com/
watch?v=R1MSOkCFl7U&t=3s

Ráth Cruachan – Láithreáin Ríoga na hÉireann,
Iarratas ar Liosta Trialach Oidhreachta
Domhanda: Tá obair ag dul chun cinn chun an
t-iarratas a chur i gcrích.

Liosta Mianta Oidhreachta an Fhómhair:

Roinneadh é seo ar mheáin shóisialta Chomhairle
Contae Ros Comáin i mí Mheán Fómhair agus bhí antóir air. Roinneadh an phostáil ar Facebook 125 uair!

Tugann an tionscnamh seo ón gComhairle Oidhreachta
agus Ard-Mhúsaem na hÉireann cuireadh do
dhaoine a gcuid fionnachtana agus léargas a roinnt
faoi oidhreacht fholaithe a gceantar féin. Cuidíonn
an tionscadal leis an bpobal go leor acmhainní ar
líne a úsáid chun tuilleadh eolais a fháil faoi scéal
a gceantar féin. Leanann #knowyour5k ár dtionscnamh
Séadchomharthaí Mistéireacha. Tacaíonn sraith
postálacha rialta leanúnacha ar na meáin shóisialta
leis an tionscnamh seo. Tugtar treoirleabhar
oidhreachta saor in aisce d’aon duine a dhéanann
aighneacht ó Chontae Ros Comáin. Féach http://www.
roscommoncoco.ie/en/Services/Community/Heritage/
In-this-together-Roscommon-Heritage-Online/knowyour5k/ chun na sonraí ar fad a fháil.

Ciste na Séadchomharthaí Pobail 2020:

#Biodiversityinyour5k:

Líníochtaí atógála meatuairmitheacha do 8 láithreán
agus séadchomhartha ar fud an chontae.

Bhí sé mar aidhm ag an tsraith postálacha seo ar na
meáin shóisialta feasacht agus taitneamh a ardú ar
an dúlra agus ar an bhfiadhúlra a bhfuil daoine ag
tabhairt faoi deara nó a d’fhéadfadh a bheith le feiceáil
laistigh dá 5k. Cuireadh postálacha in airde ar na meáin
shóisialta ar théama na bithéagsúlachta agus roinneadh
iad ar mheáin shóisialta Chomhairle Contae Ros
Comáin. Spreagann sé seo rannpháirtíocht in eolaíocht
saoránach freisin http://www.roscommoncoco.ie/
en/Services/Community/Heritage/In-this-togetherRoscommon-Heritage-Online/Record-your-Biodiversity/

An tSeachtain Oidhreachta Náisiúnta:
Cláraíodh os cionn 30 tionscadal i gContae Ros
Comáin ar www.heritageweek.ie. D’fhógair an Oifig
Oidhreachta gach tionscadal sna meáin áitiúla agus ar
mheáin Chomhairle Contae Ros Comáin. Coimisiúnaíodh
ceithre fhíseán don tseachtain, agus bhí dhá cheann
acu dírithe go sonrach ar pháistí:

Leithdháil an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus
Oidhreachta €65,356 ar chúig thionscadal faoin scéim
seo. Chruthaigh an scéim 171 lá d’fhostaíocht oilte.
Ba iad seo a leanas na tionscadail:
Glanadh fásra agus cóireáladh eidhneán ag Eaglais
Mheánaoiseach Ráth Ara i Reilig Ráth Ara
Glanadh fásra agus cóireáladh eidhneán ag Másailéam
Owen O’Conor, Reilig Bhaile an Tobair
Tuarascáil Chaomhnaithe agus sonraíocht agus
sceideal na n-oibreacha d’Ardeaglais Ail Finn
Oibreacha caomhnaithe ar Eaglais Mheánaoiseach Chill
Taobháin i gcomhar le Coiste Reilige Chill Taobháin

Scéim Infheistíochta don Oidhreacht Thógtha:
Leithdháil an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus
Oidhreachta €60,000 ar dheich dtionscadal.
Chruthaigh an scéim caiteachas iomlán tionscadail de
€180,064.18 agus chruthaigh sí 393 lá d’fhostaíocht
oilte sa chontae.

An Ciste um Struchtúir Stairiúla: Chuir an Roinn

Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta €40,000 ar
fáil do 2 thionscadal. Chruthaigh an scéim caiteachas
iomlán tionscadail de €50,396 agus chruthaigh sí 152 lá
d’fhostaíocht oilte sa chontae.

Maoiniú Spreagtha mhí Iúil – Maoiniú Breise
an Chiste um Struchtúir Stairiúla/na Scéime
Infheistíochta don Oidhreacht Thógtha: Chuir

an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta
maoiniú €17,929 ar fáil do 2 thionscadal. Chruthaigh an
scéim caiteachas iomlán tionscadail de €35,858 agus
chruthaigh sí 117 lá d’fhostaíocht oilte sa chontae.
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Oifig Oidhreachta Phort Láirge

Tionscadail Oidhreachta

D’óstáil Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge

Thacaigh Comhairle Contae na hIarmhí agus an
Chomhairle Oidhreachta le trí thionscadal, faoi Mhaoiniú
an Phlean Oidhreachta Contae 2020. Na tionscadail
seo ná: Plean Bainistíochta Caomhnaithe a ullmhú
d’Uisneach; Tionscadal Taifeadta Ainmneacha Páirce
na hIarmhí agus Oidhreacht Thionsclaíoch na hIarmhí
a Thaifeadadh. Fuair an dá thionscadal dheireanacha
maoiniú ó Éire Ildánach freisin.

Soldier to Statesman – A Conference on Richard
Mulcahy, i mí Feabhra 2020 mar chuid de chlár
leanúnach chun Deich mBliana na gCuimhneachán
a chomóradh. Mar chuid den chomhdháil bhí cainteanna
le John Bruton, an Dr Pat McCarthy, Pat Taaffe, David
McCullagh, Kate Manning, Gabriel Doherty agus James
Ryan. D’fhreastail thart ar 150 duine ar an gcomhdháil,
lena n-áirítear go leor ball de theaghlach Mulcahy. Sheol
an tAire Cosanta, Paul Kehoe TD, beathaisnéis staire
míleata a scríobh Pat Taaffe ar Richard Mulcahy.

Bithéagsúlacht
Chomhoibrigh Comhairle Cathrach agus Contae Phort
Láirge le Irish Native Honey Bee Society agus le
hEiceaghrúpa Phort Láirge Thiar chun roinnt Botháin
Beach agus boscaí neadaithe do ghabhláin ghaoithe
a shuiteáil in Oifigí Cathartha Dhún Garbhán. Is féidir le
húsáideoirí an ghlasbhealaigh féachaint ar na botháin
fiadhúlra agus iad ag trasnú Inbhear Choilligeáin.

Plean Bainistíochta Reilig Chill Ghobnait
D’ullmhaigh an Seandálaí John Tierney ó Eachta
Archaeology plean bainistíochta don reilig stairiúil
i gCill Ghobnait atá ó thuaidh ó Dhún Garbhán. Tá leas
oidhreachta ag baint leis an láithreán seo mar gheall go
bhfuil sé suite ar leiceann cnoic, rud atá neamhghnách,
chomh maith leis an gceangal atá aige le Naomh
Gobnait, ar a dtugtar Naomh Abigail chomh maith,
arb Pátrún na gCoimeádaithe Beach í, agus fothraigh
d’eaglais luathmheánaoiseach. Tá tábhacht réigiúnach
ag baint le tacar séadchomharthaí báis ón 18ú agus
ón 19ú haois. Sonraítear sa phlean leas oidhreachta
an láithreáin agus saincheisteanna bainistíochta.
I measc na bpríomhghníomhaíochtaí a eascraíonn as
an bplean tá bithéagsúlacht na reilige a fheabhsú trí
chlúdach ithreach agus féara móinéir a athbhunú, obair
chloiche scaoilte a dheisiú ag baint úsáid as cur chuige
caomhnaithe, agus léirmhíniú oidhreachta a fheabhsú.

Oifig Oidhreachta na hIarmhí
Seo a leanas tuarascáil ar na príomhthionscadail agus
na príomhghníomhaíochtaí a rinneadh in 2020. Tháinig
Fóram Oidhreachta na hIarmhí le chéile trí huaire i rith
na bliana.

Chláraigh Comhairle Contae na
hIarmhí mar chomhpháirtithe do
Phlean Gníomhaíochta Uile-Éireann
um Pailneoirí i mí Feabhra 2020. I measc na

ngníomhaíochtaí a thacaigh le pailneoirí a rinne
Comhairle Contae na hIarmhí in 2020 bhí níos lú
bearrtha féir agus cuireadh plandaí a oireann do
phailneoirí. Logáladh iad seo leis an Ionad Náisiúnta
le Sonraí Bithéagsúlachta: https://pollinators.
biodiversityireland.ie/
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Plean Bainistíochta Caomhnaithe
d’Uisneach
Ullmhaíodh Plean Bainistíochta Caomhnaithe
d’Uisneach, faoi Ghníomh 2.4 de Phlean Oidhreachta
Chontae na hIarmhí 2018–2023 ‘... Liaise with
stakeholders, including landowners, to support the
preparation of conservation management plans
for key sites...’ [Déan idirchaidreamh le páirtithe
leasmhara, lena n-áirítear úinéirí talún, chun tacú le
hullmhú pleananna bainistíochta caomhnaithe do
phríomhláithreáin...] Áiríodh sa Phlean Suirbhé ar
Bhail na Séadchomharthaí ar an gCnoc, arna ullmhú
ag Seandálaithe Comhairleacha, AMS, Suirbhé ar
Ghnáthóga spriocdhírithe agus suirbhé ar fhálta sceach
ar Uisneach arna ullmhú ag Éiceolaithe Flynn Furney.
Ullmhaíodh an Plean tar éis comhairliúcháin agus sraith
cruinnithe le páirtithe leasmhara.

Tionscadal Taifeadta Ainmneacha
Páirce na hIarmhí
Cuireadh tús le Gníomh 2.4 de Phlean Oidhreachta
Chontae na hIarmhí 2018–2023 ‘Initiate and develop
a project to record field names in partnership with local
communities’ [Cuir tús le tionscadal chun ainmneacha
páirceanna a thaifeadadh, agus déan é a fhorbairt,
i gcomhpháirtíocht le pobail áitiúla], le tionscadal
píolótach in 2018. Leathnaíodh an tionscadal in 2020,
le tacaíocht ón gComhairle Oidhreachta, Éire Ildánach
agus Comhairle Contae na hIarmhí. Cuireadh cruinnithe
grúpaí ar sos i mí an Mhárta mar gheall ar Covid-19,
ach lean roinnt taifeadta ar aghaidh tríd an bpost agus
tríd an ríomhphost. Tá leabhrán ina bhfuil nuashonrú
ar an tionscadal ar fáil i gcló anois agus ar láithreán
gréasáin na Comhairle: https://www.westmeathcoco.
ie/en/media/FieldnamesProject20192020web.pdf.
Bailíodh ainmneacha páirceanna in 2020 le haghaidh
bailte fearainn sna paróistí a leanas: Muilte Farannáin,
Droichead Chaisleán Loiste, Baile Fhobhair, Cionn
Átha Gad, an Baile Mór, an Grianán agus an Teanga.
Uaslódáladh ainmneacha na bpáirceanna a bailíodh
ar shuíomh gréasáin Mheitheal Logainm.ie agus is
féidir iad a fheiceáil anseo: https://meitheal.logainm.
ie/westmeath-field-names/. Bhí spéis sa tionscadal
lasmuigh den Chontae chomh maith agus bhí sé le
feiceáil in The Irish Times, foilseachán ar líne Agriland.ie,
agus i gclár de chuid ‘Atlas of Ireland’, arna chur i láthair
ag John Creedon ar RTÉ. (Plate)

Oidhreacht Thionsclaíoch na hIarmhí
Rinneadh tionscadal chun Oidhreacht Thionsclaíoch
na hIarmhí (Céim 2) a thaifeadadh faoi Ghníomh 2.1 de

Phlean Oidhreachta na hIarmhí 2018–2023; ag tabhairt
aghaidh ar bhearnaí sna tacair sonraí a bhí ann (is
beag láithreán oidhreachta tionsclaíche atá taifeadta
i bhFardal Náisiúnta na hOidhreachta Ailtireachta
agus i dTaifead Láithreán agus Séadchomharthaí don
Iarmhí). Bhí taifeadadh na hOidhreachta Tionsclaíche
mar chuspóir freisin ag Plean Forbartha an Chontae
2014–2020. Roghnaíodh sampla ionadaíoch de
10 láithreán atá liostaithe i bhFardal na láithreán
Oidhreachta Tionsclaíche, a tiomsaíodh in 2019, le
haghaidh suirbhé allamuigh. Tá tuarascáil an tsuirbhé ar
fáil ar shuíomh gréasáin Chomhairle Contae na hIarmhí:
http://www.westmeathcoco.ie/en/ourservices/planning/
conservationheritage/heritageresources/.
Mar chuid de ‘Thionscadal na Staire Béil Cuimhneamh
ar Thionscail na hIarmhí’, taifeadadh agallaimh le daoine
a d’oibrigh i gcúig thionscal éagsúla sa Chontae. I measc
na dtionscal a labhraíodh fúthu bhí Drioglann Locke,
déanamh bád, gearradh cloch, muilte sábhadóireachta
agus priontáil. Tugadh comhaid fuaime, tras-scríbhinní
agus achoimrí ar na hagallaimh seo don rannóg Staidéar
Áitiúil i Leabharlann na hIarmhí, áit a mbeidh siad ar fáil
do thaighdeoirí.

Líonra na mBailte Éireannacha a bhfuil
Balla thart timpeall Orthu
Fuarthas maoiniú ón gComhairle Oidhreachta trí Líonra
na mBailte Éireannacha a bhfuil Balla thart timpeall
Orthu le haghaidh oibreacha caomhnaithe ar bhallaí
cosanta íochtaracha Chaisleán Bhaile Átha Luain, agus
ar cheann de na codanna is luaithe de Bhalla an Bhaile
ag Cúirt Dhaimhinse/Railway View. Choimisiúnaigh
Líonra na mBailte Éireannacha a bhfuil Balla thart
timpeall Orthu físeán ar na hoibreacha caomhnaithe ar
Bhalla Bhaile Átha Luain: https://bit.ly/3tH3V8a

Tionscadail Bhithéagsúlachta
Fuair trí thionscadal maoiniú ón tSeirbhís Páirceanna
Náisiúnta agus Fiadhúlra, ón Roinn Tithíochta, Rialtais
Áitiúil agus Oidhreachta faoina Scéim Deontais don
Phlean Gníomhaíochta Náisiúnta Bithéagsúlachta;
Plean Bainistíochta um Speicis Choimhthíocha Ionracha
a ullmhú do Ghairdíní agus Páirc Theach Belvedere;
Suirbhé ar Bhogaigh na hIarmhí (Céim 2: Suirbhé
Allamuigh) agus gnéchláir fógraíochta ar phailneoirí ar
Midlands Radio 103FM.

Plean Bainistíochta um Speicis Plandaí
Coimhthíocha Ionracha do Ghairdíní
agus Páirc Theach Belvedere
D’ullmhaigh Invas Biosecurity Ltd. an plean seo, agus
thug siad faoi shuirbhé mionsonraithe ar na tailte
ag Belvedere agus thaifead siad suíomh agus méid
na Speiceas Plandaí Coimhthíocha Ionracha a bhí
ann. Tá Belvedere in aice le Loch Ainninn (Limistéar
faoi Chaomhnú Speisialta, Limistéar faoi Chosaint
Speisialta) agus rinneadh scagadh ar an bPlean le
haghaidh Measúnacht Chuí. Cuireadh Céim 1 den phlean

i bhfeidhm san Fhómhar agus áiríodh leis seo spraeáil
agus instealladh gas de ghlúineach bhiorach agus
bainistíocht labhrais.

Suirbhé ar Bhogaigh
Ag leanúint ar aghaidh ón suirbhé deisce ar láithreáin
Bhogach a rinneadh in 2019, thug Blackthorn Ecology
faoi shuirbhé allamuigh ar dhá shuíomh bhogaigh déag,
a bhfuil Luach Contae ag baint leo, san Iarmhí. Rinneadh
an suirbhé faoi Phlean Oidhreachta na hIarmhí 2018–
2023; Gníomh 2.1 ‘Address knowledge gap in existing
survey of heritage by implementing a programme of
research and surveys…’ [Tabhair aghaidh ar an mbearna
eolais sa suirbhé oidhreachta reatha trí chlár taighde
agus suirbhéanna a chur i bhfeidhm...].

Gnéchláir fógraíochta ar phailneoirí ar
Midlands Radio 103 FM
Craoladh sraith leideanna séasúracha chun cabhrú le
pailneoirí, a scríobh an tÉiceolaí Juanita Browne, mar
ghnéchláir fógraíochta ar Midlands Radio 103 i gcomhar
le hOifigí Oidhreachta Laoise agus Uíbh Fhailí.

Seachtain na Bithéagsúlachta 2020
Níor sceidealaíodh aon imeachtaí fisiciúla do Sheachtain
na Bithéagsúlachta, 18–22 Bealtaine 2020, i gcomhréir
le srianta Covid-19. Rinneadh í a cheiliúradh le sraith
agallamh ar ábhair bhithéagsúlachta ar Midlands Radio
103 agus ar Raidió Pobail Bhaile Átha Luain.

Seachtain Oidhreachta 2020
Bhí tionscadail agus imeachtaí fíorúla le feiceáil le
haghaidh na Seachtaine Oidhreachta, 15–23 Lúnasa,
i gcomhréir le srianta COVID-19. Bhí 36 tionscadal
cláraithe don Iarmhí: https://www.heritageweek.ie/
projects/?q=&where%5B%5D=westmeath#listings.
Bhuaigh Grúpa Oidhreachta an Ghrianáin agus Bhéal
Linne Dámhachtain an Chontae as a scannán ‘The
Blacksmith of Moydrum’. https://www.heritageweek.ie/
projects/creating-the-voices-of-generations-gone-1

Ciste na Séadchomharthaí Pobail
Bronnadh maoiniú faoin sruth nua seo a bhí á reáchtáil
ag Seirbhís na Séadchomharthaí Náisiúnta, an Roinn
Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta ar:
Oibreacha caomhnaithe ar Bhalla Bhaile Átha Luain
(Sráid na hEaglaise), lena n-áirítear atógáil cuid de
bhalla a thit, é a chobhsú agus a athphointeáil.
Ullmhú Plean Caomhnaithe le haghaidh an
tSeanphríosúin i mBaile Fhobhair, le hionchur
ó Innealtóir Caomhnaithe, Ailtire Caomhnaithe
agus Seandálaí.
Suirbhé LiDAR ar Uisneach; rinneadh suirbhé ar an
gCnoc agus rinneadh anailís ar na sonraí a bhí mar
thoradh air.
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AN tIONAD NÁISIÚNTA LE
SONRAÍ BITHÉAGSÚLACHTA
Leanann an tIonad Náisiúnta le Sonraí
Bithéagsúlachta lena chuid oibre chun feabhas a chur
ar staid an eolais ar bhithéagsúlacht na hÉireann,
agus chun a chinntiú go bhfuil sonraí agus faisnéis ar
fáil chun bonn eolais a chur faoin gcinnteoireacht ar
mhaithe le caomhnú na héagsúlachta bitheolaíche.
Feidhmíonn an tIonad Sonraí Léarscáileanna
Bithéagsúlachta agus é ina ardán náisiúnta chun
sonraí bithéagsúlachta a fhoilsiú agus rochtain
a sholáthar orthu. Faoi dheireadh 2020, bhí 4.5
milliún taifead foilsithe ó 156 tacar sonraí éagsúil,
ag soláthar sonraí maidir le 16,800 speiceas éagsúil.
Cuireann Tairseach Eolaíochta Saoránach na
hÉireann córas ar líne ar fáil chun cur ar chumas
déantóirí taifead taifid a chur isteach agus cur leis an
mbunachar sonraí náisiúnta bithéagsúlachta. Ba
bhliain iontach í 2020 do ghníomhaíocht taifeadta
bhitheolaíoch agus bhí borradh ollmhór i mí Aibreáin,
ag teacht leis an gcéad dianghlasáil de chuid
COVID-19 agus tréimhse aimsir bhreá. Leanadh leis
an ngníomhaíocht taifeadta mhéadaithe seo don
chuid eile den bhliain, rud a d’fhág gur cuireadh breis
agus 168,000 taifead isteach le linn 2020. Ba
mhéadú 34% é seo ar líon iomlán na dtaifead
a cuireadh isteach in 2019.
Leanann an tIonad Sonraí ar aghaidh ag bainistiú
scéim náisiúnta monatóireachta chun faisnéis
luachmhar a chruthú faoin gcaoi a bhfuil
bithéagsúlacht na hÉireann ag athrú. Cuireann
eolaithe saoránaigh na scéimeanna seo ar fad ar fáil
agus bíonn siad flaithiúil lena gcuid ama agus
saineolais chun sonraí ardchaighdeáin a chruthú,
sonraí a úsáidtear chun rianú a dhéanamh ar an gcaoi
a bhfuil tionchar ag saincheisteanna amhail úsáid
talún agus athrú aeráide ar an mbithéagsúlacht.
Clúdaíonn scéimeanna monatóireachta féileacáin,
beacha, an tsnáthaid mhór agus plandaí
neamhchoitianta. Tugadh isteach Scéim nua
Monatóireachta ar Fhéileacáin Ghairdín in 2020 agus
bhí an-rath uirthi le linn a céad bhliain.
Tá cláir ghníomhacha ag an Ionad Sonraí chun an
bonn fianaise ar ghnéithe éagsúla den
bhithéagsúlacht a thógáil, lena n-áirítear pailneoirí ar
thalamh feirme trí chlár na Comhpháirtíochta
Nuálaíochta Eorpaí ‘Pailneoirí Talaimh Feirme
a Chosaint’ agus bithéagsúlacht idirthaoideach. Tá sé
ag cabhrú leis an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus
Oidhreachta tuairisciú don Choimisiún Eorpach ar
Rialacháin an AE maidir le Speicis Choimhthíocha
Ionracha. Tháinig deireadh leis an gcéad Phlean
Uile-Éireann um Pailneoirí 2015–2020, arna
chomhordú ag an Ionad Náisiúnta le Sonraí
Bithéagsúlachta, in 2020. D’éirigh chomh maith sin
leis gur cuireadh plean nua don tréimhse 2021–2025
san áireamh mar bheart i gClár an Rialtais.
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AN tSEACHTAIN
OIDHREACHTA NÁISIÚNTA
Nascann an oidhreacht muid leis an am atá thart,
tógann sí ár neart agus feabhsaíonn sí ár sláinte. Tá
tionchar na srianta COVID-19 ar chruinnithe sóisialta
agus scaradh sóisialta tar éis dochar a dhéanamh dár
bhfolláine. Agus é sin á chur san áireamh, tá an
Chomhairle Oidhreachta tar éis machnamh
a dhéanamh ar a ról agus ar ról na Seachtaine
Oidhreachta Náisiúnta maidir le téarnamh na sochaí.
Tá an tSeachtain Oidhreachta Náisiúnta mar chuid de
Laethanta Eorpacha na hOidhreachta, atá anois ina
léiriú infheicthe ar rannpháirtíocht an phobail agus ar
chomhtháthú sóisialta.
Mar fhreagra ar na dúshláin atá roimh ár ndaonra,
chinn an Chomhairle Oidhreachta, i gcomhairle leis an
Roinn Ealaíon, Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta,
gur cheart go leanfaí ar aghaidh le Seachtain
Oidhreachta Náisiúnta 2020. Ba ghá an fhormáid
a oiriúnú mar gheall ar na srianta sláinte poiblí, ach
choinníomar rannpháirtíocht an phobail agus
comhtháthú sóisialta mar bhunús na Seachtaine
Oidhreachta Náisiúnta. Mar thoradh ar ár gcur chuige
nua, tugadh cuireadh do dhaoine aonair, do phobail
agus d’eagraíochtaí tionscadail a fhorbairt don
tSeachtain Oidhreachta, seachas díriú ar imeachtaí
aonair amháin.
Tugadh cuireadh d’eagraithe tionscadail cur chuige
nua a fhorbairt maidir le tionscadail a chruthú.
Spreagadh iad, mar shampla, chun taighde a chur
chun cinn faoi áit ar leith ina gceantar féin, nó chun
athbhreithniú nó forbairt a dhéanamh ar thionscadal
oidhreachta a raibh siad ag obair air cheana féin, ag
taispeáint taighde a chuir siad i gcrích roimhe sin.
Seoladh na tionscadail seo agus cuireadh ar fáil iad le
linn na Seachtaine Oidhreachta Náisiúnta ar shuíomh
gréasáin tiomnaithe, www.heritageweek.ie. Ina
theannta sin, chuir an Chomhairle Oidhreachta
acmhainní breise ar fáil chun tacú le grúpaí físeáin
agus léirithe digiteacha a dhéanamh, ag soláthar
treoir theicniúil agus tacaíochtaí maidir le conas an
t-ábhar seo a uaslódáil ar an suíomh gréasáin.
Téama Sheachtain Oidhreachta Náisiúnta 2020
ná Oidhreacht san Oideachas; Foghlaim ónár
nOidhreacht agus roinneadh é sna fothéamaí
seo a leanas:
$

Oidhreacht ar leac an dorais – daoine
a spreagadh chun a gceantair a iniúchadh – ní
fhéadfadh daoine taisteal níos mó ná 5km óna
dtithe ar feadh cuid mhaith den earrach agus
ag tús an tsamhraidh

$

Scileanna ónár n-oidhreacht a athfhoghlaim

$

Oidhreacht agus oideachas

Bhí an-áthas orainn toisc gur roinneadh 854
tionscadal ar heritageweek.ie. Chomhordaigh breis
agus 770 eagraí tionscadail, i gcomparáid le 1,124

eagraí in 2019. Rinneamar suirbhé ar eagraithe
tionscadail faoin taithí a bhí acu ina dhiaidh sin agus
léiríonn na torthaí gur bhraith go leor acu go raibh
scileanna nua faighte acu agus gur méadaíodh a spéis
san oidhreacht. Toradh ríthábhachtach a bhí ar an
ócáid fhíorúil ná an méadú ar an lucht spéise. Bhí go
leor daoine in ann páirt a ghlacadh in imeachtaí
lasmuigh dá gceantar féin toisc go raibh siad in ann
iad a fheiceáil ar líne. Is toradh tábhachtach foghlama
é seo a chabhróidh le bonn eolais a chur faoin gcur
chuige maidir le comhordú imeachtaí amach anseo.

DÁMHACHTAINÍ NA
SEACHTAINE OIDHREACHTA
NÁISIÚNTA 2020
Bhí craoltóir agus
iriseoir RTÉ, Anne
Cassin, mar
láithreoir ar
shearmanas ar
líne Dhámhachtain
na Seachtaine
Oidhreachta
Náisiúnta 2020.

Aithníonn an Chomhairle iarrachtaí daoine aonair,
teaghlach agus grúpaí pobail ar fud na hÉireann chun
oidhreacht thógtha, nádúrtha agus chultúrtha na
hÉireann a chaomhnú, a chosaint agus a chur chun
cinn agus déantar na hiarrachtaí seo a cheiliúradh ag
na Dámhachtainí Oidhreachta Náisiúnta bliantúla.
D’óstáil an Chomhairle Oidhreachta an ócáid go
fíorúil agus chuir craoltóir RTÉ, Anne Cassin, i láthair í.
Agus srianta ar chruinnithe mar gheall ar COVID-19
á gcur san áireamh, seachas díriú ar imeachtaí
pearsanta a eagrú i mbliana, d’fhorbair níos mó ná
770 grúpa oidhreachta agus díograiseoir tionscadail
bunaithe ar théama na bliana seo: Oidhreacht agus
Oideachas: Foghlaim ónár nOidhreacht. Cuireadh
breis agus 850 tionscadal isteach, agus ina measc
bhí cainteanna agus taispeántais ar líne, físeáin,
podchraoltaí, léirithe le sleamhnáin, blaganna,
suíomhanna gréasáin, cuntais ar na meáin shóisialta,
chomh maith le cruinnithe sóisialta beaga srianta.
I measc na gcatagóirí dámhachtana bhí: Dámhachtain
Laoch na hOidhreachta; an Dámhachtain
d’Oidhreacht ar Leac an Dorais; an Dámhachtain
d’Athfhoghlaim Scileanna ár nOidhreachta;
Dámhachtain Oidhreacht an Oideachais agus
Dámhachtain na hOidhreachta Uisce. Cuireadh gach
tionscadal san áireamh do Dhámhachtain na
Seachtaine Oidhreachta Náisiúnta freisin.
Leathnaíodh Dámhachtainí na Seachtaine
Oidhreachta Náisiúnta i mbliana chun dámhachtain
a thabhairt don tionscadal is fearr i ngach contae ar
fud an oileáin. Rinneadh measúnú ar thionscadail
bunaithe ar a rannpháirtíocht áitiúil agus phobail,
luach oideachais agus an bealach a raibh aoisghrúpaí
éagsúla i gceist leo.
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Léiríonn méid agus éagsúlacht na dtionscadal
a fuarthas i mbliana tiomantas daoine aonair agus
pobal chun oidhreacht shaibhir éagsúil na hÉireann
a ghabháil, a cheiliúradh agus a roinnt. Ag labhairt
dó, dúirt Malcolm Noonan TD, an tAire Stáit um
Oidhreacht agus Athchóiriú Toghcháin: ‘The annual
National Heritage Awards offer important recognition
of the tireless work undertaken by people – not just
during National Heritage Week, but year-round – to
ensure the story of Ireland’s heritage continues to be
told in a meaningful way. I am delighted to see the
interest and excitement generated by the Awards
among communities across the country and offer
congratulations to all winning and nominated projects”
[Tugann Dámhachtainí na hOidhreachta Náisiúnta
aitheantas tábhachtach gach bliain don obair
a dhéanann daoine – ní hamháin don tSeachtain
Oidhreachta Náisiúnta ach le linn na bliana – chun
a chinntiú go gcothaítear oidhreacht na hÉireann agus
go léirítear ar bhealach fiúntach í. Tá an-áthas orm an
spéis agus na sceitimíní a chruthaigh na Dámhachtainí
i measc pobal ar fud na tíre a fheiceáil agus tréaslaím
le gach tionscadal a bhuaigh agus a ainmníodh.]

le teacht, Oidhreacht Éireann 2030. Spreag a chuid
oibre i gceantar sléibhe Shliabh Eachtaí
rannpháirtíocht le pobail áitiúla sa Chlár agus
i nGaillimh agus chuir an obair seo oidhreacht,
seandálaíocht agus cultúr an réigiúin chomhroinnte
uathúil seo chun cinn. Tá aitheantas á thabhairt don
Uasal Cunniffe as a chuid iarrachtaí chun pobail áitiúla
agus grúpaí oidhreachta a spreagadh agus a chur
san áireamh, chun a chuid eolais agus díograise féin
a scaipeadh ina measc.

Is iad seo a leanas buaiteoirí
Dhámhachtainí na Seachtaine
Oidhreachta Náisiúnta 2020:

An Dámhachtain d’Athfhoghlaim Scileanna ár
nOidhreachta: Johnny Shiels as Gleann tSúilí, Co.
Dhún na nGall:

Dámhachtain Laoch na hOidhreachta: Christy
Cunniffe as Cluain Fearta, Co. na Gaillimhe:

An Dámhachtain d’Oidhreacht ar Leac an Dorais:
Grúpa Oidhreachta Bailte Slachtmhara Chill na
Seanrátha as Cill na Seanrátha, Co. an Chabháin:
Ag baint úsáid as an eolas a cuireadh isteach faoi
Dhaonáireamh 1911, chuir Grúpa Oidhreachta Bailte
Slachtmhara Chill na Seanrátha, sceitsí,
seanghrianghraif agus taifid daonáirimh ar fáil inar
sonraíodh na tithe, na siopaí, na foirgnimh phoiblí
agus na daoine a bhí ina gcónaí sa bhaile agus chuir
siad ar fáil ar líne iad. Is acmhainn luachmhar é seo
chun tuilleadh eolais a fháil faoi oidhreacht chultúrtha
agus thógtha an bhaile agus cuireann sé acmhainní
ginealais ar fáil a thacaíonn le taighde.

Is saor rothaí den tríú glúin é an tUasal Shiels, agus is
éard a bhí i gceist leis an tionscadal seo ná seantuirne
neamhchoitianta lín/olla ó Dhún na nGall a athchóiriú.
Chabhraigh a dhá mhac leis agus, leis an tionscadal
seo, feictear roinnt an eolais ar dhéanamh rothaí
ó ghlúin go glúin. D’úsáid an tUasal Shiels
teicneolaíocht dhigiteach agus na meáin shóisialta
chun próiseas an athchóirithe a roinnt le lucht féachana
mór agus tá sé beartaithe aige dul i dteagmháil le
scoileanna áitiúla chun daltaí a mhúineadh faoi sníomh
agus fíodóireacht, agus chun spéis leanúnach sa
tionscadal agus sa traidisiún féin a chinntiú.
Dámhachtain Oidhreacht an Oideachais: Cumann
Staire Áitiúla Ráth Maoláin agus a Cheantair as
Ráth Maoláin, Co. Dhún na nGall:

Tá breis agus 30 bliain caite ag Christy Cunniffe ag
plé leis an oidhreacht. Chuaigh an tUasal Cunniffe ar
scor le déanaí ach bhí sé ina chomhairleoir
séadchomhartha allamuigh seandálaíochta do
Chontae na Gaillimhe roimhe sin, agus le linn
a thréimhse mar chomhairleoir rinne sé a sheacht
ndícheall agus é ag obair le pobail áitiúla agus ag
cabhrú le grúpaí oidhreachta. D’oibrigh sé le roinnt
sráidbhailte chun iniúchtaí oidhreachta a dhéanamh,
agus fuarthas roinnt láithreán oidhreachta mar
thoradh ar an obair seo. Bhí baint aige freisin le slí
Bhéarra-Bréifne, le Plean Caomhnaithe Chluain
Fearta agus leis an bplean oidhreachta náisiúnta atá
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Don tionscadal seo, bhí sé mar aidhm ag Cumann
Staire Áitiúla Ráth Maoláin agus a Cheantair
oidhreacht dholáimhsithe na laethanta scoile
a thaifeadadh, lena n-áirítear cairdeas, spóirt, cluichí
a imríodh, amhráin agus ceachtanna, na nósanna
agus na bealaí maireachtála ar scoil agus sa phobal.
Roghnaíodh é seo chun nascacht a spreagadh,
a mbeadh an pobal ar fad rannpháirteach ann. Bhain
an chéad chuid den tionscadal úsáid as a leathanach
Facebook a cruthaíodh le déanaí chun stair, scéalta
agus grianghraif dá mbailte fearainn a thaispeáint,
agus chuir an grúpa físeán le chéile freisin bunaithe
ar agallaimh le hiarscoláirí na scoile ó dheireadh na
1930idí go dtí 2005.
Dámhachtain na hOidhreachta Uisce: Féile Ellen
Hutchins as Beanntraí, Co. Chorcaí:
Ba í Ellen Hutchins (1785-1815), a rugadh i mBéal Átha
Leice, Iarthar Chorcaí, an chéad luibheolaí baineann

in Éirinn, agus ba í an fheamainn an rud ar ar dhírigh
sí. Is éard a bhí i gceist leis an tionscadal seo de
chuid Fhéile Ellen Hutchins ná acmhainní a oireann do
theaghlaigh a chur ar fáil, acmhainní a chuireann ar
chumas daoine feamainn agus oidhreacht nádúrtha
Chuan Bheanntraí laistigh a fhiosrú, a thuiscint agus
a chosaint agus meas a léiriú orthu. Cuireadh
míreanna ilmheán ar ardchaighdeán, lena n-áirítear
grianghraif agus físeán, san áireamh sna hacmhainní.

Buaiteoirí Dhámhachtain an Chontae
Aontroim
Áiteanna a Mhapáil – Iniúchadh ar an Oidhreacht ar
Leac an Dorais le Léarscáileanna
An Mol Oidhreachta, Ollscoil na Banríona,
Béal Feirste.

Ceatharlach
Oideachas trí na haoiseanna i bParóiste Mhísil
Muintir Na Tíre Mhísil

Is iad seo a leanas na tionscadail
a tháinig sa dara háit i nDámhachtainí
na Seachtaine Oidhreachta
Náisiúnta 2020:

An Cabhán

Oidhreacht ar Leac an Dorais

Grúpa Oidhreachta agus Fiadhúlra Dhroichead an
Chláir agus Bhaile Uí Aodha

Siúlóid Fhíorúil faoi Oidhreacht Ghiúdach Chorcaí
Ruti Lachs

Buail leis na Feighlithe
Líonra Reiligí Stairiúla an Chabháin

An Clár
Droichead an Chláir ar thaifead sna 1950idí

Cathair Chorcaí

Cén fáth a bhfuil Disert tábhachtach domsa? Grúpa
Oidhreachta Disert

Siúlóid Fhíorúil ar Oidhreacht Ghiúdach Chorcaí

Athfhoghlaim Scileanna ár nOidhreachta

Contae Chorcaí

Feirmeoireacht Thraidisiúnta Caorach agus Oiliúint
Madraí Caorach

Deich mBliana de Cheiliúradh ar
Oidhreacht Bheanntraí

Donie Anderson

Cumann Staire agus Seandálaíochta Bheanntraí

Ruti Lachs

Doire
Stair Ghránna Loch nEathach
Na Focail a Scaipeadh: An Ghaeilge agus Oidhreacht

Dún na nGall
Scéalta inár.... tionscadal dianghlasála
Grúpa Oidhreachta agus Staire Dhún na nGall (na
Gleannta, Ard an Rátha, Port Nua)

An Dún
Séadchomharthaí a Nochtadh i dTírdhreach Uladh
Cumann Seandálaíochta Uladh

Cathair Bhaile Átha Cliath
Wordsteps – An Chanáil Mhór, Baile Átha Cliath
Camilla Fanning

Baile Átha Cliath – Dún Laoghaire-Ráth
an Dúin
Tionscadal Oidhreachta Bia Bhaile an Mhuilinn

Tréad Geirseog Dhroim Máirtín Bhán an Aeir –
Déanamh Ime

Grúpa Oidhreachta Bhaile an Mhuilinn

Eastát Bhán an Aeir

Oidhreacht an Oideachais

Baile Átha Cliath – Fine Gall

Donie Anderson

Leaba Shíoda ar Scoil – Turas Oideachais
Grúpa Tionscadal Leaba Shíoda
Gilson don 21ú hAois: Foghlaim ónár nOidhreacht

Roghbhlúire ar Stair Fhine Gall
Comhairle Contae Fhine Gall

Baile Átha Cliath – Baile Átha Cliath Theas

Sue Russell

Feirmeoireacht Thraidisiúnta Caorach agus Oiliúint
Madraí Caorach

Oidhreacht Uisce

Donie Anderson

Back to the Past, Valuing Water in the Community

Fear Manach

Tullahought Community Development Ltd.
Tionscadal Bogaigh Phobal Bhaile na Sionainne

Ag Cuimhneamh ar an Tírdhreach – Binn
Chuilceach go Claoininis: Áit Iontach

Bogaigh Phobal Bhaile na Sionainne

Barney Devine
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Contae na Gaillimhe

Maigh Eo

Tionscadal Oidhreachta Bia Bhaile an Mhuilinn

An Mhala Raithní síos trí na Blianta

Grúpa Oidhreachta Bhaile an Mhuilinn

Grúpa Seanghrianghraf na Mala Raithní

Cathair na Gaillimhe

An Mhí (2 thionscadal)

Mamaigh a Fhiosrú i gCoillte Mhuirlinne
Friends of Merlin Woods

Ceardlann don Lucht Siúil, Taispeántas Grianghraf,
Pacáiste agus DVD

Ciarraí

Ceardlanna Lucht Siúil na Mí

Young Explorer le Neil Hyland

Oidhreacht Curach na Bóinne

Wild Derrynane

Grúpa Oidhreachta Curach na Bóinne

Muineachán
Cuimhní scoile agus eaglaise a roinnt i measc
na nglúnta
Óige Eaglais San Salvator

Uíbh Fhailí
Soilsiú na hOíche
Seachtain Seanré agus Féile Ealaíon Bhiorra

Ros Comáin
Cnuasach Béaloidis Scoileanna Chill Taobháin
a thabhairt do phobal an pharóiste
Coiste Reilig Chill Taobháin

Sligeach
Tionscadal Bhealach Cósta an Rois
Grúpa Bhealach Cósta an Rois
Neil Hyland

Cill Dara
Capall Oibre na hÉireann, Inniu agus Inné
Cumann Póraitheoirí Chapall Oibre na hÉireann,
Brainse Chill Dara

Cill Chainnigh

Tiobraid Árann
Snaidhm Fómhair do Lughnasa
Ionad Ealaíon an Aonaigh

Tír Eoghain
Dá bhféadfadh Clocha Labhairt – Tírdhreach
Seandálaíochta Thír Eoghain

Back to the Past, Valuing Water in the Community

Comhairle Chathair Dhoire agus Cheantar an
tSratha Báin

Tullahought Community Development Ltd.

Port Láirge

Laois
Tionscadal Athchóirithe Mainistir Chill Abáin
Coiste Athchóirithe Mhainistir Chill Abáin

Liatroim
Back to the future through Memories and
Songs [Siar chuig an Todhchaí le Cuimhní Cinn
agus Amhráin]
Fionnuala Maxwell

Luimneach
Turas closamhairc ar Chnoc Fírinne
Cumann Oidhreachta Chnoc Fírinne

An Longfort
Let me tell you!
Club Sóisialta na bhFear, Rath Mhuire

Lú
Spléachadh taobh thiar d’Éadan an tSiopa
Iontaobhas Oidhreachta Loch Cairlinn
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Clocha Oghaim an Chnoic Bhuí
Ogham in 3D

An Iarmhí
Guthanna na nGlúnta atá Imithe a Chruthú
Grúpa Oidhreachta an Ghrianáin agus Bhéal Linne

Loch Garman
Coill Bhaile na Cúirte – Ár nOidhreacht
Seal Rescue Ireland

Cill Mhantáin
Fóram Oidhreachta Ghleann Dá Loch:
gearrscannáin, suíomh gréasáin, a chuireann
oidhreacht chun cinn
Fóram Oidhreachta Ghleann Dá Loch

Tionscadail na Seachtaine
Oidhreachta Náisiúnta le haird
a tharraingt orthu mar
fhreagairt ar Shrianta Covid-19
Insíonn 7 n-eagraí tionscadail dúinn
faoina dtionscadail
Scéalta inár ..... Tionscadal Dianghlasála
Contae: Dún na nGall
Eagraí: Grúpa Oidhreachta agus Staire Dhún
na nGall (na Gleannta, Ard an Rátha,
Port Nua)
Téama: Oidhreacht ar leac an dorais
Ó Bhealtaine 2020, nuair a thuigeamar nach mbeimis
in ann fíorchruinnithe a eagrú, roghnaíomar cineál
cuspóra, áit nó imeacht nua a bhain lenár gcultúr
agus lenár n-oidhreacht. Bhíomar ag smaoineamh
agus ag súil go mbainfeadh daoine taitneamh as
cuimhní cinn ón am atá thart agus go mb’fhéidir go
ndéanfaidís iad a bhailiú. Cuireadh iad seo uair sa
tseachtain ar ár leathanach Facebook (Oidhreacht
GAP Dhún na nGall), chun teagmháil a choinneáil
agus daoine a spreagadh chun á gcuid scéalta féin
a bhailiú agus a roinnt faoinár stair áitiúil. Is é an
plean ná na scéalta a thaispeáint nuair is féidir linn
amach anseo.
Rannpháirtíocht Phobail: Rinneadh teagmháil le
staraithe áitiúla, díograiseoirí agus úinéirí talún chun
a gcuid eolais, grianghraf agus faisnéise a chur
chugainn. De réir mar a bhí sciobóil, cróite agus áiléir
á nglanadh amach i mbliana, tháinig go leor déantán
agus a gcuimhní cinn chun solais a roinneadh linn.
Chuir ár bpobal áitiúil léargais nua ar fáil ar ár
dtírdhreacha cultúrtha agus tógtha.
Rannpháirtíocht na nAoisghrúpaí Áitiúla: Bhain
teaghlaigh, gaolta agus cairde úsáid as an deis seo
chun ‘Scéalta i..’ a fhiosrú; ina gceantair áitiúla féin.
Feasacht Phobail Áitiúil: Leanadh agus leanfar ar
aghaidh lenár sraith daoibh ‘Scéalta inár....’ atá ar ár
leathanach Facebook agus ar ár suíomh gréasáin.
Leanfaimid ar aghaidh ag baint leas as cultúr, stair
agus oidhreacht shaibhir ár gceantair agus
a mhuintire.
Na hAcmhainní a Chuathas i gComhairle Leo:
Foilseacháin staire áitiúla, suíomhanna gréasáin agus
stair béil.
Naisc le leathanaigh ar na Meáin Shóisialta:
www.facebook.com/DonegalGAPHeritage/

Ealaín Charraige Caisleán a phéinteáil
nó a tharraingt ar an gcladach
Contae: An Clár
Eagraí: Caisleán nó teachín cloiche
a phéinteáil nó a tharraingt ar na carraigeacha
Téama: Oidhreacht ar leac an dorais
I mí an Mhárta 2020 spreagamar ár mbaill phobail
chun tarraingt nó péinteáil ar charraigeacha cladaigh
agus iad a fhágáil ar an mballa aigéin chun daoine
eile a spreagadh. D’imigh roinnt acu ar dtús ach
mholamar do na leanaí gan a misneach a chailleadh.
Agus beannachtaí na Cásca ar na carraigeacha
thosaigh líon na gcarraigeacha ag méadú. Anois tá
na céadta carraigeacha péinteáilte ann do chách
chun sult a thabhairt do gach glúin ó 2 bhliain d’aois
go 98 mbliana d’aois.
Phéinteálamar caisleáin agus teachíní áitiúla ar na
carraigeacha ar dtús. Ansin bhí straoiseoga, tithe
solais agus gach rud faoin spéir le feiceáil timpeall
na háite.
Chuamar i dteagmháil le hOifigeach Oidhreachta
an Chláir agus tugadh treoir ó speisialtóir
oidhreachta ailtireachta.
Rannpháirtíocht Phobail: Phéinteálamar caisleáin
agus teachíní áitiúla ar na carraigeacha ar dtús. Ansin
bhí straoiseoga, tithe solais agus gach rud faoin spéir
le feiceáil timpeall na háite.
Chuaigh sé ó neart go neart mar gheall ar scéal scéil.
Bhí an-áthas ar gach duine é a fheiceáil ar Nuacht 6.01
RTE agus ar Newstalk. Tá sé mearscaipthe anois.
Rannpháirtíocht na nAoisghrúpaí Áitiúla: Idir
bhabaithe agus sheanóirí, bhí gach duine páirteach
inár dtionscadal Ealaín Charraige an Chladaigh agus
chuir gach duine leis. Mar gheall ar an aghaidh
cloiche atá ar chaisleán, bíonn sé níos éasca ceann
a dhéanamh. Ní raibh le déanamh ach an líne
chladaigh a chuardach go dtí gur tháinig tú ar chruth
a bhí oiriúnach do d’oidhreacht áitiúil: caisleán,
teachín, dún cruinn, teach solais agus go leor eile.
Feasacht Phobail Áitiúil: Chuaigh sé ó neart go neart
mar gheall ar scéal scéil. Bhí an-áthas ar gach duine
a gcuid ealaíne cloiche a fheiceáil ar Nuacht 6.01 RTE
agus ar Newstalk. Tá sé mearscaipthe anois.
Na hAcmhainní a Chuathas i gComhairle Leo:
Chuamar i dteagmháil le hOifigeach Oidhreachta an
Chláir agus le daoine cáilithe eile a thug treoir dúinn.
Ina dhiaidh sin, labhair speisialtóir oidhreachta
ailtireachta linn faoi thithe túir, agus go leor
cineálacha eile de ghnéithe oidhreachta ailtireachta,
a gcuid sonraí, a stair agus an fheidhm a bhí leo.
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Taisceadán Todhchaí agus
Dialann COVID – Seirbhís
Leabharlainne Cheatharlach

Teagmháil a choinneáil le linn
Covid 19 trí chumarsáid fhíorúil
i gCluain Cearbán.

Contae: Ceatharlach
Eagraí: Seirbhís Leabharlainne Chomhairle
Contae Cheatharlach
Téama: Oidhreacht ar leac an dorais

Contae: Maigh Eo
Eagraí: Oidhreacht Chluain Cearbán-An Chillín
Téama: Oidhreacht an oideachais

Rinne Seirbhís Leabharlainne Chomhairle Contae
Cheatharlach stair bheo thréimhse COVID-19 sa
chontae a thaifeadadh agus foirm do Thaisceadán
Todhchaí COVID á húsáid. Iarradh ar leanaí, ar dhaoine
óga agus ar dhaoine fásta an fhoirm a líonadh isteach
agus í a sheoladh ar ais chuig An tSeirbhís
Leabharlainne agus Cartlainne Contae, áit a stórálfar
í i mboscaí cartlainne agus faoi na coinníollacha
caomhnaithe cearta don chéad 25 bliain eile.
D’iarr an tSeirbhís Leabharlainne sonraí amhail
grianghraif, cuimhní speisialta, conas a chaith tú
an t-am agus na rudaí le cuimhneamh orthu
a thaifeadadh. Déanfar gach aighneacht a chartlannú
go sábháilte agus faoi rún ar feadh 25 bliain.
Rannpháirtíocht Phobail: Tugadh cuireadh do chách
páirt a ghlacadh. Dháileamar Dialanna COVID trí
Phacáistí Folláine Aoisbhá, trí Ghlao Pobail
Cheatharlach, ar úsáideoirí agus cuairteoirí
leabharlainne agus rachaimid i dteagmháil leis na
scoileanna i mí Mheán Fómhair.
Rannpháirtíocht na nAoisghrúpaí Áitiúla: Is tionscadal
idirghlúine é. Táthar ag súil leis go líonfaidh
teaghlaigh na foirmeacha le chéile agus go gcuirfidh
siad ar ais iad lena stóráil, rud a thabharfaidh léargas
ar an gcaoi a raibh 2020 do gach glúin.
Feasacht Phobail Áitiúil: Rinneamar poiblíocht
fhorleathan ar an raidió, ar na meáin chlóite, ar na
meáin shóisialta agus ar aon chuairteoirí ar aon
cheann dár leabharlanna i gCeatharlach.
Na hAcmhainní a Chuathas i gComhairle Leo: Tá na
foirmeacha bunaithe ar theimpléad ó Long Creations
agus curtha in oiriúint do Cheatharlach.
Naisc le leathanaigh ar na Meáin Shóisialta:
www.facebook.com/carlowcountylibraries
www.twitter.com/carlowlibraries

Ó cuireadh tús leis an dianghlasáil i mí an Mhárta 2020,
d’éirigh le Des Grealis arb as Cluain Cearbán é an pobal
a thabhairt le chéile agus, chomh maith leis sin,
teagmháil a dhéanamh le lucht féachana domhanda trí
chainéal teilifíse seachtainiúil Facebook. Le scileanna
áitiúla, tallann agus caithimh aimsire suimiúla fadó
á gcur os comhair an pobal, tá na seónna seachtainiúla
tar éis oideachas a chur orainn faoinár gceantar áitiúil
agus teagmháil a dhéanamh lenár dteaghlach agus
lenár gcairde ar fud an domhain.
Thosaigh sé le smaoineamh beag chun siamsaíocht
a chur ar fáil do mhuintir na háite le linn na dianghlasála,
agus d’fhás sé sin go tapa chun rudaí iomadúla a chur
san áireamh, idir ranganna cócaireachta; ióga; damhsa
Gaelach; cuairteanna oidhreachta; garraíodóireacht;
taispeántas búistéireachta; ranganna cniotála; ealaín;
filíocht; litríocht; agus ceol a bhaineann leis na seánraí
go léir le gach aoisghrúpa.
I ngeall ar an gcraoladh a bheith inrochtana ar YouTube
rinneadh deimhin de go bhféadfadh daoine nach bhfuil
cláraithe le Facebook féachaint ar na seónna.
D’fhéadfadh óstaigh éagsúla, óna dtithe féin, áit ar
bith ar domhan, páirt a ghlacadh ach seilbh a ghlacadh
ar ‘Live Feed’ ag amanna ainmnithe oíche Dé hAoine.
Ag a 25ú seachtain ag tosú, tá Teilifís Pobail Chluain
Cearbán anois ina léaró dóchais, agus cúis gháire agus
chompoird do chách. Cé nach dtagann sí go díreach
faoi cheannteideal na hOidhreachta, is cinnte gur chuir
sí oideachas orainn ar shaibhreas na tallainne agus na
scileanna, idir an t-am atá caite agus an lá atá inniu
ann, agus ar spiorad daingean an phobail laistigh dár
gceantar beag cósta i gCluain Cearbán .
Sna blianta amach romhainn, agus taighde á dhéanamh
againn ar 2020, braithimid go mbeidh na físeáin ina
n-acmhainn ollmhór faisnéise do chách agus go mbeidh
siad mar chuid dár n-oidhreacht ollmhór.
Rannpháirtíocht Phobail: Tá níos mó ná 100
rannchuiditheoir inár dtionscadal pobail agus tá go leor
eile ag fanacht le hábhar a chur isteach. Ní bheadh aon
ábhar againn gan na rannchuiditheoirí. Tá lucht féachana
170,000 bainte amach againn ar fud an domhain trínár
láithreacht ar líne san achar ghearr ó thosaíomar ag
déanamh na seónna. is féidir le haon duine cur lenár
gclár seachtainiúil agus idirghníomhú leis.
Rannpháirtíocht na nAoisghrúpaí Áitiúla: Bhí idir óg
agus aosta againn ag cur lenár dtionscadal trí
fhíseáin a dhéanamh, grianghraif a phostáil nó dul
beo ar ár seónna seachtainiúla. Tá súil againn na cláir
a thaispeáint dár mbaill phobail, nach bhféadfadh
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cumas ar líne a bheith acu, ag dáta amach anseo
nuair a chuirfear deireadh le srianta.
Feasacht Phobail Áitiúil: Táimid ag baint úsáid as na
meáin shóisialta agus as an suíomh gréasáin
www.louisburgh-killeenheritage.org chun aird
a tharraingt ar an tionscadal, a leanfaidh ar aghaidh
tar éis Lúnasa 2020, mar is dóigh linn go bhfuil an
chumhacht ag an tionscadal seo chun tuilleadh
oideachais agus forbartha a chur chun cinn.
Na hAcmhainní a Chuathas i gComhairle Leo:
Sheasamar i gcónaí le héiteas na comhairle oidhreachta
maidir le dea-chleachtas agus d’úsáideamar treoirlínte
www.heritageweek.ie chun cloí leo.
Naisc le leathanaigh ar na Meáin Shóisialta:
www.facebook.com/louisburghtv/
www.youtube.com/c/LouisburghCommunityTV/videos

Seanchas Dianghlasála an Longfoirt:
Rannpháirtíocht i mbéaloideas
cruthaitheach le pobail áitiúla agus
dhomhanda
Contae: An Longfort
Eagraí:
Téama: Oidhreacht an oideachais
Ba mhúinteoir scoile i Longfort í Cáit Ní Bhradáigh
a bhailigh béaloideas áitiúil, agus foilsíodh rogha de san
iris B’aloideas in 1936. Ba mhian lena gariníon agus lena
hiníon garpháiste, na heagraithe, cur leis an bhfoghlaim
faoi bhéaloideas áitiúil agus leis an gcaidreamh leis an
mbéaloideas, go sonrach le bailiúchán Cháit.
Aithneoidh tú cuid den bhéaloideas agus de na
seanfhocail a bhailigh Cáit ach níl mórán aithne ar
chuid acu. Tá sé mar chuspóir ag an tionscadal seo
na nathanna, na seanfhocail agus na leigheasanna
caillte atá mar chuid dár n-oidhreacht shaibhir
chultúrtha a thabhairt ar ais.
Dá bhrí sin, thug eagraithe an tionscadail cuireadh do
dhaoine léiriú a thabhairt ar an mbéaloideas ar cibé
bealach cruthaitheach a theastaigh uathu. Thug siad
rogha seanchais do dhaoine le bheith ag obair leo
agus mar thoradh air sin tháinig freagairtí
cruthaitheacha chun cinn tríd an ealaín, an
scríbhneoireacht, an gceol agus an
ngrianghrafadóireacht. Cuireadh fáilte roimh léiriú
oscailte agus roimh an tsimplíocht!
Tá siad buíoch de na rannpháirtithe, idir óg agus aosta,
as Éirinn, Sasana, an Eoraip, an Áise, an Astráil agus na
Stáit Aontaithe nach bhféadfaí an tionscadal seo
a dhéanamh gan iad. Is mar thoradh ar a n-iarrachtaí go
bhfuil an suíomh gréasáin ann. Go raibh maith agaibh!
Leanfar leis an tionscadal go dtí deireadh na
Seachtaine Oidhreachta. Ba mhaith linn cuireadh
a thabhairt duit freisin páirt a ghlacadh inár
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Seanchas Dianghlasála an Longfoirt.

dtionscadal. Má tá suim agat ann, seol ríomhphost
chugainn le do thoil agus seolfaimid mír spreagtha
béaloidis chugat. Fáilte roimh chách.
Rannpháirtíocht Phobail: Le linn na dianghlasála, bhí
bealach éigin ag teastáil uainn go léir chun ár slánchiall
agus ár bhfolláine a chinntiú. Bhí an chuma ar an scéal
go mbeadh tionscadal ealaíon cruthaitheach, tionscadal
a chuirfeadh daoine i mbun foghlama cruthaithí faoi
thraidisiúin agus faoi bhealaí maireachtála roimhe seo,
oiriúnach le linn na géarchéime seo. Dá bhrí sin,
thugamar ‘dúshláin chruthaitheacha’ do dhaoine a bhí
bunaithe ar chnuasach béaloidis Cháit Ní Bhradáigh.
D’iarramar orthu freagra a thabhairt ar cibé bealach
cruthaitheach ab fhearr leo, bíodh sin trí ealaín,
scríbhneoireacht nó grianghrafadóireacht. Ba mhian
linn an oiread daoine áitiúla a chur san áireamh agus ab
fhéidir chun an seanchas a athdhúiseacht, agus mar sin
rinneamar feachtas um chuireadh pearsanta inar
iarramar ar mhuintir na háite a bheith linn. Bhí sé i gceist
againn go gcuirfí an tionscadal i bhfeidhm ‘ag’ na
rannpháirtithe agus ‘leis’ na rannpháirtithe seachas
tionscadal ‘do’ dhaoine. Ina theannta sin, theastaigh
uainn guthanna éagsúla áitiúla a chur san áireamh. Ina
theannta sin, chuireamar tús le feachtas na meán
sóisialta chun tuilleadh béime a leagan ar an tionscadal
agus chun teagmháil a dhéanamh le níos mó daoine
agus le diaspóra na hÉireann ar fud an domhain.
Rannpháirtíocht na nAoisghrúpaí Áitiúla: Is fíor, mar
chuid dár ngairm amach do dhaoine, spreagamar
rannpháirtíocht leanaí go háirithe. Na leanaí áitiúla agus
domhanda a ghlac páirt sa tionscadal, rinne siad
amhlaidh i gcomhar lena dtuismitheoirí agus/nó lena
seantuismitheoirí. Is bealaí iad plé agus idirphlé idir na
glúnta faoin oidhreacht chultúrtha, e.g. béaloideas, chun
traidisiúin agus bealaí maireachtála a chur ar aghaidh,
rud a fhágann go ndéantar brí agus foghlaim, rud atá
tábhachtach ní hamháin d’fhorbairt leanaí ach don
oideachas oidhreachta freisin. Polannaigh atá i gcuid dár
rannpháirtithe leanaí freisin, atá ina gcónaí anois in
Éirinn. Dá bhrí sin, cothaíonn a rannpháirtíocht le
hoidhreacht na hÉireann, agus mar an gcéanna don
iliomad saoránach nua eile, muintearas agus
ionchuimsiú, rud atá ríthábhachtach do shaol leanaí
amach anseo agus d’inbhuanaitheacht ár bpobal go léir.

Le linn na Seachtaine Oidhreachta cuirfimid béim ar
fhreagraí cruthaitheacha roghnaithe ar na dúshláin
chruthaitheacha ar ár meáin shóisialta. Tá lá amháin
curtha in áirithe go sonrach d’obair chruthaitheach
leanaí (lena gceadanna).
Feasacht Phobail Áitiúil: Tá baint mhór ag duine dár
bhfoireann leis an bpobal áitiúil, agus tá go leor nasc
pearsanta aici i dtuaisceart an Longfoirt, áit a bhfuil ár
dtionscadal pearsanta, neamh-chleamhnaithe,
bunaithe. Tá na blianta fada caite ag Meadhbh ag obair
le muintir na háite agus, buíochas leis sin, tá muinín
agus meas bainte amach aici i measc mhuintir na háite,
rud a thugann rannpháirtíocht ghníomhach ó chian
agus ó chóngar. Mar gheall ar shaineolas Sally i
dteicneolaíochtaí digiteacha bhí an tionscadail in ann
leathnú gan stró ón gceantar áitiúil go dtí an domhan ar
fad, tríd an diaspóra agus trí phobail chruthaitheacha ar
líne. Tríd an bhfeachtas ar na meán sóisialta agus an
suíomh gréasáin, deartha agus á reáchtáil ag Sally
araon, bhíothas in ann bogadh níos faide ná spásanna
fisiciúla áitiúla agus teorainneacha agus comhoibriú le
daoine ar fud an domhain. Tosaíonn an bealach chun
an domhain ag ár ndoras tosaigh féin agus chuaigh
Meadhbh agus Sally, mar oideachasóirí agus
díograiseoirí de chleachtais na n-ealaíon cruthaitheach,
i dteagmháil le teaghlaigh, cairde, comharsana,
ealaíontóirí agus filí rud a chinntigh go mbeadh líon
éagsúil de fhreagraí cruthaitheacha áitiúla agus
domhanda ar a dtionscadal.
Na hAcmhainní a Chuathas i gComhairle Leo: Sea,
d’fhéachamar ar na hacmhainní ach níor bhaineamar
úsáid astu mar, ar an dea-uair dúinn, tá scileanna
digiteacha maithe ag duine dár bhfoireann!
Naisc le leathanaigh ar na Meáin Shóisialta:
www.facebook.com/Lockdown-Longford-Lore
twitter.com/LockdownLore
www.instagram.com/LockdownLore/

a chonaic siad ó na 1930idí, chuir siad síos ar an
seanam, bhí craic acu agus chan siad le linn na
dianghlasála. Go sonrach, dhírigh siad ar a rudaí seo
a leanas: scéalta a bhain le fás aníos i gceantar
tuaithe na hÉireann roimh an leictreachas, scéalta
laethanta scoile, ócáidí reiligiúnacha, laethanta
aonaigh agus patrúin, an mheitheal agus páirt
a ghlacadh, leigheasanna, nósanna agus piseoga,
hallaí damhsa, pictiúrlanna agus teacht an raidió agus
na teilifíse agus ar ndóigh na hamhráin agus an chaoi
a nascann siad muid agus an dóigh ina bhfuil siad
mar chuid dár n-oidhreacht shaibhir.

Back to the future through Memories
and Songs [Siar chuig an Todhchaí le
Cuimhní Cinn agus Amhráin]

Rannpháirtíocht na nAoisghrúpaí Áitiúla: Ag croílár
an tionscadail seo, bhí coincheap na cumarsáide
ó ghlúin go glúin. Níor úsáid aon duine de na
príomhrannpháirtithe Zoom roimhe seo agus mar sin
bhí siad ag brath ar a gcuid leanaí agus a ngarleanaí
chun an chumarsáid tosaigh a chur ar bun. Shuigh go
leor de na leanaí agus na garleanaí seo leis na
rannpháirtithe agus iad i mbun comhrá chun cabhrú le
gnéithe teicniúla amhail micreafóin nó callairí nach
raibh ag obair. Bhain siad taitneamh as éisteacht le
scéalta faoi imeachtaí a chuaigh i bhfeidhm orthu nó ar
a dteaghlach ar bhealach éigin. Ar an gcaoi chéanna,
tríd an scannán seo a roinnt ar YouTube táthar ag súil
leis go gcabhróidh an ghlúin níos óige, a bhfuil níos mó
eolais teicneolaíochta aici, leo siúd nach bhfuil chomh
hábalta céanna maidir le teicneolaíocht chun an
scannán a fheiceáil agus go mbeidh sé ina thaithí
chomhroinnte idir na glúnta go dtí pointe áirithe.

Contae: Liatroim
Eagraí: Fionnuala Maxwell –
Amhránaí Traidisiúnta
Téama: Oidhreacht ar leac an dorais
I mí Aibreáin/Bealtaine 2020, d’airigh eagraí
tionscadail agus an t-amhránaí traidisiúnta Fionnuala
Maxwell uaithi an teagmháil daonna agus na
comhráite agus na hidirghníomhaíochtaí laethúla
a bhí mar chuid den ghnáthshaol.
Ar mhaithe le spás comhrá a chruthú do ghlúin
a d’fhás aníos i ré analógach agus leis an deighilt
dhigiteach sin a dhúnadh, thug sí cuid dár saoránaigh
a bhí ag clutharú isteach i saol Zoom.
D’inis siad scéalta faoin saol faoin tuath in Éirinn nuair
a bhí siad ag fás aníos agus faoi na hathruithe

Chuir Fionnuala scannán tiomsúcháin Zoom le chéile
de na nóiméid sin, a roinneadh thar sé seachtaine,
agus grianghraif agus amhráin ón am atá caite fite
fuaite leo.
Tá an oiread sin ann don phobal i gcoitinne sa scannán
seo chun taitneamh a bhaint as, foghlaim uaidh agus
tuiscint a bheith air agus taispeánfar den chéad uair
é Dé Sathairn 15 Lúnasa ag 8pm ar YouTube.
Rannpháirtíocht Phobail: I dtús báire, rinneadh
teagmháil trí théacs agus ar an nguthán, le cabhair
ó m’ionad cúram lae pobail áitiúil, a raibh ar a chliaint
clutharú a dhéanamh agus iad ba mhó a bheadh thíos
leis an easpa cumarsáide i rith na dianghlasála.
Cuireadh go leor acu ar an eolas faoin tionscadal ach
ní raibh siad in ann páirt a ghlacadh mar gheall ar
easpa Idirlín. Le cabhair óna dteaghlaigh, d’éirigh liom
seisear a bhí ag clutharú go háitiúil a thabhairt le chéile
le cumhacht Zoom agus ba chuidiú é go raibh
a gceantar áitiúil i gcoiteann ag gach duine acu,
chomh maith le heaspa scileanna teicniúla agus
a scéalta féin óna gcúlra pearsanta. Mar gheall ar
shnáitheanna agus cuimhní cinn coiteanna spreag
cuimhne cinn a roinn duine amháin tuilleadh comhrá,
rud a chuir go mór leis an dearcadh gur taithí
comhchoiteann é an tionscadal. Ba é an éifeacht a bhí
leis ná gur tháinig an comhrá i mbealach níos nádúrtha
de réir mar a chuaigh na seachtainí ar aghaidh agus
roinneadh go leor cuimhní suimiúla cultúrtha.

Feasacht Phobail Áitiúil: Ó thús na cumarsáide tosaigh
Zoom, tá íomhánna agus cuimhní cinn á roinnt agam
ar mo chuntas meán sóisialta, atá roinnte ag go leor
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eagraíochtaí áitiúla. Chruthaigh mé gearrscannán
réamhscéil den scannán le roinnt freisin, lena n-áirítear
gearrthóga agus forbhreathnú ginearálta ar an
scannán. D’uaslódáil mé an scannán don chéad taibhiú
agus roinn mé an nasc sin agus d’iarr mé ar dhaoine
á roinnt. Chomh maith leis sin, roinn mé é le
heagraíochtaí éagsúla a bhfuil a fhios agam go bhfuil
baill iontu a bhaineann taitneamh as amhránaíocht
thraidisiúnta, píosaí oidhreachta agus stair. Tá achainí
déanta agam ar ghrúpaí óige áitiúla, ar nós CLG agus
Foróige go bhféadfaidís cabhrú le duine nach bhfuil an
teicneolaíocht acu teacht ar an scannán. D’fhógair mé
freisin sna meáin áitiúla (nuachtán agus raidió) agus
leanfaidh mé ar aghaidh ag déanamh amhlaidh go dtí
an chéad taibhiú den scannán.
Na hAcmhainní a Chuathas i gComhairle Leo: Chun
chomhráite tosaigh a chur ar bun agus chun eolas
a chur ar thopaicí ábhartha, bhain mé úsáid as roinnt
acmhainní agus na hacmhainní seo ina measc,
Bailiúchán na Scol (Dúchas)
Suíomh gréasán agus áiseanna digiteacha de Thaisce
Cheol Dúchais Éireann
Foilseacháin áitiúla – History of Drumsna, Annaduff,
Dromod area [Stair Dhroim ar Snámh, Eanach Duibh
agus Cheantar Dhromad] le Tony Ward
Leabhráin chuimhneacháin Scoileanna Náisiúnta
Choill an Chláir agus Ghort Leitreach
Acmhainní digiteacha Leabharlann na Gaillimhe
Cartlanna Nuachtán na hÉireann – Leitrim Observer.

Cuireann Foróige Chluain Cearbán
feabhas ar a bpobal le nuálaíocht le
linn Covid 19

Faoi láthair tá na déagóirí ag eagrú ‘Taisceadáin
Todhchaí’ aonaracha do bhaill an phobail a chuirfear
faoi thalamh i mí Eanáir 2021. Ní osclófar na taisceadáin
ar feadh deich mbliana. Tá na ceannairí an-bhródúil as
na déagóirí as na smaointe agus as an mbealach
measúil ina ndeachaigh siad i ngleic lena ndúshláin. Níl
dabht ann ach go mbeidh taifeadadh na dianghlasála
i gCluain Cearbán ina ábhar léitheoireachta an-suimiúil
sna blianta amach romhainn.
Rannpháirtíocht Phobail: Chuaigh déagóirí Chluain
Cearbán i dteagmháil le go leor earnálacha pobail
éagsúla agus an tionscadal á fhorbairt. Chuaigh siad
i gcomhairle freisin lena gceannairí fásta agus lena
dtuismitheoirí. Trí nótaí áitiúla a úsáid sa nuachtán
agus sna meáin shóisialta tugadh an teachtaireacht
do gach duine sa phobal.
Rannpháirtíocht na nAoisghrúpaí Áitiúla: Bhí sé go
hiontach go raibh déagóirí toilteanach a bheith ag
obair leo féin sa bhaile le linn na Dianghlasála. Ní
hamháin go ndearna siadsan an obair a bhí ag
teastáil ach b’iadsan a chum na smaointí trí dhul
i dteagmháil lena gceannairí fásta gach seachtain.
Ansin chuaigh siad i dteagmháil leis na baill
shinsearacha sa phobal chun eolas a fháil. Thug sé
sin idir óg agus aosta le chéile agus iad aonraithe
agus scartha amach óna chéile le linn tréimhse
an-deacair in 2020.
Feasacht Phobail Áitiúil: Agus úsáid á baint as gach
ardán meán sóisialta chomh maith le nótaí sna
nuachtáin áitiúla agus ar ndóigh scéal ó bhéal go
béal i bpobal atá go dlúth le chéile.
Na hAcmhainní a Chuathas i gComhairle Leo:
suíomh gréasáin na hOidhreachta Náisiúnta le
haghaidh treoirlínte
Naisc le leathanaigh ar na Meáin Shóisialta:

Contae: Maigh Eo
Eagraí: Oidhreacht Chluain Cearbán–
An Chillín
Téama: Oidhreacht an oideachais
Bhí ar Fhoróige Chluain Cearbán a doirse a dhúnadh
i mí an Mhárta 2020 mar gheall ar phaindéim COVID 19.
Ní raibh easpa samhlaíochta ag na ceannairí agus chuir
siad lena gcuid scileanna ionas go mbeidís in ann
cruinniú seachtainiúil Zoom a chur ar fáil do bhreis agus
100 duine óg ó cheantar Chluain Cearbán. Agus iad
buartha dá seantuismitheoirí agus dóibh siúd a raibh
orthu clutharú a dhéanamh, thosaigh na déagóirí ag
scríobh chuig daoine scothaosta den phobal chun
a chur in iúl dóibh go raibh daoine ag smaoineamh
orthu. Ansin scríobh na déagóirí chuig na hoibrithe
túslíne sa phobal ag tairiscint tacaíochta agus buíochais
don obair leanúnach.
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www.facebook.com/Louisburghforoige/

AN CLÁR UM CHAIGHDEÁIN
MÚSAEM IN ÉIRINN

Dámhachtainí Creidiúnaithe an Chláir um Chaighdeáin Músaem 2020

Bhunaigh an Chomhairle Oidhreachta an Clár um
Chaighdeáin Músaem in Éirinn chun caighdeáin
ghairmiúla a leagan síos agus a chur chun cinn i gcúram
na mbailiúchán agus chun aitheantas a thabhairt trí
chreidiúnú a dhéanamh ar ghnóthachtáil na gcaighdeán
sin laistigh d’earnáil mhúsaeim na hÉireann. Le linn
2020, lean an Clár um Chaighdeáin Músaem in Éirinn
ar aghaidh ag obair chun tacú le músaeim agus le
gailearaithe le linn na paindéime. Ina theannta sin,
tugadh cuairteanna fíorúla ar shuíomhanna.
Roimh an bpaindéim, d’éiligh measúnuithe an Chláir
um Chaighdeáin Músaem in Éirinn cuairt ar an láthair
ó bheirt mheasúnóirí (an Chéad Mheasúnú chomh
maith le hiarratais ar Chreidiúnú) nó Measúnóir
amháin (Iarratais ar Chreidiúnú a Choinneáil).
Bronnadh creidiúnú ar na músaeim seo a leanas
in 2020:
$

Teach Gléibe agus an Gailearaí, Oifig na nOibreacha
Poiblí, Co. Dhún na nGall (Creidiúnú iomlán)

$

Cartlann Scannán na hÉireann IFI, Baile Átha
Cliath (Creidiúnú iomlán)

$

Músaem Phríosún Chill Mhaighneann, Oifig na
nOibreacha Poiblí, Baile Átha Cliath (Creidiúnú iomlán)

$

Músaem Beag Bhaile Átha Cliath
(Creidiúnú iomlán)

$

Fota House, Iontaobhas Oidhreachta na hÉireann,
Co. Chorcaí (Creidiúnú iomlán a choinneáil)

$

Músaem Hunt, Cathair Luimnigh (Creidiúnú
iomlán a choinneáil)

$

Músaem Shackleton, Co. Chill Dara (Creidiúnú
iomlán a choinneáil)

$

Seoda Phort Láirge: Pálás an Easpaig agus
Músaem na Meánaoise (Creidiúnú iomlán
a choinneáil)

$

Músaem Chontae Cheatharlach
(Creidiúnú eatramhach)

$

Músaem Poiblí Chorcaí (Creidiúnú eatramhach)

Chuir srianta sláinte poiblí bac ar bhainistiú an
Cláir um Chaighdeáin Músaem in Éirinn agus bhí
measúnuithe na rannpháirtithe ar siúl ar líne den
chuid is mó. Cuireadh bearta i bhfeidhm ionas gurbh
fhéidir measúnuithe an Cláir um Chaighdeáin Músaem
in Éirinn a dhéanamh agus é mar aidhm freisin
iontaofacht an phróisis mheasúnaithe a chosaint.
Reáchtáladh Searmanas Bronnta an Cláir um
Chaighdeáin Músaem in Éirinn, a raibh an-rath air,
go fíorúil i mí Feabhra 2020. Rinne an t-imeacht
seo ceiliúradh ar rath na rannpháirtithe sin a bhain
creidiúnú amach in 2020.
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CLÁR INTÉIRNEACHTA
CAOMHNAITHE
In 2020, lean an Chomhairle Oidhreachta ar aghaidh
ag tacú leis an scéim Intéirneachta Caomhnaithe
a aithnítear go hidirnáisiúnta, a reáchtáladh leis na
príomhinstitiúidí cultúrtha.
Le linn 2020, in ainneoin na srianta ar obair in
iarsmalanna mar gheall ar COVID-19, tháinig beirt
a chéimnigh sa chaomhnú ar na mallaibh chuig
Rannóga Caomhnaithe Leabharlann Chester Beatty
agus óstáladh intéirneacht chomhroinnte idir Dánlann
Náisiúnta na hÉireann agus An Hugh Lane, Dánlann
Chathair Bhaile Átha Cliath.
Ba í Sophie Coulthard an tIntéirneach Caomhnaithe
de chuid na Comhairle Oidhreachta ag The Chester
Beatty i mí na Samhna 2019. Chéimnigh sí ó Choláiste
Ealaíona Camberwell, Ollscoil na hEalaíona Londain
i mí Lúnasa 2019 agus MA aici sa Chaomhnú, agus
saothair ealaíne ar pháipéar mar speisialtacht aici.
Le linn a hintéirneachta, ba é príomhfhócas Ms
Coulthard ná caomhnú, cóireáil agus athshlánú CBL
In 12, lámhscríbhinn Indiach ó lár an 18ú haois de
Shamhail de Thaifeach Dastur-e Himmator. Thug Ms
Coulthard léacht ar an ábhar seo, ‘Caomhnú agus
Ceird: Foghlaim trí Struchtúir Leabhar’, mar chuid den
tSeachtain Oidhreachta ar an 20 Lúnasa 2020, agus
d’fhoilsigh sí dhá bhlagphostáil freisin maidir le cóireáil
na lámhscríbhinne seo, trí bhlag Caomhnaithe Chester
Beatty. Buíochas le tacaíocht airgeadais na Comhairle
Oidhreachta agus phátrúin Chester Beatty, tá síneadh
ama curtha le conradh intéirneachta Ms Coulthard go
dtí deireadh mhí Dheireadh Fómhair 2021.

Federica Traversa ag obair ar atógáil aghaidh Chríost.
The Lamentation of Christ le Gerard Seghers, 1630–1635
Le caoinchead ó Ghailearaí Náisiúnta na hÉireann agus
Federica Traversa.
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Chaith Federica Travers dhá mhí dhéag idir The
Hugh Lane, Gailearaí Chathair Bhaile Átha Cliath,
agus Dánlann Náisiúnta na hÉireann. Le linn
a tréimhse i The Hugh Lane, Gailearaí Chathair Bhaile
Átha Cliath, d’oibrigh Ms Travers le dhá shaothar
ealaín: Big Bird le Niki de Saint Phalle (1982) agus
Grosse Spirale le Günther Uecker (1967). Tá Grosse
Spirale comhdhéanta de chanbhás péinteáilte atá
fréamhaithe ar phainéal adhmaid le thart ar
6,000–7,000 tairne iarainn péinteáilte. Ba é an
sprioc an saothar a thabhairt ar ais, a oiread agus ab
fhéidir, go dtí an chuma bhunaidh a bhí air agus thar
gach aon rud eile an milleadh mar gheall ar mheirg
a mhoilliú. Agus í ag féachaint ar Big Bird, bhí an
deis aici roinnt anailíse a dhéanamh, mar shampla
speictreascópacht infridhearg. Ag an nGailearaí
Náisiúnta d’oibrigh sí ar The Lamentation of Christ
le Gerard Seghers, 1630–1635.

Sophie Coultard ag obair ar CBL Per 235: le linn an deisiúcháin.
Le caoinchead ó Leabharlann Chester Beatty agus Sophie Coultard.

An túr ciorclach deireanach de chosaintí an bhaile mheánaoisigh i gCeanannas, Co. na Mí,
atá le feiceáil ar chúl crainn ag barr na fána. Mhaoinigh an Chomhairle Oidhreachta plean
caomhnaithe do bhallaí an bhaile i gCeanannas trí chúnamh deontais do Chomhairle Contae
na Mí.

LÍONRA NA mBAILTE
ÉIREANNACHA A BHFUIL BALLA
THART TIMPEALL ORTHU
Deontais 2020 Líonra na mBailte
Éireannacha a bhfuil Balla thart timpeall
Orthu, Tionscadail Chaomhnaithe
Díríonn Líonra na mBailte Éireannacha a bhfuil Balla
thart timpeall Orthu ar chomhordú agus aontú na
n-iarrachtaí straitéiseacha atá á ndéanamh ag údaráis
agus pobail áitiúla a bhfuil baint acu le bainistíocht,
caomhnú agus feabhsú na mbailte múrtha stairiúla in
Éirinn. Faoi láthair, tá 29 ballbhaile lonnaithe ar fud na
hÉireann (Thuaidh agus Theas araon).

Tionscadal Léirmhínithe agus Imeachtaí:
Seo a leanas achoimre ar imeachtaí a reáchtáladh
a thacaigh le léirmhíniú ar stair na mbailte múrtha:
$

Eagraíodh imeachtaí meánaoiseacha fíorúla do
Bhaile Átha an Rí, Baile Locha Riach, Baile Átha
Luain agus Cathair Chorcaí.

$

Rinneadh líníocht atógála mhionsonraithe de
Chill Dara sa mheánaois.

$

Cruthaíodh bróisiúr a chuir oidhreacht
mheánaoiseach Chathair na Gaillimhe
chun cinn trí chomhoibriú idir ealaíontóir
agus grianghrafadóir.

$

Cuireadh painéil léirmhínitheacha isteach i gCill
na Mallach, Co. Chorcaí.

$

Foilsíodh leabhráin ina ndearnadh oidhreacht
mheánaoiseach Bhaile Átha an Rí agus Bhaile
Locha Riach a fhiosrú.

Seo a leanas achoimre ar na tionscadail ar tugadh
fúthu agus ar na deontais a bronnadh in 2020:

$

Cruthaíodh físeán beoite faoi stair agus
oidhreacht bhallaí Dhoire.

$

Tugadh faoi 6 thionscadal caomhantais ag
Carraig na Siúire, Cill Chainnigh, Luimneach, Rinn
Dúin, Fiodh Ard agus Baile Átha Luain.

$

Rinneadh sraith físeán a thaispeánann deich mbliana
de thochailt seandálaíochta ag Fearann na
mBráithre Dubha i mBaile Átha Troim, Co. na Mí.

$

Cruthaíodh Pleananna Bainistíochta
Caomhnaithe do bhallaí bhaile Cheanannais
agus don Halla Balla i gCairlinn.

$

Rinneadh obair sábháilteachta dheisiúcháin
i gCaisleán Bhaile Átha Luain.

$

Fuarthas iarratais ar thacaíocht ó 16 thionscadal,
agus tugadh maoiniú do dheich gcinn.

$

$

Bronnadh €232,858 san iomlán i ndeontais do
thionscadail chaomhantais in 2020.

Fuair an Seomra Garda i gCarraig Fhearghais,
Co. Aontroma, maoiniú le haghaidh feistiú
léirmhínitheach. Rinneadh oibreacha
sábháilteachta deisiúcháin ar chéimeanna
i gCaisleán Bhaile Átha Luain.

Is iad na ballbhailte ná an Caiseal, Baile Átha an Rí,
Baile Átha Í, Baile Átha Luain, Baile Átha Troim, Baile
Locha Riach, Cairlinn, Carraig na Siúire, Cathair Bhaile
Átha Cliath, Cathair Chorcaí, Cathair Luimnigh, Cathair
na Gaillimhe, Cathair Phort Láirge, Ceanannas, Cill
Chainnigh, Cill Dara, Cill Mocheallóg, Cill na Mallach,
Cluain Meala, Díseart Diarmada, Doire, Droichead
Átha, Droichead na Bandan, Eochaill, Fiodh Ard, Loch
Garman, Rinn Dúin agus Ros Mhic Thriúin.
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$

Rinneadh plean éiceolaíoch do Pháirc Chaisleán
Urumhan, Carraig na Siúire.

$

Seoladh Iris úr Líonra na mBailte Éireannacha
a bhfuil Balla thart timpeall Orthu don líonra,
agus gné-ailt ann ar bhailte múrtha chomh
maith le tionscadail éagsúla ar féidir iad
a dhéanamh chun a scéalta a chur chun
cinn. Eisíodh an chéad eagrán i mí na Nollag.
Eiseofar eagráin ina dhiaidh sin dhá uair in
aghaidh na míosa.

$

Cruthaíodh Staidéar Foirgníochta Stairiúil de
chuid Líonra na mBailte Éireannacha a bhfuil
Balla thart timpeall Orthu, i gcomhar leis an
Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus
Oidhreachta. Tá an staidéar píolótach ar siúl
anois i gCill Mocheallóg.

$

Seoladh Plean Gníomhaíochta 2020–2023 de
chuid Líonra na mBailte Éireannacha a bhfuil
Balla thart timpeall Orthu ag Ceardlann an líonra
chomh maith le CGB ar an 14 Feabhra 2020.
D’fhreastail os cionn 30 ball líonra, ionadaithe
ó 19 mbaile.

Caitheadh €80,652 san iomlán ar thionscadail
léirmhínithe agus imeachtaí in 2020. Caitheadh an
leithdháileadh deontais de €313,510 san iomlán ar
thionscadail Líonra na mBailte Éireannacha a bhfuil
Balla thart timpeall Orthu in 2020. Leithdháileadh
€238,467 in 2019.

Aschuir eile Líonra na mBailte Éireannacha
a bhfuil Balla thart timpeall Orthu:
$

$

Cruthaíodh leabhar oibre do pháistí faoi bhailte
múrtha agus cuireadh ar fáil é do bhaill Líonra
na mBailte Éireannacha a bhfuil Balla thart
timpeall Orthu trína íoslódáil ó shuíomh gréasáin
an líonra (https:// irishwalledtownsnetwork.ie/
wp-content/uploads/2020/06/IWTN-ChildrensBooklet-V3.pdf)
Forbraíodh físeán maidir le hoibreacha
caomhnaithe i mBaile Átha Luain, ina ndéantar
cur síos ar an obair a rinne gairmithe
oidhreachta. Uaslódáladh an scannán ar
chainéal YouTube na Comhairle Oidhreachta.

Irish Walled
Towns Network
Action Plan
2020-2023

3
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SCÉIM UACHTAITHE
SÉADCHOMHARTHA
In ainneoin thionchar phaindéim Covid-19, lean an
Chomhairle Oidhreachta ag obair go dlúth le grúpaí
pobail tríd an gclár ‘Uchtaigh Séadchomhartha’.
I measc na ngníomhaíochtaí in 2020 forbraíodh uirlisí
le tacú le grúpaí pobail a bhfuil suim acu i dtaighde
a dhéanamh ar shéadchomharthaí, mar aon leis an
tionscnamh ‘Know Your 5K’ agus leabhrán tosaigh ar
an gclár ‘Uchtaigh Séadchomhartha’.
Bhain roinnt grúpaí Uchtaithe Séadchomhartha tairbhe
as ciste deontais tiomnaithe Uchtaithe Séadchomhartha.
Chuir Seirbhís na Séadchomharthaí Náisiúnta, an Roinn
Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta an maoiniú
seo ar fáil don Chomhairle Oidhreachta.

Uirlisí d’Fhoinsí Ar Líne Uachtaithe
Shéadchomhartha
Leis na huirlisí seo, cuireadh acmhainní ar líne saor in
aisce ar fáil do dhaoine a d’fhéadfaí a úsáid chun níos
mó a fhoghlaim faoin oidhreacht ina gceantar féin.
Scaipeadh na huirlisí ar gach rannpháirtí Uachtaithe
Séadchomhartha, agus cuireadh ar leathanach
gréasáin an chláir é ar shuíomh gréasáin na Comhairle
Oidhreachta. www.heritagecouncil.ie/content/files/
Adopt-a-Monument-Research-Toolkit.pdf

Uchtaigh Séadchomhartha: ‘Know Your 5k’
D’fhorbair foireann ‘Uchtaigh Séadchomhartha’,
i gcomhar le hArd-Mhúsaem na hÉireann, an
tionscadal ‘Know Your 5K’, chun ligean do dhaoine
ó gach cearn d’Éirinn grianghraf, scéal, dán nó
amhrán a bhaineann leis an oidhreacht a phostáil óna
gceantar áitiúil le linn na chéad dianghlasála náisiúnta.
www.ouririshheritage.org/content/category/archive/
place/knowyour5k
Fuair an bunachar sonraí breis agus 120 iontráil
ó gach cearn d’oileán na hÉireann.

Uchtaigh Séadchomhartha: Leabhrán
Feidhmíonn an leabhrán seo mar threoir don Scéim
Uchtaithe Séadchomhartha agus tá sé dírithe ar
phobail, ar ghrúpaí agus ar dhaoine aonair ar spéis
leo a n-oidhreacht áitiúil a bhainistiú, a chosaint agus
a chur chun cinn. Míníonn sé obair na scéime agus tá
treoracha ann maidir le conas iarratas a dhéanamh.
Tá teistiméireachtaí ann freisin ó ghrúpaí pobail a bhfuil
baint acu leis an scéim. www.heritagecouncil.ie/content/
files/A-Guide-to-the-Adopt-A-Monument-Scheme.pdf

Grianghraf ón aer de Bataire Napoléon Chill Chiaráin.
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Tacaíocht agus Meantóireacht Leanúnach do
Ghrúpaí Uchtaithe Séadchomhartha

9.

Tiníl Chill Mhuire, (Bailte Slachtmhara Chill
Mhuire), Cill Mhuire, Co. an Chláir

Seo a leanas na grúpaí Uchtaithe Séadchomhartha
a bhí gníomhach in 2020:

10.

Créfort Mótach Bhaile Uí Ógáin (Cumann
Sléibhe Tyndall), Cnoc Bhréanail, Co.
Chill Chainnigh

11.

Uaigheanna Laighean (Cumann Staire agus
Seandálaíochta Ara), Co. Thiobraid Árann.

12.

Móta agus Bábhún an Dúin (Ionad Oidhreachta
Leasa Móire), Lios Mór, Co. Phort Láirge

13.

Móta Chnoc na Croiche (Seandálaíocht
Phobal Chnoc na Croiche), Dún Garbhán,
Co. Phort Láirge

14.

Eaglais agus Reilig an Chnoic Bhuí, Co. Phort
Láirge (Grúpa Caomhnaithe Eaglais an Chnoic
Bhuí), Co. Phort Láirge

1.

Seaneaglais Thobar Mhálanna, (Grúpa
Caomhnaithe Sheaneaglais Thobar Mhálanna),
Inis Eoghain, Contae Dhún na nGall

2.

An Dún, (Grúpa Staire agus Oidhreachta na
nGleanntach, Ard an Rátha agus Phort Nua),
Ard an Rátha, Co. Dún na nGall

3.

Caisleán Chill Bharrainn, (Grúpa Caomhnaithe
Chaisleán Chill Bharrainn), Co. Dhún na nGall

4.

Caisleán Mhaigh Uí Ghadhra, (Grúpa Caomhnaithe
Chaisleán Mhaigh Uí Ghadhra), Co. Shligigh.

5.

Eaglais an Rátha, (Bailte Slachtmhara Chill na
Seanrátha) Cill na Seanrátha, Co. an Chabháin

6.

Eaglais agus Reilig Naomh Fhinnian, (Cumann
Sean-Leamhcáin), An Eiscir, Leamhcán, Co.
Bhaile Átha Cliath

7.

Garraí Daingean an Chreagáin (Grúpa
Oidhreachta agus Turasóireachta an
Chreagáin), An Creagán, Co. na Gaillimhe

8.

Bataire Chill Choirín, (Grúpa Tionscadal Leaba
Shíoda) Leaba Shíoda, Co. an Chláir

I rith na bliana, cuireadh tacaíocht agus comhairle
ar fáil do ghrúpaí Uchtaithe Séadchomhartha maidir
leis an mbealach is fearr chun tionscadail a chur
chun cinn. I mí Mheán Fómhair 2020, cuireadh
comhairle ar fáil do gach grúpa gníomhach chun
cabhrú leo iarratais ar mhaoiniú a chur i gcrích don
Scéim Deontas Oidhreachta Pobail (Comhairle
Oidhreachta) agus Scéim Chiste na Séadchomharthaí
Pobail. Fuair formhór na n-iarratasóirí maoiniú do
thionscadail éagsúla.

Cuireadh maoiniú ar fáil chun suirbhé digiteach a dhéanamh ar na
cuimhneacháin ag eaglais thábhachtach an Rátha i gCill Aodha, Co.
an Chabháin, a tógadh sa seachtú haois déag, suirbhé dróin san
áireamh. Tá an Chomhairle Oidhreachta buíoch de Sheirbhís na
Séadchomharthaí Náisiúnta as tacú leis an gciste seo.
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LÉARSCÁILEANNA OIDHREACHTA
Áis ar líne is ea Léarscáileanna Oidhreachta a ligeann
d’úsáideoirí breathnú ar réimse leathan tacar sonraí
oidhreachta idir tógtha agus nádúrtha i bhfoirm
léarscáile, nach raibh rochtain ag an bpobal riamh ar go
leor acu roimhe seo. Is féidir Léarscáileanna
Oidhreachta a úsáid chun léarscáileanna saincheaptha
a chruthú, limistéar agus achar a thomhas, pointí spéise
a aithint agus staidéar a dhéanamh ar fhlóra agus fána
áitiúil, chomh maith le go leor úsáidí eile, idir áineasa
agus taighdebhunaithe. Bhailigh ranna rialtais agus
údaráis áitiúla na tacair sonraí seo agus níl cuid acu ar
fáil ach ar bhonn contae aonair. Is í an Chomhairle
Oidhreachta
a chomhordaíonn
an tionscadal.
HMaps
Archaeology Ireland
advert 2020.qxp_Layout
1 10/08/2020 10:01 Page 1

Rud atá tábhachtach, tá tacair shonraí ann
a bhaineann go sainiúil leis an tionscadal seo, mar
shampla so-ghabhálacht ithreach i leith creimeadh
cósta, tacair shonraí músaem agus raon suirbhéanna
téamacha oidhreachta contae, ar thacaigh an
Chomhairle Oidhreachta agus Líonra na nOifigeach
Oidhreachta lena gcruthú.
Tháinig méadú ar líon na n-úsáideoirí sa tseirbhís in
2020. Tugtar achoimre thíos ar lion na n-úsáideora
agus ar phríomhstaitisticí eile.

Lion na n-úsáideoirí:
$

Tháinig méadú 24.6% ar an líon daoine
a d’úsáid HeritageMaps.ie in 2020 – méadú
ar 19.4% in 2019

Feidhmíonn an t-amharcóir Léarscáileanna
Oidhreachta mar uirlis aimsithe ‘ionad ilfhreastail’, toisc
go gcuireann sé rochtain ar shonraí oidhreachta ar fáil,
$
Ó bhí 2015 ann tá fás bliantúil 808% tagtha ar
chomh maith le sonraí comhthéacsúla ó réimse
an líon úsáideoirí, le fás seasta de 20% go 25%
leathan foinsí. Is féidir leis an úsáideoir tuairimí
bliain ar bhliain á bhaint amach fós faoi láthair
trasdisciplíneacha a chruthú ó na céadta tacar sonraí
Uimhreacha seisiúin:
– ag trasnú teorainneacha riaracháin, teorainneacha
ábhair, agus an teorainn idir an talamh agus an
$
Tháinig méadú 28.1% ar líon na seisiún in 2020
fharraige. Cuireann an t-amharcóir Léarscáileanna
– méadú ar 26.7% in 2019
Oidhreachta léargas uathúil ar fáil, ag tógáil clúdach
$
Is ionann é seo agus méadú 828% ó 2015 i leith
náisiúnta ar thacair shonraí oidhreachta ó fhoinsí
údaráis áitiúil chomh maith le tacair shonraí náisiúnta
atá ann cheana a úsáid. Úsáideann sé seirbhísí
gréasáin chun rochtain a fháil ar shonraí
gníomhacha
Interested
in what’s around you?
nuair is féidir, rud a mhéadaíonn iontaofacht na sonraí.

Want to find out more about your local and national heritage?

The free
one-stop-shop
for Ireland’s built,
cultural and natural
heritage data.

HeritageMaps.ie is the A-Z of Ireland’s Heritage: from Archaeology
to Zoning. Explore a vast range of Ireland’s heritage including pilgrim
paths, burial grounds, bat landscapes, maritime collections & walled
towns, all accessible from any device.

New & forthcoming datasets include:
• Irish Traditional Music Archive
• NI Heritage Destinations
• Ireland’s Éire Signs
• Irish Round Towers
• County Holy Well Surveys
• 3D Heritage Surveys

An Chomhairle Oidhreachta $ Tuarascáil Bhliantúil 2020

66

Fíor 1: Graf úsáideora do 2020 ó Google Analytics, arna rochtain 5 Eanáir, 2021.

Grúpaí Úsáideoirí:
$

Níl aon athrú tagtha ar ár mbonn úsáideora lárnaigh,
agus thart ar 3,200 úsáideoir a úsáideann an
t-amharcóir idir uair amháin agus cúig huaire sa
tseachtain ó cheann ceann na bliana

$

Aithníonn Anailísíocht anois buíon úsáideoirí,
thart ar 4,300, a úsáideann an t-amharcóir go
rialta idir 10 agus 50 uair sa bhliain

$

Is ionann úsáideoirí ag filleadh agus breis agus
50.7% de na seisiúin úsáideora 2020 ar fad

$

Gairmithe oidhreachta cultúrtha atá iontu – idir
na hearnálacha seandálaíochta, ailtireachta,
éiceolaíochta agus comhshaoil, pleanála, rialtais
áitiúil agus acadúla

$

Bhain 26.1% d’úsáideoirí 2020 úsáid as lasmuigh
d’Éirinn – síos ó bheagán os cionn 38% in 2019

$

Tá méadú 26.3% tagtha ar rochtain ar fhón
póca i rith 2020, rud a thugann rochtain iomlán
ar fhón póca ar HeritageMaps.ie go 32.3%.

na figiúirí úsáideora soghluaiste a léiriú go bhfuil gá le
haip ghutháin HeritageMaps.ie ar leith a fhorbairt.

Tacair Shonraí Nua 2020:
$

Sonraí na nÚdarás Áitiúil – Trí leanúint ar
aghaidh ag obair le hOifigigh Oidhreachta,
cuirtear tacair shonraí nua leis go rialta. Mar
gheall ar shrianta taistil, áfach, cuireadh
cuairteanna pleanáilte chun sonraí a phlé agus
a bhailiú, le hOifigigh Oidhreachta, ar athló, rud
a d’fhág go raibh úsáid sonraí na n-údarás áitiúil
i bhfad níos ísle le haghaidh 2020. Is dócha
nach gcuirfear mórán tacar sonraí leis in 2021 mar
go bhfuil sé deacair suirbhéanna a dhéanamh
faoi na choinníollacha reatha. Úsáideadh líon
beag léarscáileanna lena n-áirítear iad siúd
a bhain le seandálaíocht, oidhreacht
thionsclaíoch agus iniúchtaí oidhreachta
nádúrtha ar Abhainn na Siúire, suirbhéanna
geolaíochta agus tacair shonraí reilige.

$

Taisce Cheol Dúchais Éireann – I gcomhar le
Taisce Cheol Dúchais Éireann tugadh isteach an
chéad cheann de go leor tacar sonraí ceoil a bhí
dírithe ar oidhreacht cheoil thraidisiúnta na
hÉireann a chur chun cinn. Rinne Pléaráca (‘The
Humours of…’) sraith fonn a mhapáil a raibh
teidil orthu a bhain le bailte, sráidbhailte agus
bailte fearainn ar fud na hÉireann.

$

Coillte – Mar chuid de thionscadal le Fáilte
Éireann, tugadh isteach sonraí nua ó roinnt
eagraíochtaí Éireannacha, lena n-áirítear
cineálacha éagsúla cosáin agus láithreacha
foraoiseachta ó Coillte.

$

Suirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann
– Tugadh isteach roinnt contaetha eile, Gaillimh,
Tiobraid Árann agus an Iarmhí ina measc,
sa tsraith thábhachtach tacar sonraí seo
a mhaoinigh agus a chuir Suirbhéireacht
Gheolaíochta na hÉireann ar fáil.

$

Slí an Atlantaigh Fhiáin – Tugadh isteach roinnt
tacar sonraí de chinn scríbe agus pointí
aitheantais, le caoinchead ó Fháilte Éireann.

$

Abarta Audioguides – Mapáladh suíomhanna
cuid de na sainchomharthaí tíre is cáiliúla in

Léiríonn na figiúirí seo go bhfuil croíbhonn d’úsáideoirí
gairmiúla Éireannacha againn atá i bhfad níos líonmhaire
ná mar a measadh ar dtús, le líon rialta úsáideoirí de
7,500. Léiríonn na sonraí seo go n-úsáideann roinnt
ollmhór de ghairmithe oidhreachta na hÉireann an
t-amharcóir go rialta chun teacht ar fhaisnéis.
Tá laghdú suntasach i ndiaidh teacht ar an líon
daoine dár lucht féachana, a thagann ó thíortha eile,
i ngeall ar an bpaindéim. Is léir ón méid sin go raibh
roinnt mhaith cuairteoirí ó thíortha eile ag teacht ar
an suíomh chun taighde a dhéanamh ar oidhreacht/
gníomhaíochtaí/taisteal in Éirinn a bhain leis an
earnáil turasóireachta.
Inár n-athfhorbairt in 2016, rinneamar HeritageMaps.
ie a athrú chun féachaint chuige go seasfadh sé an
aimsir maidir le rochtain fón póca agus d’éascaigh
agus spreag sé seo an méadú mór ar úsáideoirí fón
póca. Tháinig laghdú 3.2% ar rochtain deisce in 2020
agus tháinig méadú suntasach ar rochtain fón póca.
Tá laghdú 50% tagtha ar rochtain táibléid agus is
cosúil go bhfuil sé ag laghdú de réir mar a théann an
teorainn idir fóin agus táibléid i laghad. D’fhéadfadh
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Éirinn, a bhfuil treoracha fuaime in-íoslódáilte
acu a phléann oidhreacht thógtha agus
chultúrtha gach láithreáin. Tá an tacar sonraí
seo le caoinchead ó Abarta Heritage.
$

An Taisce – Fuarthas na tacair shonraí
Brait Ghorm agus Cósta Glas is déanaí ó An
Taisce le linn 2020 agus tá siad beo anois
ar an mbreathnóir.

$

Tá Gormbhealaí agus Glasbhealaí na hÉireann
ar fáil anois ar HeritageMaps.ie.

$

Comharthaí ‘Éire’ agus Poist Faire a bhaineann
leis an Dara Cogadh Domhanda – Rinneadh na
suíomhanna tábhachtacha oidhreachta cósta
seo a mhapáil agus cruthaíodh an liostú is
cuimsithí de na suíomhanna eile.

$

Cuanta na hÉireann – Rinneadh cuanta móra
agus cuanta níos lú na hÉireann a mhapáil
i dtacar sonraí cuimsitheach amháin le naisc
cuain agus sonraí teagmhála.

$

Sonraí Thuaisceart Éireann – Agus an
Breatimeacht romhainn, measadh gur
tábhachtach é oibriú le comhghleacaithe
i dTuaisceart Éireann agus an oiread d’oidhreacht
mapáilte Thuaisceart Éireann agus is féidir
a úsáid. Baineadh úsáid as tacair shonraí maidir
le geolaíocht, cosáin, reiligí, tránna, láithreáin
oidhreachta domhanda agus go leor eile.

Leanann HeritageMaps.ie ag fás ar luas sláintiúil,
seasta. Tá fás láidir ag teacht ar a phríomhlucht
féachana gairmiúil de 7,500 úsáideoir. Tá sé i bhfad
níos mó ná mar a bhíothas ag súil leis ar dtús agus
gach earnáil den tionscal oidhreachta mar pháirt de.
Tá rún daingean againn a acmhainn a réadú maidir le
cur chun cinn na hoidhreachta laistigh d’earnáil na
turasóireachta sa bhaile agus go hidirnáisiúnta.
Leanfar leis an idirchaidreamh atá ann le Fáilte
Éireann chun Oidhreacht na hÉireann a chur chun
cinn. Tá ról tábhachtach ag HeritageMaps.ie maidir
le turasóirí a mhealladh ar ais go hÉirinn i ndiaidh
na paindéime.
Leanfar le bailiú, cruthú agus caomhnú sonraí ó gach
leibhéal gníomhaireachta stáit ar an ardán seo de réir
mar a fhásfaidh agus a aibeoidh HeritageMaps.ie. Tá
comhoibriú á lorg go gníomhach, rud a d’éirigh go
maith leis cheana agus go leor comhlachtaí
neamhrialtasacha ag déanamh a gcuid sonraí
oidhreachta a mhapáil.
Bíodh is gurb ann don phaindéim dhomhanda, lean
HeritageMaps.ie de bheith ag fás go láidir le linn
2020. Cé gur tháinig laghdú ar idirghníomhaíochtaí
lasmuigh d’Éirinn, déanann gníomhaíocht mhéadaithe
in Éirinn deimhin de gur fhás an líon daoine ag baint
úsáid as an mbreathnóir.

Cur chun cinn
Cuirtear HeritageMaps.ie chun cinn go príomha trí na
meáin shóisialta, taispeáint comhdhála agus iris
Archaeology Ireland. Tvuíteanna den chuid is mó an
modh a cuireadh chun cinn é le linn 2020 nuair nach
raibh deiseanna eile ann. I ngeall ar na tvuíteanna seo
tá teacht ag níos mó daoine ar HeritageMaps.ie:
$

Tháinig méadú ar an líon daoine a bhíonn ag
leanúint ó 1,400 go 2,500 in 2020.

$

Mearscaipeadh tvuít amháin, a thaispeáin
léarscáil CFG de líonra abhann na hÉireann gan
aon chúlra, ag cruthú os cionn 100,000
taispeáint agus ag tabhairt 250 leantóir nua
chuig ár gcuntas Twitter.
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OIDHREACHT SNA SCOILEANNA
Is éard atá i gceist leis an Scéim Oidhreachta sna
Scoileanna ná tionscnamh oideachais oidhreachta
do bhunscoileanna lena ndéantar cuairteanna ó raon
saineolaithe ar oidhreacht nádúrtha, chultúrtha
agus thógtha na hÉireann ar scoileanna a éascú.
Príomhghníomhaíocht na Comhairle Oidhreachta do
bhunscoileanna is ea an scéim. Maoiníonn an scoil cuid
den chuairt agus maoiníonn an Chomhairle Oidhreachta
an chuid eile den táille agus na costais taistil.
Seoladh an scéim in 2000 tar éis treoirscéim rathúil
a cuireadh chun feidhme i mBaile Átha Cliath/
Cill Mhantáin agus i nGaillimh/Clár le linn na bliana
roimhe sin. Sna blianta tosaigh, chomhoibrigh
Cumann Múinteoirí Éireann (INTO) leis an gComhairle
Oidhreachta nuair a rinneadh an scéim a riar trína
hAonad um Fhorbairt Ghairmiúil ar chostas bliantúil
don Chomhairle Oidhreachta.
Cuireadh Eolaire Speisialtóirí Oidhreachta ar fáil do
scoileanna chun cabhrú leo cuairt iomlán nó leathlae
ó speisialtóir a chur in áirithe. In 2003 thosaigh an
scéim ag tairiscint sraith de chúig chuairt, i ndiaidh
a chéile nó scaipthe thar an bhliain féilire, ag ráta
laghdaithe. Bhí sé mar aidhm ag an tionscnamh
seo tacú le rannpháirtíocht níos doimhne agus níos
leanúnaí leis an oidhreacht i measc múinteoirí agus
daltaí rannpháirteacha agus caidrimh a chothú idir
scoileanna agus speisialtóirí. Le linn na bliana acadúla
2012–2013, stad Cumann Múinteoirí Éireann de bheith
páirteach i riarachán na scéime agus tá an Chomhairle
Oidhreachta ag tabhairt faoin chúram seo ó shin.
Sa bhliain 2000 nuair a seoladh an scéim earcaíodh
painéal de 49 speisialtóir agus tugadh faoi 187 cuairt
scoile. Tá fás seasta i ndiaidh teacht ar an scéim
ó shin le painéal a bhfuil thart ar 160 ball gníomhach
air ag soláthar 2,500 cuairt in 2019.
Bhí tionchar suntasach ag COVID-19 ar an gclár seo.
Tar éis dúnadh na scoileanna go náisiúnta, cuireadh
cuairteanna ar scoileanna ar fionraí ón 12 Márta
2020, agus rinneadh iarrachtaí láithreach acmhainní
ar líne a chur ar fáil, rud a thacódh le hiarrachtaí
scolaíochta baile agus a spreagfadh iniúchadh
fiúntach ar an oidhreacht áitiúil.
Forbraíodh sraith ranganna teagaisc ar líne idir
mí an Mhárta agus mí Lúnasa. Chuir na ranganna
teagaisc seo leis an leabharlann acmhainní a bhí ar
fáil cheana féin ar an suíomh gréasáin a bhaineann le
hOidhreacht sna Scoileanna. Bhí na hacmhainní spraíúil
agus oideachasúil agus dearadh iad chun meas agus
fiosracht maidir le hoidhreacht thógtha, nádúrtha agus
chultúrtha na hÉireann a spreagadh agus a fhorbairt.
Thacaigh siad le haidhmeanna agus cuspóirí churaclam
an Oideachais Shóisialta, Imshaoil agus Eolaíochta
chomh maith. Go luath i mí Aibreáin chuathas
i dteagmháil le RTÉ Learn chun deiseanna
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Léarscáil bhithéagsúlachta de do ghairdín a chruthú le Michele Castiaux.

comhoibrithe a d’fhéadfadh a bheith ann a phlé agus
mar thoradh air sin foilsíodh na ranganna teagaisc ar
RTÉ Home School Hub i mí na Bealtaine agus próifílíodh
arís iad roimh sheachtain na hOidhreachta. Bhí an-chion
ag páistí agus teaghlaigh ar na ranganna teagaisc agus
d’éirigh go maith leis na comórtais a bhain leo. Dúirt go
leor tuismitheoirí gur bhain an teaghlach ar fad an-sult
as na gníomhaíochtaí agus na deiseanna chun a bheith
páirteach leis an oidhreacht áitiúil.
Agus neamhchinnteacht leanúnach ann maidir
le timpeallacht na bunscoile ó Mheán Fómhair
2020 ar aghaidh, cuireadh tús le pleanáil agus le
plé i mí an Mheithimh faoin gcaoi a n-oibreodh an
scéim Oidhreachta sna Scoileanna thar ardán ar
líne. Cuireadh clár fíorúil píolótach i bhfeidhm i mí
Mheán Fómhair, a thairg meascán de sheisiúin
idirghníomhacha réamhthaifeadta agus bheo
do leanaí agus do mhúinteoirí. Cuireadh an clár
píolótach ar fáil do scoileanna i gContaetha Chill
Chainnigh agus Dhún na nGall agus thacaigh na
hOifigigh Oidhreachta agus na hIonaid Oideachais
sa dá chontae leis. Dearadh an dréacht-teimpléad
fíorúil tar éis dul i gcomhairle le bunscoileanna,
Ionaid Oideachais agus comhairleoirí oideachais.
Mar thoradh ar an athrú seo ó oideachas praiticiúil,
idirghníomhach, lasmuigh chuig seomra ranga fíorúil,
bhí cuar foghlama tobann agus domhain ann do
speisialtóirí. Bhí go leor acu díograiseach faoin gcur
chuige nua seo agus bhí orthu a bheith nuálach
agus cruthaitheach maidir le hábhar cuairte agus
léirithe a oiriúnú le haghaidh na cianfhoghlama.
Léirigh an clár píolótach go raibh cuairteanna
fíorúla inmharthana agus gur éirigh leis an bpainéal
speisialtóirí a gcláir a oiriúnú le haghaidh na
cianfhoghlama; bhí na cuairteanna spéisiúil, ghlac na
múinteoirí go maith leo agus bhí siad an-sásta leo.
Léiríodh go bhféadfaí raon na Scéime a leathnú leis
an gcianfhoghlaim agus, ina theannta sin, speisialtóirí
ag obair thar limistéar geografach neamhtheoranta
a éascú.
In 2020 leanamar leis an alt Oidhreacht sna
Scoileanna san iris InTouch, arb í iris Chumann
Múinteoirí Éireann í a eisítear ocht nó naoi n-uaire sa
bhliain do bhreis agus 40,000 múinteoir agus páirtí
leasmhar oideachais. Sna hailt, cuireann speisialtóirí
oidhreachta comhairle phraiticiúil ar fáil chomh maith
le heolas nó leideanna a d’fhéadfadh múinteoirí
a chur i ngníomh sa seomra ranga.

CLÁR UM SRÚDÚ
COMHOIBRITHEACH SLÁINTE
AR LÁR AN BHAILE
Príomhghníomhaíochtaí
Chuir an Chomhairle Oidhreachta agus
a comhpháirtithe (breis agus seachtó anois) an
Clár um Scrúdú Comhoibritheach Sláinte ar Lár an
Bhaile ar bun ag deireadh 2016. Tá fás as cuimse
tagtha ar an gclár ó bunaíodh é agus cuireadh
san áireamh é i gClár an Rialtais, a foilsíodh i mí
an Mheithimh 2020. Ó bunaíodh an Clár CTCHC,
tugadh aitheantas don Chomhairle Oidhreachta
mar ‘churadh’ d’athnuachan lár an bhaile stairiúil atá
á treorú ag an oidhreacht agus atá sonraíbhunaithe,
go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta araon (féach
https://www.heritagecouncil.ie/projects/town-centrehealth-check-training-programme).
Le linn dhianghlasáil COVID-19 2020, tháinig
méadú suntasach ar an gclár CTCHC, ina bhfuil 15
bhallbhailte, agus anois tá os cionn 40 baile ar liosta
feithimh ar mian leo páirt a ghlacadh i gCéim 1.
I measc na bpríomhaschur cláir in 2020, bhí dhá
cheann de Thuarascáil Aiseolais thábhachtacha ar
Cheardlanna CTCHC a foilsíodh i mí Eanáir agus
i bhFeabhra 2020:
1.

2.

Ceardlann CTCHC ‘Píolótach’ d’Úinéirí/
Sealbhóirí Léasa Maoine Folmha i Lár Bhaile
Dhún Dealgan, scríofa agus foilsithe ag Clár
CTCHC na Comhairle Oidhreachta, Eanáir 2020;
Comhoibriú idir Éire: Albain ar Láir Bhailte
a Neartú, scríofa agus foilsithe ag Clár CTCHC
na Comhairle Oidhreachta, Feabhra 2020.

Ag tús na chéad dianghlasála i mí an Mhárta 2020,
bhunaigh an Chomhairle Oidhreachta Tionscadal
Dathúcháin Leanaí d’ocht lár baile stairiúla, a seoladh
go luath i mí Aibreáin chun cuidiú le leanaí óga
athcheangal a dhéanamh le ‘Áit’. Eagraíodh dhá
sheoladh aireachta i mí Lúnasa agus i mí Dheireadh
Fómhair 2020 leis an Aire Malcolm Noonan TD,
maidir leis an gcéad Phlean Gníomhaíochta
d’Oidhreacht Bhaile Thiobraid Árann 2020–2023
agus an chéad Tuarascáil CTCHC Shligigh 2020
riamh. Scríobh an tOifigeach Pleanála atá mar
chomhordaitheoir ar an gClár CTCHC freisin an dá
dhoiciméad (féach https://www.heritagecouncil.
ie/news/news-features/tipperary-towns-uniqueheritage-is-celebrated-in-first-ever-heritage-actionplan-2020-2022; https://www.heritagecouncil.ie/
content/files/Sligo-Collaborative-Town-CentreHealth-Report-2020.pdf).
Thug an tOifigeach Pleanála breis agus deich
léiriú d’údaráis réigiúnacha agus áitiúla éagsúla,
do ghníomhaireachtaí rialtais agus d’eagraíochtaí
neamhrialtasacha (ENRanna) éagsúla in Éirinn agus
in áiteanna eile maidir le hobair an Chláir CTCHC
agus an ról nuálach atá aige maidir le cur chuige
comhoibritheach a chur chun cinn a bhaineann le
hathnuachan atá á treorú ag oidhreacht in Éirinn.
I mí na Samhna agus i mí na Nollag, cruthaíodh
agus léiríodh faoin gClár CTCHC sraith podchraolta
deich eipeasóid (móide eipeasóid bónais do Nollaig
2020), ‘Putting Town Centres First’. Ba é seo an
chéad sraith podchraolta riamh ag an gComhairle
Oidhreachta agus tá ‘5 Réalta’ aici ar Spotify.

Seoladh Phlean Gníomhaíochta Oidhreachta Bhaile Thiobraid Árann 2020–2023 leis an Aire Noonan.
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Amlíne Ghníomhaíochtaí Cláir CTCHC in 2020
Eanáir

Ceardlann CTCHC ‘Píolótach’ d’Úinéirí/Sealbhóirí
Léasa Maoine Folmha i Lár Bhaile Dhún
Dealgan, scríofa agus foilsithe ag Clár CTCHC
na Comhairle Oidhreachta
(grafaicí: Ian Barry)

https://www.heritagecouncil.ie/content/files/
Workshop-for-Owners-and-Leaseholders-ofVacant-Property-in-Dundalk-Feedback-foragreement.pdf

Feabhra

Comhoibriú idir Éire: Albain ar Láir Bhailte a neartú,
Tuarascáil Aiseolais Ceardlainne scríofa agus
foilsithe ag Clár CTCHC na Comhairle Oidhreachta
(grafaicí: Ian Barry)

https://www.heritagecouncil.ie/content/files/
Ireland-Scotland-Collaboration-on-TownCentres.pdf

Aibreán

Seoladh bileoga dathúcháin leanaí CTCHC d’ocht lár
baile stairiúla sa Chlár CTCHC
(grafaicí: ealaíontóirí éagsúla)

Féach ar Facebook

Meitheamh

Cuireadh Páipéar Beartais ar an gClár CTCHC le
chéile ag an gComhairle Oidhreachta
(nár fhoilsigh sí riamh?)

https://www.heritagecouncil.ie/content/files/
Policy-Paper-on-the-Collaborative-TownCentre-Health-Check-CTCHC-Programme.pdf

Foilsíodh Clár an Rialtas – tiomantas do Chéad
Bheartas Lár Bailte a chur san áireamh (mar a mhol
Clár CTCHC na Comhairle Oidhreachta ó dheireadh
2019). TCF le bheith á threorú ag cur chuige CTCHC
– féach leathanaigh 12–13 den PfG

https://www.gov.ie/en/publication/7e05dprogramme-for-government-our-sharedfuture/

Seimineár gréasáin Comhpháirteach leis an Roinn
Tithíochta agus Institiúid Ríoga Ailtirí Éireann
maidir le Beartas Náisiúnta ar Ailtireacht atá
ag teacht chun cinn – léiriú ar Chlár CTCHC na
Comhairle Oidhreachta

Surveyors Journal:
https://issuu.com/thinkmedia/docs/sujo_
spring_web/12

Clár CTCHC faoi thrácht i Surveyors Journal
(Eagrán an tSamhraidh)

Lúnasa

Seoladh an Chéad Phlean Gníomhaíochta Oidhreachta
Bhaile Thiobraid Árann 2020–2023 riamh ag an Aire
Malcolm Noonan TD, a bhí scríofa agus foilsithe ag
Clár CTCHC. Is é seo an chéad Phlean Gníomhaíochta
Oidhreachta do bhaile in Éirinn.
(grafaicí le Ian Barry)

https://www.heritagecouncil.ie/content/
files/Tipperary-Town-Heritage-ActionPlan-2020-2022.pdf

Meán Fómhair

Taifeadadh clár RTÉ EcoEye i Lár Bhaile Thiobraid
Árann inar labhraíodh faoi thionscadal CTCHC agus
faoin athnuachan atá á treorú ag an oidhreacht

https://youtu.be/nZH-49uLPtY

Deireadh
Fómhair

Seoladh an chéad Tuarascáil CTCHC Shligigh 2020
riamh ag an Aire Malcolm Noonan TD – scríofa
agus foilsithe ag Clár CTCHC
(grafaicí le Darragh Kerrigan, Sligeach)

https://www.heritagecouncil.ie/content/files/
Sligo-Collaborative-Town-Centre-HealthReport-2020.pdf
Seoladh Fíorúil: https://youtu.be/
MTInAU8lUCA

Ceardlann CTCHC le Portaferry Regeneration Ltd.,
Tuaisceart Éireann

Samhain

Seoladh an chéad sraith podchraolta riamh de chuid
na Comhairle Oidhreachta – ‘Putting Town Centres
First!’ – sraith de dheich bpodchraoladh – 5 Réalta
ar Spotify

https://www.heritagecouncil.ie/projects/
podcast-series-putting-town-centres-first

Léiriú ar Chlár CTCHC ag Comhdháil Bhliantúil
Chumann Suirbhéirí Cairte na hÉireann
Aighneacht mhionsonraithe ar Phlean Forbartha
Chontae Thiobraid Árann

Nollaig
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Seoladh eipeasóid podchraolta bónais – Mian na
Nollag do Lár Bailte na hÉireann!
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https://www.heritagecouncil.ie/projects/
podcast-series-putting-town-centres-first

SCÉIMEANNA DEONTAIS
NA COMHAIRLE
OIDHREACHTA AGUS
EAGRAÍOCHTAÍ MAOINITHE
Tionscnamh
na mBailte
Stairiúla

€1.152m
Ciste
Tacaíochta
na hEarnála
Oidhreachta

€1.258m

GLAS

Scéim Deontais
d’Fhoirgnimh
Thraidisiúnta Feirme

Scéim
Deontais na
bPleananna
Oidhreachta
Contae

€.535m

€1m

Scéim Deontais
Oidhreachta
Pobail

Deontais
Caipitil

€.522m

€.233m

Deontais
Léirmhínitheacha

€.081m
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Feidhmíonn an Chomhairle Oidhreachta raon
scéimeanna deontais atá deartha chun tacú leis an
oidhreacht thógtha, nádúrtha agus chultúrtha. Cuireann
na scéimeanna tacaíochtaí ríthábhachtacha ar fáil do
phobail, d’eagraíochtaí neamhbhrabúis, d’eagraíochtaí
neamhrialtasacha, do chomhlachtaí gairmiúla, d’oibrithe
oidhreachta agus do chleachtóirí, agus do dhaoine
eile ar fud na hÉireann atá tiomanta do chosaint,
d’fheasacht agus do rochtain oidhreachta. I dteannta
a chéile spreagann na deontais geilleagair áitiúla agus
cuireann siad go mór le sláinte agus le folláine an
náisiúin i mbliain atá an-dúshlánach.
Cuireann an Chomhairle Oidhreachta maoiniú ar
fáil do dhá eagraíocht: An tIonad um an gClár
Fionnachtana don tSeandálaíocht agus don
Nuálaíocht, a fuair maoiniú €740,000 in 2020
chun tacú lena chuid oibríochtaí agus oibre; agus
Irish Landmark Trust (Iontaobhas Sainchomharthaí
na hÉireann), a fuair €266,000 in 2020. Tá an
dá eagraíocht struchtúrtha mar chuideachtaí
neamhbhrabúis agus cheap an Chomhairle
Oidhreachta comhaontuithe bliantúla ar leibhéal
seirbhíse a shoiléiríonn róil agus freagrachtaí gach
gníomhaireachta sa socrú maoinithe.

SCÉIM DEONTAIS THIONSCNAMH
NA MBAILTE STAIRIÚLA
Is comhghnóthas é Tionscnamh na mBailte Stairiúla
ag an gComhairle Oidhreachta agus ag an Roinn
Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta a bhfuil
sé mar aidhm aige athnuachan atá á threorú ag an
oidhreacht a chur chun cinn do bhailte stairiúla na
hÉireann. Tá an clár ar siúl ó bhí 2018 ann.
In ainneoin an chur isteach a tharla mar gheall ar an
bpaindéim, leanadh ar aghaidh le Tionscnamh na mBailte
Stairiúla in 2020. Reáchtáladh ceardlann d’iarratasóirí
ionchasacha i mí Eanáir 2020 i gceanncheathrú na
Comhairle Oidhreachta. Fuair seacht mbaile maoiniú
chun tionscadail athnuachana atá á dtreorú ag an
oidhreacht a dhéanamh ar fud na hÉireann. In ainneoin
dhúshláin na bliana, chuir deontaithe, conraitheoirí,
úinéirí foirgneamh agus cónaitheoirí tionscadail
chaomhnaithe i gcrích ar éirigh go geall leo.

Sonraí agus deontais tionscadal faoi
Thionscnamh na mBailte Stairiúla 2020
Trá Lí, Co. Chiarraí:
Thacaigh an maoiniú seo le hathnuachan
réamhphleanáilte a dhéanamh ar fhoirgnimh
stairiúla Thrá Lí trí fheabhsuithe a bhí á dtreorú ag
caomhnú a chur chun cinn ar an gcreatlach stairiúil
ar Shráid Deiní agus i bPlás Day. Táthar ag súil go
gcinnteoidh sé seo áitíocht leanúnach i gceantar
Shráid Denny agus Plás Day an bhaile. Go sonrach,
díríodh oibreacha caomhnaithe ar ráillí agus ar an
tsiúinéireacht. €307,000.
Ros Comáin, Co. Ros Comáin:
Rinneadh na hoibreacha sna codanna níos sine
den bhaile atá ag meath. Rinneadh oibreacha
caomhnaithe ar aghaidh sráide roinnt foirgneamh
stairiúil. €157,000.

Faoi Thionscnamh na
mBailte Stairiúla rinneadh
oibreacha caomhnaithe
i dTrá Lí, mar shampla ar
na ráillí stairiúla iarainn
seo ag 12 Sráid Deiní.
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Cluain Eois, Co. Mhuineacháin: Thug an tionscadal
seo aghaidh ar láithreán an chloigthí, an tsarcafagais
agus na ‘Mainistreach Bige’, trí bhonneagar ionsáite
a bhaint, rochtain a fheabhsú agus príomhthréithe
a chaomhnú. €103,000.
Sligeach, Co. Shligigh: D’oibrigh úinéirí
príobháideacha le Comhairle Contae Shligigh ar
an tionscadal seo chun tabhairt faoi athnuachan
atá á treorú ag an oidhreacht ar Shráid Uí Chonaill
(Limistéar Caomhantais Ailtireachta) i mbaile
Shligigh trí chaomhnú agus feabhsúcháin
sráid-dreacha. €220,000.
Ráth Mealtain, Co. Dhún na nGall: Oibríodh mar
chuid den tionscadal seo le húinéirí maoine áitiúla
chun an timpeallacht thógtha stairiúil a chaomhnú,
chun athnuachan inbhuanaithe atá á treorú ag an
oidhreacht a éascú, chun bród sibhialta a threisiú,
chun tarraingteacht a fheabhsú agus chun
acmhainneacht turasóireachta chroílár stairiúil Ráth
Mealtain a chur chun cinn. €290,000.

Béal an Átha, Co. Mhaigh Eo: Cuireadh tús leis
an tionscadal seo in 2019 le maoiniú HTI chun
deisiúcháin struchtúracha riachtanacha agus
oibreacha caomhnaithe a chumasú d’ocht maoin
i Limistéar Caomhantais Ailtireachta Shráid an
Phiarsaigh d’fhonn aghaidh a thabhairt ar dhíothú,
áitíocht a cheadú agus athúsáid oiriúnaitheach
inbhuanaithe a chur chun cinn. €140,000.
Callainn, Co. Chill Chainnigh: Rinneadh obair
chaomhantais mar chuid den tionscadal seo
ar an ráille iarainn agus ar na gnéithe cloiche
stairiúla d’Eaglais Naomh Muire ar Green Street
agus ar Shráid an Mhuilinn, chomh maith le
hoibreacha caomhnaithe ar dhroichead coise
Abhainn Rí. €80,000.

Mar gheall ar dheontas
Thionscnamh na mBailte
Stairiúla bhí Chomhairle Contae
Mhaigh Eo in ann leanúint den
obair chaomhnaithe i Limistéar
Caomhantais Ailtireachta Shráid an
Phiarsaigh. I measc na n-oibreacha
ar iar-shiopa Heffernan’s bhí
oibreacha chun an aghaidh
a ghlanadh, siúinéireacht a dheisiú
agus gnéithe ceirmeacha éadan an
tsiopa a chaomhnú mar a fheictear
sna híomhánna seo roimh agus tar
éis na n-oibreacha.
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CISTE TACAÍOCHTA NA
hEARNÁLA OIDHREACHTA

Ionad Náisiúnta le Sonraí Bithéagsúlachta

Tá sé mar aidhm ag Ciste Tacaíochta na hEarnála
Oidhreachta an earnáil oidhreachta in Éirinn
a neartú/a chobhsú trí thacaíocht a chur ar fáil
do na croíchostais d’eagraíochtaí oidhreachta
a bhaineann le clár oibre a chur ar fáil a chuireann
le tosaíochtaí oidhreachta ar leibhéal náisiúnta.

Ionad Náisiúnta le Sonraí Bithéagsúlachta

Thacaigh Ciste Tacaíochta na hEarnála Oidhreachta
le hocht n-eagraíocht déag in 2020. Chuir sé go leor
cabhrach ar fáil d’eagraíochtaí agus iad ag dul i ngleic
leis na deacrachtaí a tháinig chun cinn mar gheall ar an
bpaindéim. Ba é luach foriomlán na scéime deontais
ná €1.28m agus bhí 2,947 Lá Fostaíochta agus 331 Lá
Fostaíochta Coibhéise Deonach mar thoradh uirthi.

Tionscadal Aicmithe Fásra na hÉireann 2020, €29,400

Tacú le taifeadadh plandaí trí eolaíocht saoránach
2020, €11,693
Áitreabh Feirme Mhaigh Ghlas, Co. Loch Garman
Deisiúcháin phráinneacha dín, €3,411
Clár INSTAR (Taighde Seandálaíochta Straitéiseach
Náisiúnta na hÉireann)
Wet Futures Year 2, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh
€15,022

Comhaontuithe Seirbhíse

Dámhachtaithe Chiste Tacaíochta na hEarnála
Oidhreachta 2020

An Clár Fionnachtana

High Nature Value Services (HNVS) Ltd.

Irish Landmark Trust

Scéim Chomhairleoir Séadchomharthaí Allamuigh an
Chláir 2020, €12,000

Deisiúcháin i dTeach An Tearmainn, Dún na nGall
agus Teach an Choimeádaí Solais, Ceann Léime,
Co. an Chláir, agus Croímhaoiniú, €266,000

Institiúid Caomhnóirí agus Athchóiritheoirí na hÉireann

Croímhaoiniú 2020 €740,000

Creidiúnú Gairmiúil, Forbairt Ghairmiúil Leanúnach
agus For-rochtain, €3,783
Institiúid Seandálaithe na hÉireann
Comhordaitheoir agus Riarthóir na Forbartha
Gairmiúla Leanúnaí, €8,000
Cumann Músaem na hÉireann
Croímhaoiniú, €8,500
Comhairle Ardtailte Chill Mhantáin
Croímhaoiniú, €52,000
Fóram Ardtailte na hÉireann
Tacaíocht Chomhpháirtíochta Ardtailte 2020, €6,113

Teach an Tearmainn.

Iontaobhas Burrenbeo
Foghlaim Áitbhunaithe agus Maoirseacht Phobail
2020, €16,000
Grúpa Tionscadal an Oileáin Mhóir
Cur i bhfeidhm Phlean Caomhnaithe an Oileáin Mhóir,
€18,000
An Fóram Eorpach um Chaomhnú an Dúlra agus
Tréadachas (Éire)
Feirmeoireacht le Meas ar an Dúlra 2020, €32,000
Coillte Éireannacha
Croímhaoiniú, €32,000
Iontaobhas Burrenbeo
Cairt Phobail Bhoirne 2020, €4,000
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Ceann Léime.

SCÉIM DEONTAIS D’FHOIRGNIMH
THRAIDISIÚNTA FEIRME (GLAS)
Tá sé mar aidhm i gcónaí ag an Scéim Deontais
d’Fhoirgnimh Thraidisiúnta Feirme GLAS
(Timpeallacht Ghlas na Talmhaíochta ar Bheagán
Carbóin) na ‘gnáthfhoirgnimh’ a úsáidtear sa
talmhaíocht a chosaint, mar go gcuireann na
foirgnimh seo agus gnéithe eile den fheirm luach
le tírdhreach na hÉireann. Dírítear go háirithe ar
ghnéithe comhshaoil na scéime. Déantar iarracht
shuntasach ábhair atá ann cheana a choinneáil,
a dheisiú agus a athúsáid, ní hamháin dá luach
oidhreachta, ach freisin don mharthanacht
bhunúsach atá in go leor ábhar tógála stairiúil.
‘I ré seo na hathchúrsála, tá sé tábhachtach
aitheantas a thabhairt don tslí a mhair na daoine
a d’imigh romhainn. Bhíodar flaithiúil agus cúramach,
bhain siad úsáid as na hacmhainní áitiúla agus
d’oibrigh siad go díograiseach. Féach ar na tithe,
botháin agus cróite a thóg siad go snasmhar seiftiúil
agus a sheasann fós tar éis na cianta” (Joseph
Buckley, feirmeoir i gCiarraí).
In 2020, caomhnaíodh díreach faoi bhun 10,000m2
de stoc foirgneamh stairiúil lena úsáid ar an bhfeirm.
Tugadh tacaíocht do sheachtó a seacht deontaí chun
nócha foirgneamh agus naoi struchtúr ghaolmhara
eile a chaomhnú, roinnt tionscadal a bhain le ballarach
agus geataí, áirse agus droichead san áireamh. Ba é an
foirgneamh ba lú a fuair tacaíocht ná bothán brandála
i gContae na hIarmhí ag díreach os cionn 8m2; bhí an
struchtúr ba mhó a fuair tacaíocht díreach faoi bhun
400m2 agus bhí sé lonnaithe ag Caisleán na Seanchille,
Co. Chill Chainnigh. Is cuid thábhachtach é stoc
foirgneamh stairiúil a athúsáid agus a athchúrsáil chun
an t-athrú aeráide a chomhrac in 2020.
Bhí Anna Meenan, bainisteoir tionscadail, ina comhúdar
leis an Dr Alan M. Hurley ó TEAGASC, ar an treoir
‘Reusing Farm Buildings’ [Foirgnimh Feirme a Athúsáid].
Táthar ag súil leis go ndéanfar tuilleadh taighde ar
charbón a ghabháil faoin scéim deontais in 2021.
Aithnítear sa scéim deontais go bhfuil dlúthbhaint
ag oidhreacht thógtha agus nádúrtha na hÉireann le
chéile, agus déantar breithniú cúramach ar an dá rud
sin sula ndéantar oibreacha caomhnaithe. Freastalaíonn
foirgnimh thraidisiúnta feirme ar go leor cuspóirí, ach
chomh maith leis sin tacaíonn siad le réimse fiadhúlra
atá comhchiallach anois leis an bhfeirmeoireacht.
Thángthas ar neadacha/rósta 124 speiceas faoi
chosaint le linn suirbhéanna fiadhúlra a rinneadh in
2020. Ní thacaíonn foirgnimh feirme nua-aimseartha
leis an raidhse chéanna fiadhúlra, cé go meastar go
bhfuil siad riachtanach san iarracht chun táirgiúlacht
a mhéadú. Chuir an taithí a fuarthas, agus fiadhúlra
á chosaint agus á fheabhsú,

Ba é an foirgneamh ba lú a fuair tacaíocht in 2020 ná an tseid
bhrandála seo i gContae na hIarmhí ag díreach os cionn 8m2.

mar chuid de na hoibreacha ar an scéim deontais seo,
le foilsiú Wildlife in Buildings le Cairde Éanlaith Éireann
i mbliana. In 2021, cuirfear na sonraí bithéagsúlachta
uile a bailíodh ó 2016 faoin scéim deontais faoi bhráid
an Ionaid Náisiúnta le Sonraí Bithéagsúlachta chun
an bhithéagsúlacht a aimsíodh a chlárú. Déanfar na
sonraí sin agus sonraí eile a uaslódáil chuig tairseach
HeritageMaps.ie in 2021 freisin.
In 2020, i gcomhar le Tionscnamh Scileanna
Foirgníochta Traidisiúnta na Comhairle Oidhreachta,
rinneadh gearrscannán ar na deisiúcháin a rinneadh
ar na geataí agus na ballaí i dTeach Inse Uí Chuinn,
Co. an Chláir. Rinneadh tuilleadh gearrscannán ar
thionscadail eile agus eiseofar iad in 2021 mar aon
le treoir scríofa a ghabhann leo. Den chéad uair
i mbliana, rinne roinnt iarratasóirí a ngearrscannáin
féin freisin, agus tá siad seo ar fáil le feiceáil orthu
ar chainéal YouTube na Comhairle Oidhreachta. Mar
gheall ar COVID-19, is beag lá oscailte a reáchtáladh.
Ina áit sin, rinneadh agallaimh raidió agus ailt
nuachtáin, chomh maith le postálacha ar an suíomh
gréasáin agus ar na meáin shóisialta, ar thionscadail
éagsúla ar fud na tíre chun éiteas na scéime
a scaipeadh. Fionnachtain amháin a raibh spéis mhór
inti ná dhá cheann liús a aimsíodh i bhfolach i bpláta
balla foirgnimh i gContae Laoise agus tuairiscíodh iad
seo do Sheirbhís na Séadchomharthaí Náisiúnta.
Déantar an scéim GLAS a bhainistiú i gcomhpháirtíocht
leis an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara, a dhéanann
gach íocaíocht faoin scéim deontais seo. Le linn
idirthréimhse dhá bhliain an Chláir Forbartha Tuaithe in
2021 agus 2022, agus a áit laistigh den Chomhbheartas
Talmhaíochta (CBT) nua, aithníodh limistéir inar féidir
tionchar a imirt ar aschuir shuntasacha bhreise agus
táimid ag tnúth le hiad sin a thabhairt chun críche le
comhaontú na Roinne.
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Scéim Deontais Oidhreachta
Pobail 2020
I mí Aibreáin na bliana seo, sheol an Chomhairle
Oidhreachta suirbhé ar thionchar ghéarchéim
COVID-19 ar an earnáil oidhreachta in Éirinn. Idir
shuíomhanna cuairteoirí go chleachtóirí scileanna
oidhreachta, bhí an tionchar láithreach agus
tromchúiseach. Cuireadh na torthaí faoi bhráid na
Roinne Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta ag
an am. Mar thoradh air sin, bhí an Scéim Deontais
Oidhreachta Pobail, a seoladh i Meán Fómhair 2020,
mar chuid den phacáiste tarrthála a d’fhógair an
tAire Stáit um Oidhreacht agus Athchóiriú Toghcháin,
Malcolm Noonan TD.

ROINNT TIONSCADAL SAMPLACH
Teideal an Tionscadail: CMC Cassette Digitisation
Project [Tionscadal Digitithe Caiséad CMC]
Uimh. Thagartha: CH08599
Deontas: €9,000
Eagraíocht: Ionad Ceoil Comhaimseartha
(CMC) Baile Átha Cliath
Suíomh gréasáin: www.cmc.ie
TIONCHAR AN TIONSCADAIL
Tacaíocht don Fhostaíocht: 64 lá
Mar chuid den tionscadal seo rinneadh digitiú ar
391 caiséad ó bhailiúchán fuaime uathúil CMC a raibh
comharthaí díghrádaithe le feiceáil orthu.

Ba é aidhm na scéime seo tacú le tionscadail chaipitil
a chuireann dea-chleachtas oidhreachta i bhfeidhm
maidir le bainistiú áiteanna, bailiúchán nó réad (lena
n-áirítear foirgnimh). Thacaigh an scéim freisin
le tionscadail a chuir feabhas ar rochtain agus ar
chuimsiú ar an oidhreacht.

Achar Ama an Tionscadail
Osclaíodh an scéim d’iarratais trí chóras bainistíochta
deontas ar líne na Comhairle Oidhreachta an 1 Meán
Fómhair 2020 le dáta deiridh den 15 Meán Fómhair
2020 ar 5pm. Ní fhéadfaí ach tionscadail a d’fhéadfaí
a thosú tar éis dáta tairisceana ag deireadh mhí
Mheán Fómhair agus a bheadh curtha i gcrích roimh
an 23 Samhain 2020 a mheas faoin scéim seo.

Léiríonn na sonraí thíos an spéis a léiríodh sa scéim
i gcomparáid le líon na dtionscadal a raibh an
Chomhairle Oidhreachta in ann a mhaoiniú:

Líon na nIarratas: 313
Maoiniú Iomlán á Lorg: €2,731,031
Líon na nIarratas Rathúil: 68
Maoiniú Iomlán a Bronnadh: €538,968

Tá taifeadtaí de shaothair cumadóirí comhaimseartha
ar na caiséid seo, agus baineann siad le lár na 1990idí
go dtí tús na 2000idí. Is taifeadtaí uathúla iad go
leor acu, nach bhfuil ar fáil don phobal áit ar bith
eile. Beidh an bailiúchán seo níos éasca a roinnt
agus a úsáid le taighdeoirí, ceoltóirí, cumadóirí
agus úsáideoirí eile Leabharlann CMC, go háirithe
agus srianta Covid-19 i bhfeidhm nuair nach bhfuil
Leabharlann CMC chomh inrochtana sin don phobal.
Léirigh CMC an tionscadal seo mar chuid de
Sheachtain Leabharlanna Éireann (30 Samhain
go 6 Nollaig) #LIW20, agus tá gné foilsithe acu ar
shuíomh gréasáin CMC a bhreathnaíonn ar roinnt de
na saothair a ndearnadh digitiú orthu: https://www.
cmc.ie/features/through-digital-door-library-irelandweek-2020
Is léirithe saothair iad na taifeadtaí den chuid is mó,
cé go n-áirítear i roinnt acu réamhrá ó chumadóirí
faoina gcuid oibre, agus cloisfidh tú roinnt díobh
i ngearrthóga a úsáidtear sa ghné atá nasctha
thuas. Tá líon beag agallamh agus plé ann freisin, ag
cumadóirí, ag foireann CMC ag an am, a chabhraíonn
le pictiúr sóisialta agus cultúrtha den cheol
comhaimseartha in Éirinn ag pointí éagsúla ama
a chur ar fáil.
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Is rogha bheag é seo de na cumadóirí atá sa tionscadal:
Seóirse Bodley, Brian Boydell, Marian Ingoldsby,
Gerald Barry, Deirdre Gribbin, Gerard Victory, Roger
Doyle, Jennifer Walshe, Frank Corcoran, John Buckley,
Deirdre McKay, Ronan Guilfoyle.

Teideal an Tionscadail: Físeán Beoite ar Stair
an Lucht Siúil

Uimh. Thagartha: CH09922
Eagraíocht: Líonra Chorcaí do
Thaistealaithe Mná
Suíomh gréasáin: https://www.facebook.com
/Cork-Traveller-Womens-Network752270951645072/
Deontas: €3,600
TIONCHAR AN TIONSCADAIL
Tacaíocht don Fhostaíocht: 10 lá
Is acmhainn nua í an bheochan a ardaíonn feasacht
ar oidhreacht agus ar stair Thaistealaithe na hÉireann
i bhformáid dhearfach inrochtana. Tá stair agus
oidhreacht an Lucht Siúil mar chuid d’oidhreacht
níos leithne na hÉireann agus dá bhrí sin tá sé chun
tairbhe eolas inrochtana a ghiniúint faoi stair an Lucht
Siúil chun tacú leis an tsochaí i gcoitinne tuiscint
a fháil ar ghnéithe folaithe de stair na hÉireann.
Bhí an t-ábhar físe bunaithe ar thaighde a cuireadh
i gcrích in 2019 chun bileog staire don Lucht Siúil
a chruthú. Chuir Líonra Chorcaí do Thaistealaí Mná
foireann de thriúr ban den Lucht Siúil le chéile chun
nasc a dhéanamh leis an mBeochantóir Hazel Hurley,
agus d’oibrigh siad le chéile go fíorúil chun script
a fhorbairt, a rialaigh an t-ábhar agus an stíl íomhá
iomlán. Chuaigh Líonra Chorcaí do Thaistealaí Mná
i dteagmháil le hOifigeach Oidhreachta Chathair
Chorcaí le linn an phróisis seo. Thaifead an fhoireann
an guthú tráchtaireachta freisin.
Eagróidh an líonra an físeán beochana a chur ar
scáileán san fhíorsaol i gcathair Chorcaí le duine dá

gcomhpháirtithe san earnáil cultúir agus oidhreachta
nuair a cheadófar a leithéid faoi shrianta Covid-19 é.

Teideal an Tionscadail: Caomhnú an
Bhailiúcháin, Oibreacha Priontála
Cheanannais, Co. na Mí 2020

Uimh. Thagartha: CH09768
Eagraíocht: TypeTrail Cheanannais
Suíomh gréasáin: http://www.kellstypetrail.com/
Deontas: €7,500
TIONCHAR AN TIONSCADAIL
Tacaíocht don Fhostaíocht: 46 lá
Rinne Susan Corr, speisialtóir caomhnóra páipéir,
obair chaomhnaithe ar 32 póstaer agus chóirigh Sven
Habermann ó Chaomhnú Leitir Fraic troscán adhmaid
agus bloc adhmaid a fuarthas le déanaí agus
a úsáideadh sa phróiseas priontála san am a chuaigh
thart. Cuireann na póstaeir taifead sóisialta iontach ar
fáil ó na 1920idí go dtí na 80idí le cuid de na póstaeir
toghcháin is luaithe sa Stát san áireamh freisin, an
obair ar fad déanta ag máistirphrintéirí de láimh.
Tá cáil ar Cheanannas as an mbaint atá aige le
litreoireacht agus le teanga amhairc trí Leabhar
Cheanannais. Leanadh leis seo trí ré Victeoiriach leis
an gcéad chlódóireacht de Meath Chronicle ar na
preasanna seo sa 19ú hAois. Feictear stair shóisialta
agus thráchtála Cheanannais agus na Mí tríd an
gcartlann fhairsing pháipéir.
Chomh maith leis sin, chuir Susan Corr, speisialtóir
caomhantais páipéir, físeán 21 nóiméad ar fáil den
phróiseas caomhnaithe (https://youtu.be/kRc-xXx7kr8).

Pleananna don Todhchaí
Is í an obair athchóirithe is cúis leis an gcéad ionad
clóghrafaíochta in Éirinn a fhorbairt a cheiliúrann
litreoireacht mar fhoirm ealaíne, rud a bhaineann leas
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as stair uathúil litreoireachta Cheanannais. Beidh sé
seo mar lárphointe don turasóireacht, don oideachas
agus don ealaín sa Mhí agus níos faide i gcéin.
Téann an tionscadal chun tairbhe don phobal trí
chomhoibriú idir an chomhairle, lucht acadúil, mic
léinn tríú leibhéal, scoileanna, staraithe, díograiseoirí
litirphreasa agus turasóirí, agus ar an gcaoi sin cuireann
sé tairbhe eacnamaíoch ar fáil don bhaile. Is acmhainn
luachmhar í cartlann an pháipéir de stair shóisialta
áitiúil a chuimsíonn níos mó ná 100 bliain. Meallfaidh
na hOibreacha Priontála athchóirithe cuairteoirí, rud
a mhéadóidh an caiteachas agus an fad fanachta
araon. Ligeann sé don phobal freisin dul i ngleic leis
na healaíona i mbealach leanúnach, idir ranganna
litirphreasa agus cainteanna agus taispeántais.

Teideal an Tionscadail: Tionscadal
Caomhnaithe Jack Butler Yeats 2020

Uimhir Thag: CH08672
Eagraíocht: The Model, baile Chnuasach
Uí Nialláin
Suíomh gréasáin: https://www.themodel.ie/
Deontas: €13,000
TIONCHAR AN TIONSCADAIL
Tacaíocht don Fhostaíocht: 29 lá
Cuireadh saothair le Jack Butler Yeats, lena n-áirítear
9 mbád mhionsamhlacha agus cás taistil adhmaid anspeisialta línithe le líníochtaí uiscedhathanna bunaidh
Jack féin, le Cnuasach Uí Nialláin in 2018. Bhí siad
mar chuid de bhailiúchán suntasach saothar ealaíne
a fuarthas ó dhíolachán Mhuintir Yeats ag Sotheby’s.
Tar éis an díolacháin, bhronn deontóir gan ainm na
báid agus an cás mar bhronntanas buan do The
Model, baile Chnuasach Uí Nialláin.

Fionnachtana gan Choinne
Ba é an toradh gan choinne tar éis an próiseas
caomhnaithe a chríochnú ná teacht ar dhá shaothar
ealaíne bhreise agus roinnt priontaí, lena n-áirítear
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prionta adhmaid lámhdhaite, faoin mbrat a bhí
díreach bainte ag an gcaomhnóir. Ní hamháin gur
aimsíodh saothair ealaíne luachmhara bhreise gan
choinne do bhailiúchán ealaíne bardasach Shligigh
ach is díol spéise é freisin maidir le tuiscint a fháil ar
dhearadh agus ar chríochnú an chófra stórála seo,
cófra a rinne agus a d’úsáid an t-ealaíontóir Jack B
Yeats. Chomh maith leis sin, meallfaidh nochtadh
saothar ealaíne breise, nár taispeánadh riamh
roimhe seo, staraithe ealaíne agus scoláirí chuig
The Model. Ba é an dara fionnachtain spreagúil
thábhachtach ná figiúr beag cairtchláir péinteáilte
‘Theodore the Pirate’, carachtar a chum Jack B
Yeats, sa Chailín Éireannach, i gceann de na báid
mhionsamhlacha. Tagann an figiúr bréige beag seo
leis an mbarúil gur úsáideadh na báid i ndáiríre do na
heachtraí seoltóireachta a ndéantar cur síos orthu
i bhfoilseachán Yeats ‘A Little Fleet’.

Pleananna don Todhchaí
Tá na saothair mar chuid de bhailiúchán ealaíne
bardasach Shligigh agus beidh siad ar fáil don phobal
le feiceáil orthu mar thaispeántas ar leith díreach tar
éis iad a chaomhnú. Ina dhiaidh sin, taispeánfar iad
go rialta le chéile, chomh maith le saothair eile leis
an ealaíontóir dár lucht féachana; agus tabharfaimid
ar camchuairt iad freisin chuig músaeim eile le
caighdeáin taispeántais chuí ar fud na tíre. Tá clár
nua uaillmhianach scoileanna beartaithe ina dtógfaidh
ár gcoimeádaithe an cás stórála (le facsamhlacha)
amach chuig bunscoileanna áitiúla ionas gur féidir
le leanaí na hoibreacha a fheiceáil, a spreagfaidh
teaghlaigh agus scoileanna chun an obair atá ar
taispeáint ag The Model a fheiceáil. Ar an gcaoi sin
rachfar i ngleic níos mó lenár n-oidhreacht chultúrtha
chomhroinnte i gceardlanna, le léachtaí agus le hábhar
acmhainní oideachais. Meallann Scoil Samhraidh
Yeats acadóirí agus scoláirí idirnáisiúnta chuig an
réigiún gach bliain. Ní fhacthas na hoibreacha nuachaomhnaithe go dtí seo agus d’fhéadfaidís scoláirí
náisiúnta agus idirnáisiúnta a mhealladh, chomh maith
le turasóirí atá ar thóir cultúir.
‘Táimid thar a bheith buíoch den Chomhairle
Oidhreachta as tacú linn inár n-iarrachtaí na
seoda Yeats seo a dhaingniú ar mhaithe le leas
an phobail.’

Teideal an Tionscadail: Eaglais an
Chnoic Bhuí, Co. Phort Láirge, Oibreacha
Comhdhlúthaithe Céim 4
Séadchomhartha Taifeadta WA013-034

Uimh. Thagartha: CH08582
Eagraíocht: Grúpa Caomhnaithe Eaglais an
Chnoic Bhuí
Suíomh gréasáin: https://www.facebook.com/
KnockboyOghamChurch/

Méid a Bronnadh: €12,000.00
TIONCHAR AN TIONSCADAIL
Tacaíocht don Fhostaíocht: 90 lá
Sampla breá d’eaglais pharóiste mheánaoiseach is
ea Eaglais an Chnoic Bhuí (ar a dtugtar Eaglais an
tSeiscinn freisin) atá suite faoin tuath i gContae Phort
Láirge. Tá an séipéal an-tábhachtach mar tá clocha
oghaim tábhachtacha ann. Tá obair chaomhnaithe
leanúnach de dhíth ar an séipéal chun cabhrú leis an
struchtúr a chobhsú agus a chosaint.
In 2020, bhí Grúpa Caomhnaithe Eaglais an Chnoic
Bhuí in ann leanúint lena chuid oibre inmholta chun
fothrach na heaglaise ag an gCnoc Buí a chaomhnú
agus a chobhsú, ag díriú ar an taobh istigh agus ar
an taobh amuigh de bhalla theas na heaglaise. Tá an
grúpa tiomanta d’fheasacht agus tuiscint níos fearr
a chur chun cinn ar thábhacht an láithreáin agus in
ainneoin srianta Covid-19 d’úsáid an grúpa ardáin
meán sóisialta le linn na Seachtaine Oidhreachta
chun ceann de na clocha oghaim a thaispeáint gach
lá. Bronnadh dámhachtain chontae na Seachtaine
Oidhreachta orthu do Phort Láirge as a n-imeacht
ar líne anseo: https://ogham.celt.dias.ie/site.ph
p?lang=en&site=Knockboy
Is éard atá i nGrúpa Caomhnaithe Eaglais an Chnoic
Bhuí go príomha ná Coiste Reilige an Chnoic Bhuí,
eagraíocht dheonach áitiúil a bunaíodh i dtús na
1990idí. Is éard atá sa ghrúpa seo ná úinéirí talún
agus cónaitheoirí áitiúla, agus roinnt daoine eile ón
bpobal, a bhfuil gaolta agus sinsir ag go leor acu
atá adhlactha sa reilig atá timpeall ar an séipéal.
Faigheann an Grúpa tacaíocht ón Dr Nora White
(príomhthaighdeoir ar an dTionscadal Ogham in
3D) agus is rannpháirtithe iad i gclár na Comhairle
Oidhreachta ‘Uchtaigh Séadchomhartha’.
Go dtí seo d’oibrigh an grúpa go dian agus, le
tacaíocht ó Chomhairle Cathrach agus Contae Phort
Láirge, tá baill an ghrúpa tar éis an sean-bhóithrín
a théann go dtí an reilig a athdhromchlú agus suirbhé
reilige agus anailís stairiúil a dhéanamh, agus an
t-eolas ar fad sonraithe ar phainéal mór ag an
mbealach isteach chuig an láithreán.
Le tacaíocht ón gComhairle Oidhreachta d’eagraigh
an grúpa na rudaí seo a leanas: Measúnú
Seandálaíochta a rinne an seandálaí Dave Pollock ar
an láithreán agus Measúnú Caomhnaithe a rinneadh
ar an láithreán chun tosaíochtaí do chaomhnú na
heaglaise a aithint. Rinneadh oibreacha caomhnaithe
ar bheanna na heaglaise le linn 2018. Bhí tacaíocht
ó Chomhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge
tábhachtach don tionscadal freisin.
In 2019 fuair an grúpa tacaíocht faoi Scéim na
Chomhairle Oidhreachta ‘Uchtaigh Séadchomharthaí’.
Choimisiúnaigh an grúpa saor cloiche Tom Pollard

chun leanúint le caomhnú agus cobhsú fhothrach
na heaglaise agus na gcloch oghaim ag Eaglais an
Chnoic Bhuí, go háirithe cloch ogham atá suite san
fhuinneog thuaidh.
‘Táimid buíoch den Chomhairle Oidhreachta as an
tacaíocht leanúnach a thug deis dúinn oibreacha
caomhnaithe a chur chun cinn chuig ardphointe ag
an gCnoc Buí.’

Teideal an Tionscadail: Digitiú agus Caomhnú
Leabhar Miontuairiscí Stairiúla 1845–1953
agus Doiciméid ghaolmhara de chuid
Institiúid na mBodhar, digitiú Claonchlónna
Pláta Gloine uathúla san áireamh

Uimh. Thagartha: CH08707
Eagraíocht: Ionad Oidhreachta na mBodhar
Suíomh gréasáin: www.deafheritagecentre.com
Deontas: €7,788
TIONCHAR AN TIONSCADAIL
Tacaíocht don Fhostaíocht: 27 lá
Le linn an tionscadail rinneadh digitiú ar 20 imleabhar,
thart ar 18,050 leathanach agus 272 Claonchló Pláta
Gloine. Cruthaíodh máistir-íomhánna agus JPEGanna
agus PDFanna ionadacha. Aistríodh imleabhair
agus claonchlónna pláta gloine chuig boscaí saor
ó aigéad lena seoladh ar ais chuig Ionad Oidhreachta
na mBodhar.
Tá an Digitiú seo ríthábhachtach do phobal na
mbodhar in Éirinn. Cuireann na leabhair seo
stair dhílis ar fáil de gach leanbh bunscoile agus
meánscoile atá bodhar a d’fhreastail ar an dá scoil
do na bodhair sa Chabrach ó na 1840idí go dtí na
1950idí. Clúdaíonn na cuntais seo na sonraí go léir
maidir le gach leanbh: breith, teaghlach, seoladh,
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iontráil, gníomhaireacht urraíochta, oideachas,
sacraimintí riartha, gairmoiliúint agus, i gcásanna
áirithe, socrúchán printíseachta ar fhágáil na scoile.
Bhí bailiúchán de 272 Claonchló Pláta Gloine ar théamaí
éagsúla leochaileach ach tá siad chomh sábháilte
agus chomh slán céanna anois le breathnú orthu
nó le taighde a dhéanamh orthu. Is léiriú cuí iad ar
thiomantas na múinteoirí sna scoileanna do na bodhair
ag deireadh na 1800idí agus tús na 1900idí. D’oscail
na claonchlónna pláta gloine domhan iomlán nua do
dhaltaí bodhra, agus chuir siad lena n-oideachas, trí
spéis agus plé a spreagadh ar bhailiúchán leathan de
radhairc agus íomhánna teilgthe daite.
Tá an phríomhfhaisnéis seo ag Ionad Oidhreachta
na mBodhar anois i mbunachar sonraí inchuardaithe
atá ar fáil le haghaidh taighde, imscrúdaithe agus
meastóireachta. Is taisce bheo é seo atá folaithe
agus atá an-tábhachtach do na leanaí bodhra a
d’fhreastail ar na scoileanna thar na blianta agus
dá dteaghlaigh. Tá sé oiriúnach go bhfuil rochtain
acu féin agus ag a sliocht anois ar éabhlóid de
chóras iontach oideachais. Téann na taifid seo chun
tairbhe do na daoine go léir a bhfuil baint acu leis na
heagraíochtaí éagsúla do na bodhair i mBaile Bodhar
Éireann. Téann an bunachar sonraí chun tairbhe
do phobal bodhar uile-Éireann a fheiceann ar na
scoileanna sa Chabrach mar ‘áit dúchais’.
Ó na 1840idí ar aghaidh sholáthair na scoileanna sa
Chabrach táirgí feirme, agus bainne agus uibheacha,
do mhuintir na háite a tháinig ón bhfeirm champais
a bhí ann ag an am, cheannaigh siad torthaí agus
úlla ó úllord dea-shaothraithe, agus lig siad seomraí
agus páirceanna ar cíos le haghaidh cruinnithe,
seónna, giomcána agus spórt. D’úsáid muintir na
háite áiseanna na hEaglaise freisin. D’idirghníomhaigh
an pobal éisteachta áitiúil go maith le riarthóirí agus
pearsanra na scoile, rud a thug buntáiste do chách. Sa
lá atá inniu ann, is é Baile Bodhar Éireann an t-ionad
nua ina meascann daoine bodhra le daoine éisteachta
in ionad spóirt rathúil. Téann na doiciméid seo chun
tairbhe do dhiaspóra na hÉireann ar fhreastal a shinsir
ar na scoileanna san am a chuaigh thart.

Pleananna don Todhchaí
Le blianta beaga anuas, tá mic léinn ó Lárionad
Léann na mBodhar i gColáiste na Tríonóide, Baile
Átha Cliath, tar éis dul i mbun taithí oibre agus
taighde in Ionad Oidhreachta na mBodhar. Leis
an digitiú nua seo, táthar ag súil leis go dtógfar ar
an tionscnamh seo. Táthar ag súil leis freisin go
meallfar tuilleadh taighde ó ghairmithe, oideachasóirí,
teangeolaithe agus daoine eile, iad siúd atá bodhar
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agus iad nach bhfuil araon, chun an fhaisnéis
stóráilte a úsáid chun feabhas leanúnach a chur ar
oideachas na mbodhar in Éirinn. Leagfaidh Ionad
Oidhreachta na mBodhar béim ar an nDigitiú seo dá
bhaill, d’eagraíochtaí bodhra eile agus don phobal
i gcoitinne, trí mhodhanna ilmheáin, agus trína
Shuíomh Gréasáin agus Facebook.
Nuair a laghdófar Srianta Covid-19 i dtús 2021,
seolfaidh Ionad Oidhreachta na mBodhar an
tionscadal críochnaithe seo chuig grúpa a
bhfuil cuireadh acu ar ionadaithe iad de chuid
oideachasóirí, gairmithe, comhlachtaí poiblí agus
gníomhaireachtaí tacaíochta Rialtais, chun tábhacht
an Tionscadail chinniúnaigh seo a fhógairt. Tá na
Leabhair Mhiontuairiscí sábháilte anois i mboscaí
saor ó aigéad agus páipéar síodúil cuí le haghaidh
caomhnú fadtéarmach. Is éacht mór é Digitiú na 272
Claonchló Pláta Gloine agus tá siad stóráilte go cuí le
haghaidh caomhnú fadtéarmach.
‘Sa ré Covid seo, agus le níos mó infhaighteachta ar
na meáin éagsúla, beidh deis níos fearr ag pobal na
mbodhar ar fud na hÉireann a stair a fhiosrú ar líne,
rud a chuirfidh lena meabhairshláinte. Clúdaíonn sé
seo na bodhair i scoileanna príomhshrutha freisin.’

SCÉIM DEONTAIS LÍONRA
NA mBAILTE ÉIREANNACHA
A BHFUIL BALLA THART
TIMPEALL ORTHU
Tacaíonn Scéim Deontais Líonra na mBailte
Éireannacha a bhfuil Balla thart timpeall Orthu
le hobair chlár an líonra, a dhéanann oidhreacht
shaibhir bhailte múrtha na hÉireann a chaomhnú agus
a chur chun cinn. Seo a leanas achoimre ar na bailte
a fuair maoiniú deontais do thionscadail chaipitil agus
léirmhínitheacha in 2020.

Tionscadail Chaipitil
$

Carraig na Siúire, Co. Thiobraid Árann, €80,550.00

$

Cathair Chill Chainnigh, €42,308.00

$

Cathair Luimnigh, €44,000.00

$

Rinn Dúin, Co. Ros Comáin, €27,500.00

$

Fiodh Ard, Co. Thiobraid Árann €1,500.00

$

Baile Átha Luain, Co. na hIarmhí. €17,000.00

Maoiniú bronnta do Phleananna Bainistíochta
Caomhnaithe:
$

Ballaí bhaile Cheanannais, Co. na Mí €12,000

$

Halla an Bhaile i gCairlinn, Co. Lú €8,000

léirmhínitheacha agus tionscadail eile:
$

Eagraíodh imeachtaí fíorúla meánaoiseacha do
na háiteanna a leanas
$

Baile Átha an Rí, €5,500

$

Baile Locha Riach, €5,500

$

Baile Átha Luain, €2,904

$

Cathair Chorcaí, €1,500

$

Táirgeadh líníocht atógála mhionsonraithe de
Chill Dara mheánaoiseach €2,480

$

Chruthaigh comhoibriú idir ealaíontóir agus
grianghrafadóir bróisiúr a chuir oidhreacht
mheánaoiseach chathair na Gaillimhe chun
cinn, €3,500

$

Suiteáladh painéil léirmhínitheacha i gCill na
Mallach, Co. Chorcaí, €9,668

$

Leabhráin ina ndéantar iniúchadh ar oidhreacht
mheánaoiseach Bhaile Átha an Rí agus Bhaile
Locha Riach, €8,100

$

Físeán beoite faoi stair agus oidhreacht bhallaí
Dhoire, €6,000

$

Sraith físeán a thaispeánann deich mbliana
de thochailt seandálaíochta ag Fearann na
mBráithre Dubha i mBaile Átha Troim, Co. na
Mí, €5,500

$

Rinneadh obair sábháilteachta feabhais
i gCaisleán Bhaile Átha Luain, €8,000

$

Fuair an Seomra Garda i gCarraig Fhearghais,
Co. Aontroma, maoiniú le haghaidh feistiú
léirmhínitheach, €12,000

$

Cuireadh plean éiceolaíochta le chéile do Pháirc
Chaisleán Urumhan, Carraig na Siúire, €10,000

Maoiniú breise do thionscadail

Oibreacha cobhsaithe ar siúl ar bhalla an bhaile i Rinn Dúin, Co.
Ros Comáin.

Deisiúcháin Chaomhnaithe Phráinneacha ag Túr an Talbóidigh,
Cill Chainnigh.
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RIALACHAS CORPARÁIDEACH
Is é beartas na Comhairle Oidhreachta ná cloí leis na caighdeáin is airde de rialachas corparáideach. Ar aon dul le
beartais agus cleachtais a nglactar leo go ginearálta. Tá an Chomhairle tiomanta do chomhlíonadh na bhforálacha
ábhartha den Chód Cleachtais nua um Rialú Comhlachtaí Stáit a foilsíodh in 2016.
Tá Coiste Iniúchóireachta, Riosca agus Airgeadais bunaithe ag an gComhairle Oidhreachta, a dhéanann athbhreithniú
rialta ar an gcóras rialaithe inmheánaigh agus a fhostaíonn daoine a bhfuil saineolas seachtrach acu i gcomhlíonadh
a feidhmeanna, lena n-áirítear an fheidhm iniúchta inmheánaigh, de réir mar is cuí. Tá an Chomhairle Oidhreachta go
hiomlán comhlíontach ó thaobh na cánach de agus ní bhíonn idirbhearta seachanta cánach ‘maslacha’ ar siúl aici.

Íocaíochtaí Prasa 2020
Ceanglaítear ar an gComhairle Oidhreachta ceanglais I.R. Uimh. 580/2012 Rialacháin na gComhphobal Eorpach
(Íocaíocht Dhéanach in Idirbhearta Tráchtála), 2012 agus a réamhtheachtaí, an tAcht um Íoc Pras Cuntas, 1997
(ar a dtugtar na ‘Rialacháin’ le chéile) a chomhlíonadh. Is iad téarmaí caighdeánacha creidmheasa na Comhairle,
mura sonraítear a mhalairt i socruithe conarthacha, ná 30 lá ón sonrasc a fháil. Tá nósanna imeachta curtha
i bhfeidhm a thugann dearbhú réasúnta i gcoinne neamhchomhlíonadh ábhartha na Rialachán. Cé go bhfuil na
nósanna imeachta deartha chun comhlíonadh na Rialachán a chinntiú, ní féidir leo ach dearbhú réasúnta, seachas
dearbhú iomlán, a sholáthar maidir le neamhchomhlíonadh ábhartha le hAcht 1997 agus IR Uimh. 580/2012
Léirítear in athbhreithniú ar na híocaíochtaí go léir a rinneadh i rith na bliana dar críoch an 31 Nollaig 2020,
10 n-íocaíocht arbh fhiú €15300.23 san iomlán iad, rud a d’eascair pionós úis €303.36 faoi na rialacháin thuas.
Le héifeacht ón 1 Iúil 2011, ceanglaíodh ar an gComhairle Oidhreachta cloí le Cinntí an Rialtais S29296 ón 2 Márta
agus 8 Márta 2011 agus ón 28 Márta 2017 maidir leis an riail um íoc pras 15 lá. Tá an nochtadh a éilítear sa Mheabhrán
Rialtais (MR) a thacaíonn leis na cinntí thuas don tréimhse 1 Eanáir 2020 go 31 Nollaig 2020 mionsonraithe thíos:

Sonraí
Líon
Value (€)
				
Líon na n-íocaíochtaí a rinneadh laistigh de 15 lá

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

984

1,656,143

82.34

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

121

310,433

10.13

Líon na n-íocaíochtaí a rinneadh tar éis níos mó ná
30 lá a bhí faoi réir ús ar íocaíocht dhéanach

10

14,914

0.84

Líon na n-íocaíochtaí a rinneadh tar éis níos mó ná
30 lá nach raibh faoi réir ús ar íocaíocht dhéanach

80

523,004

6.69

Méid an úis ar íocaíocht dhéanach íoctha

N/B

303

N/B

Méid na gcostas cúitimh a íocadh

N/B

550

N/B

Iomlán		

1195

2504494

100.00

Éagsúlacht agus Cuimsiú a Chur Chun Cinn
Is fostóir comhdheiseanna í an Chomhairle Oidhreachta. Trínár mbeartas Dínit san Ionad Oibre, cinntítear go bhfuil
ár bhfoireann i timpeallacht san ionad oibre atá saor ó bhulaíocht, ciapadh agus idirdhealú.
Tagann baill an bhoird ó chúlraí éagsúla agus tá suim agus saineolas comhroinnte acu san oidhreacht. Ag
deireadh 2020 bhí aon chomhalta dhéag ar an mBord, seachtar ban (64%) agus ceathrar fear (36%). Ag deireadh
2020, bhí 15 bhall foirne sa Chomhairle Oidhreachta, le cóimheas 66%/33% idir baineann/fireann. Tá méadú
tagtha ar an tSeachtain Oidhreachta bhliantúil a bhfuil an-rath uirthi agus tá breis agus 1,000 tionscadal ó gach
contae in Éirinn páirteach inti. Déanann pobail áitiúla tionscadail na Seachtaine Oidhreachta a bhainistiú, agus
léiríonn a n-éagsúlacht an éagsúlacht sa saol in Éirinn inniu.
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RÁITIS AIRGEADAIS NA
COMHAIRLE OIDHREACHTA
DON BHLIAIN DAR CRÍOCH
31 NOLLAIG 2020
CLÁR ÁBHAIR
Ráiteas Rialachais agus Tuarascáil Chomhaltaí na Comhairle
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Ráiteas ar Rialú Inmheánach

94

Tuarascáil an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste

97

Ráiteas ar Ioncam agus Caiteachas agus
Cúlchistí Ioncaim Coinnithe

99

Ráiteas ar Ioncam Cuimsitheach

85

100

Ráiteas maidir leis an Staid Airgeadais

101

Ráiteas ar Shreabhadh Airgid

102

Nótaí leis na Ráitis Airgeadais
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Turas Rúndiamhaire Chathair na Gaillimhe, cuid den tSeachtain
Oidhreachta Náisiúnta.
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RÁITEAS RIALACHAIS AGUS TUARASCÁIL
CHOMHALTAÍ NA COMHAIRLE
Bunaíodh an Chomhairle Oidhreachta faoin Acht Oidhreachta 1995. Tá feidhmeanna na Comhairle leagtha amach in
alt 6 den Acht seo. Tá an Chomhairle freagrach don Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta agus tá sí freagrach
as dea-rialachas a chinntiú agus comhlíonann sí an tasc seo trí chuspóirí agus spriocanna straitéiseacha a leagan
síos agus cinntí straitéiseacha a dhéanamh maidir le gach príomhshaincheist ghnó. Is ar an bPríomhoifigeach
Feidhmiúcháin (POF) agus ar an bhfoireann ardbhainistíochta atá an fhreagracht as bainistíocht, rialú agus stiúradh
rialta na Comhairle Oidhreachta ó lá go lá. Ní mór don POF agus don fhoireann ardbhainistíochta cloí leis an treoir
straitéiseach leathan atá leagtha síos ag an gComhairle, agus ní mór dóibh a chinntiú go bhfuil tuiscint shoiléir ag
comhaltaí uile na Comhairle ar na príomhghníomhaíochtaí agus ar na príomhchinntí a bhaineann leis an eintiteas,
agus ar aon rioscaí suntasacha ar dócha go dtiocfaidh siad chun cinn. Feidhmíonn an POF mar idirchaidreamh
díreach idir an Chomhairle agus lucht bainistíochta na Comhairle Oidhreachta.

Freagrachtaí na Comhairle
Tá obair agus freagrachtaí na Comhairle leagtha amach sna Buanorduithe agus sna Feidhmeanna Forchoimeádta,
ina bhfuil na hábhair atá forchoimeádta go sonrach do chinneadh na Comhairle freisin. I measc na mbuanmhíreanna
ar a ndéanann an Chomhairle plé tá:
$ dearbhú leasanna
$ tuarascálacha ó choistí,
$ tuarascálacha airgeadais/cuntais bhainistíochta agus,
$ nithe forchoimeádta.
Ceanglaíonn Alt 21 den Acht Oidhreachta ar Chomhairle na Comhairle Oidhreachta, i gcibé foirm a cheadóidh an
tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, le toiliú an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, gach cuntas cuí
agus gnách a choimeád ar airgead a fhaigheann sí agus a chaitheann sí.
Agus na ráitis airgeadais seo á n-ullmhú, ceanglaítear ar Chomhairle na Comhairle Oidhreachta:
$ beartais chuntasaíochta oiriúnacha a roghnú agus iad a chur i bhfeidhm go comhsheasmhach,
$ breithiúnais agus meastacháin a dhéanamh atá réasúnta agus stuama,
$ na ráitis airgeadais a ullmhú ar bhonn an ghnóthais leantaigh, ach amháin sa chás nach cuí a thoimhdiú go
leanfaidh sé de bheith ag feidhmiú, agus
$ a lua ar leanadh na caighdeáin chuntasaíochta infheidhmithe, faoi réir aon imeachtaí ábhartha a nochtar agus
a mhínítear sna ráitis airgeadais.
Tá an Chomhairle freagrach as taifid chuntasaíochta leordhóthanacha a choimeád a nochtann, le cruinneas réasúnta
ag am ar bith, a staid airgeadais agus a chuireann ar a cumas a chinntiú go gcloíonn na ráitis airgeadais le hAlt
21 den Acht Oidhreachta 1995. Is í an Chomhairle atá freagrach as cothabháil agus sláine na faisnéise corparáidí
agus airgeadais atá ar shuíomh gréasáin na Comhairle Oidhreachta.
Tá an Chomhairle freagrach as an bplean agus as an mbuiséad bliantúil a fhormheas. Rinneadh meastóireacht ar an
25 Feabhra 2021 ar fheidhmíocht na Comhairle Oidhreachta trí thagairt a dhéanamh don phlean agus don bhuiséad bliantúil.
Tá an Chomhairle freagrach freisin as a cuid sócmhainní a chosaint agus, dá bhrí sin, as céimeanna réasúnta
a ghlacadh chun calaois agus neamhrialtachtaí eile a chosc agus a bhrath.
Measann an Chomhairle go dtugann ráitis airgeadais na Comhairle Oidhreachta léargas fíor agus cothrom ar
fheidhmíocht airgeadais agus ar staid airgeadais na Comhairle Oidhreachta amhail an 31 Nollaig 2020.
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RÁITEAS RIALACHAIS AGUS TUARASCÁIL CHOMHALTAÍ NA COMHAIRLE ar lean
Struchtúr na Comhairle go dtí an 19 Iúil 2020
Bhí cathaoirleach agus deichniúr gnáthchomhaltaí ar an gComhairle, agus b’é an tAire Cultúir, Oidhreachta agus
Gaeltachta a cheap iad go léir. Ceapadh Cathaoirleach reatha na Comhairle ina Chathaoirleach gníomhach ón 9 Nollaig
2016 go dtí an 4 Deireadh Fómhair 2017 agus ceapadh ina Chathaoirleach é ón 5 Deireadh Fómhair 2017 ar feadh
tréimhse 4 bliana. Ceapadh Comhaltaí na Comhairle ar feadh tréimhse 4 bliana agus tháinig siad le chéile 5 huaire in
2020. Sonraítear sa tábla thíos an tréimhse cheapacháin don chathaoirleach agus do chomhaltaí roimhe seo:
Ainm

Ról

Dáta Ceaptha

Michael Parsons

Cathaoirleach Gníomhach,
Cathaoirleach

9 Nollaig 2016 – 4 Deireadh Fómhair 2017,
5 Deireadh Fómhair 2017 – 5 Deireadh Fómhair 2021

Kieran Coughlan

Comhalta den Chomhairle

19 Iúil 2016 go 19 Iúil 2020

Mary Gallagher

Comhalta den Chomhairle

19 Iúil 2016 go 19 Iúil 2020

Muiris O’Sullivan

Comhalta den Chomhairle

19 Iúil 2016 go 19 Iúil 2020

Brian Walsh

Comhalta den Chomhairle

19 Iúil 2016 go 19 Iúil 2020

Sinead Mc Cartan

Comhalta den Chomhairle

19 Iúil 2016 go 19 Iúil 2020

Miriam Fitzpatrick

Comhalta den Chomhairle

19 Iúil 2016 go 19 Iúil 2020

Marie Bourke

Comhalta den Chomhairle

19 Iúil 2016 go 19 Iúil 2020

Ivor Mc Elveen

Comhalta den Chomhairle

19 Iúil 2016 go 19 Iúil 2020

Jane Maxwell

Comhalta den Chomhairle

19 Iúil 2016 go 19 Iúil 2020

Fionnuala May

Comhalta den Chomhairle

19 Iúil 2016 go 19 Iúil 2020

Struchtúr na Comhairle ón 3 Samhain 2020
Ar an gComhairle tá cathaoirleach a ceapadh ar an 5 Deireadh Fómhair 2017 agus a leanfaidh in oifig go dtí an
5 Deireadh Fómhair, 2021 agus deichniúr gnáthchomhaltaí, agus cheap an tAire Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus
Oidhreachta iad go léir. Ceapadh Comhaltaí na Comhairle ar feadh tréimhse 5 bliana agus tháinig siad le chéile
2 huaire in 2020. Sonraítear sa tábla thíos an tréimhse cheapacháin do chomhaltaí reatha:

Ainm

Ról

Dáta Ceaptha

Michael Parsons

Cathaoirleach Gníomhach,
Cathaoirleach

9 Nollaig 2016 – 4 Deireadh Fómhair 2017,
5 Deireadh Fómhair 2017 – 5 Deireadh Fómhair 2021

Michael Farrell

Comhalta den Chomhairle

3 Samhain 2020 go 3 Samhain 2025

John Patrick Greene

Comhalta den Chomhairle

3 Samhain 2020 go 3 Samhain 2025

Sammy Leslie

Comhalta den Chomhairle

3 Samhain 2020 go 3 Samhain 2025

Fionnuala May

Comhalta den Chomhairle

3 Samhain 2020 go 3 Samhain 2025

Deirdre McDermott

Comhalta den Chomhairle

3 Samhain 2020 go 3 Samhain 2025

Martina Moloney

Comhalta den Chomhairle

3 Samhain 2020 go 3 Samhain 2025

An Dr Patricia O’Hare

Comhalta den Chomhairle

3 Samhain 2020 go 3 Samhain 2025

John G Pierce

Comhalta den Chomhairle

3 Samhain 2020 go 3 Samhain 2025

Sheila Pratschke

Comhalta den Chomhairle

3 Samhain 2020 go 3 Samhain 2025

An Dr Mary Tubridy

Comhalta den Chomhairle

3 Samhain 2020 go 3 Samhain 2025
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RÁITEAS RIALACHAIS AGUS TUARASCÁIL CHOMHALTAÍ NA COMHAIRLE ar lean
Go dtí an 19 Iúil 2020, bhí trí choiste/ghrúpa bunaithe ag an gComhairle, mar seo
a leanas:
1. Tá ceathrar comhaltaí den Chomhairle agus comhalta neamhspleách amháin, a ceapadh ar an 21 Samhain 2017,
ar an gCoiste Iniúchóireachta, Riosca agus Airgeadais. Freastalaíonn cathaoirleach na Comhairle ar na cruinnithe
chomh maith. Ról an Choiste Iniúchóireachta, Riosca agus Airgeadais ná tacaíocht a thabhairt don Chomhairle
i dtaobh a cuid freagrachtaí maidir le fadhbanna a bhaineann le riosca, rialú agus rialachas agus an dearbhú lena
mbaineann. Tá an Coiste Iniúchóireachta, Riosca agus Airgeadais neamhspleách ar bhainistíocht airgeadais na
heagraíochta. Déanann an Coiste cinnte go ndéantar monatóireacht ghníomhach neamhspleách ar na córais
rialaithe inmheánacha, lena n-áirítear gníomhaíochtaí iniúchta. Tugann an Coiste Iniúchóireachta, Riosca agus
Airgeadais tuairisc don Chomhairle i ndiaidh gach cruinnithe.
Is iad seo a leanas comhaltaí an Choiste Iniúchóireachta, Riosca agus Airgeadais: Kieran Coughlan (Cathaoirleach);
Jane Maxwell; Mary Gallagher ón 13 Nollaig 2018; Muiris O Sullivan agus Ray Pembroke (ball seachtrach).
2. Tá naonúr comhaltaí den Chomhairle ar an nGrúpa Athbhreithnithe Straitéise. Ról an Ghrúpa Athbhreithnithe
Straitéise ná comhairle a chur ar an gComhairle maidir le plean straitéiseach nua a fhorbairt. Tugann an Grúpa
Athbhreithnithe Straitéise tuairisc don Chomhairle i ndiaidh gach cruinnithe.
Is iad seo a leanas comhaltaí an Ghrúpa Athbhreithnithe Straitéise: Muiris O’Sullivan (Cathaoirleach), Michael Parsons,
Miriam Fitzpatrick, Ivor McElveen, Marie Bourke, Sinead McCartan, Fionnuala May, Jane Maxwell agus Brian Walsh.
3. Bunaíodh fochoiste den Choiste Iniúchóireachta, Riosca agus Airgeadais i mí an Mhárta 2019 chun maoirseacht
a dhéanamh ar an athbhreithniú ar an Ionad Náisiúnta le Sonraí Bithéagsúlachta agus chun treochlár a fhorbairt
maidir lena fhorbairt agus lena rialachas amach anseo. Is iad seo a leanas comhaltaí an fhochoiste seo: Ray Pembroke
(Cathaoirleach), Mary Gallagher, Virginia Teehan, Ciarán O’Keeffe (an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra)
agus Rachel Kenny (Cathaoirleach Chomhairle Bainistíochta an Ionaid Náisiúnta le Sonraí Bithéagsúlachta).

Ar an 3 Nollaig 2020, bhunaigh an Chomhairle dhá choiste, mar seo a leanas:
1. Tá triúr comhaltaí den Chomhairle ar an gCoiste Iniúchóireachta, Riosca agus Airgeadais. Freastalaíonn
cathaoirleach na Comhairle ar na cruinnithe chomh maith. Ról an Choiste Iniúchóireachta, Riosca agus Airgeadais
ná tacaíocht a thabhairt don Chomhairle i dtaobh a cuid freagrachtaí maidir le fadhbanna a bhaineann le riosca,
rialú agus rialachas agus an dearbhú lena mbaineann. Tá an Coiste Iniúchóireachta, Riosca agus Airgeadais
neamhspleách ar bhainistíocht airgeadais na heagraíochta. Déanann an Coiste cinnte go ndéantar monatóireacht
ghníomhach neamhspleách ar na córais rialaithe inmheánacha, lena n-áirítear gníomhaíochtaí iniúchta. Tugann
an Coiste Iniúchóireachta, Riosca agus Airgeadais tuairisc don Chomhairle i ndiaidh gach cruinnithe.
Is iad seo a leanas comhaltaí an Choiste Iniúchóireachta, Riosca agus Airgeadais: Martina Moloney (Cathaoirleach);
Michael Farrell (Leaschathaoirleach) agus John Patrick Greene. Is é Phil Walsh a ceapadh ar an 15 Eanáir 2021
an comhalta seachtrach den Choiste.
2. Tá cúigear ball den Chomhairle ar an nGrúpa Athbhreithnithe Straitéise. Ról an Ghrúpa Athbhreithnithe
Straitéise ná comhairle a chur ar an gComhairle maidir le plean straitéiseach nua a fhorbairt. Tugann an Grúpa
Athbhreithnithe Straitéise tuairisc don Chomhairle i ndiaidh gach cruinnithe.
Is iad seo a leanas comhaltaí an Ghrúpa Athbhreithnithe Straitéise: Sheila Pratschke (Cathaoirleach), John G
Pierce, Fionnuala May, Sammy Leslie agus an Dr Patricia O’Hare.

Sceideal Freastail, Táillí agus Costas
Tá sceideal freastail ag cruinnithe na Comhairle agus an Choiste do 2020 leagtha amach thíos. Tá na costais a fuair
gach comhalta curtha san áireamh i Nóta 9 a bhaineann leis na ráitis airgeadais ar leathanach 118.
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RÁITEAS RIALACHAIS AGUS TUARASCÁIL CHOMHALTAÍ NA COMHAIRLE ar lean
Go dtí an 19 Iúil, 2020
Lucht Freastail
An Chomhairle
An Coiste Iniúchóireachta, An Grúpa Athbhreithnithe An Grúpa Athbhreithnithe
			 Riosca agus Airgeadais
Straitéise
Náisiúnta Bithéagsúlachta
		

Líon na gCruinnithe

		5

Líon na gCruinnithe

Líon na gCruinnithe

Líon na gCruinnithe

5

4

1

Michael Parsons

5

5

4

N/B

Kieran Coughlan

5

5

3

N/B

Mary Gallagher

5

4

N/B

1

Muiris O’Sullivan

5

5

4

N/B

Brian Walsh

5

N/B

N/B

N/B

Sinead Mc Cartan

5

N/B

3

N/B

Miriam Fitzpatrick

5

N/B

N/B

N/B

Marie Bourke

5

N/B

N/B

N/B

Ivor Mc Elveen

5

N/B

4

N/B

Jane Maxwell

5

5

N/B

N/B

Fionnuala May

5

N/B

3

N/B

Ray Pembroke

N/B

5

N/B

1

Ciaran O’Keeffe

N/B

N/B

N/B

1

Rachel Kenny

N/B

N/B

N/B

1

An Coiste Iniúchóireachta,
Riosca agus Airgeadais

An Grúpa Athbhreithnithe
Straitéise

An Grúpa Athbhreithnithe
Náisiúnta Bithéagsúlachta

Líon na gCruinnithe

Líon na gCruinnithe

Líon na gCruinnithe

1

N/B

0

Ón 3 Samhain, 2020
Lucht Freastail
An Chomhairle
			
		

Líon na gCruinnithe

		2
Michael Parsons

2

1

N/B

N/B

Michael Farrell

2

1

N/B

N/B

John Patrick Greene

2

1

N/B

N/B

Sammy Leslie

2

N/B

N/B

N/B

Fionnuala May

1

N/B

N/B

N/B

Deirdre McDermott

2

N/B

N/B

N/B

Martina Moloney

2

1

N/B

N/B

2

N/B

N/B

N/B

John G Pierce

2

N/B

N/B

N/B

Sheila Pratschke

2

N/B

N/B

N/B

An Dr Mary Tubridy

2

N/B

N/B

N/B

An Dr Patricia O’Hare
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RÁITEAS RIALACHAIS AGUS TUARASCÁIL CHOMHALTAÍ NA COMHAIRLE ar lean
Príomhathruithe Pearsanra
Ní dhearnadh Príomhathruithe Pearsanra in 2020

Nochtadh a Éilítear leis an gCód Cleachtais um Rialú Comhlachtaí Stáit (2016)
Tá an Chomhairle freagrach as a chinntiú gur chomhlíon an Chomhairle Oidhreachta ceanglais an Chóid Chleachtais
um Rialú Comhlachtaí Stáit (‘an Cód’), mar a d’fhoilsigh an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe i mí Lúnasa
2016. Ceanglaítear leis an gcód na nochtuithe seo a leanas:

Sochair Ghearrthéarmacha Fostaithe
Tá miondealú ar shochair ghearrthéarmacha fostaithe san áireamh i Nóta 10 a bhaineann leis na ráitis airgeadais

Costais Chomhairliúcháin
Áirítear le costais chomhairliúcháin costas na comhairle seachtraí don lucht bainistíochta ach ní áirítear feidhmeanna
seachfhoinsithe ‘gnó mar is gnách’.
2020

2019

€

€

Comhairle dlí

26,398

57,374

Feabhsú gnó agus Rialachas

74,258

55,943

Acmhainní Daonna agus Earcaíocht

11,898

836

Iniúchadh Inmheánach

6,292

18,388

614

1,111

Covid 19 – tionchar ar an Earnáil Oidhreachta agus ar chomhairle d’oibríochtaí inmheánacha

4,674

0

Slándáil TFC

3,893

0

Pinsin

2,952

0

Soláthar

14,002

0

IOMLÁN

144,981

133,652

2020

2019

€

€

Measúnuithe S1003

Caiteachas Taistil agus Cothaithe
Déantar caiteachas taistil agus cothaithe a chatagóiriú mar seo a leanas:

Intíre		
An Chomhairle agus an Coiste*1
An Fhoireann

5,952

25,428

14,834

52,005

Idirnáisiúnta		
An Chomhairle
An Fhoireann
Iomlán

0

1,194

207

2,502

20,993

81,129

*1: Áirítear leis taisteal agus cothabháil €5,192 a íocadh go díreach le comhaltaí na Comhairle agus an Choiste in 2020 (2019: €22,931). Baineann an t-iarmhéid €760 (2019:
€2,497) le caiteachas a d’íoc an Chomhairle Oidhreachta thar ceann chomhaltaí na Comhairle.
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Costais Dlí agus Socraíochtaí
Níor thabhaigh an Chomhairle Oidhreachta aon chostais dlí, socraíochtaí ná íocaíochtaí idir-réitigh agus eadrána
a bhain le conarthaí le tríú páirtithe. Tá na costais go léir a bhaineann le comhairle ghinearálta dlí a fuair an Chomhairle
Oidhreachta curtha san áireamh i gCostais chomhairliúcháin thuas.

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

Cruinnithe Riaracháin, Grúpa Oibre agus Coiste
Searmanais Bhronnta
Cruinnithe Forbartha Cláir agus seoltaí
Ceardlanna Cláir, Oiliúint agus Comhdhálacha
Iomlán

2020

2019

€

€

140

764

0

1,323

4,671

3,001

0

2,683

4,811

7,771

Áirítear le fáilteachas bia, cóiríocht agus deochanna a tabhaíodh i ndáil le seachadadh chláir na Comhairle
Oidhreachta le linn 2020. Cé go bhfuil sé éilithe sa Chód Cleachtais, níl sé éasca a dheimhniú an mbaineann
caiteachas fáilteachais leis an bhfoireann nó le cliaint, mar gheall ar nádúr imeachtaí agus freastal ar imeachtaí.
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ar lean
Ráiteas Comhlíontachta
Chloígh an Chomhairle Oidhreachta le ceanglais an Chóid Chleachtais um Rialú Comhlachtaí Stáit, mar a d’fhoilsigh
an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe i mí Lúnasa 2016, leis na heisceachtaí seo a leanas:
Ní dhearnadh breithmheas ar Chathaoirleach an Choiste Iniúchóireachta agus Riosca a ndearna Cathaoirleach
an Bhoird maoirseacht air. Ní raibh aon bhord i bhfeidhm ón 20 Iúil, 2020 go dtí an 3 Samhain, 2020 agus ceapadh
an Cathaoirleach reatha ar an 3 Nollaig 2020. Déanfar breithmheas ar an gCathaoirleach nuacheaptha níos déanaí
in 2021.
Níor chomhlíon an Chomhairle a beartas maidir le soláthar roinnt earraí agus seirbhísí in 2020. D’ainneoin an dul
chun cinn i réimse an tsoláthair mar is léir ó chur chun feidhme moltaí maidir le tuarascálacha iniúchta inmheánaigh
le linn 2019, tá agus beidh sé fós ina thosaíocht ag an gComhairle cloí le treoirlínte soláthair.
Ní dhearnadh measúnú ar an mBord ná ar na coistí in 2020. Fuarthas maolú ina leith sin.
Níor chomhlíon an Chomhairle an amlíne maidir le hathbhreithniú a dhéanamh ar éifeachtacht an Chórais Rialaithe
Inmheánaigh. Rinneadh an t-athbhreithniú ar an 6 Bealtaine 2021.

Martina Moloney
Comhalta den Chomhairle
23 Meán Fómhair 2021

Michael Farrell
Comhalta den Chomhairle
23 Meán Fómhair 2021
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Raon Feidhme na Freagrachta
Thar ceann na Comhairle Oidhreachta, admhaím an fhreagracht atá ar an gComhairle a chinntiú go gcoinnítear
agus go bhfeidhmítear córas éifeachtach rialaithe inmheánaigh. Cuirtear san áireamh sa fhreagracht seo ceanglais
an Chóid Chleachtais um Rialú Comhlachtaí Stáit (2016).

Cuspóir an Chórais Rialaithe Inmheánaigh
Tá an córas rialaithe inmheánaigh deartha chun riosca a bhainistiú go leibhéal inghlactha seachas deireadh a chur
leis. Dá bhrí sin, ní féidir leis an gcóras ach dearbhú réasúnta, seachas dearbhú iomlán, a sholáthar go ndéantar
sócmhainní a chosaint, idirbhearta a údarú agus a thaifeadadh i gceart agus go ndéantar earráidí nó neamhrialtachtaí
ábhartha a chosc nó a bhrath go tráthúil.
Tá an córas rialaithe inmheánaigh, a thagann le treoir a d’eisigh an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe,
i bhfeidhm sa Chomhairle Oidhreachta don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2020 agus suas go dtí dáta faofa na
ráiteas airgeadais.

Cumas Chun Riosca a Láimhseáil
Tá Coiste Iniúchóireachta, Riosca agus Airgeadais ag an gComhairle Oidhreachta ina bhfuil triúr comhaltaí den
Chomhairle, duine acu ina Chathaoirleach, agus comhalta seachtrach amháin a bhfuil saineolas airgeadais agus
iniúchóireachta aige. Tháinig an Coiste le chéile 6 huaire in 2020.
Tá comhairleoirí seachtracha ceaptha ag an gComhairle Oidhreachta freisin chun an fheidhm iniúchta inmheánaigh
a chur i gcrích a bhfuil dóthain acmhainní acu agus a dhéanann clár oibre a comhaontaíodh leis an gCoiste
Iniúchóireachta, Riosca agus Airgeadais.
Tá beartas bainistíochta riosca forbartha ag an gCoiste Iniúchóireachta, Riosca agus Airgeadais ina leagtar amach
a inghlacthacht riosca agus na próisis bainistíochta riosca atá i bhfeidhm agus ina sonraítear róil agus freagrachtaí
na foirne maidir le riosca. D’fhormheas an Chomhairle an Beartas Riosca seo ar an 17 Iúil 2020. Cuireadh an polasaí
ar fáil do gach ball foirne a bhfuiltear ag súil leis go n-oibreoidh siad laistigh de bheartais bainistíochta riosca na
Comhairle Oidhreachta, chun an lucht bainistíochta a chur ar an eolas faoi rioscaí agus laigí rialaithe atá ag teacht
chun cinn agus chun freagracht a ghlacadh as rioscaí agus rialuithe laistigh dá réimse oibre féin.

Creat Riosca agus Rialaithe
Tá córas bainistíochta riosca curtha i bhfeidhm ag an gComhairle Oidhreachta ina n-aithnítear agus ina dtuairiscítear
príomhrioscaí agus na gníomhartha bainistíochta atá á ndéanamh chun aghaidh a thabhairt ar na rioscaí sin agus,
a mhéid is féidir, chun na rioscaí sin a mhaolú.
Tá clár rioscaí i bhfeidhm ina n-aithnítear na príomhrioscaí atá roimh an gComhairle Oidhreachta agus sainaithníodh
na rioscaí seo agus rinneadh measúnú agus grádú orthu de réir a dtábhachta. Déanann an Coiste Iniúchóireachta,
Riosca agus Airgeadais athbhreithniú agus nuashonrú ar an gclár ar bhonn débhliantúil. Baintear úsáid as toradh na
measúnuithe seo chun acmhainní a phleanáil agus a leithdháileadh lena chinntiú go mbainistítear rioscaí go leibhéal
inghlactha. Rinne an Chomhairle athbhreithniú ar an gClár Rioscaí ar an 6 Bealtaine, 2021.
Sonraítear sa chlár rioscaí na rialuithe agus na gníomhartha is gá chun rioscaí a mhaolú agus an fhreagracht as
rialuithe a oibriú a shanntar do bhaill foirne ar leith. Deimhním go bhfuil timpeallacht rialaithe, ina bhfuil na gnéithe
seo a leanas, i bhfeidhm:
$ tá nósanna imeachta do gach príomhphróiseas gnó doiciméadaithe
$ sannadh freagrachtaí airgeadais ar leibhéal an luchta bainistíochta le cuntasacht a ghabhann leo,
$ tá córas buiséadaithe cuí ann agus buiséad bliantúil leis, ar a ndéanann an lucht ardbhainistíochta athbhreithniú,
$ tá córais ann atá dírithe ar shlándáil na gcóras teicneolaíochta faisnéise agus cumarsáide a áirithiú,
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$ tá córais i bhfeidhm chun na sócmhainní a chosaint, agus
$ cinntíonn nósanna imeachta rialaithe maidir le maoiniú deontais do ghníomhaireachtaí seachtracha go bhfuil
smacht leordhóthanach ar fhaomhadh deontas agus go ndéantar monatóireacht agus athbhreithniú ar
dheontaithe chun a chinntiú go bhfuil maoiniú deontais curtha i bhfeidhm chun na críche atá beartaithe.

Monatóireacht agus Athbhreithniú Leanúnach
Bunaíodh nósanna imeachta foirmiúla chun monatóireacht a dhéanamh ar phróisis rialaithe, agus cuirtear easnaimh
rialaithe in iúl dóibh siúd atá freagrach as gníomh ceartaitheach a dhéanamh agus don lucht bainistíochta agus don
Chomhairle, i gcás ina bhfuil siad ábhartha, go tráthúil. Deimhním go bhfuil na córais mhonatóireachta leanúnacha
seo a leanas i bhfeidhm:
$ sainaithníodh príomhrioscaí agus rialuithe gaolmhara, agus cuireadh próisis i bhfeidhm chun monatóireacht
a dhéanamh ar oibriú na bpríomhrialuithe sin agus chun aon easnaimh aitheanta a thuairisciú,
$ bunaíodh socruithe tuairiscithe ar gach leibhéal inar sannadh freagracht as bainistíocht airgeadais, agus
$ déanann an lucht ardbhainistíochta athbhreithnithe rialta ar thuarascálacha tréimhsiúla agus bliantúla
feidhmíochta agus airgeadais, a léiríonn feidhmíocht i gcoinne buiséid.

Tionchar Covid 19 ar an dTimpeallacht Rialaithe
Rinne an Chomhairle Oidhreachta measúnú i gcomhréir le ceistneoir OCAG ar an timpeallacht rialaithe in 2020
agus ar thionchar Covid 19 ar an timpeallacht sin, agus rinne sí breithniú ar fhreagairt an luchta bainistíochta ar na
dúshláin a bhaineann le Covid 19 don timpeallacht rialaithe.
Ba iad seo a leanas na príomhthorthaí:
$ Le hobair go cianda bhí athrú ag teastáil ar an modh chun sonraisc a cheadú ó cheadú láimhe go ceadú
leictreonach agus go ndéanann an Ceann Airgeadais maoirseacht ar údarú shonraí bainc an tsoláthraí chun
cosc a chur ar fhioscaireacht.
$ Tá plean Covid 19 a bhaineann go príomha le Sláinte agus Sábháilteacht i bhfeidhm agus d’fhaomh an Chomhairle
Oidhreachta é. Is mír athfhillteach ar an gclár é Covid 19 ag cruinnithe na foirne ardbhainistíochta.
$ Ní raibh aon tionchar ar an timpeallacht rialaithe mar go bhfuil na córais uathoibrithe den chuid is mó agus
cuireadh in oiriúint go héasca iad do chianobair.
$ Níor athraíodh cumraíocht slándála agus níor cuireadh aon phribhléidí ná rochtain bhreise i bhfeidhm.
$ Nuashonraíodh an clár rioscaí chun tionchar Covid 19 a mheas agus pléitear é ag cruinnithe rialta den choiste
feidhmiúcháin agus den bhord.

Soláthar
Deimhním go bhfuil nósanna imeachta i bhfeidhm ag an gComhairle Oidhreachta chun a chinntiú go gcomhlíontar
na rialacha agus treoirlínte reatha a bhaineann le soláthar. Leagtar béim ar ábhair a eascraíonn maidir le rialuithe ar
sholáthar faoi ‘Saincheisteanna Rialaithe Inmheánaigh’

Athbhreithniú ar Éifeachtúlacht
Deimhním go bhfuil nósanna imeachta ag an gComhairle Oidhreachta chun monatóireacht a dhéanamh ar
éifeachtúlacht a nósanna imeachta bainistíochta agus rialaithe riosca. Tá monatóireacht agus athbhreithniú
na Comhairle Oidhreachta ar éifeachtúlacht an chórais rialaithe inmheánaigh bunaithe ar obair na n-iniúchóirí
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inmheánacha agus seachtracha, an Coiste Iniúchóireachta, Riosca agus Airgeadais a dhéanann maoirseacht ar
a gcuid oibre, agus an lucht ardbhainistíochta laistigh den Chomhairle Oidhreachta atá freagrach as forbairt agus
cothabháil an chreata rialaithe inmheánaigh.
Deimhním go ndearna an Chomhairle athbhreithniú bliantúil ar éifeachtúlacht na rialuithe inmheánacha do 2020,
a chuimsigh Athbhreithniú ar Rialuithe Inmheánacha Airgeadais agus Ceistneoir um Rialú Inmheánach ar an
6 Bealtaine, 2021.

Saincheisteanna maidir le Rialú Inmheánach – Ardtosaíocht
Aithníodh laige ‘Ardtosaíochta’ amháin in iniúchadh 2019 a rinne an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste. Bhain sé
seo le neamhchomhlíonadh na n-amlínte atá leagtha amach sa Chód Cleachtais mar seo a leanas: Ní dhearna
an Chomhairle Oidhreachta athbhreithniú ar éifeachtúlacht an Rialaithe Inmheánaigh go dtí an 22 Nollaig 2020.
Luaitear sa Chód gur cheart é sin a dhéanamh faoin 31 Márta gach bliain. Ní dhearnadh an t-athbhreithniú san
amlíne riachtanach mar thoradh ar Covid-19, na ceanglais ghaolmhara maidir le cianobair agus moilleanna nuair
a ceapadh Bord nua.

Soláthar
Chloígh an Chomhairle Oidhreachta den chuid is mó le treoirlínte soláthair. In athbhreithniú ar gach soláthraí a fuair
os cionn €5,000 in 2020 aithníodh caiteachas de thart ar 3.8% nó €80,150 (CBL san áireamh), a tabhaíodh i ndáil
le hearraí agus seirbhísí, nár chomhlíon na nósanna imeachta a úsáideadh na treoirlínte soláthair. Tharla sé seo mar
gheall ar na tosca seo a leanas:
$ Soláthar seirbhísí leanúnacha ag suiteálaithe córais.
$ An líon mícheart meastachán nó meastachán ar bith á lorg.
$ Conarthaí ag dul in éag agus leanúint le conarthaí.
$ Sárú ar luach conartha.
Is ardtosaíocht de chuid an Bhoird é treoirlínte soláthair phoiblí a chomhlíonadh. Tá dul chun cinn suntasach déanta
sa réimse seo le roinnt blianta anuas agus tá beartais agus nósanna imeachta láidre tugtha isteach agus curtha
i bhfeidhm. Leanfar le dlúthfhaireachán a dhéanamh ar an réimse seo agus déanfar beart chun aghaidh a thabhairt
ar réimsí inar sainaithníodh neamhchomhlíonadh.

Michael Parsons
Cathaoirleach na Comhairle
23 Meán Fómhair 2021
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RÁITEAS AR IONCAM AGUS CAITEACHAS AGUS
CÚLCHISTÍ IONCAIM COINNITHE DON BHLIAIN DAR
CRÍOCH 31 NOLLAIG 2020
		
Nótaí
2020
			
€

2019
€

Ioncam
Deontais an Oireachtais

2

7,994,924

7,504,142

Ioncam Eile

3

764,704

571,775

11 (c)

501,000

370,000

9,260,628

8,445,917

3,779,796

3,812,427

Glanmhaoiniú iarchurtha le haghaidh pinsean

Ioncam Iomlán		

Caiteachas
Deontais

5

Forbairt Beartais

6(a)

59,322

77,288

Cláir

6(b)

725,609

908,813

Tacaíocht don Bhonneagar Oidhreachta

6(c)

1,970,912

1,760,340

Iomlán na nDeontas, Beartas agus Bonneagar		6,535,639

6,558,868

Riarachán
Costais bhunaithe

7

172,605

128,340

Soláthairtí oifige agus riarachán

8

296,269

276,236

Costais chomhaltaí na Comhairle agus an Choiste

9

5,952

26,622

Costais foirne

10

1,618,696

1,599,749

Dímheas

12

212,114

211,302

Riarachán Iomlán		2,305,636

2,242,249

Caiteachas Iomlán		

8,841,275

8,801,117

Barrachas/(Easnamh) don bhliain		

419,353

(355,200)

Aistriú ón gCuntas Caipitil

4

201,557

199,571

Iarmhéid tugtha ar aghaidh amhail an 1 Eanáir		

291,653

447,282

Iarmhéid tugtha ar aghaidh amhail an 31 Nollaig		

912,563

291,653

Tá an Ráiteas Sreafa Airgid agus Nótaí 1 go 23 mar chuid de na ráitis airgeadais seo.

Martina Moloney
Comhalta den Chomhairle
23 Meán Fómhair 2021
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Virginia Teehan
Príomhfheidhmeannach
23 Meán Fómhair 2021

RÁITEAS AR IONCAM CUIMSITHEACH DON BHLIAIN
DAR CRÍOCH 31 NOLLAIG 2020
		
Nótaí
2020
			
€
Brabús/(Easnamh) don bhliain		

(Caillteanais)/gnóthachain ó thaithí ar oibleagáidí
sochar scoir

2019
€

419,353

(355,200)

12,000

140,000

11 (d)

Athruithe ar thoimhdí atá mar bhonn le luach
reatha na n-oibleagáidí sochar scoir agus toimhdí
déimeagrafacha		
(1,324,000)
(1,246,000)
(Caillteanas)/gnóthachan achtúireach iomlán sa bhliain		

(1,312,000)

(1,106,000)

Coigeartuithe ar mhaoiniú sochar scoir iarchurtha		

1,312,000

1,106,000

Ioncam Cuimsitheach Iomlán don Bhliain		

419,353

(355,200)

Tá an Ráiteas Sreafa Airgid agus Nótaí 1 go 23 mar chuid de na ráitis airgeadais seo.

Martina Moloney
Comhalta den Chomhairle
23 Meán Fómhair 2021

Michael Farrell
Comhalta den Chomhairle
23 Meán Fómhair 2021

Virginia Teehan
Príomhfheidhmeannach
23 Meán Fómhair 2021
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RÁITEAS MAIDIR LEIS AN STAID AIRGEADAIS AMHAIL
AN 31 NOLLAIG 2020
		
Nótaí
2020
			
€

2019
€

Sócmhainní Seasta
Maoin, gléasra agus trealamh

12

5,534,941

5,736,498

13

242,933

168,259

Airgead tirim agus coibhéisí airgid thirim		

1,312,845

618,915

		1,555,778

787,174

Sócmhainní Reatha
Infháltais

Dliteanais Reatha (méideanna dlite laistigh de bhliain amháin)
Suimeanna Iníoctha

14

643,215

495,521

Glansócmhainní Reatha		

912,563

291,653

Sochair Scoir
Oibleagáidí Sochar Scoir

11(b)

(10,550,000)

(8,737,000)

Sócmhainn mhaoinithe sochar scoir iarchurtha

11(b)

10,550,000

8,737,000

		0

0

Glansócmhainní Iomlána		
6,447,504
6,028,151
Ar a bhfuil ionadaíocht déanta
Cuntas Caipitil

4

5,534,941

5,736,498

Chúlchistí Ioncaim Coinnithe		

912,563

291,653

		
6,447,504
6,028,151

Tá an Ráiteas Sreafa Airgid agus Nótaí 1 go 23 mar chuid de na ráitis airgeadais seo.

Martina Moloney
Comhalta den Chomhairle
23 Meán Fómhair 2021
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Virginia Teehan
Príomhfheidhmeannach
23 Meán Fómhair 2021

RÁITEAS AR SHREABHADH AIRGID DON BHLIAIN DAR
CRÍOCH 31 NOLLAIG 2020
		
Nótaí
2020
			
€

2019
€

Sreabhadh airgid ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin
Brabús/(Easnamh) don bhliain		

419,353

(355,200)

12

212,114

211,302

(Méadú)/Laghdú ar infháltais		

(74,674)

(81,801)

Méadú/(Laghdú) ar shuimeanna iníoctha		

147,694

(168,481)

Glan-insreabhadh Airgid ó Ghníomhaíochtaí Oibriúcháin		

704,487

(394,180)

(10,557)

(11,731)

Glansreafaí Airgid ó ghníomhaíochtaí infheistíochta		 (10,557)

(11,731)

Sreafaí airgid ó Ghníomhaíochtaí Maoinithe		0

0

Glansreafaí Airgid ó Ghníomhaíochtaí maoinithe		

0

Dímheas

Sreafaí airgid ó ghníomhaíochtaí infheistíochta
Íocaíochtaí chun maoin, gléasra agus trealamh a fháil

4

0

Glanmhéadú/(laghdú) ar airgead tirim agus ar
choibhéisí airgid thirim		
693,930
(405,911)
Airgead tirim agus Coibhéisí airgid thirim amhail an 1 Eanáir
Airgead tirim agus Coibhéisí airgid thirim amhail an 31 Nollaig		

618,915

1,024,826

1,312,845

618,915
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Nóta 1. Beartais Chuntasaíochta
Tá bunús na cuntasaíochta agus na polasaithe suntasacha cuntasaíochta atá glactha ag an gComhairle Oidhreachta
leagtha amach thíos. Cuireadh i bhfeidhm iad go léir go comhsheasmhach i rith na bliana agus don bhliain roimhe sin.

a) Eolas Ginearálta
Bunaíodh an Chomhairle Oidhreachta faoin Acht Oidhreachta 1995, agus ceannoifig aici in Áras na hOidreachta,
Lána na hEaglaise, Cill Chainnigh. Is iad seo a leanas príomhchuspóirí na Comhairle Oidhreachta mar atá leagtha
amach in Alt 6 den Acht Oidhreachta 1995: beartais agus tosaíochtaí a mholadh chun an oidhreacht náisiúnta
a shainaithint, a chosaint, a chaomhnú agus a fheabhsú agus chun a léirthuiscint a chur chun cinn.

b) Ráiteas Comhlíontachta
Ullmhaíodh ráitis airgeadais na Comhairle Oidhreachta don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2020 i gcomhréir leis
an reachtaíocht is infheidhme, agus le FRS 102, an Caighdeán Tuairiscithe Airgeadais is infheidhme sa Ríocht
Aontaithe agus i bPoblacht na hÉireann arna eisiúint ag Financial Reporting Council sa Ríocht Aontaithe.

c) Bunús an Ullmhúcháin
Ullmhaítear na ráitis airgeadais ar bhonn an ghnóthais leantaigh, faoi choinbhinsiún an chostais stairiúil, seachas
sócmhainní agus dliteanais áirithe mar a mhínítear sna beartais chuntasaíochta thíos. Tá na ráitis airgeadais
san fhoirm atá faofa ag an Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta le comhthoiliú an Aire Caiteachais Phoiblí
agus Athchóirithe faoin Acht Oidhreachta, 1995. Cuireadh na beartais chuntasaíochta seo a leanas i bhfeidhm
go comhsheasmhach agus iad ag déileáil le míreanna a mheastar a bheith ábhartha maidir le ráitis airgeadais
na Comhairle Oidhreachta.

d) Ioncam
Deontais an Oireachtais
Aithnítear ioncam go ginearálta ar bhonn fabhraithe; eisceacht amháin ina leith seo ná i gcás Deontais
Oireachtais a aithnítear ar bhonn fáltais airgid.
Ioncam Eile
Aithnítear ioncam eile ar bhonn fabhraithe.

e) Íocaíochtaí Deontais
Cuireann an Chomhairle Oidhreachta deontais ar fáil do chomhlachtaí agus do dhaoine aonair éagsúla chun
oibreacha a dhéanamh faoina scéimeanna deontais oidhreachta. Nuair a ghlacann deontaí le téarmaí agus
coinníollacha tairisceana deontais ón gComhairle, déanann an Chomhairle gealltanas leis an deontaí sin. Ní
aithnítear an gealltanas sin mar fhabhrú ach amháin nuair a mheastar gur chomhlíon an deontaí téarmaí agus
coinníollacha iomlána na tairisceana deontais. Tugtar sonraí faoi ghealltanais deontais amhail an 31 Nollaig
2020 i nóta 18.

f) Réadmhaoin, Gléasra agus Trealamh
Luaitear maoin, gléasra agus trealamh ag costas lúide dímheas carntha, coigeartaithe d’aon fhoráil do lagú.
Soláthraítear dímheas ar gach maoin, gléasra agus trealamh, seachas talamh ruílse agus saothar ealaíne, ag
rátaí a mheastar a dhíscríobhann an costas lúide luach iarmharach measta gach sócmhainne ar bhonn líne dírí
thar a saol úsáideach measta mar seo a leanas:
Foirgnimh

2.50%

Troscán Oifige

10%/20%

Trealamh Oifige

20%

Ríomhairí

25%

Saothair Ealaíne

0%

(Crua-earraí agus bogearraí)

Mótarfheithiclí

20%

Ábhar Tagartha agus

Gléasra agus Trealamh

20%/10%

Ceadúnais Shuirbhéireacht

		

20%

Ordanáis Éireann
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Is ionann luach iarmharach agus an méid measta a gheofaí faoi láthair ar dhiúscairt sócmhainne, tar éis costais
mheasta diúscartha a asbhaint, dá mbeadh an tsócmhainn in aois cheana féin agus sa riocht a rabhthas ag súil
leis ag deireadh a saolré úsáidí.
Má tá fianaise oibiachtúil ann ar lagú luach sócmhainne, aithnítear caillteanas lagaithe sa Ráiteas ar Ioncam agus
Caiteachas agus Cúlchistí Coinnithe sa bhliain.

g) Cuntas Caipitil
Cuimsíonn an cuntas caipitil ioncam a leithdháiltear chun sócmhainní seasta a cheannach. Déantar é a amúchadh
de réir dhímheas na sócmhainní gaolmhara.

h) Léasú
Déantar sócmhainní a fhaightear faoi léasanna airgeadais a chaipitliú agus a áireamh i maoin, gléasra agus
trealamh agus déantar iad a dhímheas de réir bheartas na Comhairle.

i) Sochair Fostaithe
Sochair Ghearrthéarmacha
Aithnítear sochair ghearrthéarmacha ar nós pá saoire mar chostas sa bhliain, agus áirítear sochair a fhabhraítear
ag deireadh na bliana san fhigiúr Suimeanna Iníoctha sa Ráiteas maidir leis an Staid Airgeadais.
Sochair Scoir
Bhunaigh an Chomhairle Oidhreachta a scéim pinsin le sochar sainithe féin roimhe seo, arna maoiniú go bliantúil
ar bhonn íoc mar a úsáidtear ó airgead a sholáthraíonn an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta
agus ó ranníocaíochtaí a asbhaintear de thuarastail na foirne agus na mball.
Feidhmíonn an Chomhairle Oidhreachta, Scéim Pinsin Seirbhísí Poiblí Aonair (‘Scéim Aonair’), ar scéim sochair
shainithe í d’fhostaithe inphinsin sa tseirbhís phoiblí a ceapadh ar an 1 Eanáir, 2013 nó ina dhiaidh sin. Íoctar
ranníocaíochtaí bhaill na Scéime Aonair leis an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.
Ba chóir a thabhairt faoi deara nach bhfuil aon bhaill den Scéim Aonair ag an gComhairle Oidhreachta faoi láthair.
Léiríonn costais phinsin na sochair phinsin a thuill fostaithe, agus taispeántar iad glan ar ranníocaíochtaí pinsin
foirne a choinníonn an Chomhairle Oidhreachta. Aithnítear suim a chomhfhreagraíonn don mhuirear pinsin
mar ioncam sa mhéid is go bhfuil sé in-aisghabhála, agus fritháirithe ag deontais a fuarthas sa bhliain chun
íocaíochtaí pinsin a urscaoileadh.
Léirítear gnóthachain nó caillteanais achtúireacha a eascraíonn as dliteanais scéime sa Ráiteas ar Ioncam
Cuimsitheach, agus aithnítear coigeartú comhfhreagrach sa mhéid atá inghnóthaithe ón Roinn Tithíochta,
Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta.
Léiríonn na ráitis airgeadais, ag luach cóir, na sócmhainní agus na dliteanais a eascraíonn as oibleagáidí pinsin
na Comhairle Oidhreachta agus as aon mhaoiniú gaolmhar, agus aithníonn siad na costais a bhaineann le
sochair phinsin a sholáthar sna tréimhsí cuntasaíochta ina dtuilleann fostaithe iad. Déantar dliteanais na scéime
sochair scoir a thomhas ar bhonn achtúireach ag baint úsáid as modh creidmheasa an aonaid réamh-mheasta.

j) Breithiúnais agus Meastacháin Chuntasaíochta Chriticiúla
Éilíonn ullmhú na ráiteas airgeadais ar an lucht bainistíochta breithiúnais, meastacháin agus toimhdí a dhéanamh
a théann i bhfeidhm ar na méideanna a thuairiscítear do shócmhainní agus do dhliteanais amhail an dáta
tuairiscithe agus ar na méideanna a thuairiscítear d’ioncam agus do chostais i rith na bliana. Mar sin féin, nuair
atá meastacháin i gceist, d’fhéadfadh na torthaí a bheith difriúil ó na meastacháin sin. Bíonn an tionchar is
suntasaí ag na breithiúnais seo a leanas ar mhéideanna a aithnítear sna ráitis airgeadais.
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Lagú Maoine, Gléasra agus Trealaimh
Déantar athbhreithniú ar shócmhainní atá faoi réir amúchta le haghaidh laige aon uair a léiríonn imeachtaí nó
athruithe i gcúinsí go bhféadfadh sé nach mbeadh an tsuim ghlanluacha inghnóthaithe. Aithnítear caillteanas
lagaithe don mhéid ar mó suim ghlanluacha na sócmhainne ná a méid in-aisghabhála. Is é an méid in-aisghabhála
an ceann is airde de luach cóir sócmhainne lúide costas a dhíol agus luach in úsáid. Chun lagú a mheas,
déantar sócmhainní a ghrúpáil ag na leibhéil is ísle a bhfuil sreafaí airgid do-aitheanta ar leithligh (aonaid giniúna
airgid) ann ina leith. Déantar athbhreithniú ar shócmhainní neamh-airgeadais a dtáinig lagú orthu chun an lagú
a aisiompú ag gach dáta tuairiscithe.
Dímheas agus Luachanna Iarmharacha
Tá athbhreithniú déanta ag an gComhairle ar shaolta sócmhainní agus ar luachanna iarmharacha gaolmhara
na n-aicmí sócmhainní seasta go léir, agus go háirithe, ar shaol eacnamaíoch úsáideach agus ar luachanna
iarmharacha daingneán agus feisteas, agus tá sí den tuairim go bhfuil na saolta sócmhainní agus luachanna
iarmharacha iomchuí.
Oibleagáid Sochair Scoir
Na toimhdí is bun leis na luachálacha achtúireacha a gcinntear na méideanna a aithnítear sna ráitis airgeadais
ina leith (lena n-áirítear rátaí lascaine, ráta boilscithe, rátaí méadaithe ar leibhéil chúitimh sa todhchaí, rátaí
mortlaíochta agus aois scoir), déantar iad a nuashonrú go bliantúil bunaithe ar dhálaí eacnamaíocha reatha
agus ar aon athruithe ábhartha ar théarmaí agus coinníollacha na bpleananna pinsin agus iarscoir.
Is féidir leis na nithe seo a leanas dul i gcion ar na toimhdí:
(i)

an ráta lascaine, athruithe ar an ráta toraidh ar bhannaí corparáideacha ardchaighdeáin

(ii) leibhéil chúitimh amach anseo, dálaí mhargadh an tsaothair amach anseo; agus
(iii) rátaí mortlaíochta agus aois scoir
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Nóta 2: Deontais an Oireachtais
Cuimsíonn an tsuim €7,994,924 Deontais ón Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta (Vóta 34) agus ón
gCiste Comhshaoil atá á bhainistiú ag an Roinn Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide (Vóta 29).
Go dtí an 8 Meán Fómhair, 2020 bhí an Chomhairle Oidhreachta faoi choimirce na Roinne Cultúir, Oidhreachta
agus Gaeltachta.

2020

2019

€

€

Deontas Riaracháin

1,595,000

1,565,656

Deontais Neamhchaipitil

2,322,000

2,334,344

2,594,175

2,658,243

Deontais Neamhchaipitil

0

0

Deontais Neamhchaipitil

0

0

982,749

0

7,493,924

6,558,243

501,000

461,540

0

0

501,000

461,540

0

484,359

7,994,924

7,504,142

An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta

Deontais Caipitil

Maoiniú do Phacáiste Spreagtha Post Iúil

An Roinn Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide
Deontais Neamhchaipitil
Deontas Caipitil

An Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail
Maoiniú chun Slí Bhéarra-Bréifne a Fhorbairt
IOMLÁN
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Nóta 3: Ioncam Eile
2020

2019

€

€

Ranníocaíocht faoi chomhair Scéim na bhFoirgneamh
Traidisiúnta Feirme (An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara)

84,404

85,573

Fáilte Éireann – Deontas chun Tacú leis an tSeachtain Oidhreachta

35,000

30,000

Táillí Ballraíochta i mBailte Éireannacha a bhfuil Balla thart timpeall Orthu

70,093

67,502

14,324

21,485

30,000

22,500

Ranníocaíocht Bhord Bia leis an bPost Comhordaitheora Pailneora san Ionad
Náisiúnta le Sonraí Bithéagsúlachta

0

30,000

Fógraíocht na Seachtaine Oidhreachta

0

1,200

Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann – Maoiniú faoi chomhair an
Taighde ar Iarfheistiú Foirgneamh

38,012

75,666

Aisíocaíocht na gCostas a bhain le Fhoireann ar Iasacht na Comhairle Oidhreachta

92,896

70,942

Aisíocaíocht na gcostas a bhain le tionscadal Life 11 ENV/IE/922 Burren GeoparkLIFE

0

2,848

330,882

66,013

0

97,000

58,412

0

10,000

0

681

1,046

764,704

571,775

Táillí Comhdhála a Gearradh

Ranníocaíocht na nÚdarás Áitiúil leis an Tionscadal Amharcóra Oidhreachta

Tionscadal Nuálaíochta na hEorpa LLOC2004 ‘Pailneoirí Talaimh Feirme
a Chosaint’ (An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara)

Éire Ildánach

An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta – Ciste na Struchtúr
Stairiúil agus Spreagadh Post Iúil
Maoiniú Pacáiste chun deisiúcháin agus cothabháil a dhéanamh ar
Cheanncheathrú na Comhairle Oidhreachta
Scrúdú Sláinte ar Lár an Bhaile
Ilghnéitheach
IOMLÁN
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Nóta 4: Cuntas Caipitil
2020

2019

€

€

5,736,498

5,936,069

10,557

11,731

(212,114)

(211,302)

(201,557)

(199,571)

5,534,941

5,736,498

2020

2019

Iomlán

Iomlán

€

€

Deontais Líonra na mBailte Éireannacha a bhfuil Balla thart timpeall Orthu
faoi chomhair na dTionscadal Reatha

80,652

91,967

Deontais Líonra na mBailte Éireannacha a bhfuil Balla thart timpeall Orthu
faoi chomhair Oibreacha Caipitil

232,858

150,000

Deontais Beartais agus Bonneagair

233,489

322,501

15,022

31,338

Deontais Phlean Oidhreachta an Chontae

534,862

650,843

Deontais Oidhreachta Phobalbhunaithe

430,187

0

Deontais Chaomhnaithe Tuí

0

0

Deontais an Chláir um Chaighdeáin Músaem

0

3,500

Deontais Téamaí Pobail do Bhliain Eorpach na hOidhreachta Cultúrtha

0

1,253

1,150,692

967,222

Deontais ‘Uchtaigh Séadchomharthaí’

92,623

79,829

Forbairt Shlí Bhéarra-Bréifne (Nóta 15)

0

627,974

3,411

0

Irish Landmark Trust Ltd. (Nóta 16)

266,000

176,000

Clár Fionnachtana: Ionad Seandálaíochta agus Nuálaíochta Éireann (Nóta 17)

740,000

710,000

3,779,796

3,812,427

Iarmhéid amhail an 1 Eanáir
Aistriú (chuig)/ón gCuntas Ioncaim agus Caiteachais
Méid leithdháilte chun ceannacháin sócmhainní seasta a mhaoiniú
Lúide: Amúchadh de réir dímheasa

Iarmhéid amhail an 31 Nollaig

Nóta 5: Deontais Iníoctha

Tionscnamh Cláir Nasctha le haghaidh Timpeallachtaí Athraithe Oidhreachta Cultúrtha

Deontais Caipitil do Bhailte Stairiúla

Deontas Tuí

IOMLÁN

Tá sonraí faoi dheontais iníoctha i rith na bliana i Sceideal na n-íocaíochtaí deontais.
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Nóta 6(a) : Caiteachas Beartais

2020

2019

Iomlán

Iomlán

€

€

Foilseacháin Oidhreachta Tógtha

5193

0

Foilseacháin Fiadhúlra

2001

0

52,128

77,288

59,322

77,288

2020

2019

Iomlán

Iomlán

€

€

Oidhreacht sna Scoileanna

235,532

454,652

An tSeachtain Oidhreachta

369,517

313,431

39,794

63,385

Taighde agus Staidéir

0

0

Foilseacháin

0

0

Comhchlár don Oidhreacht Chultúrtha – Gné Chumarsáide

0

1,763

Intéirneachtaí Caomhnaithe

29,937

33,196

Cothabháil Choisctheach a Chur Chun Cinn

24,323

19,470

Moltaí an Ghrúpa Oibre um Scileanna Traidisiúnta a Chur i bhFeidhm

25,830

8,302

676

1,573

0

13,041

725,609

908,813

2020

2019

Iomlán

Iomlán

€

€

1,038,580

828,113

2,140

2,140

An Clár um Chaighdeáin Músaem

132,643

117,682

Clár na nOifigeach Oidhreachta

581,345

539,185

Amharcóir Oidhreachta

63,373

62,355

Oidhreacht Uirbeach (lena n-áirítear Riarachán Líonra na mBailte Éireannacha
a bhfuil Balla thart timpeall Orthu)

152,831

210,865

1,970,912

1,760,340

Oidhreacht a Chur in Iúl i mBeartais Náisiúnta Tírdhreacha
Iomlán

Nóta 6(b): Cláir

Gníomhaíochtaí na Comhairle a chur in iúl

Cláir arna maoiniú ag Éire Ildánach leis an Ionad Náisiúnta um Fhaisnéis
Bhiteicneolaíochta agus Iarrthóirí Tearmainn
Bliain Eorpach na hOidhreachta Cultúrtha
Iomlán

Nóta 6(c): Bonneagar Oidhreachta

Ionad Náisiúnta le Sonraí Bithéagsúlachta
Forbairt bhunachar sonraí na gComhairleoirí Séadchomharthaí Allamuigh

Iomlán
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Nóta 7: Costais Bhunaithe
2020

2019

€

€

11,948

14,652

Cumhacht, teas agus solas

10,443

13,360

Ceaintín, lónadóireacht agus glantóireacht

10,466

23,056

2,161

9,668

Deisiúcháin, cothabháil agus slándáil

116,794

45,665

Árachas

20,043

18,564

750

3,375

172,605

128,340

2020

2019

€

€

14,584

17,817

Páipéarachas, priontáil agus deisiúcháin trealaimh oifige

7,394

9,221

Tuarascáil Bhliantúil agus Plean Straitéiseach

8,969

5,590

237

387

Soláthairtí ríomhaireachta agus cothabháil

84,020

76,458

Táillí gairmiúla

127,695

86,075

1,066

1,131

Táillí Dlí

26,398

57,374

Síntiúis

7,806

7,971

14,000

12,000

Ús agus Muirir

1,972

1,870

Bronntanais 1

2,128

342

296,269

276,236

Stóráil

Cruinnithe

Cíos ar Shaothair Ealaíne

Nóta 8: Soláthairtí Oifige agus Riarachán

Teileafón agus postas

Leabharlann

Ilchostais

Táille iniúchóireachta

I measc na mbronntanas tá bronntanais a tugadh do Chomhaltaí na Comhairle agus an Choiste mar bhuíochas ar an tréimhse
a chaith siad mar chomhaltaí suas go dtí 19 Iúil 2020 ((€1,848), bronntanais a tugadh don Aire O’Brien agus don Aire Noonan,
a ceapadh ar an 3 Samhain 2020, chun ceiliúradh a dhéanamh ar an gcéad chruinniú den Chomhairle, bláthanna sochraide
do mháthair Cheann Airgeadais na Comhairle Oidhreachta (€60) agus tabhartas sochraide do Chumann Ailse na hÉireann do
mháthair chéile chúntóir pearsanta POF na Comhairle Oidhreachta (€50)
1.
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Nóta 9: Costais Chomhaltaí na Comhairle agus an Choiste
		
Costais a
		
Éilíodh
			
		

Cóiríocht, Béilí
agus Taisteal
curtha ar fáil

Iomlán

€

€

€

Michael Parsons

1,818

0

1,818

Sinead McCartan

263

190

453

0

0

0

Mary Gallagher

281

85

366

Kieran Coughlan

1,370

0

1,370

Muiris Ó Suilleabháin

793

85

878

Marie Bourke

345

210

555

Miriam Fitzpatrick

120

0

120

Fionnuala May

0

0

0

Ivor McElveen

0

190

190

Jane Maxwell

Brian Walsh

141

0

141

Ray Pembroke (Comhalta an Choiste)

61

0

61

760

5,952

Iomlán

5,192

Ar aon dul lena litreacha ceapacháin, níl aon táillí iníoctha le Comhaltaí na Comhairle.

Nóta 10: Luach Saothair
(a) Anailís ar Chostais Foirne
		
Nótaí
2020
			
€

2019
€

Tuarastail foirne		

1,126,545

1,086,882

Costais Earcaíochta		

644

0

451,000

454,000

Folláine na Foirne agus Socraíochtaí		

2,373

1,015

Taisteal agus Costais		

15,041

54,507

Oiliúint		18,440

7,732

Costais Phinsin

11(a)

Fabhrú Saoire		

4,653

(4,387)

		
1,618,696
1,599,749

An Chomhairle Oidhreachta $ Tuarascáil Bhliantúil 2020

112

NÓTAÍ DO NA RÁITIS AIRGEADAIS DON BHLIAIN DÁR
CRÍOCH AN 31 NOLLAIG 2020
Nóta 10: Íocaíocht ar lean
(b) Sochair Chomhiomlána Fostaithe
		
Nótaí
2020
			
€

2019
€

Sochair ghearrthéarmacha foirne		

1,031,490

996,550

Ranníocaíocht an Fhostóra le Leas Sóisialach		

95,055

90,332

Fo-iomlán		1,126,545

1,086,882

Costais Sochair Scoir		

41,000

176,000

		
1,167,545
1,262,882

Ba é 16 líon iomlán na mball foirne (CL) a bhí fostaithe ag an gComhairle Oidhreachta ag deireadh na bliana. Tá
14 bhall foirne de chuid na Comhairle Oidhreachta ar an bhfoireann mar aon le ball foirne amháin ar conradh atá
fostaithe do thionscadal ar leith. (2019 – 15) agus áirítear leis ball foirne amháin a tugadh ar iasacht d’Oifig na
nOibreacha Poiblí ón 6 Lúnasa, 2019. Déanann an Chomhairle Oidhreachta costais an bhaill foirne seo atá ar iasacht
a fhorchúiteamh ar bhonn ráithiúil i riaráistí.
Níor íocadh aon sochair ragoibre ná foirceanta in 2020.
Le héifeacht ón 1 Eanáir, 2020, cuireadh an ranníocaíocht aoisliúntais bhreise in ionad na hasbhainte a bhaineann
le pinsean. B’fhiú €39,237 an ranníocaíocht aoisliúntais bhreise a íocadh leis an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus
Oidhreachta i leith 2020. Áirítear leis an líon iomlán freisin an POF a tugadh ar iasacht ó Choláiste na hOllscoile,
Corcaigh le héifeacht ón 1 Feabhra, 2019 agus an Ceann Oideachais agus Cumarsáide a tugadh ar iasacht ón Roinn
Dlí agus Cirt le héifeacht ón 19 Deireadh Fómhair, 2020.

(c) Príomhphearsanra Bainistíochta
Is éard atá i bpríomhphearsana bainistíochta na Comhairle Oidhreachta ná baill na Comhairle, an
Príomhfheidhmeannach, na Ceannasaithe Seirbhíse agus an Ceann Airgeadais. Ní fhaigheann an Chomhairle aon
luach saothair. Tá luach iomlán na sochar fostaithe do phríomhphearsanra bainistíochta leagtha amach thíos:

Tuarastal

2020

2019

€

€

518,472

533,902

Ní áirítear leis seo luach na sochar scoir a tuilleadh sa tréimhse. Is baill de scéim pinsin na Comhairle Oidhreachta
iad an príomhphearsanra bainistíochta, seachas an POF reatha a ceapadh le héifeacht ón 1 Feabhra, 2019 agus atá
ar iasacht ó Choláiste na hOllscoile, Corcaigh agus seachas an Ceann Oideachais agus Cumarsáide atá ar iasacht
ón Roinn Dlí agus Cirt le héifeacht ón 19 Deireadh Fómhair 2020, agus ní théann a dteidlíochtaí ina leith sin thar
théarmaí na scéime pinsin phoiblí eiseamláireach.
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Nóta 10: Íocaíocht ar lean
(d) Tuarastal agus Sochair an Phríomhoifigigh Feidhmiúcháin

Bunphá – Iar-Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin – dáta scoir 27 Eanáir, 2019
Bunphá – POF reatha – dáta tosaithe an 1 Feabhra, 2019

2020

2019

€

€

0

9,745

113,293

98,595

113,293

108,340

Ceapadh an POF reatha le héifeacht ón 1 Feabhra, 2019 agus tá sé ar iasacht ó Choláiste na hOllscoile, Corcaigh;
níl sé ina bhall de scéim pinsin na Comhairle Oidhreachta. Íocann Coláiste na hOllscoile, Corcaigh an POF agus
faigheann an Coláiste an tuarastal seo ar ais trí shonrasc a chur chuig an gComhairle Oidhreachta.

(e) Miondealú ar Shochair Ghearrthéarmacha Fostaithe
Déantar sochair ghearrthéarmacha fostaithe os cionn €60,000 a chatagóiriú sna bandaí seo a leanas
2020

2019

LÍON NA
bhFOSTAITHE

LÍON NA
bhFOSTAITHE

€60,000 GO €69,999

4

3

€70,000 GO €79,999

1

2

€80,000 GO €89,999

3

2

€90,000 GO €99,999

1

1

€100,000 GO €109,999

0

0

€110,000 GO €119,000

0

0

Catagóir Tuarastail

I measc na n-uimhreacha atá san áireamh sna catagóirí tuarastail thuas tá ball foirne amháin a tugadh ar iasacht don
Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe le héifeacht ón 22 Meitheamh 2017 go dtí an 19 Bealtaine, 2019, agus
ansin d’Oifig na nOibreacha Poiblí le héifeacht ón 6 Lúnasa, 2019.
I measc na n-uimhreacha freisin tá ball foirne amháin a tugadh ar iasacht ó Choláiste na hOllscoile, Corcaigh le
héifeacht ón 1 Feabhra, 2019 agus an Ceann Oideachais agus Cumarsáide a tugadh ar iasacht ón Roinn Dlí agus Cirt
le héifeacht ón 19 Deireadh Fómhair, 2020.
Chun críocha an nochta seo, áirítear le sochair ghearrthéarmacha fostaithe i ndáil le seirbhísí a soláthraíodh le linn
na tréimhse tuairiscithe, tuarastal, liúntais ragoibre agus íocaíochtaí eile thar ceann an fhostaí, ach ní áirítear ÁSPC
an fhostóra.
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Nóta 11: Scéim Aoisliúntais
(a) Anailís ar iomlán na gcostas sochair scoir a gearradh ar an Ráiteas ar Ioncam
agus Caiteachas agus Cúlchistí Ioncaim Coinnithe
2020

2019

€

€

429,000

392,000

113,000

154,000

Ranníocaíochtaí Fostaithe

(91,000)

(92,000)

Iomlán

451,000

454,000

Costais Reatha Seirbhíse
Ús ar dhliteanais na scéime sochair scoir

(b) Gluaiseacht in oibleagáidí glansochair scoir i rith na bliana airgeadais

Oibleagáid glansochair scoir amhail an 1 Eanáir
Costas Seirbhíse Reatha
Costas Úis
(Caillteanas)/gnóthachan achtúireach
Pinsin a íocadh sa bhliain
Oibleagáid glansochair scoir amhail an 31 Nollaig

2020

2019

€

€

(8,737,000)

(7,261,000)

(429,000)

(392,000)

(113,000)

(154,000)

(1,312,000)

(1,106,000)

41,000

176,000

(10,550,000)

(8,737,000)

(c) Maoiniú Iarchurtha le haghaidh sochair scoir
Aithníonn an Chomhairle Oidhreachta na méideanna seo mar shócmhainn a chomhfhreagraíonn don dliteanas
iarchurtha neamh-mhaoinithe do shochair scoir ar bhonn na sraithe toimhdí a bhfuil cur síos orthu thíos agus roinnt
imeachtaí roimhe seo. I measc na n-imeachtaí seo tá an bonn reachtúil do bhunú na scéime sochair scoir, agus
an beartas agus an cleachtas atá i bhfeidhm faoi láthair maidir le pinsin seirbhíse poiblí a mhaoiniú, lena n-áirítear
ranníocaíochtaí fostaithe agus an próiseas bliantúil meastachán. Níl aon fhianaise ag an gComhairle Oidhreachta
nach leanfaidh an beartas maoinithe seo ar aghaidh ag íoc as suimeanna den sórt sin de réir an chleachtais reatha.
Seo a leanas an Glanmhaoiniú Iarchurtha le haghaidh sochair scoir a aithníodh sa Ráiteas ar Ioncam agus Caiteachas
agus Cúlchistí Coinnithe:
2020

2019

€

€

Maoiniú Inghnóthaithe maidir le costais sochair scoir na bliana reatha

542,000

546,000

Deontas Stáit curtha i bhfeidhm chun íoc as sochair scoir

(41,000)

(176,000)

Iomlán

501,000

370,000

Is ionann an tsócmhainn mhaoinithe iarchurtha le haghaidh sochair scoir amhail an 31 Nollaig 2020 agus €10.550m
(2019: €8.737m)
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Nóta 11: Scéim Aoisliúntais ar lean
(d) Stair na n-oibleagáidí sochair shainithe

Oibleagáidí Sochair Shainithe
(Caillteanais) ar Dhliteanais Scéime *
Céatadán de Dhliteanais Scéime

2020

2019

2018

2017

2016

€000

€000

€000

€000

€000

10,550

8,737

7,261

7,536

6,654

12

140

262

(53)

1,095

0.10%

1.60%

3.60%

-0.70%

16.50%

* Is éard atá sa mhír seo ná gnóthachain/(caillteanais) maidir le taithí dliteanais amháin agus ní áirítear léi aon athrú ar dhliteanais
maidir le hathruithe ar na toimhdí achtúireacha a úsáideadh.

(e) Cur Síos Ginearálta ar an Scéim
Is socrú pinsin tuarastail deiridh le sochar sainithe í an scéim sochair scoir, le sochair agus ranníocaíochtaí arna
sainiú trí thagairt do rialacháin reatha scéim ‘eiseamláireach’ na hearnála poiblí. Soláthraítear tríd an scéim pinsean
(1/80 in aghaidh na bliana seirbhíse), aisce nó cnapshuim (3/80 in aghaidh na bliana seirbhíse) agus pinsin do chéile
agus do leanaí. Is éard is Gnáthaois Scoir ann ná 65ú breithlá an chomhalta, tá teidlíocht ag baill réamh-2004 dul ar
scor gan laghdú achtúireach ó aois 60. Is iondúil go méadaíonn pinsin atá á n-íoc (agus á n-iarchur) de réir bhoilsciú
ginearálta tuarastail na hearnála poiblí.
Ullmhaíodh na nochtuithe thíos don Chomhairle Oidhreachta maidir le sochair iníoctha ó Scéim Aoisliúntais Fostaithe
na Comhairle Oidhreachta 2003 agus Scéim na gCéilí agus na Leanaí. Scéimeanna neamh-mhaoinithe de chineál
sochair shainithe ata ann, a sholáthraíonn sochair scoir bunaithe ar sheirbhís agus ar thuarastal inphinsin. Tá an
luacháil a úsáideadh le haghaidh nochtuithe FRS 102 bunaithe ar mheasúnú iomlán ar dhliteanais na Scéimeanna
amhail an 31 Nollaig 2020. Tomhaiseadh luachanna reatha na hoibleagáide sochair shainithe agus chostas na
seirbhíse agus úsáid á baint as modh creidmheasa an aonaid réamh-mheasta. Áirítear sa nóta nochta seo sonraí
cláir chomhardaithe agus toimhdí don bhliain airgeadais dar críoch an 31 Nollaig 2020 agus an 31 Nollaig 2019.
Tá na príomhthoimhdí achtúireacha a úsáideann achtúirí cáilithe neamhspleácha chun na dliteanais faoi FRS 102
a ríomh leagtha amach thíos:

Toimhdí

31/12/2020

31/12/2019

Boilsciú

1.70%

1.70%

Ráta an mhéadaithe fhadtéarmaigh ghinearálta ar thuarastail

3.20%

3.20%

Ráta méadaithe ar shochair stáit

1.70%

1.70%

Ráta méadaithe ar shochair iarchurtha

2.20%

2.20%

Méaduithe Pinsin

2.20%

2.20%

Ráta lascaine do dhliteanais scéime

0.70%

1.30%
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Nóta 11: Scéim Aoisliúntais ar lean
Toimhdí Mortlaíochta
Amhail an 31 Nollaig 2020, bhaineamar úsáid as toimhdí mortlaíochta do phinsinéirí reatha agus do phinsinéirí
amach anseo atá bunaithe ar tháblaí caighdeánacha mortlaíochta lena gceadaítear feabhsuithe mortlaíochta amach
anseo. Is iad seo a leanas na hionchais saoil ó aois 65 d’aoiseanna samplacha, mar a dhíorthaítear ó na toimhdí
mortlaíochta seo (cuireadh ionchais saoil ón 31 Nollaig 2019 ar fáil freisin le haghaidh comparáide):
Ionchas saoil ag aois 65 (i mblianta)

31/12/2020

31/12/2019

Fear, atá 45 bliain d’aois anois

25.0

25.1

Fear, atá 65 bliain d’aois anois

23.3

23.2

Bean, atá 45 bliain d’aois anois

27.2

27.6

Bean, atá 65 bliain d’aois anois

25.5

25.4

Nóta 12: Réadmhaoin, Gléasra agus Trealamh
						 Ábhar Tagartha
				 Gléasra		 agus Ceadúnais 	 
		
Troscán
Trealamh
agus		
Shuirbhéireacht Saothair
Foirgnimh
Oifige
Oifige
Trealamh
Ríomhairí Ordanáis Éireann
Ealaíne
€

€

Iomlán

€

€

€

€

€

€

8,064,752

226,171

198,634

18,147

835,640

457,204

203,217

10,003,765

Breiseanna

0

0

529

1,873

8,155

0

0

10,557

Diúscairt

0

0

0

0

0

0

0

0

8,064,752

226,171

199,163

20,020

843,795

457,204

203,217

10,014,322

2,561,847

219,785

198,221

17,056

813,154

457,204

0

4,267,267

201,619

282

1,361

302

8,550

0

0

212,114

Athaicmiú Dímheasa

0

0

-850

850

0

0

0

0

Ar dhiúscairtí

0

0

0

0

0

0

0

0

2,763,466

220,067

198,732

18,208

821,704

457,204

0

4,479,381

Amhail an 1 Eanáir 2020

5,502,905

6,386

413

1,091

22,486

0

203,217

5,736,498

Amhail an 31 Nollaig
2020

5,301,286

6,104

431

1,812

22,091

0

203,217

5,534,941

COSTAS
Amhail an 1 Eanáir 2020

Amhail an 31 Nollaig 2020

Dímheas Carntha
Amhail an 1 Eanáir 2020
Muirear don bhliain

Amhail an 31 Nollaig 2020

GLANMHÉIDEANNA
LEABHAIR
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Nóta 13: Infháltais
2020

2019

€

€

89,841

31,499

153,092

136,760

242,933

168,259

2020

2019

€

€

Creidiúnaithe

240,396

217,858

Fabhruithe

402,818

277,663

Creidiúnaithe Ginearálta agus Fabhruithe

643,214

495,521

0

0

643,214

495,521

Féichiúnaithe
Réamhíocaíochtaí agus Féichiúnaithe Eile

Nóta 14: Suimeanna Iníoctha

Fabhruithe Deontais

Thabhaigh an Chomhairle Oidhreachta íocaíochtaí cíosa maidir le léas ar an maoin atá á háitiú ag Costais an Ionaid
Náisiúnta Bithéagsúlachta ag Nóta 6 (c). Is léas deich mbliana é an léas, le clásal scoir is féidir leis an gComhairle
Oidhreachta a fheidhmiú ar fhógra 6 mhí.

Nóta 15: Forbairt Shlí Bhéarra-Bréifne
Leanann Slí Bhéarra-Bréifne bealach an mhórshiúil stairiúil a rinne Ó Súilleabháin Béarra in 1603 ó Leithinis Bhéarra
i gCo. Chorcaí go dtí an Blaic i gCo. an Chabháin. Tá an deontas seo i leith fhorbairt Shlí Bhéarra-Bréifne curtha ar
fáil ag an Roinn Gnóthaí Tuaithe don Chomhairle Oidhreachta agus tá sé á bhainistiú ag Comhar na nOileán thar
ceann na Comhairle Oidhreachta. I measc na gcostas forbartha tá comharthaíocht, suiteáil de chosáin mhéire eolais
agus geataí chun a chinntiú go gcuirtear gach gné d’oidhreacht na slí i láthair feadh na siúlóide.

Nóta 16: Irish Landmark Trust Ltd.
Bunaíodh Irish Landmark Trust Ltd i 1992 mar chuideachta neamhbhrabúis agus é mar chuspóir aige foirgnimh
stairiúla a tréigeadh nó atá i mbaol a shábháil. Baintear é seo amach trí fheidhm úsáideach agus inmharthana
a thabhairt dóibh mar chóiríocht saoire ghearrthéarmach, rud a chinnteodh a dtodhchaí fhadtéarmach. Cinntear
leibhéal an mhaoinithe ón gComhairle gach bliain trí thagairt a dhéanamh do Phlean Cúig Bliana na Comhairle, do
Phlean Corparáideach de chuid Irish Landmark Trust, agus do staid bhuiséadach fhoriomlán na Comhairle.
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Nóta 17: Clár Fionnachtana: Ionad Seandálaíochta agus Nuálaíochta Éireann
Maoiníonn an Chomhairle an Clár Fionnachtana a bunaíodh i 1991 agus a cláraíodh mar chuideachta, faoi theorainn
ráthaíochta ar an 15 Eanáir 1996. Tá an Chomhairle freagrach as cathaoirleach agus triúr stiúrthóirí
a cheapadh don Chlár Fionnachtana. Tá an Príomhfheidhmeannach nó a ainmní ar dhuine d’ionadaithe na Comhairle
ar an mBord
den Chlár Fionnachtana. Cinntear leibhéal an mhaoinithe ón gComhairle gach bliain trí thagairt a dhéanamh do
Phlean Cúig Bliana na Comhairle, do Phlean Corparáideach an Chláir Fionnachtana, agus do riocht buiséadach
iomlán na Comhairle.
Is é cuspóir an chláir ná feabhas a chur ar an tuiscint atá againn ar stair na hÉireann trí thaighde agus
tochailtí seandálaíochta.

Nóta 18: Ceangaltais Deontais
Amhail an 31 Nollaig 2020, bhí gealltanais deontais déanta ag an gComhairle i ndáil le gníomhaíochtaí atá le tarlú
tar éis an dáta sin. Níl an tsuim a gealladh de €37,746 léirithe sna Ráitis Airgeadais seo.

		
Nótaí
2020
			
€

2019
€

Deontais a gealladh amhail an 1 Eanáir		

4,759

327,377

Ceaduithe sa bhliain		

4,102,769

3,697,713

Deontais dígheallta agus díscríofa		

(289,986)

(207,904)

5

(3,779,796)

(3,812,427)

Ceangaltais Deontais amhail an 31 Nollaig		

37,746

4,759

Caiteachas deontais sa bhliain

Nóta 19: Nochtuithe Páirtithe Gaolmhara
Is éard atá i bpríomhphearsanra bainistíochta na Comhairle Oidhreachta ná comhaltaí an Bhoird, an Príomhfheidhmeannach,
na Ceannasaithe Seirbhíse agus an Rialaitheoir Airgeadais. Ní fhaigheann an Bord aon luach saothair. Chun miondealú
a fháil ar an luach saothair agus ar na sochair a íoctar le príomhphearsanra bainistíochta, féach nóta 9 agus nóta 10.
Glacann an Chomhairle Oidhreachta le nósanna imeachta de réir na dtreoirlínte a d’eisigh an Roinn Caiteachais
Phoiblí agus Athchóirithe a chlúdaíonn leasanna pearsanta chomhaltaí an Bhoird. I ngnáthchúrsa gnó, d’fhéadfadh
an Chomhairle Oidhreachta deontais a cheadú agus socruithe conartha eile a dhéanamh le heintitis ina bhfuil
comhaltaí Bhord na Comhairle Oidhreachta fostaithe nó ina bhfuil leas acu ar shlí eile.
I gcásanna ina bhféadfadh coinbhleacht leasa a bheith ann, ní ghlacann comhaltaí an Bhoird páirt sa phlé ar na
hidirbhearta seo ná ní fhreastalaíonn siad air. Coinnítear clár ar gach cás den sórt sin agus cuirtear ar fáil é ar iarratas.
Rinne na comhaltaí seo a leanas leas in eagraíochtaí, ar ceadaíodh cúnamh airgeadais dóibh sa bhliain, a nochtadh.
Ba chóir a thabhairt faoi deara go gceadaíonn an Chomhairle Oidhreachta Deontais na bhFoirgneamh Traidisiúnta
Feirme ach go n-íocann an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara iad. Dá bhrí sin ní léirítear iad i ráitis airgeadais na
Comhairle Oidhreachta.
Ivor McElveen
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€21,286 do Dheontas Foirgneamh Traidisiúnta Feirme, Glas 5080
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NÓTAÍ DO NA RÁITIS AIRGEADAIS DON BHLIAIN DÁR
CRÍOCH AN 31 NOLLAIG 2020
Nóta 20: Gnóthas Leantach
Tarraingíonn an Chomhairle cistí ón Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta de réir mar is gá agus nuair is
gá. Aithnítear an t-ioncam seo ar bhonn fáltas airgid ach aithnítear caiteachas ar bhonn fabhraithe. Soláthraíonn an
t-eintiteas seirbhís phoiblí atá maoinithe ag 93% le hairgead a chuireann an Státchiste ar fáil, trína mháthair-roinn, an
Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta agus, dá bhrí sin, measann an Bord go bhfuil sé cuí na ráitis airgeadais
seo a ullmhú ar bhonn gnóthais leantaigh.

Nóta 21: Áitreabh
Feidhmíonn an Chomhairle Oidhreachta ó áitreabh in Áras na hOidhreachta, Lána na hEaglaise, Cill Chainnigh atá
á háitiú aici agus ar leis í.

Nóta 22: Ceapachán Bhord na Comhairle Oidhreachta
Cheap an tAire Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, Bord reatha na Comhairle Oidhreachta ar an
3 Samhain 2020.

Nóta 23: Faomhadh na Ráiteas Airgeadais
D’fhaomh an Chomhairle na Ráitis Airgeadais ar an 6 Bealtaine, 2021

An Chomhairle Oidhreachta $ Tuarascáil Bhliantúil 2020
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SCEIDEAL NA COMHAIRLE
OIDHREACHTA D’ÍOCAÍOCHTAÍ
DEONTAIS

121

An Chomhairle Oidhreachta $ Tuarascáil Bhliantúil 2020

Líonra na mBailte Éireannacha a bhfuil Balla thart timpeall Orthu – Deontais Reatha
Uimh.
Thagartha

Ainm an
Teideal an Tionscadail
Limistéir Údaráis Áitiúil
Fhaighteora 			

€

WD08498

Comhairle Contae
na hIarmhí

Aonach Bliantúil Meánaoiseach
Chaisleán Bhaile Átha Luain

An Iarmhí

2,904

WD08499

Comhairle Cathrach
na Gaillimhe

Gaillimh Laistigh agus Lasmuigh de na
Ballaí – Conair Siúil agus Treoir maidir le
Daingnithe Meánaoiseacha na Gaillimhe

Gaillimh – Cathair
na Gaillimhe

3,500

WD08501

Grúpa Oidhreachta
Chill na Mallach

Painéil Léirmhínitheacha Chill na Mallach
2020

Corcaigh – Contae Chorcaí

9,668

WD08502

CLG Oidhreachta
Bhaile Chill Dara

Atógáil agus Léiriú ar Bhaile Chill Dara
sna Meánaoiseanna Déanacha 15ú – tús
an 16ú hAois

Cill Dara

2,480

WD08503

Comhairle Buirge
Aontroma Láir agus
Thoir

Músaem Charraig Fhearghais –
An Seomra Garda – tionscadal
léirmhínitheach feistiúcháin

Tuaisceart Éireann

WD08509

Comhairle Contae
na hIarmhí

Oibreacha Deisiúcháin agus
Sábháilteachta chun Eispéireas
Cuairteoirí ar Chaisleán Bhaile Átha
Luain a fheabhsú agus caomhnú ar
obair chloiche

An Iarmhí

8,000

WD08513

Comhairle
Chathair Dhoire
agus Cheantar an
tSratha Báin

‘A Walk Along the Walls’ – Réamhrá
Físe Beoite ar Stair agus Oidhreacht
Bhallaí Dhoire

Tuaisceart Éireann

6,000

WD08517

Comhairle Cathrach
Chorcaí

Lá Meánaoiseach Chathair Chorcaí

Corcaigh – Cathair Chorcaí

1,500

WD08518

Comhairle Contae
na Gaillimhe

Lá Baile Múrtha Bhaile Átha an Rí 2020

Gaillimh – Contae
na Gaillimhe

5,500

WD08519

Comhairle Contae
na Gaillimhe

Féile Mheánaoiseach Bhaile Locha
Riach 2020

Gaillimh – Contae
na Gaillimhe

5,500

WD08520

Comhairle Contae
na Gaillimhe

Baile Átha an Rí – Baile Meánaoiseach
san Am atá Thart agus san Am i Láthair

Gaillimh – Contae
na Gaillimhe

3,500

WD08521

Comhairle Contae
na Gaillimhe

Baile Locha Riach – Baile Meánaoiseach
san Am atá Thart agus san Am i Láthair

Gaillimh – Contae
na Gaillimhe

4,600

WD08527

Comhairle Contae
na Mí

An Cúlgheata Éalaithe a aimsiú: an nasc
idir an baile agus Fearann na mBráithre
Dubha i mBaile Átha Troim

An Mhí

5,500

WD08533

Comhairle Contae
Thiobraid Árann

Scéim Fheabhsúcháin Éiceolaíochta
agus Chonláiste Pháirc
Chaisleán Urumhan

Tiobraid Árann

IOMLÁN

12,000

10,000

80,652
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Líonra na mBailte Éireannacha a bhfuil Balla thart timpeall Orthu – Deontais Caipitil
Uimh.
Thagartha

Ainm an
Teideal an Tionscadail
Limistéir Údaráis Áitiúil
Fhaighteora 			

€

W08491

Iontaobhas
Oidhreachta Loch
Cairlinn

Plean Caomhnaithe Halla an Bhaile 2020

Lú

W08506

Comhairle Contae
Thiobraid Árann

Ballaí Bhaile Fhiodh Ard 2020

Tiobraid Árann

W08507

Comhairle Contae na
hIarmhí

Oibreacha Caomhnaithe ar Bhalla Bhaile
Átha Luain

An Iarmhí

17,000

W08510

Comhairle Contae
Thiobraid Árann

Cobhsú agus Caomhnú Bhallaí Baile
Charraig na Siúire, Cuid I – 03

Tiobraid Árann

32,500

W08511

Comhairle Cathrach
agus Contae
Luimnigh

Ospidéal Naomh Eoin agus an Bataire
Dubh (Na Beanna)

Luimneach

44,000

W08514

Comhairle Contae
Chill Chainnigh

Deisiúcháin Chaomhnaithe Phráinneacha
ar Thúr an Talbóidigh

Cill Chainnigh

W08528

Grúpa Oidhreachta
Pharóiste Naomh
Eoin

Oibreacha Caomhnaithe Práinneacha ar
Balla Baile Rinn Dúin, Co. Ros Comáin

Ros Comáin

27,500

W08531

Comhairle Contae
na Mí

Plean Caomhnaithe, Bainistíochta agus
Léirmhínithe Bhalla Baile Cheanannais

An Mhí

12,000

W09732

Comhairle Baile
Charraig na Siúire

Cobhsú agus Caomhnú Bhallaí Baile
Charraig na Siúire

Tiobraid Árann

48,050

W09740

Comhairle Contae
Chill Chainnigh

Deisiúcháin Chaomhnaithe Phráinneacha
ar Thúr an Talbóidigh, Cill Chainnigh

Cill Chainnigh

39,808

IOMLÁN
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8,000

1,500

2,500

232,858

Deontais Beartais agus Bonneagair
Uimh.
Thagartha

Ainm an
Teideal an Tionscadail
Limistéir Údaráis Áitiúil
Fhaighteora 			

€

D08370

High Nature Value
Services (HNVS) Ltd

Scéim Chomhairleoir Séadchomharthaí
Allamuigh an Chláir 2020

An Clár

D08372

Institiúid um
Chaomhnú, Institiúid
Caomhnóirí agus
Athchóiritheoirí na
hÉireann

Clár um Chreidiúnú Gairmiúil, Forbairt
Ghairmiúil Leanúnach agus For-rochtain
2020

Éire

D08373

Comhairle Ardtailte
Chill Mhantáin

Croímhaoiniú Chomhairle Ardtailte Chill
Mhantáin 2020

Cill Mhantáin

D08375

Fóram Ardtailte
na hÉireann

Tacaíocht Chomhpháirtíochta Ardtailte
2020 – Croímhaoiniú

Éire – Tuaisceart Éireann

D08377

Iontaobhas
Burrenbeo

Foghlaim Áitbhunaithe agus Maoirseacht
Phobail 2020

An Clár, Gaillimh – Contae
na Gaillimhe

D08381

Cumann Músaem
na hÉireann

Clár Chumann Mhúsaeim na hÉireann
2020 – Croímhaoiniú

Éire

D08382

Grúpa Tionscadal an
Oileáin Mhóir

Plean Caomhnaithe an Oileáin Mhóir
2020 a chur i bhfeidhm

Corcaigh – Contae Chorcaí

18,000

D08383

An Fóram Eorpach
um Chaomhnú
an Dúlra agus
Tréadachas

Clár um Fheirmeoireacht le Meas ar an
Dúlra 2020

Éire

32,000

D08384

Coillte Éireannacha

Clár Choillte Éireannacha 2020 –
Croímhaoiniú

Éire

32,000

D08385

Iontaobhas
Burrenbeo

Cairt Phobail Bhoirne 2020 –
Croímhaoiniú

An Clár, Gaillimh – Contae
na Gaillimhe

4,000

D08386

Institiúid Seandálaithe
na hÉireann

Clár Oiliúna d’Fhorbairt Ghairmiúil
Leanúnach – Físléiriú

Éire

8,000

D09998

Compass Informatics
Ltd

Tionscadal Aicmithe Fásra na
hÉireann 2020

Éire

29,400

D09999

Compass Informatics
Ltd

Tacú le taifeadadh plandaí trí eolaíocht
saoránach 2020

Éire

11,693

IOMLÁN

12,000

3,783

52,000

6,113

16,000

8,500

233,489

Tionscnamh Cláir Nasctha le haghaidh Timpeallachtaí Athraithe Oidhreachta Cultúrtha
Uimh.
Thagartha
D08395

Ainm an
Teideal an Tionscadail
Limistéir Údaráis Áitiúil
Fhaighteora 			
Coláiste na hOllscoile,
Corcaigh

Tionscadal Wet Futures – Year 2

Éire

IOMLÁN

€
15,022

15,022
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Tionscadail Phlean Oidhreachta Contae na nÚdarás Áitiúil
Uimh.
Thagartha

Ainm an
Teideal an Tionscadail
Limistéir Údaráis Áitiúil
Fhaighteora 			

€

C08392

Comhairle Contae
Mhuineacháin

Monagraf Chlaí na Muice Duibhe –
bliain 3

Muineachán

C08396

Comhairle Contae
Laoise

Clár Caomhnaithe agus Feasachta
Oidhreachta Laoise 2020

Laois

C08397

Comhairle Contae
Phort Láirge

Tacaíocht do Thionscadail
Seandálaíochta Phobail

Port Láirge

9,000

C08398

Comhairle Contae
Phort Láirge

Comhdháil Richard Mulcahy, Port
Láirge 2020

Port Láirge

2,172

C08399

Comhairle Contae na
hIarmhí

Tionscadal Taifeadta Ainmneacha
Páirce na hIarmhí 2020

An Iarmhí

2,100

C08400

Comhairle Contae
Phort Láirge

Foilsiú Phlean Bainistíochta
Caomhnaithe Láithreán Lochlannach
Bhaile na Coille

Port Láirge

7,500

C08401

Comhairle Contae na
hIarmhí

Suirbhé ar Oidhreacht Thionsclaíoch
Céim 2

An Iarmhí

2,600

C08403

Comhairle Contae na
hIarmhí

Plean Bainistíochta Caomhnaithe
d’Uisneach

An Iarmhí

18,300

C08404

Comhairle Contae
Liatroma

Iniúchadh Láithreán Geolaíochta
Chontae Liatroma

Liatroim

7,351

C08406

Comhairle Contae
na Mí

Clár Feasachta Oidhreachta na Mí 2020

An Mhí

9,375

C08407

Comhairle Contae
Uíbh Fhailí

Clár Cartlainne an Chontae 2020

Uíbh Fhailí

13,000

C08410

Comhairle Contae
Uíbh Fhailí

An Chamchuairt / An Bhrosnach Bheag
– Tionscadal Rialaithe maidir le Balsam
na Himiléithe – Iarratas Bhliain a Dó

Uíbh Fhailí

10,000

C08413

Comhairle Contae
Ros Comáin

Comhpháirtíocht Nuálaíochta Eorpach
um Ráth Cruachan a Shaothrú –
Comhairleoir Séadchomharthaí
Allamuigh 2020

Ros Comáin

15,000

C08414

Comhairle Contae
Bhaile Átha Cliath
Theas

‘Foirgnimh na hÉireann, Treoir
Ailtireachta do Bhaile Átha Cliath’ –
ábhar a cuireadh ar fáil in 2020

Baile Átha Cliath – Baile Átha
Cliath Theas

3,500

C08415

Comhairle Contae
Bhaile Átha Cliath
Theas

Suirbhé ar Ghabhláin Ghaoithe i gContae
Bhaile Átha Cliath Theas, 2020

Baile Átha Cliath – Baile Átha
Cliath Theas

11,025

C08418

Comhairle Contae na
Gaillimhe

Tionscadal Oidhreachta Geolaíochta
Chontae na Gaillimhe 2020

Gaillimh – Contae na
Gaillimhe

8,000

C08419

Comhairle Contae na
Gaillimhe

Iniúchadh ar Thoibreacha Beannaithe
Chontae na Gaillimhe, Céim 1
(Toghlimistéir Áitiúla Bhéal Átha na
Sluaighe, Bhaile Locha Riach agus an
Ghoirt/Chinn Mhara)

Gaillimh – Contae na
Gaillimhe

10,000

C08420

Comhairle Contae na
Gaillimhe

Ceardlanna agus Foilseachán maidir le
do Thírdhreach Áitiúil a Léamh

Gaillimh – Contae na
Gaillimhe

4,911

C08421

Comhairle Contae
Ros Comáin

2020 – Tionscadal Sonraíochtaí um
Chaomhnú Eaglaisí Stairiúla

Ros Comáin
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7,532

23,000

8,000

Tionscadail Phlean Oidhreachta Contae na nÚdarás Áitiúil ar lean
Uimh.
Thagartha

Ainm an
Teideal an Tionscadail
Limistéir Údaráis Áitiúil
Fhaighteora 			

€

C08422

Comhairle Contae
Mhuineacháin

Clár Seandálaíochta Pobail Chontae
Mhuineacháin – 2020 – Tionscadal na
dToibreacha Beannaithe, céim 1

Muineachán

2,020

C08423

Comhairle Contae
Mhuineacháin

Clár Feasachta Poiblí Chontae
Mhuineacháin – 2020

Muineachán

8,650

C08424

Comhairle Cathrach
Chorcaí

Lá Oscailte Oidhreacht Chorcaí 2020

Cathair Chorcaí

18,000

C08425

Comhairle Contae
Chill Dara

Feasacht Oidhreachta Chontae Chill
Dara 2020

Cill Dara

11,000

C08429

Comhairle Contae an
Chláir

Staidéar ar Thoibreacha Beannaithe
i gContae an Chláir

An Clár

10,632

C08430

Comhairle Contae na
Gaillimhe

Tionscadal Seandálaíochta Pobail
Chontae na Gaillimhe 2020

Gaillimh – Contae na
Gaillimhe

15,000

C08432

Comhairle Contae
Liatroma

Clár Feasachta Oidhreachta
Liatroma 2020

Liatroim

14,394

C08433

Comhairle Cathrach
Chorcaí

Feasacht agus Ceiliúradh ar Limistéir
Chaomhnaithe Ailtireachta

Corcaigh – Cathair Chorcaí

4,000

C08435

Comhairle Contae an
Chláir

Pleanáil do bhainistiú bithéagsúlachta ar
thalamh Chomhairle Contae an Chláir

An Clár

C08437

Comhairle Contae
Chill Chainnigh

Iniúchadh ar Bhogaigh Chontae Chill
Chainnigh (Céim 1) 2020

Cill Chainnigh

C08438

Comhairle Contae
Chiarraí

Tionscadal Caomhnaithe Foirgneamh
Chiarraí: Ár n-oidhreacht thógtha
a athnuachan

Ciarraí

C08439

Comhairle Cathrach
Bhaile Átha Cliath

Tionscadal Taighde 2020 ar Ailtireacht
an Fichiú hAois i gCathair Bhaile Átha
Cliath

Baile Átha Cliath – Cathair
Bhaile Átha Cliath

12,000

C08440

Comhairle Contae
Dhún na nGall

Clár Feasachta Oidhreachta Dhún na
nGall 2020

Dún na nGall

23,000

C08441

Comhairle Contae
Chorcaí

Foilseachán ar Oidhreacht
Seandálaíochta Chontae Chorcaí

Corcaigh – Contae Chorcaí

16,000

C08442

Comhairle Contae
Chorcaí

Oidhreacht Shuimiúil Chontae Chorcaí,
Imleabhar 2

Corcaigh – Contae Chorcaí

7,000

C08445

Oifig Oidhreachta
Thiobraid Árann

Suirbhé Geoifisiceach ar Uaigheanna
Laighean

Tiobraid Árann

5,489

C08447

Oifig Oidhreachta
Thiobraid Árann

Feasacht Oidhreachta Chontae
Thiobraid Árann 2020

Tiobraid Árann

12,059

C08449

Comhairle Contae
Chill Chainnigh

Tionscadal Cloch Oghaim Chill Chainnigh
2020

Cill Chainnigh

3,000

C08450

Comhairle Cathrach
Bhaile Átha Cliath

Tionscadal na Staire Béil maidir le
Tochailt na Cé Adhmaid

Baile Átha Cliath – Cathair
Bhaile Átha Cliath

7,433

C08451

Comhairle Contae
Longfoirt

Suirbhé ar Oidhreacht Thionsclaíoch
Chontae Longfoirt – Céim 2 – Muilte
Arbhair agus Plúir

An Longfort

8,813

C08452

Comhairle Contae
Mhaigh Eo

Pleananna um Léarscáiliú Gnáthóg agus
Bainistíocht Bithéagsúlachta, Co. Mhaigh Eo

Maigh Eo

12,000

20,000

6,397

22,500
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Tionscadail Phlean Oidhreachta Contae na nÚdarás Áitiúil ar lean
Uimh.
Thagartha

Ainm an
Teideal an Tionscadail
Limistéir Údaráis Áitiúil
Fhaighteora 			

€

C08453

Comhairle
Contae Longfoirt

Tionscadal Suirbhé ar Bhogaigh an
Longfoirt 2020

An Longfort

4,725

C08454

Comhairle Contae
na Mí

Suirbhé ar Oidhreacht Thionsclaíoch na
Mí – Céim II – Staidéar Allamuigh

An Mhí

13,159

C08455

Comhairle
Cathrach agus
Contae Luimnigh

Scéimeanna Plandála Poiblí a Thacaíonn
le Pailneoirí

Luimneach

9,000

C08456

Comhairle Contae
an Chabháin

Líonra Reiligí Stairiúla an Chabháin 2020

An Cabhán

7,327

C08457

Comhairle Cathrach
na Gaillimhe

Oidhreacht na Gaillimhe i gCloch
Imleabhar 6: Clocha Pósta na
Gaillimhe 1570–1680

Gaillimh – Cathair na
Gaillimhe

C08459

Comhairle
Contae Shligigh

Tionscadal Seandálaíochta Pobail
Shligigh 2020

Sligeach

14,999

C08461

Comhairle Contae
Chill Mhantáin

Tionscadal Seandálaíochta Pobail
Chill Mhantáin

Cill Mhantáin

12,000

C08462

Oifig Oidhreachta
an Longfoirt

Tionscadal Oidhreachta Oideachais
Chontae an Longfoirt 2020

An Longfort

4,025

C08463

Comhairle
Contae Shligigh

Tuarascáil Chaomhnaithe agus
Caomhnú Mhainistir na hIascaí

Sligeach

C08465

Comhairle Contae
an Chabháin

Slí Órga an Chabháin –
gníomhaíochtaí 2020

An Cabhán

7,650

C08467

Comhairle Contae
Chill Mhantáin

Bithéagsúlacht Chill Mhantáin: Daoine
agus an Dúlra a Nascadh

Cill Mhantáin

9,707

C08468

Comhairle Contae
an Chabháin

Loch Uachtair a Thaiscéaladh 2020

An Cabhán

6,837

C08469

Comhairle Cathrach
na Gaillimhe

Tionscadal Taifeadta Reilige an Bhóthair
Mhóir agus Foilsiú an Tionscadail

Gaillimh – Cathair na
Gaillimhe

4,356

C08474

Comhairle Cathrach
na Gaillimhe

Scoil Allamuigh Bhliantúil Chathair
na Gaillimhe

Gaillimh – Cathair na
Gaillimhe

2,675

C08536

Comhairle Contae
Ráth an Dúin

Coill na Silíní – foilseachán do pháistí
maidir le stair baile nua

Dún Laoghaire/Ráth an Dúin

3,516

C08537

Contae Dhún
Laoghaire-Ráth
an Dúin

Plean Léirmhínithe Chaisleán Charraig
Mhaighin 2020

Baile Átha Cliath – Baile Átha
Cliath Theas

7,260

C08538

Comhairle Contae
Dhún LaoghaireRáth an Dúin

Guthanna Eile – Teach Marlaí agus
Teach Chábán tSíle – athnuachan
ar léiriú

Baile Átha Cliath – Dún
Laoghaire/Ráth an Dúin

4,538

IOMLÁN
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1,718

9,617

534,862

Scéim Deontais Oidhreachta Pobail
Uimh.
Thagartha

Ainm an
Teideal an Tionscadail
Limistéir Údaráis Áitiúil
Fhaighteora 			

€

CH08545

Réadlann Éan Inis
Trá Tholl

Léarscáiliú 3T, Suirbhé feithicle ón aer,
Suirbhé rochtana agus áineasa ar Oileán
Inis Trá Tholl, Co. Dhún na nGall

Dún na nGall

14,899

CH08549

Ionad Ealaíon
agus Oidhreachta
Bhrí Ghabhann

Tuarascáil ar Riocht Fuinnimh agus Plean
Feabhsúcháin Fuinnimh d’Ionad Ealaíon
agus Oidhreachta Naomh Seoirse, Baile
Mhistéala, Contae Chorcaí

Corcaigh – Contae Chorcaí

10,332

CH08569

Comhairle
Contae Chiarraí

Éide Mhílíste Chiarraí a Chaomhnú
i Músaem Chontae Chiarraí

Ciarraí

CH08580

Iontaobhas na
Coille Móire

Mainistir na Coille Móire – Plean
Caomhnaithe 2020 (Eaglais Nuaghotach
agus Gairdíní Victeoiriacha)

Gaillimh – Contae na Gaillimhe

CH08595

Iontaobhas
Oidhreachta
na hÉireann

Léasanna ó dheireadh an 18ú haois – go
luath sa 19ú haois a chaomhnú i gCartlann
Pháirc Bhéal na mBuillí i bPáirc Bhéal
na mBuillí agus i Músaem Náisiúnta an
Ghorta Mhóir

Ros Comáin

CH08599

Ionad Ceoil
Chomhaimseartha

CMC Cassette Digitisation Project
[Tionscadal Digitithe Caiséad CMC]

Baile Átha Cliath – Cathair
Bhaile Átha Cliath

9,188

CH08619

CLG Chuideachta
Oidhreachta
Bhaile Átha Í

Digitiú bhailiúchán an Mhúsaeim

Cill Dara

1,900

CH08631

Seoda Phort Láirge

Cás taispeántais chun an mheicníocht
de chloig ollmhór túirín ó thimpeall 1550,
an clog meicniúil is luaithe in Éirinn,
a thaispeáint go sábháilte.

Port Láirge

12,800

CH08634

Iontaobhas
Oidhreachta
na hÉireann

Cartlann Mhúsaem Talmhaíochta na
hÉireann: Caomhnú agus Rochtain
a Fheabhsú

Loch Garman

15,000

CH08635

Rogh-Bhéistrí
Eaglaisí Lissadell
agus Munninane

Tuarascáil Chaomhnaithe d’Eaglais na
hÉireann, Lissadell, Co. Shligigh

Sligeach

11,000

CH08638

Taisce Cheol
Dúchais Éireann

Boscaí Ceoil: Oidhreacht na gceoltóirí
traidisiúnta a chaomhnú

Baile Átha Cliath – Cathair
Bhaile Átha Cliath

5,600

CH08641

Tionscadal
‘12 O’Clock Hills’

Oibreacha deisiúcháin ar theachín cloiche
ag ‘12 O’Clock Hills’ i gCo. an Chláir

An Clár

14,000

CH08668

Cumann Seoirseach
Ráth Mealtain

Teach ar an Mala, oibreacha caomhnaithe
Ráth Mealtain 2020

Dún na nGall

15,000

CH08670

A K Ilen
Company Limited

Caomhnú agus athchóiriú chóiríocht/
limistéir faoin deic an árthaigh llen

Luimneach

6,000

CH08672

Dánlann Ealaíon agus
Chnuasach Uí Nialláin

Tionscadal Caomhnaithe Jack Butler Yeats

Sligeach

13,000

CH08676

Comhairle Contae
an Chláir

Tionscadal Rochtana Pobail Mhúsaem
an Chláir

An Clár

10,200

CH08682

Michael Davitt National
Memorial Co Limited

Aonaid Taispeána de Ghrád Caomhnaithe
le haghaidh déantán ag Músaem Micheál
Mhic Daibhéid

Maigh Eo

6,958

14,000

8,000

8,500
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Scéim Deontais Oidhreachta Pobail ar lean
Uimh.
Thagartha

Ainm an
Teideal an Tionscadail
Limistéir Údaráis Áitiúil
Fhaighteora 			

€

CH08683

Institiúid Scannán
na hÉireann

Tairseach Institiúid Scannán na hÉireann
do Thaisceadh Ábhair (Bailiúcháin
Dhigiteacha) – Media Shuttle

Baile Átha Cliath – Cathair
Bhaile Átha Cliath

CH08686

Cumann Spéartha
Dorcha Mhaigh Eo

Baile Uí Fhiacháin, Máistirphlean Soilsithe
Mhaigh Eo 2020

Maigh Eo

CH08702

Grúpa Tionscadal an
Oileáin Mhóir

Seomra Beairice a athchóiriú ag Bataire an
Longfoirt ar an Oileán Mór lena úsáid mar
ionad cuairteoirí 2020

Corcaigh – Contae Chorcaí

CH08706

CLG Fhorbairt
Chomhtháite na
Tuaithe, Oirdheisceart
na Gaillimhe

Tionscadal Uasghrádaithe 2020 ar
Thaispeántas Músaeim Theach na mBocht
in Éirinn

Gaillimh – Contae na Gaillimhe

CH08707

Ionad Oidhreachta
na mBodhar

Digitiú agus Caomhnú Leabhar
Miontuairiscí Stairiúla 1845–1953 agus
Doiciméid ghaolmhara de chuid Institiúid
na mBodhar, digitiú Claonchlónna Pláta
Gloine uathúla san áireamh

Baile Átha Cliath – Cathair
Bhaile Átha Cliath

7,740

CH08711

Iontaobhas Cathartha
Bhaile Átha Cliath

Caomhnú agus athchóiriú saisfhuinneoige
ó lár an 18ú haois – 67 Sráid Árainn Thoir,
Baile Átha Cliath 7

Baile Átha Cliath – Cathair
Bhaile Átha Cliath

15,000

CH09729

Feabhsú Pobail
Achadh Conaire
Mhullach na Bruíne

Suirbhé agus Tuarascáil Chaomhnaithe do
Scoil na Ceathrún Móire, Co. Shligigh

Sligeach

1,500

CH09731

Cumann Ríoga
Ársaíochta na hÉireann

Bailiúcháin Chumann Ríoga Ársaíochta
na hÉireann a chaomhnú agus rochtain
a fheabhsú

Baile Átha Cliath – Cathair
Bhaile Átha Cliath

11,756

CH09749

Banna Ceoil
Loch Garman

Teach Tionóil Chumann na gCarad, Loch
Garman, Plean Bainistíochta Caomhnaithe
agus Measúnú ar Fheidhmíocht
Fuinnimh 2020

Loch Garman

8,000

CH09765

Comhairle Contae
an Chabháin

Cásanna Taispeántais de Chaighdeán
Músaeim a cheannach do Chuimhneacháin
Stair an Dúlra ag Músaem Chontae
an Chabháin

An Cabhán

7,000

CH09768

Conair Chlógrafaíochta
Cheanannais

Caomhnú Bhailiúchán Oibreacha Priontála
Cheanannais, Ceanannas, Co. na Mí

An Mhí

7,500

CH09772

CLG Lárionad na
Toirbhearta Theas

Plás Nano De Nógla, Corcaigh, Plean
Feabhsúcháin Inrochtaineachta 2020

Corcaigh – Cathair Chorcaí

7,000

CH09777

Comhairle Pobail
Mhaigh Rua

Tuarascáil Bhaile agus Chaomhnaithe
maidir le Halla Mhuintir na Tíre Mhaigh
Rua 2020

Luimneach

3,700

CH09783

CLG an
Tionscadail Aerach

Ceannach trealaimh speisialaithe atá
ríthábhachtach chun caomhnú agus
rochtain ar bhailiúchán i gCartlann LADT
Chorcaí a fheabhsú

Corcaigh – Cathair Chorcaí

7,023

CH09798

Offaly Heritage
Centre Ltd

Feabhsúcháin Rochtana ar Stair agus
Cartlanna Uíbh Fhailí 2020

Uíbh Fhailí

13,000

CH09802

Ardeaglais
Naomh Chárthaigh

Leabharlann Chadáis – Lios Mór, Caomhnú
Bailiúcháin, Céim 1

Port Láirge

8,452
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6,160

14,900

2,144

14,500

Scéim Deontais Oidhreachta Pobail ar lean
Uimh.
Thagartha

Ainm an
Teideal an Tionscadail
Limistéir Údaráis Áitiúil
Fhaighteora 			

€

CH09806

Coláiste na Tríonóide,
Baile Átha Cliath

Taispeántas Leabhar Cheanannais agus na
Sean-Leabharlainne, tionscadal Rochtana
agus Ionchuimsithe 2020

Baile Átha Cliath – Cathair
Bhaile Átha Cliath

CH09808

Comhairle Pobail
na hAille

An Aill, Co. Bhaile Átha Cliath – Tionscadal
Caomhnaithe Reilige agus Sráidbhailte
2020

Baile Átha Cliath – Fine Gall

8,500

CH09837

Músaem agus Cumann
Stairiúil an Mhóta

Boscú Cartlainne a Cheannach do
Dhoiciméid agus Teicstílí leochaileacha

An Iarmhí

2,400

CH09842

Ionad Cultúr
agus Deartha

Plean Caomhnaithe agus Tuarascáil Bhaile
maidir le hIonad Oidhreachta na Naomh

Gaillimh – Contae na Gaillimhe

5,954

CH09843

Eaglais na hÉireann
(Loch Garman)

Tionscadal Rochtana do Dhaoine faoi
Mhíchumas, Eaglais Pharóiste Iúir

Loch Garman

CH09857

Stokeen Ltd t/s
D-Light Studios

D-Light Studios, Plean Bainistíochta
Caomhnaithe Lár na Cathrach Thuaidh,
Baile Átha Cliath 2020

Baile Átha Cliath – Cathair
Bhaile Átha Cliath

6,000

CH09863

Músaem agus
Cumann Forbartha
Pobail Leacaigh

Músaem Leacaigh – Iniúchadh
Bainistíochta Bailiúchán agus Oibreacha
Feabhsúcháin 2020

Gaillimh – Contae na Gaillimhe

3,500

CH09868

Cumann Staire agus
Seandálaíochta
Chill Mhuire

Caomhnú Déantán, Mhúsaem na Saoirse
Chill Mhuire 2020

Corcaigh – Contae Chorcaí

1,300

CH09891

Cumann Pobail
an Ghleanntáin

Measúnú Beantach Oileán an Harpúraigh

Corcaigh – Contae Chorcaí

4,154

CH09897

Comhairle Contae
Mhuineacháin

Músaem Chontae Mhuineacháin –
Caomhnú Bailiúchán Cartlainne agus
ceannach trealamh chun an bailiúchán
a dhoiciméadú le haghaidh úsáide ar líne

Muineachán

5,634

CH09922

Líonra Chorcaí do
Thaistealaithe Mná

Físeán beoite ar stair an Lucht Siúil

Corcaigh – Cathair Chorcaí

3,600

CH09941

Iontaobhas Brian Friel

Cultúr Ábhartha a bhaineann leis ‘The
Laurels’ le Brian Friel a dhoiciméadú,
na Gleannta

Dún na nGall

4,900

CH09945

CGL Theach na
mBocht agus Músaem
Talmhaíochta
Dhomhnach Mór

Iniúchadh Rochtana ar Theach na mBocht
Dhomhnach Mór 2020

Laois

2,000

CH09949

Cumann Forbartha
Mhóinteach Mílic

Tionscadal Caomhnaithe Músaeim 2020

Laois

10,000

CH09951

Ionad Ealaíon Sirius

Oibreacha Cobhsaithe Éigeandála
ag an Sciathán Thoir, an Sean-chlub
Luamhaireachta, an Cóbh, Co. Chorcaí

Corcaigh – Contae Chorcaí

14,993

CH09965

Comhairle Contae
Thiobraid Árann

Caomhnú agus Taispeáint Ábhair
shuntasaigh 1919–1921, Músaem Thiobraid
Árann, Samhain 2020

Tiobraid Árann

8,500

CH09978

Cumann Ríoga Bhaile
Átha Cliath

Caomhnú Ruga de dhéantús na hÉireann
Dhún Eimhire, ó thart ar 1928.

Baile Átha Cliath – Cathair
Bhaile Átha Cliath

IOMLÁN

10,000

15,000

12,000

430,187
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Tionscnamh na mBailte Stairiúla
Uimh.
Thagartha

Ainm an
Teideal an Tionscadail
Limistéir Údaráis Áitiúil
Fhaighteora 			

€

HT08428

Comhairle
Contae Chiarraí

Athnuachan faoi stiúir an phobail, Sráid
Deiní agus Plás Day, Trá Lí, Co. Ciarraí

Ciarraí

HT08460

Comhairle Contae
Ros Comáin

Athnuachan Cheathrú na Spuaice, Baile
Ros Comáin 2020

Ros Comáin

165,000

HT08472

Comhairle Contae
Mhuineacháin

Láithreacha Mainistreacha i mBaile
Oidhreachta Chluain Eois a fheabhsú

Muineachán

72,680

HT08477

Comhairle
Contae Shligigh

Athnuachan faoi Stiúir na hOidhreachta
ar Shráid Uí Chonaill, Sligeach (Céim 1)

Sligeach

HT08482

Comhairle Contae
Dhún na nGall

Tionscnamh na mBailte Stairiúla, Ráth
Mealtain, Contae Dhún na nGall

Dún na nGall

HT08485

Comhairle Contae
Mhaigh Eo

Scéim Feabhsúcháin na Croíaghaidhe
Stairiúla, Céim 2: Béal an Átha, Co.
Mhaigh Eo

Maigh Eo

126,256

HT09748

Comhairle
Contae Chiarraí

Oibreacha breise ar Shráid Deiní agus
Plás Day, Trá Lí, Co. Chiarraí

Ciarraí

105,498

HT09750

Comhairle
Contae Shligigh

Maoiniú Breise le haghaidh Oibreacha
Maisiúcháin, Sráid Uí Chonaill, Sligeach

Sligeach

HT09763

Comhairle Contae
Dhún na nGall

Maoiniú breise le haghaidh deisiúcháin
phráinneacha Chaomhnaithe ar The Old
Stewart Arms, Ráth Mealtain, Co. Dhún
na nGall

Dún na nGall

90,000

HT09764

Comhairle Contae
Chill Chainnigh

Tionscadal Athnuachana Oidhreachta
Challainn 2020

Cill Chainnigh

37,737

IOMLÁN
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200,000

140,270

200,000

13,251

1,150,692

Scéim Deontais ‘Uchtaigh Séadchomhartha’
Uimh.
Thagartha

Ainm an
Teideal an Tionscadail
Limistéir Údaráis Áitiúil
Fhaighteora 			

€

CH08542

Ionad Pobail Naomh
Ciaráin Leaba Shíoda

Tuarascáil Chaomhnaithe le haghaidh Bataire
Napoléon Chill Choirín, Leaba Shíoda (Seirbhís na
Séadchomharthaí Náisiúnta)

An Clár

8,000

CH08582

Coiste Reilige an
Chnoic Bhuí

Eaglais an Chnoic Bhuí, Co. Phort Láirge,
Oibreacha Comhdhlúthaithe, Céim 4 (Seirbhís na
Séadchomharthaí Náisiúnta)

Port Láirge

11,999

CH08624

Grúpa Oidhreachta Disert

Déantán/iarsma cloiche bró a chaomhnú
ag Disert, Co. Dhún na nGall (Seirbhís na
Séadchomharthaí Náisiúnta)

Dún na nGall

1,500

CH08632

Comhairle Pobail Chill
na Seanrátha

Taifeadadh digiteach leac uaighe d’Eaglais
an Rátha, Cill na Seanrátha (Seirbhís na
Séadchomharthaí Náisiúnta)

An Cabhán

3,300

CH08659

Grúpa Oidhreachta agus
Staire Dhún na nGall (na
Gleannta, Ard an Rátha,
Port Nua)

Suirbhé Éiceolaíochta ar Loughadoon, Co. Dhún
na nGall (Seirbhís na Séadchomharthaí Náisiúnta)

Dún na nGall

1,500

CH08684

Tionscadal Taighde
Chaisleán Mhaigh
Uí Ghadhra

Caisleán Mhaigh Uí Ghadhra – Caomhnú
Theach an Gheata, 2020 (Seirbhís na
Séadchomharthaí Náisiúnta)

Sligeach

10,000

CH09733

Eaglais Dhún na
Mainistreach

Athphointeáil ar Chuid den Chlogás ag Séipéal
Naomh Agaistín, Dún na Mainistreach (Seirbhís
na Séadchomharthaí Náisiúnta)

Port Láirge

10,000

CH09736

Clonaslee Community
Development
Association Ltd

Plean Caomhnaithe d’Eaglais agus Reilig Chill na
mBanbhán, Cluain na Slí

Laois

5,000

CH09743

Iontaobhas Cathartha
Chill Chainnigh

Séadchomhartha Reilig Naomh Muire
agus Suirbhé Éiceolaíochta (Seirbhís na
Séadchomharthaí Náisiúnta)

Cill Chainnigh

7,000

CH09775

Caomhnú Fhothrach
Eaglais Naomh Séamus

Caomhnú Fhothrach Eaglais Mheánaoiseach
an tSráidbhaile 2020 (Seirbhís na
Séadchomharthaí Náisiúnta)

Port Láirge

6,524

CH09801

Comhairle Pobail Ghleann
an Phréacháin

Suirbhé pobail ar shéadchomharthaí marbhlainne
i reilig Ard na Gaoithe Thiar, Co. Chorcaí (Seirbhís
na Séadchomharthaí Náisiúnta).

Corcaigh – Contae Chorcaí

3,250

CH09818

Iontaobhas Theach
an Rútaigh

Oibreacha deisiúcháin seachtracha ar Mhúsaem
agus Gairdín Theach an Rútaigh (Seirbhís na
Séadchomharthaí Náisiúnta)

Cill Chainnigh

7,000

CH09819

Forbairt Pobail
Fhiodh Ard

Plean Bainistíochta Caomhnaithe
Chaisleán Fhiodh Ard 2020 (Seirbhís na
Séadchomharthaí Náisiúnta)

Loch Garman

6,000

CH09885

Ciste Pobail Shiúracha
Naomh Louis

Caisleán Bellews, Chaisleán Dhún Dealgan,
Co. Lú; plean sábháilteachta tine agus plean
rochtana do dhaoine atá faoi mhíchumas
(Seirbhís na Séadchomharthaí Náisiúnta)

Lú

5,000

CH09903

Bailte Slachtmhara Bhaile
Chaisleáin an Róistigh

Suirbhé pobail ar shéadchomharthaí
marbhlainne i reilig Naomh Muire, Bhaile
Chaisleáin an Róistigh, Co. Chorcaí (Seirbhís na
Séadchomharthaí Náisiúnta)

Corcaigh – Contae Chorcaí

3,300

CH09943

Cumann Staire Ard Catha
agus Chluain Ailbhe

Suirbhé agus taifeadadh ar Uaigheanna
Stairiúla Ard Catha, Chluain Ailbhe (Seirbhís na
Séadchomharthaí Náisiúnta)

An Mhí

3,250

IOMLÁN

92,623

Deontais Ailtireachta
Uimh.
Thagartha
D09995

Ainm an
Teideal an Tionscadail
Limistéir Údaráis Áitiúil
Fhaighteora 			
Leo agus Eileen Casey

Deisiúcháin phráinneacha dín ar Áitreabh
Feirme Mhaigh Ghlas, Co. Loch Garman

€

Loch Garman

IOMLÁN
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Lána an Teampaill, Cill Chainnigh
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