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1. Réamhrá
1.1 Tá tús curtha againn leis an bpróiseas chun Plean Áitiúil Eacnamaíoch agus Pobail a ullmhú a chlúdaigh an
(LECP). Tógfaidh sé seo ar an bPlean roimhe seo1 agus cuirfear in ionad é, tréimhse

2016 – 2021.
1.2 Leagfaidh an PÁEP nua amach, don tréimhse 2023 – 2028, na cuspóirí agus na gníomhartha a chreidimid
a theastaíonn chun forbairt eacnamaíoch agus forbairt áitiúil agus pobail Chontae Chill Chainnigh a chur
chun cinn agus tacú leo.

Forbhreathnú ar an bpróiseas
1.3 Táimid ag tús próisis 9 go 12 mhí a thiocfaidh chun críche le foilsiú PÁEP nua. Leagann Treoirlínte náisiúnta
20212 amach i bhfoirm léaráide an próiseas a gceanglaítear orainn a leanúint. Déantar é seo a
mhacasamhlú i bhFíor 1.1.
Fíor 1.1: Céimeanna Forbartha an PÁEP

Foinse: Treoirlínte an PÁEP, 2021

1
2

https://kilkennycoco.ie/eng/your_council/lcdc/lecp-plan/
Rialtas na hÉireann (2021) Treoirlínte do Phleananna Áitiúla Eacnamaíocha agus Pobail 2021
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1.4

Léiríonn an doiciméad seo ár Ráiteas Socheacnamaíoch, arna ullmhú mar aschur Chéim 1 mar a
thaispeántar sa léaráid roimhe seo. Soláthraíonn sé achoimre ar na staitisticí agus ar an anailís is déanaí
atá curtha le chéile againn chun é seo agus straitéisí eile a threorú. Cuireann an fhianaise seo san
áireamh an mhonatóireacht agus an measúnú ar an PÁEP a bhí againn roimhe seo3

,

tugann sé léargas tábhachtach dúinn ar na deiseanna agus na dúshláin leanúnacha a gcaithfidh duine eile
a ionadú freagairt dóibh.
1.5 Leagtar amach sa doiciméad seo ár dtuairimí tosaigh ar na Spriocanna Ardleibhéil a chreidimid gur cheart
dúinn féachaint lena mbaint amach tríd an PÁEP seo. Aithníonn na Spriocanna seo na dúshláin shóisialta
agus eacnamaíocha níos leithne atá os ár gcomhair le blianta beaga anuas, atá le sárú againn i gcónaí
agus gan dabht a bheidh romhainn thar shaolré an PÁEP nua.
1.6

Agus na Spriocanna seo á bhforbairt againn, thapíomar an deis machnamh a dhéanamh ar na cinn a
leagamar amach inár bPÁEP roimhe seo. Trínár bpróisis mheastóireachta, tá sé soiléir cé go bhfuil dul
chun cinn inléirithe déanta againn maidir le hoibriú i dtreo na Spriocanna a leag muid amach dúinn féin, go
leanann na mianta a léiríonn siad mar obair atá ar siúl. muid
léiríodh é seo trí féachaint le hAidhmeanna roimhe seo a oiriúnú nuair is cuí agus ag féachaint freisin
don PÁEP nua breathnú ar an todhchaí maidir le hathruithe tosaíochta agus deiseanna agus dúshláin
nua.

1.7

Tá sé tábhachtach go mbeidh na Spriocanna a leagaimid orainn féin dírithe, ábhartha go háitiúil,
réalaíoch ach ardmhianach. Iarraimid aiseolas agus tuairimí uait ar na Spriocanna seo. Beidh do
léargas ríthábhachtach chun a chinntiú go léiríonn siad na haidhmeanna seo, as a dtiocfaidh Plean a
d’fhéadfadh tionchar bríoch a bheith aige chun ligean d’ionadaithe ón gComhairle, ó phobail agus ó
ghnólachtaí oibriú le chéile ionas go dtacóidh ár n-infheistíochtaí le caighdeán maireachtála níos fearr do
dhaoine a bhfuil cónaí orthu agus ag obair sa Chontae.

1.8 Tá na chéad chéimeanna eile leagtha amach againn i gCuid 6 den doiciméad seo, lena n-áirítear ár gcúram

breithniú ar an aiseolas agus ar na freagraí a fhaighimid ar an gcomhairliúchán ar an doiciméad seo.
Mar a léiríonn Fíor 1.1, tabharfaimid cuntas ar na freagairtí a fhaighimid agus an PÁEP nua á ullmhú
againn, ag comhtháthú ár Spriocanna Ardleibhéil dearbhaithe agus ár gCuspóirí Inbhuanaithe ailínithe.
Ina dhiaidh sin déanfar Plean Forfheidhmithe a ullmhú ina dtabharfar breac-chuntas ar na gníomhaíochtaí
sonracha, faoi cheangal ama agus intomhaiste a bheidh le seachadadh thar shaolré an Phlean bunaithe ar
thosaíocht atá bunaithe ar fhianaise agus na hacmhainní atá againn á gcur san áireamh. agus bí ag súil
go mbeidh sé ar fáil dúinn.

Cill Chainnigh a thabhairt isteach

1.9

Is contae meánmhéide intíre é Contae Chill Chainnigh atá suite i ndeisceart Laighean, a chlúdaíonn
beagán faoi bhun 2,100 ciliméadar cearnach. Tá Contae Chill Chainnigh mar chuid de Réigiún nuachumraithe an Deiscirt agus tá sé suite go straitéiseach laistigh den leath theas den stát. Tá rochtain
dhíreach ag an gcontae ar Mhuir Éireann, trí Chalafort Belview ar an tSiúir agus trí Ros Mhic Thriúin ar
an mBearú.

3

Tá an mheastóireacht ar an PÁEP 2016-2021 laistigh de dhá thuarascáil a d’ullmhaigh an CPS agus an LCDC, is iad sin

an 'Plean Cur Chun Feidhme Eacnamaíoch an PÁEP 2016 – 2021: Nuashonrú Deireadh an Chláir' (SPC1 – 25.03.22) agus an '4ú
Tréimhse Tuairiscithe – Plean Pobail’ (LCDC, Márta 2022)
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1.10 Is í Cathair Chill Chainnigh an lonnaíocht is mó sa chontae agus tá sí chun tosaigh sa gheilleagar áitiúil.
Tá sé gar do Bhaile Átha Cliath (115km) agus mórionaid uirbeacha eile lena n-áirítear Corcaigh
(145km), Luimneach (110km) agus Port Láirge (48km). Tá Cill Chainnigh gar freisin d’Aerfort
Idirnáisiúnta na Sionainne (155km) agus Port Euro Ros Láir (105km).
1.11 Ritheann an Fheoir trí Chathair Chill Chainnigh agus leathnaíonn sí an contae ar ais thuaidh-theas.
Is teorainneacha nádúrtha iad na Bearú agus an tSiúir ar an taobh thoir agus laisteas den chontae, faoi
seach.
Fíor 1.2: Comhthéacs Suímh Chill Chainnigh

1.12 Mar chuid de na hathchóirithe rialtais áitiúil, tá Contae Chill Chainnigh roinnte ina 4 thoghcheantar
agus 4 Cheantar Bardasach, is iad sin Ceantar Bardasach Challainn/Bhaile Mhic Andáin, Ceantar
Bardasach Chaisleán an Chomair, Ceantar Bardasach Chathair Chill Chainnigh agus Ceantar
Bardasach Bhaile an Phoill (Fíor 1.3).
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Fíor 1.3: Léarscáil de Chill Chainnigh a thaispeánann toghcheantair agus rannáin

1.13 Tá Contae Chill Chainnigh suite laistigh de Réigiún an Deiscirt laistigh den Chreat Pleanála Náisiúnta
(NPF) a sholáthraíonn straitéis chun fás agus forbairt a mhúnlú in Éirinn go dtí 2040. Tá trí réigiún
cathrach eile i Réigiún an Deiscirt, agus tá Contae Chill Chainnigh suite laistigh den Deisceart-.
Thoir mar aon le Contaetha Cheatharlach, Phort Láirge agus Loch Garman. Aithnítear Port Láirge mar
phríomhchathair. Tugann an NPF faoi deara, cé go bhfuil struchtúr láidir uirbeach ag an bhfo-réigiún, gur
ceantar tuaithe é go leor den cheantar agus go bhfuil cuid de na talamh talmhaíochta is táirgiúla in Éirinn
san áireamh.
1.14 Sainaithnítear ann deiseanna réigiúnacha tábhachtacha maidir le fás a ghiaráil a bhaineann le nascacht láidir
náisiúnta agus idirnáisiúnta, go háirithe trí chalafoirt atá gar do Mhór-Roinn na hEorpa; Institiúidí
Ardoideachais (HEIanna) a neartú; agus fostaíocht agus forbairt tithíochta a chothromú tuilleadh i
bpríomhlonnaíochtaí agus i mbailte Contae, agus tuigtear go n-áirítear leis seo Cathair Chill Chainnigh.
Tugann sé faoi deara go gcaithfidh fás den sórt sin
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a bheith bunaithe ar bhonneagar agus ar cháilíocht na beatha, seachas ar chomaitéireacht fhada go Baile
Átha Cliath.

An Comhthéacs Náisiúnta, Réigiúnach agus Áitiúil
1.15 Is é cuspóir na bPÁEPanna, dá bhforáiltear san Acht um Athchóiriú an Rialtais Áitiúil, 2014, na cuspóirí agus na
gníomhartha is gá a leagan amach, ar feadh tréimhse sé bliana, chun forbairt eacnamaíoch agus forbairt
áitiúil agus pobail na nithe ábhartha a chur chun cinn agus tacú leo. limistéar údaráis áitiúil, ag an údarás
áitiúil go díreach agus i gcomhpháirtíocht le geallsealbhóirí forbartha eacnamaíochta agus pobail eile.

1.16 Ní mór don PÁEP a bheith mar chuid den phróiseas foriomlán um chlaochlú náisiúnta atá leagtha amach i
dTionscadal Éireann 2040 agus a chuimsíonn an NPF, a tugadh isteach thuas, agus an Plean Forbartha
Náisiúnta (NDP), chomh maith le Tithíocht do Chách: Plean Nua Tithíochta d’Éirinn. . Ní mór dó freisin
príomhchreat a sholáthar trína ndéanfar an próiseas náisiúnta chun bonn reachtúil a fhorbairt d’idirghabháil
athraithe aeráide lena n-áirítear an Bille um Ghníomhú ar son na hAeráide agus um Fhorbairt Ísealcharbóin
(Leasú) 2021 agus cur i bhfeidhm leanúnach na bPleananna Gníomhaíochta Aeráide ag leibhéal áitiúil.

1.17 Agus na dúshláin eacnamaíocha atá le sárú le blianta beaga anuas á n-aithint, ní mór don PÁEP na
gníomhartha agus na tosaíochtaí a forbraíodh go náisiúnta a aithint freisin chun Éire a chur ar bhealach
chun geilleagar náisiúnta níos athléimní a chruthú, ag aithint tábhacht an gheilleagair tuaithe san aistear seo.
Mar sin caithfidh sé cabhrú le gníomhartha ábhartha a thabhairt ar aghaidh a eascraíonn as an bPlean
Téarnaimh agus Athléimneachta Náisiúnta, an Plean Téarnaimh Eacnamaíoch Náisiúnta agus Ár dTodhchaí
Tuaithe – Beartas Forbartha Tuaithe 2021-2025.
1.18 Ina theannta sin, mar a shonraítear in Airteagal 66B den Acht um Athchóiriú 2014 thuasluaite, ní mór é a fhorbairt i
gcomhthéacs phrionsabail na forbartha inbhuanaithe, lena n-áirítear
na 17 Sprioc Forbartha Inbhuanaithe (SDGanna) atá leagtha amach i gClár Oibre 2030 na NA um
Fhorbairt Inbhuanaithe. Aithnítear leis seo go bhfuil gealltanais tugtha ag Rialtas na hÉireann sa Chlár
don Rialtas – Ár dTodhchaí Roinnte 2020 agus sa Phlean Forfheidhmithe Náisiúnta um Spriocanna Forbartha
Inbhuanaithe 2018 chun a chinntiú go ndéantar na SDGanna a mheas go hiomlán i ngach beartas agus
próiseas pleanála Rialtais.
1.19 Mar chreatlach d’fhorbairt eacnamaíoch agus pobail limistéar an údaráis áitiúil, is é an PÁEP an príomh-mheicníocht
ar an leibhéal áitiúil chun na gníomhartha ábhartha a eascraíonn as straitéis náisiúnta a thabhairt chun cinn ach
freisin, straitéis agus beartais réigiúnacha a bhfuil sainchúram áitiúil acu, rud atá tábhachtach freisin. Áirítear
leis seo, mar shampla, an Straitéis Réigiúnach Spáis agus Eacnamaíoch (RSES) do Réigiún an Deiscirt.
Aithníonn an straitéis seo Cill Chainnigh mar phríomhbhaile ag aithint a ról mar thiománaí réigiúnach
féinchothabhála agus mar phríomhionad do sheachadadh seirbhísí poiblí chomh maith lena ról eacnamaíoch
agus gnó agus feidhm mhiondíola ar ord níos airde. Tacaíonn Beartas RPO 11 den RSES leis an údarás áitiúil
fás os cionn 30% a dhíriú ar Chathair Chill Chainnigh, faoi réir anailíse acmhainne agus inbhuanaitheachta.

1.20 Comhoibriú agus comhoibriú réigiúnach le húdaráis áitiúla an Oirdheiscirt ar an eochair
tá tionscadail feabhsúcháin bhonneagair agus réigiúnach ríthábhachtach do Chill Chainnigh. Tá roinnt
tosaíochtaí réigiúnacha aitheanta ag an bhFóram Céad Shaoránaigh lena n-áirítear fócas ar fheabhsú Oifig
an IDA; Infheistíocht i gcalafoirt an Oirdheiscirt
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(Béalradharc agus Ros Láir); an tionscadal uasghrádaithe ar an N24/N25 agus ar Ollscoil
Teicneolaíochta an Oirdheiscirt (SETU).
1.21 Ó thaobh na háite de, caithfidh an PÁEP seo a bheith comhsheasmhach le croístraitéis agus cuspóirí
Phlean Forbartha Cathrach agus Contae Chill Chainnigh 2021-2027 agus an Phlean Corparáideach
2019 – 2024 atá ann cheana féin agus cuideoidh sé, agus é á chur i bhfeidhm, le seachadadh a
shainaithnítear faoi láthair. agus gníomhartha atá ag teacht chun cinn laistigh de na doiciméid seo. Ní
mór caidreamh a bheith ag an PÁEP freisin le roinnt dár straitéisí áitiúla eile atá níos bunaithe ar thopaicí,
agus déanfar roinnt acu a athnuachan agus a athchuairt thar shaolré an PÁEP. Déanfaidh an Plean
Forfheidhmithe, a bheidh in éineacht leis an PÁEP deiridh, na naisc idir na doiciméid straitéiseacha áitiúla
seo a shoiléiriú trína ghníomhartha sainaitheanta.

Struchtúr an Ráitis seo
1.22 Tá an ráiteas seo ceaptha chun cuidiú le comhrá leanúnach a thosú lena chinntiú go mbeidh an deis ag gach
duine ar mian leis cuidiú leis an PÁEP deiridh a mhúnlú. Tá sé mar bhonn le próiseas comhairliúcháin a
thosóidh i samhradh 2022.
1.23 Chun cabhrú leis an bpróiseas chun léargas agus aiseolas a fháil, tá an ráiteas seo struchtúrtha
a chur san áireamh i:

•

Cuid 2 achoimre ar na príomhbhuaicphointí socheacnamaíocha. Tá siad seo ceaptha chun
blaiseadh a thabhairt ar na príomhcheisteanna agus ar na príomhdheiseanna atá roimh ár
ngnólachtaí agus ár bpobail, ag tabhairt tuiscint ar conas a d’athraigh príomhtháscairí le himeacht
ama.

•

Cuid 3 ár ndriogadh an fhaisnéis seo ina láidreachtaí, laigí, deiseanna agus bagairtí
(SWOT). Níl sé i gceist go gcuimseofaí iad seo ar fad agus fáiltímid roimh aon ábhar
breise nó machnamh orthu sin a aithnítear.

•

Cuid 4 ár smaointe atá ag teacht chun cinn ar na Spriocanna Ardleibhéil a leagfaimid orainn féin
chun ár SWOT a sheachadadh.

•

Míniúchán comhlántach breise i Mír 5 chun na Spriocanna Ardleibhéil a chosaint, ag tosú
freisin ag aithint cuspóirí bunúsacha a sholáthróidh an creat le haghaidh torthaí gaolmhara
cuí a mheasaimid a bheidh riachtanach chun iad a bhaint amach agus monatóireacht a
dhéanamh orthu.

•

Mír 6 na chéad chéimeanna eile i bpróiseas fhorbairt an PÁEP, rud a thugann breacchuntas ar an gcaoi a n-úsáidfear aiseolas ó pháirtithe leasmhara, pobail agus rannpháirtíocht
chun an PÁEP agus an Plean Forfheidhmithe a théann leis a fhorbairt.
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2. Buaicphointí Socheacnamaíocha
Déimeagrafaic agus Tithíocht
2.1 Tá thart ar 103,685 duine ina gcónaí i gContae Chill Chainnigh faoi láthair, de réir réamhthorthaí Dhaonáireamh
20224 . Cé go bhfuil méadú tagtha ar an daonra ón Daonáireamh deireanach in 2016, bhí an ráta fáis (4.5%)
ar an dara ceann ab ísle as 26 contae an stáit, rud beag chun tosaigh ar Chontae Dhún na nGall amháin. I
gcodarsnacht leis sin, tháinig méadú 7.6% ar dhaonra an stáit sa tréimhse seo.

2.2

Bhain timpeall 61% den fhás daonra a taifeadadh i gContae Chill Chainnigh idir blianta an Daonáirimh le méadú
nádúrtha, de réir mar a bhí breitheanna níos airde ná básanna. Bhí cuntas ar an gcuid eile
de réir glan-imirce, cé gur díol suntais é – agus léirithe i bhFíor 2.1, áit a bhfuil Cill Chainnigh lipéadaithe
mar “KK” – go raibh an ráta inimirce glan íseal go leor i gcomparáid le contaetha eile, bunaithe ar
ráta caighdeánaithe in aghaidh an 1,000. áitritheoirí.
Fíor 2.1: Meánmhéadú Nádúrtha Bliantúil agus Glan-Imirce Measta in aghaidh an 1,000 Cónaitheoir
(2016-22)

KK

Foinse: CSO

2.3 Tugann an RSES réamh-mheastacháin oifigiúla isteach, arna bhforbairt ag an Rannóg Eacnamaíochta agus Sóisialta

Institiúid Taighde (ESRI), atá bunaithe go dtí 2016 ach a thugann le tuiscint go bhféadfadh suas le 110,000
cónaitheoir a bheith i gContae Chill Chainnigh faoi 2026. Tá an réamh-mheastachán seo eachtarshuite ag
an gComhairle chun meastachán a dhéanamh go bhféadfadh timpeall 111,077 cónaitheoir a bheith ann in
2027, agus mar sin tá d’fhéadfadh thart ar 112,154 cónaitheoir a bheith ann in 2028 – an cluiche ceannais

4

CSO (2022) Daonáireamh 2022 - Réamhthorthaí
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bhliain a bheidh le clúdach ag an PÁEP nua – bunaithe ar an loighic chéanna5 . Dhéanfadh sé seo an
daonra thart ar 8.2% níos mó ná mar a bhí sé in 2022.
2.4

Bhí cónaí ar chónaitheoirí i gceann de na 41,279 áitreabh a bhí ar fud an Chontae in 2022, agus
tháinig méadú timpeall 5.2% ar an stoc tithíochta ó 20166 . Léiríonn sé seo fás ar ráta a sháraigh gach
ceann seachas deich gcinn de 26 contae an stáit, ag druidim le meán an stáit de 6.0%.

Fíor 2.2: Fás ar an Stoc Tithíochta a Thagarmharcáil (2016-22)
14%
12%
10%
8%

6.0%
5.2%

6%
4%
2%
0%

contaetha

Stáit

Foinse: CSO
2.5

Taifeadadh timpeall 1,619 teaghlach ar Liosta Tithíochta Chontae Chill Chainnigh in 2021, tar
éis dóibh a bheith faofa le haghaidh tacaíochta tithíochta sóisialta. Bhí sé seo ar an líon is lú ó 2010, le
líon na dteaghlach ar an liosta ag titim i gcónaí bliain ar bhliain le cúig bliana anuas7 . In ainneoin na
treochta dearfacha seo, tuairiscíodh go raibh beagnach 300 teaghlach gan dídean ó Aibreán 2022.

2.6

Ó thaobh eitneachta de, rangaíodh an chuid is mó de chónaitheoirí an Chontae (88%) mar
“Ghaelach Bán” i nDaonáireamh 2016, agus sonraí coibhéiseacha ó 2022 fós le foilsiú8 .
Bhí cúlra “Bán” eile ag 8% eile, lena n-áirítear líon beag taistealaithe Éireannacha (0.6%).
Bhí eitneachas Dubh nó Áiseach ag formhór na bhfuílleach, gan an líon beag nár fhreagair an cheist
seo a áireamh (1.5%).

5

Ríomh an Chomhairle an meánfhás daonra bliantúil idir 2016 agus 2026 (1,077) agus chuir sí é sin le

an dara ceann le teacht ar mheastachán do 2027, mar sin tá an rud céanna déanta anseo chun meastachán do 2028 a tháirgeadh
6
7

CSO (2022) Daonáireamh 2022 - Réamhthorthaí
Áirítear i dTábla 13 de Straitéis Tithíochta Chill Chainnigh (2021-27) na huimhreacha ar an liosta tithíochta don tréimhse 2010 – 2019.

Deimhníonn sonraí le trí bliana anuas gur tháinig laghdú leanúnach ar an líon: 2019 – 1,988 teaghlach, 2020 – 1,899 teaghlach, 2021 –
1,619 teaghlach
8

Tá sé tugtha le fios ag an bPríomh-Oifig Staidrimh go bhfoilseofar na chéad torthaí ‘oifigiúla’ ó Dhaonáireamh 2022 idir Aibreán 2023 agus

Nollaig 2023. Tá na tréimhsí ama seo lasmuigh den chlár chun an PÁEP seo a ullmhú.
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An Geilleagar Áitiúil agus an Lucht Saothair
2.7 Bhí timpeall 4,691 fiontar ag Contae Chill Chainnigh sa gheilleagar gnó príobháideach in 2020, de réir
an tSuirbhé Déimeagrafaíochta Gnó. Bhí sé seo ar an gceann is mó a taifeadadh in aon bhliain ó 2008 ar
a laghad, tar éis fás de thart ar 15% ón íseal a taifeadadh in 2014.
Tá Cathair Chill Chainnigh ar an 8ú fostóir is mó sa stát agus tá uaillmhian aici a bheith ar an gcathair is
fearr le maireachtáil in Éirinn.
Fíor 2.3: Athrú ar Líon na bhFiontar i gContae Chill Chainnigh
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Foinse: Suirbhé Déimeagrafaíochta Gnó
2.8 Bhí níos lú ná deichniúr fostaithe ag thart ar 93% de ghnóthaí an Chontae, rud a bhí beagán níos
airde ná meán an stáit de 92%. Níor fhostaigh ach sé ghnó níos mó ná 250 duine, agus bhí
gnólachtaí den sórt sin beagnach leath chomh forleithne agus a fheictear go náisiúnta9 . Áiríonn sé
seo tearc-ionadaíocht ar ghnóthaí IDI, agus príomhthosaíocht do Chill Chainnigh ná forbairt
straitéiseach tionscnamh infheistíochta mar Cheathrú na Mainistreach agus Calafort Belview ionas go
mbeidh an bonneagar i bhfeidhm le haghaidh infheistíochta FDI.
2.9

Bhí gnólachtaí a fhostaíonn níos mó ná 50 duine chomh coitianta sa Chontae ná ar fud an stáit,
ach tá méadú suntasach tagtha ar líon na ngnólachtaí ó 2014 beagnach leath (47%).

2.10 Bhí breis agus ceathrú de ghnóthaí an Chontae (26%) ag feidhmiú san earnáil tógála, atá níos mó go
comhréireach ná meán an stáit (22%) agus a d’fhás a bhonn gnó de thart ar 20% ó 2014. Beagnach an
cúigiú cuid de ghnólachtaí (19 %). %) atá san earnáil mhórdhíola agus mhiondíola, atá mar an
gcéanna níos mó ná mar atá sé go náisiúnta (17%) ach a d’fhás ag ráta i bhfad níos moille de 5%. Tá
gníomhaíochtaí gairmiúla, eolaíocha nó teicniúla i gceist le thart ar an séú cuid de ghnóthaí an
Chontae (16%), rud atá beagán níos ísle ná meán an stáit (17%) ach go háirithe ag fás níos mó ná an
ceathrú cuid (26%) ó 2014. Níl aon earnáil amháin eile freagrach as. do níos mó ná 8% de ghnóthaí
príobháideacha an Chontae.

9

Bhí thart ar 0.24% de ghnóthaí an stáit fostaithe níos mó ná 250 duine in 2020, i gcomparáid le 0.13% i gContae Chill

Chainnigh
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2.11 Bhí beagnach 3,500 duine fostaithe in earnáil talmhaíochta, foraoiseachta agus iascaireachta an
Chontae ó Dhaonáireamh 2016, méadú de thart ar 3% ó 2011. Le blianta beaga anuas tá fás tagtha
ar líon na bhfeirmeacha móra, thar níos mó ná 50 heicteár, agus laghdú. i líon na bhfeirmeacha beaga.
Is ionann foraoisí agus timpeall 11% de thalamh inúsáidte an Chontae agus baineann an chuid is mó
de seo (82%) le foraoiseacht tráchtála, ag teacht in aibíocht sna fiche bliain atá romhainn.

2.12 Mheall an Contae 727,000 turasóir in 2019, an bhliain iomlán dheireanach nach raibh aon tionchar ag
Covid-19 uirthi. Bhí sé seo roinnte go measartha cothrom idir turasóirí intíre agus idirnáisiúnta, cé go
raibh an chéad cheann beagán níos forleithne ag déanamh suas 53% den iomlán seo. Ba í Cill Chainnigh
an dara ceann scríbe gearrsosa baile is mó éileamh in Éirinn agus thacaigh an Chathair le líon suntasach
féilte agus imeachtaí. Tá píblíne láidir de cheadanna pleanála do sheomraí breise óstáin laistigh den
Chathair, agus má sheachadtar iad leanfaidh sé ag cur le cumas Chill Chainnigh freastal ar líon méadaithe
turasóirí ar sosanna thar oíche.

2.13 Bhí idirlíon leathanbhanda ag dhá thrian ar a laghad (65%) de mhuintir an Chontae
nasc mar a bhí i nDaonáireamh 2016, ag titim beagán faoi bhun mheán an stáit10 (71%).
Cé nach bhfuil aon sonraí níos deireanaí ar fáil don Chontae, creidtear go bhfuil méadú tagtha ar an
dara ceann go dtí an pointe ina raibh leathanbhanda seasta ag 85% de theaghlaigh ar fud na
hÉireann ó 2021. Go háirithe i gcomparáid leis an bhfigiúr a tuairiscíodh do Réigiún an Oir-Dheiscirt
amháin. , a bhfuil Contae Chill Chainnigh mar chuid de11 (84%).
2.14 Léiríodh i nDaonáireamh 2016 go bhfuil laghdú tagtha ar leibhéil ghnóthachtáil oideachais níos ísle i
gContae Chill Chainnigh, mar atá sa stát i gcoitinne, agus go bhfuil leibhéil ghnóthachtála
oideachais tríú leibhéal ag dul i méid. Mar sin féin, lean an Contae ar aghaidh ag titim chun deiridh ar
mheán an stáit d’oideachas tríú leibhéal (36/40%) cé go bhfuiltear ag súil go mbeidh bunú Ollscoil
Teicneolaíochta an Oirdheiscirt (SETU) i mBealtaine 2022 – ag cruthú an chéad ollscoil dá leithéid sa
réigiún. tionchar dearfach maidir le líon níos mó cónaitheoirí a spreagadh chun leanúint ar aghaidh ag
staidéar.
2.15 Tháinig laghdú ar dhaonra Chill Chainnigh in aois oibre, idir 20 agus 34 bliain d’aois, thar na cúig
bliana go dtí Daonáireamh 2016. Tharla sé seo freisin ar fud an stáit ach ag ráta beagán níos lú
suntasaí (11/13%). Níl sonraí coibhéiseacha ó Dhaonáireamh 2022 ar fáil go fóill.

Sláinte agus Folláine
2.16 Thuairiscigh thart ar 89% de chónaitheoirí an Chontae go raibh siad go maith nó go han-mhaith
sláinte ag Daonáireamh 2016, rud a sháraigh meán an stáit de 87%. Thuairiscigh níos lú ná 2% go raibh
drochshláinte nó an-drochshláinte orthu. Bhí sé seo comhsheasmhach go ginearálta le torthaí an
Daonáirimh roimhe seo.
2.17 Thuairiscigh timpeall 13% de chónaitheoirí go raibh míchumas amháin ar a laghad acu ó 2016, rud a
thit beagán faoi bhun mheán an stáit (14%). Bhí breis agus trian de na cónaitheoirí seo (37%) 65 bliana
d’aois nó níos sine, agus bhí 66% 45 bliain d’aois nó níos sine.

10
11

Is figiúirí íosta iad seo ó tharla “níor dúradh é seo” i roinnt freagraí
CSO (2021) Clúdach agus Úsáid Idirlín in Éirinn 2021
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2.18 Bhí deacracht ag beagnach leath (46%) díobh siúd a thuairiscigh míchumais le pian, le anáil nó le tinneas
ainsealach eile, agus bhí deacrachtaí ag beagán níos lú (43%) le gníomhaíochtaí fisiceacha bunúsacha. Bhí
deacracht foghlama ag ceathrú.
2.19 Bhí níos lú ná leath chomh dóchúil go n-oibreodh daoine faoi mhíchumas leis an daonra i gcoitinne
(22/53%) agus níos lú ná a leath chomh dóchúil go mbeidh rochtain acu ar charr nó ar veain (8/20%). Bhí
timpeall 15% ina gcónaí i dtithíocht shóisialta i gcomparáid le 9% den daonra i gcoitinne.
Díothacht, Bochtaineacht agus Eisiamh Sóisialta
2.20 Tháinig méadú suntasach ar dhíothacht i gContae Chill Chainnigh thar na cúig bliana go dtí 2011, tar éis
chliseadh eacnamaíoch na bliana 2008. Tharla téarnamh páirteach sa tréimhse ina dhiaidh sin go dtí 2016,
cé gur lean leibhéil díothachta ag sárú meán an stáit. D’aicmigh scór díothachta coibhneasta Chontae Chill
Chainnigh12 de -0.3 scór an Chontae
tomhas rachmais mar ‘beagán faoi bhun an mheáin’ in 2016 i gcomparáid le meán an stáit bhonnlíne
de 0.9 (‘beagán os cionn an mheáin’)
2.21 Ar fud an Chontae, raon scóir thar na 113 Toghroinn ar fad ó chatagóirí 'Míbhuntáiste' go 'Saibhir'. Ag leibhéil
gheografacha níos airde, áfach, is féidir pócaí díothachta coibhneasta a cheilt. San iomlán tá 2,763 duine ina
gcónaí laistigh de Cheantair Bheaga a thagann faoin gcatagóir ‘An-Díothach’.

2.22 Agus tuismitheoirí aonair go ginearálta i mbaol níos mó ó thaobh na bochtaineachta agus an eisiaimh shóisialta, is díol suntais é

go raibh timpeall 4,260 teaghlach i gContae Chill Chainnigh faoi cheannas tuismitheoirí aonair mar a bhí i
nDaonáireamh 2016. B'ionann é seo agus timpeall 18% de na teaghlaigh go léir agus thit sé faoi mheán an stáit
de 20%.
2.23 Tá laghdú de réir a chéile ar líon na gcoireanna a taifeadadh sa
Rannán Garda Chill Chainnigh/Cheatharlach. Taifeadadh timpeall 5,140 coir in 2019 i gcomparáid le 8,590 in
2010, agus thit sé seo níos mó go 4,370 in 2020 cé go bhféadfadh sé go raibh tionchar aige seo ar
shoghluaisteacht laghdaithe le linn na paindéime.
Athrú Aeráide agus Fuinneamh
2.24 Déanann Straitéis na Comhairle um Oiriúnú don Athrú Aeráide cur síos ar an gcaoi a bhfuil athrú aeráide
tionchar suntasach acu cheana féin ar an gContae, agus is dócha go dtiocfaidh méadú ar a minicíocht agus
ar a ndéine13 .
2.25 Thar na deich mbliana go dtí 2019, thaifead an Contae méaduithe ar líon na laethanta le báisteach throm agus
ar líon na dteagmhas tuilte. Bhí teochtaí foircneacha ann freisin thar an tréimhse chéanna, le 2018 mar
shampla le feiceáil rabhaidh dearga sneachta i mí Feabhra agus ceann de na samhraí is teo ar taifead ina
dhiaidh sin.
2.26 De réir na Straitéise, bhí an t-eolas is cruinne ar astuithe iomlána ar fud Chontae Chill Chainnigh
bunaithe ar shonraí ó Dhaonáireamh 2006, agus tugadh le tuiscint ó ríomhanna gur astaíodh
thart ar 565,730 tona CO2 an bhliain sin.

12

Déantar scóir na n-innéacs díothachta a athscálú, rud a cheadaíonn sannadh go scála 8 bpointe de lipéid thuairisciúla a raon

ó -30 (an-mhíbhuntáiste) go dtí os cionn 30 (thar a bheith saibhir)
13

Comhairle Contae Chill Chainnigh (2019) Straitéis Oiriúnaithe don Athrú Aeráide 2019-2024
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Bhí na hearnálacha cónaithe agus iompair freagrach as formhór na n-astaíochtaí sin
(40/35%) agus an earnáil tráchtála (17%) ina dhiaidh sin.

12
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3. Anailís SWOT Eacnamaíochta agus Pobail
Láidreachtaí agus Deiseanna

Laigí agus Bagairtí

Suíomh lárnach san Oirdheisceart

Fás daonra ag moilliú le líon beag

Limistéar Pleanála Straitéisí le naisc mhaithe bóithre

inimirce

agus iarnróid go Baile Átha Cliath agus áiteanna eile

Ceann scríbe turasóireachta a bhfuil an-tóir
air, ina óstaítear go leor féilte agus imeachtaí a

Laghdú ar líon na gcónaitheoirí aosacha

d’fhéadfadh cur le fad tréimhsí cuairteoirí agus an

saothair chomh maith le próifíl dhéimeagrafach

méid a chuireann siad lenár ngeilleagar áitiúil.

óga agus tá tionchar aige seo ar infhaighteacht
go leor dár bpobail lasmuigh de Chathair Chill
Chainnigh.

Teist oibre comhpháirtíochta, bunaithe ar

Gá leanúnach le haghaidh sóisialta agus

mheicníochtaí seachadta comhtháite

tithíocht inacmhainne agus fianaise ar
easpa dídine

Líonraí pobail bunaithe agus an earnáil

Ró-spleáchas ar na hearnálacha tógála agus

dheonach

miondíola, le spás le haghaidh éagsúlachta níos mó

Tá méadú ag teacht ar líon na ngnólachtaí príobháideacha Faoi-ionadaíocht níos mó
fostóirí, lena n-áirítear gnólachtaí FDI
Daonra atá ag éirí níos oilte, le leas a bhaint as

Gnóthachtáil oideachais tríú leibhéal

an Deisceart nuabhunaithe

fós chun deiridh ar an meán stáit

Ollscoil Teicneolaíochta Thoir
Píblíne sláintiúil tithe le cead pleanála

Díothacht leanúnach ag leibhéal atá níos

ag tabhairt le fios go bhfuil an
Beidh an Contae i riocht maith chun an fás

airde ná meán an stáit, le fianaise ar thiúchan
soiléire níos géire

measartha dearfach ar a stoc tithíochta le

díothacht

déanaí a choinneáil
Oidhreacht nádúrtha bhunaithe agus timpeallacht
thógtha

Easpa cinnteachta faoin mbealach a dtiocfaidh
an turasóireacht slán as Covid-19

Geilleagar tuaithe atá bunaithe agus ag fás i

Tá tionchar suntasach ag athrú aeráide

suíomh nádúrtha den scoth

ar an gContae cheana féin
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4. Ráiteas ar Spriocanna Ardleibhéil agus Uaillmhian
4.1 Le blianta beaga anuas tá dúshláin nach bhfacthas riamh cheana roimh ár ngeilleagar agus ár bpobail, lena náirítear iarmhairtí na coinbhleachta san Úcráin le déanaí.
4.2

Tá sé dosheachanta go mbeidh raon dúshlán agus deiseanna nua le sárú againn thar shaolré an
PÁEP nua. Cé go bhfuil go leor acu seo le cur i láthair go fóill, tá a fhios againn go bhfuil freagracht orainn a
chinntiú go gcuidíonn an PÁEP nua linn
gach deis chun athléimneacht a chothú laistigh dár bpobail, dár ngnólachtaí agus dár n-oibrithe.

4.3

Is léir freisin, i gcomhthéacs comhaontuithe agus gealltanas náisiúnta agus idirnáisiúnta, nach mór
don PÁEP seo a pháirt a ghlacadh chun aghaidh a thabhairt ar na dúshláin idirghlúine a bhaineann le
hathrú aeráide.

4.4

Léirítear na freagrachtaí seo inár bPlean Corparáideach (2019-2024) agus sa
Ráiteas Misin atá leagtha amach againn dúinn féin:

“Tá Comhairle Contae Chill Chainnigh tiomanta do bheith ag obair le muintir Chill Chainnigh chun
pobail inbhuanaithe, nasctha, rathúla eacnamaíocha agus bródúil a fhorbairt agus athrú aeráide fite fuaite inár
bpolasaithe agus ár seirbhísí ar fad.”
4.5

Tugann an PÁEP deis dúinn tógáil ar an ráiteas seo agus ár n- uaillmhian a léiriú chun a chinntiú go
gcabhraíonn an PÁEP le gach cónaitheoir, pobal, cuairteoir, fostaí agus fostóir i gCill Chainnigh a bpoitéinseal
a bhaint amach agus a gcion tairbhe is fearr a bhaint as. todhchaí dearfach dár gContae thar a shaolré agus
ina dhiaidh sin.

4.6 Fáiltímid roimh do thuairimí ar an uaillmhian seo agus conas is féidir leis an PÁEP seo cur leis an Ráiteas Misin atá
leagtha amach ag an gComhairle di féin go corparáideach. Déanfaimid machnamh ar thorthaí an
chomhairliúcháin ar an ráiteas seo chun Fís a fhorbairt a chuimsíonn ár n-uaillmhian agus a chinnteoidh go
léiríonn ár PÁEP ár dtosaíochtaí áitiúla sainiúla.
4.7

Agus ár n-uaillmhian agus an fhís a leagfaimid síos dúinn féin á seachadadh againn, ní mór dúinn ár
Spriocanna Ardleibhéil a athnuachan.

4.8

Chun tús a chur leis an bpróiseas seo, tá deich Sprioc Ardleibhéil leagtha amach againn ar an gcéad
leathanach eile a mheasaimid a chuirfidh ar ár gcumas, má chuirtear i gcrích go rathúil iad, a chinntiú go
mbeidh an PÁEP seo ina ionstraim d’athrú dearfach. Measaimid go bhfuil na spriocanna seo sínte ach go
bhfuil siad indéanta agus réadúil freisin. Táimid tiomanta iad a bhaint amach trí na cuspóirí agus na torthaí
gaolmhara atá leagtha amach againn sa chuid seo a leanas de seo a sheachadadh
ráiteas.
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Sprioc 1: A chinntiú go gcuireann ár ngníomhartha agus ár n-idirghabhálacha go dearfach leis an uileghabhálach
aghaidh a thabhairt ar an ngéarchéim aeráide reatha agus tacú le hÉirinn a cuid a bhaint amach
spriocanna agus oibleagáidí aeráide

Sprioc 2: Bonn athléimneach gnó a thógáil agus tacú le gnólachtaí fás agus a bheith fiontraíoch
agus leas a bhaint as deiseanna nua

Aidhm 3: Luach eacnamaíoch agus sóisialta cháil agus tairiscint oidhreachta, turasóireachta agus
cultúrtha Chill Chainnigh a bhaint amach

Sprioc 4: A chinntiú go dtacaítear lenár ngeilleagar tuaithe agus lenár bpobail chun fás go hinbhuanaithe

Sprioc 5: Líon na ndaoine atá gníomhach go heacnamaíoch sa Chontae a mhéadú trína chinntiú
gur féidir le gach cónaitheoir in aois oibre atá ag iarraidh obair a fheabhsú a gcuid oideachais
cáilíochtaí agus na scileanna a theastaíonn a bhaint amach

Sprioc 6: Líon na gcéimithe atá ag obair i gContae Chill Chainnigh a mhéadú

Sprioc 7: Éagothroime a laghdú agus an tábhacht a bhaineann le sláinte agus folláine a chur chun cinn

Sprioc 8: Líon na ndaoine atá ag maireachtáil faoi dhíothacht a laghdú agus an pobal a chur chun cinn
forbairt, éagsúlacht agus cuimsiú sóisialta

Aidhm 9: Cumas áitiúil méadaithe a fhorbairt, trí spriocdhíriú infheistíochta sóisialta a fheabhsú
trí rannpháirtíocht agus rannpháirtíocht mhéadaithe le grúpaí pobail áitiúla chun feabhsú
áiseanna, tacaíochtaí agus seirbhísí pobail

Sprioc 10: Ár dtairiscint tithíochta a fheabhsú chun a chinntiú go gcuirtear cóiríocht ar fáil dár gcónaitheoirí
tithíocht a fhreastalaíonn ar a riachtanais tithíochta aonair agus go bhfuil tairiscint tithíochta againn
in ann freagairt do leibhéil athraitheacha éilimh
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5. Pobail Inbhuanaithe agus Cuspóirí
Eacnamaíocha agus Torthaí Inmhianaithe
5.1

Laistigh den chuid seo glacaimid gach ceann de na Spriocanna Ardleibhéil atá molta agus sainaithnímid
cuspóir amháin nó níos mó. Tosaíonn na cuspóirí seo, nuair is cuí, ar an bpoitéinseal a thabhairt isteach
beartaithe trí thorthaí gaolmhara féideartha a chomhtháthú a ndéanfar monatóireacht agus tomhas ar
dhul chun cinn ina n-aghaidh. Tá sé i gceist na torthaí seo a dhéanamh níos sainiúla agus níos spriocdhírithe
de réir mar a théann an PÁEP chun cinn ina fhorbairt, á ailíniú go díreach le gníomhartha sainithe laistigh den
Phlean Forfheidhmithe.

5.2 Déantar na Spriocanna Ardleibhéil a chatagóiriú, nuair is cuí, chun idirdhealú a éascú idir cuspóirí eacnamaíocha
agus pobail inbhuanaithe. Tá sé tábhachtach a aithint, áfach, go dtacaíonn forbairt eacnamaíoch agus forbairt
áitiúil agus pobail, cé go bhfuil feidhmeanna ar leith acu, chun pobail inbhuanaithe a thógáil le geilleagair áitiúla
láidre. Cé go ndéantar idirdhealú, is é an cás go mbeidh réimsí comhleasa agus gníomhaíochta ag go leor de
na cuspóirí.

Sprioc 1: Chun a chinntiú go gcuireann ár ngníomhaíochtaí agus ár n-idirghabhálacha go
dearfach leis an gcuspóir uileghabhálach aghaidh a thabhairt ar an ngéarchéim aeráide
reatha agus tacú le hÉirinn a spriocanna agus a hoibleagáidí aeráide a bhaint amach, déanfaimid…
Cuspóir 1a: Straitéis na Comhairle um Oiriúnú don Athrú Aeráide (2019 – 2024) agus Plean
Gníomhaíochta Aeráide don todhchaí atá le foilsiú in 2023 a chur chun feidhme, ina leagfar amach
conas atá sé beartaithe ag an údarás áitiúil na hastaíochtaí carbóin a bhaineann leis na seirbhísí a
sholáthraímid a laghdú ar a laghad. 7% in aghaidh na bliana agus 51% faoi 2030
Cuspóir 1b: tacú leis an ngealltanas atá mar thaca ag deimhniú ISO5001 feabhas 50% a bhaint amach
ar an sprioc maidir le héifeachtúlacht fuinnimh thar na deich mbliana ó 2021 agus líon na ndeontas atá
ar fáil chun éifeachtúlacht fuinnimh nó suiteáil teicneolaíochtaí fuinnimh in-athnuaite a fheabhsú a ardú.

Cuspóir 1c: tacú go réamhghníomhach le bearta a bhaineann leis an nGeilleagar Ciorclach
chun leasa gnólachtaí agus cónaitheoirí an Chontae
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Cuspóirí Eacnamaíocha

Sprioc 2: Bonn gnó athléimneach a thógáil agus tacú le gnólachtaí fás, a bheith fiontraíoch agus leas
a bhaint as deiseanna nua, déanfaimid…

Cuspóir 2a: tacú le fás na n-earnálacha ardluacha atá ann cheana agus atá ag teacht chun cinn laistigh dár
ngeilleagar, lena n-áirítear cuideachtaí innealtóireachta, sláinte, dearadh, TFC, Green Tech agus fintech chun
barainneachtaí scála méadaithe a chruthú agus na tairbhí a bhaineann le ceirtleán a bhaint amach.

Cuspóir 2b: fiontraíocht agus nuálaíocht a éascú trí thacaíocht agus bonneagar a sholáthar dár ngnólachtaí
a bhfuil uaillmhianta láidre acu maidir le leathnú agus fás agus cur ar a gcumas a scála agus a n-athléimneacht
a mhéadú

Cuspóir 2c: a chinntiú go rannchuidíonn sé go comhréireach le fás an réigiúin agus go n-uasmhéadaíonn sé
a rochtain idirnáisiúnta trí fheabhas a chur ar tharraingteacht Chill Chainnigh mar áit le gnó a dhéanamh.

Sprioc 3: Chun luach eacnamaíoch agus sóisialta oidhreacht Chill Chainnigh a bhaint amach, mar aon le
cáil agus tairiscint na turasóireachta agus cultúrtha atá ag dul i méid, déanfaimid…

Cuspóir 3a: Cill Chainnigh a ardú go heispéireas ‘nach mór cuairt a thabhairt’ uirthi agus eispéireas an
chuairteora a chothromú trí thairiscint leathnaithe a spreagann ár gcuairteoirí fanacht níos faide agus níos mó
dár gContae agus dár n-oidhreacht a fhiosrú.

Cuspóir 3b: tacú le fás inbhuanaithe i ngnóthaí sna hearnálacha turasóireachta agus cruthaitheacha
agus dearaidh, ag cinntiú go ndéantar ionadaíocht níos leithne ar na cinn deiridh sin ar fud an Chontae.

Cuspóir 3c: a chinntiú go bhfaigheann pobail an leas is mó as feabhsuithe ar shaol cultúrtha na Cathrach agus
an Chontae

Sprioc 4: Chun a chinntiú go dtacaítear lenár ngeilleagar tuaithe agus lenár bpobail chun fás go
hinbhuanaithe, déanfaimid…

Cuspóir 4a: cáilíocht beatha agus seirbhísí a chothú laistigh dár mbailte agus sráidbhailte tuaithe chun
a bpoitéinseal a bhaint amach
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Sprioc 5: Líon na ndaoine atá gníomhach go heacnamaíoch sa Chontae a mhéadú trína chinntiú
gur féidir le gach cónaitheoir in aois oibre atá ag iarraidh obair a fheabhsú a gcáilíochtaí
oideachais agus na scileanna riachtanacha a bhaint amach, déanfaimid…
Cuspóir 5a: oibriú lenár ngnólachtaí chun a chinntiú go bhfuil fórsa saothair acu a bhfuil an tsolúbthacht
aige chun freagairt do riachtanais scileanna-bhunaithe atá ag athrú, lena n-áirítear iad siúd a eascraíonn
as earnálacha nua atá ag teacht chun cinn.
Cuspóir 5b: leanúint ar aghaidh ag tacú le feabhsuithe ar ghnóthachtáil oideachais, le fócas ar leith ar
ghnóthachtáil oideachais tríú leibhéal

Sprioc 6: Chun líon na gcéimithe atá ag obair i gContae Chill Chainnigh a mhéadú, déanfaimid…
Cuspóir 6a: leas a bhaint as infheistíocht reatha agus pleanáilte atá seachadta
Ollscoil Theicneolaíoch is nuaí na hÉireann (SETU) trí naisc a dhéanamh idir ár bpobal gnó, an
ollscoil agus céimithe
Cuspóir 6b: a chinntiú gur féidir le sciar níos mó de na céimithe go léir a gcéad phost a fháil sa
Chontae

Cuspóirí Pobail Inbhuanaithe

Sprioc 7: Éagothroime a laghdú agus an tábhacht a bhaineann le sláinte agus folláine a
chur chun cinn, déanfaimid…
Cuspóir 7a: díriú ar aghaidh a thabhairt ar chinntithigh shóisialta níos leithne na sláinte – na cúinsí
ina rugadh, ina bhfásann, ina gcónaíonn, ina n-oibríonn agus ina n-aosaíonn daoine – chun deiseanna
eacnamaíocha, sóisialta, cultúir, áineasa agus spóirt a chruthú agus an timpeallacht fhisiciúil a
chothóidh sláintiúil feabhsaithe. beo
Cuspóir 7b: tacú le feabhsuithe ar mheabhairshláinte, lena n-áirítear cur chuige réamhghníomhach
maidir le tábhacht na folláine, comhthéacs comhshaoil a aithint agus cruthaitheacht a spreagadh
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Sprioc 8: Líon na ndaoine atá ag maireachtáil faoi dhíothacht a laghdú agus cur chun cinn a dhéanamh
forbairt pobail, éagsúlacht agus cuimsiú sóisialta, déanfaimid…

Cuspóir 8a: acmhainní spriocdhírithe agus cineálacha cur chuige comhtháite a thiomnú do na ceantair sin
ina bhfuil saincheisteanna díothachta agus bochtaineachta comhchruinnithe

Cuspóir 8b: feasacht agus éagsúlacht idirchultúrtha, comhionannas deiseanna, daoine atá faoi
mhíchumas, comhtháthú agus grúpaí mionlaigh a chur chun cinn agus a thacú trí rannpháirtíocht bhríoch,
prionsabail agus cur chuige forbartha pobail

Sprioc 9: Cumas áitiúil méadaithe a fhorbairt, trí dhíriú ar infheistíocht shóisialta a fheabhsú trí
rannpháirtíocht agus rannpháirtíocht mhéadaithe le grúpaí pobail áitiúla chun áiseanna, tacaíochtaí agus
seirbhísí pobail a fheabhsú, déanfaimid…

Cuspóir 9a: freagairt go dearfach do na himpleachtaí a bhaineann le próifíl aoise atá ag athrú agus an riosca
gaolmhar méadaitheach go n-éireodh daoine aonair as an áireamh go sóisialta

Cuspóir 9b: foghlaim ó rathúlachtaí maidir le rannpháirtíocht a leathnú trí na himthosca a bhí romhainn
le linn 2020/21 ach freisin samplaí a aithint agus aghaidh a thabhairt orthu ina mbíonn grúpaí sonracha
fós díspreagtha nó ina bhfuil easpa muiníne as a bheith rannpháirteach ina bpobail.

Cuspóir 9c: riachtanais agus acmhainn an phobail a shainaithint, a shainiú agus a thuairisciú

Sprioc 10: Ár dtairiscint tithíochta a fheabhsú chun a chinntiú go gcuirtear cóiríocht ar fáil
dár gcónaitheoirí i dtithíocht a fhreastalaíonn ar a gcuid riachtanas tithíochta aonair agus go bhfuil
tairiscint tithíochta againn atá in ann freagairt do leibhéil athraitheacha an éilimh, déanfaimid…

Cuspóir 10a: obair chun aghaidh a thabhairt ar na hiarmhairtí a bhaineann le soláthar gann ar
éileamh lena n-áirítear cabhrú leo siúd is mó géarriachtanas agus a chinntiú gur féidir le daoine
cónaí in aice leis an áit a n-oibríonn siad agus tairbhe a bhaint as roghanna soghluaisteachta inbhuanaithe

Cuspóir 10b: a bheith réamhghníomhach in aghaidh brúnna athraitheacha éileamh atá ag teacht chun
cinn agus iad féin in Éirinn agus a bhfuil gá acu le cóiríocht
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6. Na Chéad Chéimeanna Eile

6.1

Mar is léir ó Fíor 1.1 den tuarascáil seo táimid ag tús aistir chun ár PÁEP nua a fhorbairt. Agus muid ag
tabhairt faoin turas seo, is mór againn an ról a bhí ag páirtithe leasmhara agus ár bpobail chun na
gníomhartha a leagadh amach inár PÁEP roimhe seo a bhrú chun cinn.

6.2

D'fhonn cur leis an méid atá bainte amach go dtí seo agus a chinntiú go gcuireann ár PÁEP acmhainn
luachmhar ar fáil ar fud ár bpobal gnó agus cónaithe, táimid ag lorg aiseolais agus tuairime ar na
Spriocanna Ardleibhéil agus na cuspóirí atá leagtha amach againn sa ráiteas seo.

6.3 Cuirfear tús le próiseas cuimsitheach rannpháirtíochta i samhradh 2022 chun uasmhéadú a dhéanamh
fairsinge agus líon na ndaoine atá gafa leis an bpróiseas. Áireoidh sé seo:
•

Ceardlanna fíorúla agus pearsanta;

•

Suirbhé ar líne ar fud an chontae; agus

•

Rannpháirtíocht níos leithne le páirtithe leasmhara

6.4 Tógfaimid am ansin chun an t-aiseolas a fuaireamar a chomhordú agus a athbhreithniú. Déanfaidh sé seo
a úsáid chun fís uileghabhálach a aithint chun ár Spriocanna Ardleibhéil agus ár gCuspóirí
Inbhuanaitheachta scagtha a chumadh laistigh de dhréacht-leagan dár PÁEP.
6.5

Cuirfear an dréacht PÁEP seo i láthair na gCeantar Bardasach agus na Comhthionóil Réigiúnacha
araon chun comhsheasmhacht lena bPleananna agus lena Straitéisí a chinntiú. Ullmhófar leagan deiridh mar
fhreagra ar thuairimí tríd an bpróiseas seo agus cuirfear faoi bhráid an Údaráis Áitiúil é lena cheadú.

6.6 Ar fhaomhadh forbróimid Plean Forfheidhmithe a leagfaidh amach gníomhartha chun na Spriocanna, na cuspóirí
agus na torthaí comhaontaithe a bhaint amach. Beidh sé seo faoi réir próisis iniúchta inmheánaigh agus
athbhreithnithe sula gcomhaontófar é.
6.7

Táthar ag súil faoi láthair go seolfar creat an PÁEP go poiblí i mí Aibreáin 2023, agus an tráthchlár seo
deartha chun an próiseas rannpháirtíochta a cheadú agus a uasmhéadú.

6.8 Coinneofar an PÁEP faoi athbhreithniú trí mhonatóireacht mhionsonraithe. Cinnteoidh sé sin go bhfanfaidh sé beo
ar athruithe eacnamaíocha agus sochaíocha chomh maith le cláir oibre náisiúnta níos leithne agus léargas a
sholáthraítear trí shonraí agus faisnéis nua a eisiúint go seasta.
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