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Athbhreithniú 2021

•  825 post nua cruthaithe sa nGaeltacht in 2021

•  Glanmhéadú de 446 i bpoist lánaimseartha in 2021

•  7,809 post lánaimseartha i gcliantchomhlachtaí 
ag deireadh na bliana

•  Na leibhéil is airde fostaíochta riamh i 
nGaillimh, Corcaigh & i bPort Láirge 

•  379 post nua ceadaithe i dtograí ina 
mbeidh infheistíocht de €10.4m

•  €13.75m i soláthar caipitil ceadaithe d’fhorbairt 
infreastruchtúr gnó na Gaeltachta

•  Plean Teanga ullmhaithe do gach ceann de na 26 LPT

•  20 Plean Teanga ag feidhmiú le buiséad de €2.2m

•  Plean Straitéiseach uaillmhianach 5 
bliana seolta do 2021-2025

•  Maoiniú reáchtála de €2.816m curtha ar 
fáil do 33 eagras forbartha pobail

•  gteic – 27 mol digiteach in áit agus os 
cionn 320 duine ag obair iontu
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Súil Siar ar 2021

Cruthaíodh 825 post nua lánaimseartha i gcomhlachtaí Gaeltachta i rith 2021, an líon 
is airde poist a cruthaíodh i mbliain amháin ó bhí 2008 ann. Nuair a thógtar laghdú 
poist san áireamh, feictear glanmhéadú de 446 sa bhfostaíocht ina iomláine – an 
glanmhéadú bliantúil is airde ó bhí 1996 ann. 

7,809 post lánaimseartha agus 485 post páirtaimseartha a bhí i gcomhlachtaí a 
fuair tacaíocht ó Údarás na Gaeltachta ag deireadh 2021. Léiríonn na figiúirí seo na 
leibhéil fostaíochta is airde riamh i gcliantchomhlachtaí i nGaillimh, Corcaigh agus i 
bPort Láirge. 

Ainneoin dúshláin na paindéime COVID-19, tá seasmhacht léirithe ag comhlachtaí 
Gaeltachta agus téarnamh áirithe feicthe sa bhfostaíocht atá á thiomáint ag nuálaíocht 
na gcomhlachtaí agus fás suntasach na n-earnálacha feistí leighis agus táirgí sláinte 
sa nGaeltacht. 

Le linn 2021, bhí pleananna teanga á bhfeidhmiú i 20 as na 26 Limistéar Pleanála 
Teanga (LPT) atá sainaitheanta le hinfheistíocht iomlán de €2.2 milliún agus 19 
Oifigeach Pleanála Teanga agus ceathrar Oifigigh Cúnta Pleanála Teanga fostaithe 
faoi dheireadh na bliana. 

Baineadh cloch mhíle shuntasach amach le linn na bliana, ó tharla pleananna teanga 
ullmhaithe anois do gach ceann de na 26 LPT chomh maith le dhá phlean teanga 
ceadaithe do na trí Bhaile Seirbhíse Gaeltachta (BSG) atá lonnaithe sa nGaeltacht.

Is infheistíocht thábhachtach agus fhadbhreathnaitheach in infreastruchtúr gnó na 
Gaeltachta é an gréasán gteic agus ainneoin srianta Covid-19 bhí os cionn 320 duine, 
os cionn 180 duine acu nach bhfuil san áireamh sna figiúirí fostaíochta, ag obair sna 27 
mol digiteach a bhí forbartha ag deireadh 2021.

Cruthaíodh 825 post nua lánaimseartha i 
gcomhlachtaí Gaeltachta i rith 2021, an líon 
is airde poist a cruthaíodh i mbliain amháin 
ó bhí 2008 ann. Nuair a thógtar laghdú poist 
san áireamh, feictear glanmhéadú de 446 sa 
bhfostaíocht ina iomláine – an glanmhéadú 
bliantúil is airde ó bhí 1996 ann. 
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Dearcadh i dtreo 2022

Tá dul chun cinn suntasach á dhéanamh leis an togra straitéiseach ‘An Ghaeltacht Ghlas’ 
le forbairtí fótavoltacha i nGaoth Dobhair, ar an gCeathrú Rua agus ar ár bpáirceanna 
gnó. Cuirfear béim ar leith in 2022 ar thacaíochtaí do chliantchomhlachtaí Gaeltachta 
chun céimeanna a thógáil i leith chúrsaí fuinnimh in-athnuaite agus gníomhaíochtaí 
athraithe aeráide. Leanfar freisin ag tacú le Ros an Mhíl a fhorbairt mar láthair 
straitéiseach chun freastal ar earnáil an fhuinnimh in-athnuaite amach ón gcósta. 

Foilseofar Straitéis Mionfhiontraíochta i rith 2022 chun tacú le gnóthaí beaga agus 
borradh a chur faoi bhunú chomhlachtaí dúchasacha nuálacha. Lena chois sin leanfar 
leis an bhforbairt suntasach atá á dhéanamh ar an earnáil fiontraíochta sóisialta i 
gcomhar le heagrais agus le coistí forbartha pobail na Gaeltachta.

Beidh an gréasán gteic lárnach i bhfíorú na ndeiseanna atá ar fáil do ghnóthaí agus 
do chianoibrithe, go háirithe do mhuintir Dhiaspóra na Gaeltachta atá ag féachaint ar 
fhilleadh abhaile tar éis na paindéime. Lena chois sin leanfar le cur chun cinn tograí 
straitéiseacha infreastruchtúir, ina measc Coláiste Íosagáin, Coláiste Lurgan, Áras 
Scéalta an Atlantaigh, Páirc na Mara agus Seanospidéal an Daingin.

Tabharfar tacaíocht faoi leith i rith 2022 d’earnáil na turasóireachta len í a chur i mbarr 
a réime arís tríd an Scéim Forbartha Turasóireachta a bhí ag feidhmiú go píolótach le 
roinnt blianta anuas. 

Cuirfear béim ar leith ag tús 2022 ar an óige agus féachfar le gníomh eiseamláireach a 
thógáil, i gcomhar le páirtithe leasmhara Gaeltachta agus Gaeilge, chun deiseanna a 
threisiú inar féidir le haos óg na Gaeltachta a bhféiniúlacht mar phobal teanga 
a chinntiú. 

Beidh céimeanna cinniúnacha á dtógáil sa réimse pleanála teanga i rith 2022 agus an 
próiseas ag bogadh ar aghaidh ó chéim ullmhaithe na bpleananna. 
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An tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, 
Catherine Martin, TD: 

“Cuirim fáilte roimh fhoilsiú Ráiteas Deireadh Bliana 2021 
Údarás na Gaeltachta agus na figiúirí suntasacha cruthaithe 
fostaíochta atá leagtha amach ann do cheantair Gaeltachta. 
Léiriú ar thionchar dearfach infheistíocht an Stáit sa 
Ghaeltacht agus obair mhór Údarás na Gaeltachta i gcomhar 
le pobail na gceantar. Taispeánann sé chomh maith an teacht 
aniar atá sa Ghaeltacht agus dhá bhliain chrua curtha dínn 
againn ag streachailt le constaicí agus dúshláin na paindéime 
agus an Bhreatimeachta, agus earnálacha áirithe ag dul 
ó neart go neart agus pobail teanga ag treisiú ina gcuid 
iarrachtaí an Ghaeilge a bheith ag croílár an cheantair.”

“Is dea-scéala atá sa ráiteas seo do phobail na Gaeltachta agus 
is léiriú é ar an tacaíocht a chuireann Údarás na Gaeltachta 
ar fáil do na pobail agus do na comhlachtaí atá lonnaithe sa 
Ghaeltacht. Bhí áthas orm Plean Straitéiseach an Údaráis 
a sheoladh i rith na bliana agus tá fís leagtha síos ann don 
Ghaeltacht as seo go gceann cúig bliana. Plean uaillmhianach 
atá ann, plean a rachaidh chun tairbhe pobal labhartha Gaeilge, 
pobal fiontraíochta agus cúrsaí forbartha pobail na Gaeltachta 
agus is léiriú é fógra an lae inniu ar an dul chun cinn atá déanta 
ó shin agus a bheidh ann amach anseo.” 

Príomh-Aoire an Rialtais agus an tAire Stáit Gaeltachta agus Spóirt, 
Jack Chambers, TD:
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Príomhfheidhmeannach Údarás na Gaeltachta, 
Mícheál Ó hÉanaigh: 

Ábhar inspioráide iad cuid de na comhlachtaí dúchasacha seo, a thosaigh le duine nó 
dhó, a bheith ar chuid de na fostóirí is mó sa nGaeltacht anois. 

Leag muid straitéis uaillmhianach nua os comhair na Gaeltachta i rith 2021 agus 
cuireann sé neartú teanga agus gnóthaí, cumasú pobail agus inbhuanaitheacht 
Gaeltachta i gcroílár ár bhfís do na blianta seo amach romhainn. 

Tá mé féin, mar Phríomhfheidhmeannach, thar a bheith buíoch dár gcliaint, do na 
heagrais forbartha pobail, do na pobail Ghaeltachta, ár gcomhghleacaithe Stáit agus 
ach go háirithe d’fhoireann agus do Bhord Údarás na Gaeltachta as ucht a ndúthracht 
agus a gcuid tacaíochta.”

“Tá ardmholadh tuillte ag pobail agus comhlachtaí Gaeltachta 
as an mbuanseasmhacht le linn thréimhse na paindéime 
seo agus is é an toradh atá air sin ná an méadú atá tagtha ar 
chúrsaí fostaíochta sa nGaeltacht le bliain anuas. Níl dúshláin 
na paindéime ná an Bhreatimeachta curtha dínn fós againn 
ach is ábhar suntasach dóchais é go bhfuil téarnamh áirithe 
déanta ag comhlachtaí agus go bhfuil borradh tagtha faoin 
earnáil feistí leighis.

Cathaoirleach Údarás na Gaeltachta, 
Anna Ní Ghallachair:

“Is cúis dóchais do Bhord Údarás na Gaeltachta na figiúirí fostaíochta seo agus an dul 
chun cinn atá le brath in earnálacha áirithe leighis agus eolaíochta ina bhfuil poist 
ar ardchaighdeán ar fáil iontu do phobal na Gaeltachta. Beidh muid ag súil, fosta, go n-
éireoidh le hearnálacha eile a buaileadh go trom de bharr na paindéime dul chun cinn a 
dhéanamh i rith 2022 agus cuirfidh an Bord béim faoi leith air sin lena chinntiú go 
bhfuil na hacmhainní cuí á n-éileamh dóibh.

Tá cloch mhíle shuntasach sáraithe ó thaobh na pleanála 
teanga de a bhuíochas don dúthracht a chaith na pobail 
Ghaeltachta le réiteach na bpleananna. Don chéad uair riamh 
beidh pleananna teanga á bhfeidhmiú ag leibhéal an phobail i 
ngach pobal Gaeltachta le linn 2022 agus infheistíocht 
dhíreach á déanamh sna pobail teanga sin. Tagann sé seo sna 
sála ar stádas iomlán a bheith dearbhaithe don Ghaeilge san 
AE agus leasú agus leathnú Acht na dTeangacha Oifigiúla, 
céimeanna cinniúnacha don Ghaeilge agus go háirithe do 
phobail na Gaeltachta.” 
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Fostaíocht sa nGaeltacht

Tháinig glanmhéadú os cionn 6% nó 446 post lánaimseartha ar an bhfostaíocht ina 
iomláine i rith 2021 agus is i gCo. na Gaillimhe agus i gCo. Dhún na nGall is mó a 
cruthaíodh poist. Tá na leibhéil fostaíochta i gcliantchomhlachtaí Údarás na Gaeltachta 
i nGaeltachtaí na Gaillimhe, Chorcaí agus Phort Láirge ar na leibhéil is airde riamh i stair 
na heagraíochta. Tháinig méadú 9.5% ar an bhfostaíocht i nGaeltacht Mhaigh Eo agus is 
i nGaeltacht na Mí amháin a chonacthas laghdú.

Ba sna hearnálacha feistí leighis, déantúsaíocht nideoige agus closamhairc a bhí na 
méaduithe fostaíochta is mó i rith na bliana agus is i gcomhlachtaí in earnáil an bhia 
agus na dí, déantúsaíocht traidisiúnta agus seirbhísí is mó a chonacthas laghduithe.

D’fhan an fhostaíocht seasmhach i 70% de chomhlachtaí, le cois an 16% de 
chliantchomhlachtaí a raibh méadú fostaíochta iontu i rith na bliana. Tá an fhostaíocht 
is mó sa nGaeltacht, i gcomhlachtaí a fhaigheann tacaíocht ó Údarás na Gaeltachta, in 
earnálacha na seirbhísí (35%), na déantúsaíochta (27%) agus an bhia agus na dí (15%). 

Cheadaigh Bord Údarás na Gaeltachta líon tograí nua a chruthóidh 379 post a 
mbeidh €10.4m in infheistíocht mheasta ón Stát agus in infheistíocht ón earnáil 
phríobháideach i gceist leo sna blianta beaga amach romhainn. Comhlachtaí sna 
hearnálacha táirgí sláinte, an bhia agus na dí, seirbhísí agus saindéantúsaíochta is mó 
atá luaite leis na poist nua seo.

Cheadaigh Bord an Údaráis infheistíocht Stáit de luach €8.07m i ndeontais fostaíochta, 
innealra, oiliúna agus clár oiliúna le linn 2021. Ceadaíodh suas le €13.75m i soláthar 
caipitil i rith na bliana d’athchóiriú agus forbairt infreastruchtúr gnó na Gaeltachta chun 
tacú le buanú fostaíochta agus tograí nua a fhorbairt. 

Iomlán

An Mhí

Dún na nGall

Ciarraí

Maigh Eo

Corcaigh

Gaillimh

Port Láirge

7,809

194

2,304

617

661

702

3,180

151

7,809 post lánaimseartha 
i gcliantchomhlachtaí ag 
deireadh na bliana
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Tionchar Eacnamaíoch Gnóthaí Gaeltachta

De réir thaighde ABSEI ar chliantchomhlachtaí an Údaráis a bhfuil 
deichniúr nó níos mó fostaithe iontu, meastar go raibh díolachán iomlán 
€864m déanta in 2020 agus léiríonn réamh-mheastachán an taighde 
do 2021 go bhféadfadh cliantchomhlachtaí an Údaráis an tairseach 
díolacháin €1bn a bheith sáraithe acu don chéad uair riamh in 2021. 

Déanadh caiteachas díreach de €415m i ngeilleagar na hÉireann 
in 2020 ar phárolla, ar sheirbhísí agus ar cheannach ábhar. Is €181m a 
íocadh ar phárolla agus caitheadh €87m, nó 62.1% den chaiteachas 
iomlán, ar sheirbhísí lonnaithe in Éirinn. 
Is iad na hearnálacha táirgí leighis (20%), an bhia agus na dí (19%), na 
mara (11%) agus earraí adhmaid (8%) is mó a bhí chun cinn ó thaobh 
díolacháin de.

Nuálaíocht sa nGaeltacht

Tá cúrsaí nuálaíochta ag treisiú sa nGaeltacht i gcónaí agus fuair 
cúig chliantchomhlacht, i gcomhpháirtíocht le páirtithe eile, sciar 
€15m de Chiste Nuálaíochta um Theicneolaíochtaí Bunathraitheacha 
na Roinne Fiontar, Trádála agus Fostaíochta do thograí ceannródaíocha 
Gaeltachta. 

Éacht nach beag dár gcliant HiTech Health, ÉireComposites Teo, Aran 
Biomedical, Novelplast agus Lárionad Acmhainní Nádúrtha (LAN). 
Fógraíodh sraith tograí spleodracha do LAN Teo i gCill Ulta i nDún 
na nGall a bheidh ceannródaíoch san eacnamaíocht ghlas agus cúrsaí 
talmhaíochta domhanda. Beidh ábhair á gcruthú agus á dtástáil ag 
ÉireComposites i nGaillimh a bheidh á n-úsáid sa spás.

Ceimiceáin/táirgí leighis €168m (22%), 
talmhaíocht/iascaireacht/mara €83m (16%) 
agus bia agus deoch €69m (13%) na hearnálacha 
easpórtála is mó luach do chomhlachtaí Gaeltachta.

Cúrsaí easpórtála a bhí i gceist 
le €516 milliún nó 60% den 
díolachán iomlán

€516m

Is chuig an AE is mó a chuaigh 
earraí Gaeltachta le 32% (€164m) 
den iomlán á n-easpórtáil ansin

32%

Bhí 24% d’earraí á n-onnmhairiú go 
Meiriceá Thuaidh agus 8% chuig 
an Áise

24%

Is margadh suntasach fós é an 
Ríocht Aontaithe do chomhlachtaí 
Gaeltachta de luach €152m, nó 29% 
den iomlán

29%
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De dheasca shrianta COVID-19, d’eagraigh na ceanneagraíochtaí pleanála 
teanga feachtais agus imeachtaí fíorúla a bhí dírithe ar naisc, ar cheangal 
agus ar chaidreamh rialta a chothú lena bpobal agus chuidigh siad le 
feasacht a ardú maidir le spriocanna an phróisis pleanála teanga agus 
caidreamh a chothú le spriocghrúpaí faoi leith sa bpobal, ar nós Comórtas 
Reatha na Gaeltachta, Maratón na dTeaghlach, #SeoÍAnGhaeltacht, Rothaí 
na Gaeltachta, Oícheanta Airneáin, agus an Lá Náisiúnta Filíochta. Reáchtáil 
na hOifigigh Pleanála Teanga feachtas ag impí ar an Stát agus ar an Rialtas 
seirbhísí Stáit as Gaeilge sa nGaeltacht a chinntiú i reachtaíocht a bhí á 
dhréachtú le linn na bliana agus atá anois sínithe ag Uachtarán na hÉireann, 
Micheál D. Ó hUigínn. Táthar ag tnúth go gcuirfidh an reachtaíocht nua 
seo, Acht na dTeangacha Oifigiúla (Leasú) 2021 (atá mar threisiú ar Acht na 
dTeangacha Oifigiúla 2003) go mór le caighdeán na seirbhísí i nGaeilge a 
chuireann comhlachtaí Stáit ar fáil don phobal amach anseo.

Le linn na bliana aontaíodh ar chur chuige le ceangal níos dlúithe a chothú 
idir an próiseas pleanála teanga agus pobal na scoileanna atá ar fud na 
Gaeltachta. Tá comhoibriú idir na scoileanna agus na ceanneagraíochtaí 
pleanála teanga áitiúla sa nGaeltacht an-tábhachtach chun tacú le feidhmiú 
na bpleananna teanga áitiúla sna LPT/BSG agus i gcur chuige na Ranna 
Oideachais moltar teagmháil agus comhoibriú leanúnach idir na hOPTanna 
agus príomhoidí na scoileanna. Is céim eile atá anseo i dtreo rathúlacht an 
phróisis pleanála teanga a neartú.

Gníomhaíochtaí Pleanála Teanga

Bhí 20 Plean Teanga ag 
feidhmiú le buiséad de €2.27m 
i rith 2021

Tá 26 plean teanga ullmhaithe 
anois don 26 LPT Gaeltachta 
agus dhá phlean teanga as na 
trí BSG

Tá 19 Oifigeach Pleanála Teanga 
agus ceathrar Oifigigh Cúnta 
Pleanála Teanga fostaithe

Tá dhá phlean teanga ceadaithe 
do na trí Bhaile Seirbhíse 
Gaeltachta (BSG) atá lonnaithe 
sa nGaeltacht

D’infheistíocht iomlán a 
dhéanfar sna 25 pleananna 
teanga atá ceadaithe

D’infheistíocht bhliantúil iomlán 
a dhéanfar sa dhá phlean teanga 
atá ceadaithe do dhá BSG ag 
tosú in Eanáir 2022

20

26/26

19

2BSG

€2.7m

€160k
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Béal Átha an Ghaorthaidh 

Baile Bhuirne

Daingean Uí Chúis 
Corca Dhuibhne 
Mol Teic

Ráth Chairn

An Rinn

An Dromaid

Baile an Sceilg

Inis Oírr

Na Forbacha

Inis Mór An Spidéal

Inis Meáin

Corr na Móna

Carna

Ceantar na nOileán Maigh Cuilinn

An Cheathrú Rua

Béal an Mhuirthead

An Eachléim

Gaoth Sáile

Acaill

Tuar Mhic Éadaigh

An Corrán Buí

Gaoth Dobhair

Toraigh

Árainn Mhór

Na Rosa

Baile na Finne

Cill Charthaigh

An Tearmann

Carraig Airt

Cléire

Tá sé léirithe ag an ngréasán gteic cheana 
féin go bhfuil sé mar chuid d’infreastruchtúr 
riachtanach na Gaeltachta

27 mol digiteach in 
áit anois i 5 chontae 
Gaeltachta 

27

Deasc sealaíochta 
forbartha sa ngréasán 
gteic anois 

600+

Osclófar gteic@Na Rosa, 
gteic@Carraig Airt, gteic@ 
Inis Mór agus gteic@Inis 
Meáin go luath in 2022

2022

Os cionn 320 duine ag 
obair iontu ag deireadh 
na bliana, > 180 duine acu 
nach bhfuil san áireamh sna 
figiúirí fostaíochta

320

I rith 2021,    forbraíodh áiseanna saotharlainne eolaíochta 
nua i gteic@An Spidéal a chuireann ar chumas úsáideoirí gteic 
tástálacha a dhéanamh ar a dtáirgí agus a gcoincheap. Tá ag 
éirí thar cionn le múnla IPSOS MRBI ó bhunaigh siad suíomh 
tánaisteach sa ngréasán gteic i Maigh Eo agus suas 
le 30 duine fostaithe acu idir Béal an Mhuirthead agus Acaill. 
Tá roinnt comhlachtaí idirnáisiúnta tar éis láithreacht a chinntiú 
i ngréasán gteic ar nós OCO Global i nGaoth Dobhair agus 
HiTech Health sa Spidéal.

Baile Ghib
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Turasóireacht

Bhí titim shuntasach ar an bhfostaíocht in earnáil na turasóireachta anuraidh, de bharr 
ghéarchéim COVID-19 agus cé go bhfuil feabhas beag tagtha ar chúrsaí i rith 2021 níl 
aon téarnamh suntasach déanta ag an earnáil go fóill mar a bheifí ag súil leis go dtí go 
n-ardófar srianta COVID-19.

Eagraíodh sraith imeachtaí ar-líne i rith na bliana chun freastal ar sprioc ghrúpaí san 
earnáil turasóireachta, ina measc turasóireacht na mara, ionaid cuairteoirí agus forbairt 
eispéiris do chuairteoirí. 

Sheol Fáilte Éireann Plean Forbartha Eispéiris do Chuan Mó a raibh an tÚdarás 
páirteach ina fhorbairt agus beidh an eagraíocht lárnach i bhfeidhmiú an phlean sin. 

Osclaíodh dhá ionad turasóireachta in 2021 le tacaíocht an Údaráis, Folcadáin 
Feamainne in Ionad na Feamainne, Leitir Mealláin agus Teach Solais an Fhóid Dhuibh ar 
an Eachléim agus d’éirigh thar barr leo beirt i rith an tsamhraidh. 

Ghlac an tÚdarás agus gnóthaí pobalbhunaithe Gaeltachta páirt i gClár Forbartha 
Turasóireacht Chultúrtha i gcomhar le gnóthaí pobalbhunaithe in Albain agus féachfar 
le tógáil ar na deiseanna seo i rith 2022.

Táthar ag súil Scéim Forbartha Turasóireachta a fhógairt go luath in 2022 a thiocfaidh 
in áit na scéime píolótaí a bhí ann ó 2018. Beidh an scéim seo dírithe ar thograí 
suntasacha pobalbhunaithe (Ionaid Cuartaíochta agus Gréasáin Turasóireachta) agus 
cuirfear tacaíocht de €30,000 sa mbliain ar fáil d’iarratais ó 12 togra rathúil chun 
Oifigeach Turasóireachta a fhostú ar feadh tréimhse suas go 2 bhliain. Beidh clár 
oiliúna sainiúil á chur ar fáil don ghréasán oifigigh turasóireachta a bheidh fostaithe 
faoin scéim.
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Fuinneamh In-athnuaite

I rith 2021, sheol an tAire Charlie McConalogue, TD, tuairisc maidir le Calafort Ros 
an Mhíl a fhorbairt mar bhunionad seirbhíse agus lóistíochta don earnáil fuinnimh 
in-athnuaite a léirigh oiriúnacht an Chalafoirt mar lárionad d’earnáil an fhuinnimh 
in-athnuaite amach ón gcósta agus go bhféadfaí suas le 900 post a chruthú ach na 
deiseanna atá ann a thapú. Leanfar le cur i bhfeidhm moltaí na tuairisce i rith 2022.

Thionscain Údarás na Gaeltachta taighde ag deireadh 2021 le féachaint ar na 
féidearthachtaí praiticiúla riachtanais fuinnimh a bpáirceanna gnó a ghlasú agus a lorg 
carbóin a laghdú sna blianta atá romhainn. Déanfaidh an taighde iniúchadh ar dhá 
pháirc ghnó i gConamara agus ceanglóidh an taighde isteach leis an togra fótavoltach 
atá forbartha i gcomhar le Comharchumann Mhic Dara Teo. ar Pháirc Ghnó na 
Ceathrún Rua. Féachfar le múnla de Pháirc Ghnó Ghlas a chruthú don eagraíocht a 
d’fhéadfaí a athchruthú i gceantair eile ar fud na Gaeltachta agus na tíre. 

Mar chuid den togra straitéiseach An Ghaeltacht Ghlas tá dul chun cinn á dhéanamh 
ar thogra pháirc fótavoltach a fhorbairt le hais Pháirc Ghnó Ghaoth Dobhair agus 
comhráití ar siúl le páirtithe leasmhara chun cur chuige an togra a leagan amach. 

Páirc na Mara 

Cuireadh achomharc cuimsitheach maidir leis an iarratas pleanála diúltaithe do thogra 
suntasach Pháirc na Mara faoi bhráid An Bord Pleanála i rith 2021 agus táthar ag súil le 
cinneadh in 2022. 

Bunaíodh Nua na Mara, ionad forbartha agus nuálaíochta mara (MIDC Pháirc na Mara 
roimhe seo) go hoifigiúil i rith 2021 le tacaíocht maoinithe €2m ón gCiste um Fhorbairt 
Fiontraíochta Réigiúnaí. Fostaíodh bainisteoir forbartha gnó ar an ionad i rith na 
bliana agus tacóidh an tionscnamh go mór le comhlachtaí mara bunú agus forbairt a 
dhéanamh sa nGaeltacht agus le forbairt an gheilleagair ghoirm ar fud na Gaeltachta. 
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Oiliúint 

Clár na gComhlachtaí – Cruthú na Fiontraíochta i measc ghlúin óg na Gaeltachta
Cártaí Feasa as Pobalscoil Chorca Dhuibhne, i gCiarraí, a bhuaigh Craobh Náisiúnta 
Chlár na gComhlachtaí Údarás na Gaeltachta 2021 a reáchtáladh ar líne i mí na 
Bealtaine seo caite. Seo é an tríú bliain ag foireann bhuacach as Éirinn a bheith san 
iomaíocht i gCraobh na hEorpa den Chomórtas. Ghlac 750 dalta idirbhliana as gach 
contae Gaeltachta páirt sa gclár a bhfuil sé mar aidhm aige spiorad na fiontraíochta a 
chothú i measc an aosa óig.

Scéim Scoláireachta do Phrintísigh
De bharr COVID-19, ba bhliain dhúshlánach a bhí ann ó thaobh printíseachtaí de. Sin 
ráite tháinig ardú ar líon na n-iarrthóirí ar an scéim agus bhí 35 printíseach nua cláraithe 
ar scéim an Údaráis faoi dheireadh 2021.

Comhpháirtíocht le TG4 
Ba é 2021 an dara bliain den Scéim Oiliúna sna Meáin Dhigiteacha agus roghnaíodh 
deich gcomhlacht as an nua le bheith páirteach ann. Tríd an scéim bíonn oifigigh faoi 
oiliúint i réimsí éagsúla den phróiseas léirithe in oiriúint do gach comhlacht faoi leith. 
D’fhreastail na rannpháirtithe ar chúrsa sainspéise a reáchtáil IT na Gaillimhe – Maigh 
Eo (ITGME). 

Cuireadh ciste maoinithe forbartha ar fáil le stiúrthóirí, léiritheoirí agus scríbhneoirí 
a mhealladh le hábhar gearrfhoirme a chruthú trí mheán na Gaeilge dar teideal Glúin 
Nua. Comhpháirtíocht é seo idir TG4, Ciste Craoltóireachta Gaeilge Thuaisceart Éireann 
(ILBF), Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) agus Údarás na Gaeltachta le tacaíocht ó 
Ghréasán na Meán.
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Cúrsaí Oiliúna
Tá deiseanna forbartha á n-aithint go leanúnach i gcomhar le hinstitiúidí tríú leibhéal 
agus Boird Oideachais agus Oiliúna a rachaidh chun sochair do phobal na Gaeltachta 
agus in 2021 leanadh leis an gcómhaoiniú ar scoláireachtaí taighde iar-chéime le 
hOllscoil na hÉireann Gaillimh, ITGME, Ollscoil na Mumhan (Trá Lí) agus le hInstitiúid 
Teicneolaíochta Phort Láirge.

Leanadh le maoiniú an Ard-Dioplóma i nGaeilge Fheidhmeach agus Aistriúchán atá 
á riaradh ag ITGME i gcomhpháirt le Europus Teo. agus an Ard-Dioplóma i Léiriú 
Teilifíse agus na Meán Digiteach le hInstitiúid Teicneolaíochta Phort Láirge i gcomhar le 
Nemeton Teo.

Scéim na gCéimithe
Tréimhse dhá bhliain a bhíonn i gceist faoin scéim seo a thugann deis do chéimithe seal 
a chaitheamh i gcomhlacht Gaeltachta le cur lena gcuid scileanna agus taithí a fháil 
in earnáil ar leith. Tá tús áite á thabhairt do na hearnálacha mara, seirbhísí forbartha 
teanga agus an aistriúcháin, déantúsaíochta nideoige agus an fhuinnimh in-athnuaite. 

Tograí Eorpacha 

Tá ocht gcinn de thograí Eorpacha á gcur i bhfeidhm ag Údarás na Gaeltachta le roinnt 
blianta anuas ar mhaithe le cúrsaí fuinnimh in-athnuaite, athrú aeráide, acmhainn 
bia mara agus acmhainní fuinnimh a fhorbairt sa nGaeltacht. Baineann na tograí 
SAFER, Access2Sea, SW-GROW agus EMPORIA4KT le tograí breisluacha mara agus 
an geilleagar gorm agus tá na tograí RegEnergy agus REACT ag plé le fuinneamh 
in-athnuaite. Tiocfaidh an togra Digi2Market chun críche in 2022 agus cabhróidh 
an togra le 50 comhlacht a gcuid margaíochta agus díolacháin a fhorbairt ag úsáid 
teicneolaíocht thumthach.
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Maoiniú reáchtála 
de €2.816m ar 
fáil do 33 eagras 
forbartha pobail

Buiséad de €179,000 
ar fáil curtha ar fáil den 
Chlár Fiontraíochta 
Sóisialta Gaeltachta

1,014 daoine 
fostaithe ar 47 scéim 
fostaíochta sóisialta

Buiséad bliantúil 
na Scéimeanna 
Fostaíochta

€2.8m €179k 1,014 €17m

An earnáil forbartha pobail 

Aithníonn Údarás na Gaeltachta go bhfuil na heagrais forbartha pobail ríthábhachtach 
i dtaobh cumas an Údaráis a chuid spriocanna straitéiseacha a bhaint amach i gcomhar 
leis na pobail Ghaeltachta. Chuir Údarás na Gaeltachta i gcomhar leis an RTCEGS&M 
maoiniú reáchtála de €2.816m ar fáil do 33 eagras forbartha pobail chun cur ar a gcumas 
tabhairt faoi chlár forbartha pobail dírithe ar riachtanais an phobail áitiúil agus ar thograí 
turasóireachta, ar phleanáil teanga, ar fhuinneamh in-athnuaite agus an gréasán gteic, i 
measc tograí eile.

Mar chuid den Chlár Fiontraíochta Sóisialta Gaeltachta cuireadh buiséad de €179,000 
ar fáil, a bhí dírithe go sonrach ar thograí nuálacha le béim ach go háirithe ar na réimsí 
turasóireachta, fiontraíochta, agus forbairt acmhainní nádúrtha. Bhain 18 eagras forbartha 
ar fud na Gaeltachta tairbhe as an scéim seo in 2021.

Cuireadh allúntas de €103,454 ar fáil mar chuid de Chlár Oiliúna agus Meantóireachta 
chun tacaíocht a chur ar fáil don earnáil forbartha pobail. Is réimsí a bhain le hairgeadas, 
acmhainní daonna, pleanáil gnó, cúram sláinte, turasóireacht agus fuinneamh in-athnuaite is 
mó a bhain leas as an gClár. 

Os cionn 1,000 fostaithe ar Scéimeanna Fostaíochta Sóisialta

Bhí 1,014 rannpháirtí agus 49 saoiste fostaithe ar 47 scéim ar fud na Gaeltachta in 2021. Tá 
ról agus tionchar tábhachtach ag na scéimeanna fostaíochta sóisialta (Scéim Fostaíochta 
Pobail, Scéim Shóisialta Tuaithe & Scéim TÚS), atá á mbainistiú ag an Údarás, maoinithe ag 
an Roinn Coimirce Sóisialaí, ag cur taithí oibre agus oiliúint ar fáil do phobal na Gaeltachta.

Lean na scéimeanna fostaíochta sóisialta ag cur tacaíocht ríthábhachtach ar fáil do 
phobail na Gaeltachta i rith na paindéime COVID-19 ag tacú le bunseirbhísí riachtanacha 
a chur ar fáil do dhaoine agus ag cruthú naisc riachtanacha sna pobail.
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Branda – Gaeltacht na hÉireann

Tá branda Ghaeltacht na hÉireann in úsáid go forleathan ag gnóthaí, eagraíochtaí, limistéir 
pleanála teanga agus cumainn Ghaeltachta ar láithreáin gréasáin, táirgí agus ábhair 
bolscaireachta. Cuireadh gnéithe de tháirgí agus comhlachtaí den scoth na Gaeltachta 
os comhair an domhain mhóir ar líne i rith 2021 le feachtais chuimsitheacha dhigiteacha, 
ina measc Ón nGaeltacht le Grá, Lá Fhéile Vailintín 2021, Blas na Gaeltachta, agus Faoi 
Gheasa ag an nGaeltacht. Bhí na feachtais á reáchtáil faoi chaolach an bhranda ‘Gaeltacht 
na hÉireann’ agus an branda á cheangal le scoth na dtáirgí Gaeltachta. Lena chois sin 
cruthaíodh nasc leanúnach idir an pobal agus comhlachtaí Gaeltachta tríd an Eolaire 
Gaeltachta atá ar láithreán gréasáin na heagraíochta áit ar féidir ceangal le comhlachtaí 
agus táirgí a cheannach uathu. Tionscnaíodh athbhreithniú ar an mbranda i rith 2021 chun 
féachaint ar bhealaí chun tógáil ar an dul chun cinn suntasach atá déanta agus an branda a 
thabhairt go dtí an chéad chéim forbartha náisiúnta agus idirnáisiúnta eile. 

Tascfhórsaí agus Fóraim 

Tascfhórsa Idirghníomhaireachta Uíbh Ráthaigh
D’éirigh thar barr le feachtais mhargaíochta a bhí ar siúl ag an Tascfhórsa i gcomhar le hÚdarás 
na Gaeltachta chun daoine a mhealladh chun dul i mbun cónaithe sa gceantar agus d’eascair os 
cionn 130 fiosrúchán athlonnaithe dá bharr. Tá ocht dteaghlach nó scór duine tar éis athlonnú 
in Uíbh Ráthach le tacaíocht an tascfhórsa. Foilseofar tuairisc eatramhach an tascfhórsa go 
luath in 2022. 

Plean Gníomhaíochta 5 Bliana d’Iorras Aithneach
De bharr na paindéime cuireadh síneadh ama bliana le tréimhse feidhme Phlean 
Gníomhaíochta Iorras Aithneach go dtí deireadh 2024. Tá comhpháirtíocht mhaith idir 
na coistí áitiúla éagsúla a chuimsíonn Coiste Comhairleach Monatóireachta an Phlean 
agus cuirfear tuairisc eatramhach os a gcomhair go luath in 2022. Cuireadh aighneacht 
chuimsitheach faoi bhráid Chomhairle Chontae na Gaillimhe chun cuspóirí an phlean a bheith 
san áireamh sa bplean forbartha contae.

Fóram Fiontraíochta na Mí
Ceadaíodh soláthar caipitil do gteic@Baile Ghib i rith 2021 chun mol digiteach cheithre dheasc 
a fhorbairt i gcomhar leis an bpobal sa mbaile. Lena chois sin tá dearadh déanta agus tairiscintí 
á réiteach do fhorbairt gteic@Ráth Chairn áit a mbeidh suas le 11 deasc sealaíochta á bhforbairt.

Plean Gníomhaíochta 5 Bliana na Ceathrún Rua
Seoladh Plean Gníomhaíochta, An Cheathrú Rua 2022 - 2027 i dtreo dheireadh 2021 a 
fhéachfaidh leis an gCeathrú Rua a neartú agus forbairtí a chur in áit a fheabhsóidh an ceantar. 
Is 55 moladh faoi seacht gcinn de théamaí straitéiseacha atá sa bplean uaillmhianach seo. 
Fógraíodh dúbailt méide ar gteic@An Cheathrú Rua ag deireadh 2021 mar chuid de thús 
feidhmithe an phlean.
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Diaspóra na Gaeltachta 

Seimineáir Gnó Idirnáisiúnta
Is as gteic@Gaoth Dobhair a craoladh an chomhdháil iomráiteach idirnáisiúnta Golden 
Bridges i mbliana agus ceangal beo á dhéanamh le lucht gnó ar fud na cruinne as Gaoth 
Dobhair. Lárnach ar na painéil saineolaithe bhí Príomhfheidhmeannach agus Cathaoirleach 
an Údaráis chomh maith lenár gcliaint OCO Global, Pangea agus Fáisc Miotail Éireann. 
Tionóladh seimineár idirnáisiúnta i gcomhar leis an London Irish Business Society agus 
gteic i mí Bealtaine. Bhí an Tánaiste, Leo Varadkar, TD, Ceannasaí Facebook in Éirinn 
Gareth Lambe, agus Aoife O’Connor, IPSOS MRBI mar aíonna speisialta ag tabhairt 
léargais ar fheabhas agus tairbhe an ghréasáin gteic do diaspóra gnó na hÉireann 
i Londain. 

Ceangal lenár gcomharsana san Eoraip
Thug an tUasal Vincent Guérend, Ambasadóir na Fraince chun na hÉireann, cuairt ar 
Chonamara agus ar Ghaoth Dobhair mar chuid de fheachtas na hAmbasáide ‘An Fhrainc, 
an chomharsa is gaire daoibh san AE’. Ar stiúideo ár gcliant Ros na Rún ar an Spidéal a thug 
Uachtarán na Gearmáine Frank-Walter Steinmeier cuairt mar chuid de chuairt Stáit trí lá in 
éineacht le hUachtarán na hÉireann, Micheál D. Ó hUiginn. Tugadh léargas cuimsitheach 
do na haíonna agus do chonsalachtaí na Gearmáine agus na Fraince ach go háirithe ar 
obair iomlán na heagraíochta agus deiseanna comhpháirtíochta i bhforbairt na Gaeltachta. 

Lean ballraíocht an Údaráis san AER agus in ERNACT, a thugann deis leanúnach do na 
moil gteic agus comhlachtaí ábhartha Gaeltachta teacht ar shaineolas idirnáisiúnta agus 
tionscnaimh trasnáisiúnta le réigiúin eile na hEorpa.

Feachtas Filleadh Abhaile Chonamara Láir
D’éirigh thar cionn leis an bhfeachtas Filleadh Abhaile Chonamara Láir a reáchtáil Forbairt 
Chonamara Láir agus Údarás na Gaeltachta i gcomhar le Aniar TV agus LORG Media. 
D’fhéach an feachtas le daoine a mhealladh chun dul i mbun cónaithe agus i mbun oibre sa 
gceantar agus a gclann a thógáil ann chomh maith. Chuir na meáin an-suim sa bhfeachtas 
ar bhonn áitiúil, náisiúnta agus idirnáisiúnta agus bhí os cionn 120 fiosrúchán athlonnaithe 
agus léirithe spéise dá bharr. D’éirigh leis an bhfeachtas Gradam Cumarsáide Oireachtas 
na Gaeilge do fheachtas Meán Sóisialta na Bliana 2021 a bhaint amach. 
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Fuair 44 ealaíontóir Gaeltachta tacaíocht tríd an Scéim Sparánachta d’Ealaíontóirí agus 
faoin Scéim Síol cuireadh tacaíocht ar fáil do bhreis is 37 iarratasóir. Bronnadh maoiniú 
ar seacht gcinn déag de thograí straitéiseacha ilghnéitheacha ealaíona, idir fís-ealaíon, 
litríocht, seónna stáitse, drámaíocht don óige agus tréimhsí cónaitheacha tríd Scéim 
Forbartha na nEalaíon.

Cuireadh gníomhaíochtaí an chlár Cuisle, atá á sholáthar le tacaíocht na RTCEGS&M, 
ar fáil ar líne agus cuireadh tús le ranganna beo arís i go leor de na réigiúin i mí 
Mheán Fómhair 2021 agus d’fhreastail 1,634 rannpháirtí ar ranganna sna Gaeltachtaí 
go náisiúnta.

Seoladh an taispeántas, Dath an Dóchais ar líne ag DathanDochais.com i mí Bealtaine 
2021. Rinne an taispeántas seo comóradh ar 40 bliain de thacaíocht do na hamharc-
ealaíona sa nGaeltacht. 

Muintearas
Is iad Muintearas Teoranta a bheidh i mbun feidhmithe agus bainistíochta ar gteic@
Ceantar na nOileán, a osclaíodh go hoifigiúil i rith 2021, thar ceann Údarás na Gaeltachta. 
Chuige sin beidh béim faoi leith ar chúrsaí oiliúna san ionad agus cuirfidh gteic@Ceantar 
na nOileán borradh faoi chúrsaí gnó agus cúrsaí oiliúna chomh maith, atá ag croílár 
fheidhmeanna Mhuintearais le beagnach dhá scór bliain. Ainneoin dúshláin COVID-19 
lean Muintearas leis an obair thábhachtach tras-Ghaeltachta a dhéantar i dtaobh chúrsaí 
óige, oiliúint, luath-oideachas, fiontraíocht shóisialta agus go leor eile. 

Comhar Naíonraí na Gaeltachta
Is struchtúr neamhspleách é Comhar Naíonraí na Gaeltachta a fhaigheann maoiniú 
ó Údarás na Gaeltachta chun seirbhís bhainistíochta agus riaracháin a chur ar fáil do 
na seirbhísí luathbhlianta Gaeltachta atá ag feidhmiú trí Ghaeilge sa nGaeltacht. Tá 
dúshláin mhóra sáraithe ag an eagraíocht le dhá bhliain anuas de bharr na paindéime 
agus iad a tacú le seirbhísí sábháilte luathbhlianta a chur ar fáil laistigh de shrianta 
síorathraithe dianghlasála. 

Tá os cionn 100 seirbhís luathbhlianta faoi stiúir Chomhar Naíonraí na Gaeltachta agus tá 
oifigí ag an gcuideachta i ngach ceantar mór Gaeltachta le hos cionn 140 duine fostaithe 
faoi dheireadh 2021. 

Fochuideachtaí

Ealaín na Gaeltachta
Le linn 2021 lean Ealaín na Gaeltachta ag cur tacaíochta agus maoinithe ar fáil do 
chúrsaí ealaíne sa nGaeltacht. Le linn na bliana bhí an fhochuideachta páirteach in 
imeachtaí éagsúla ar nós an chomhdháil idirnáisiúnta ar amharclannaíocht na Gaeilge, na 
Gaedhlig agus Cymraeg dar teideal Cwlwm/Ceangal III.

Tríd an Scéim Cothú rinne Ealaín na Gaeltachta maoiniú ar 5 thogra straitéiseacha ar 
fud na Gaeltachta in 2021. Cuireadh tacaíocht ar fáil do 19 féile ealaíon Gaeltachta. 
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Béal an Mhuirthead

Gob an Choire

Corr na Móna

Carna

An Cheathrú Rua

An Spidéal

Daingean Uí Chúis

Baile an Sceilg

Oileán Chléire

Baile Bhuirne

Béal Átha an Ghaorthaidh

Gaeltacht na Gaillimhe

Ag deireadh 2021, bhí 3,180 post lánaimseartha i gcliantchomhlachtaí i nGaeltacht na 
Gaillimhe a fhaigheann tacaíocht ó Údarás na Gaeltachta, an leibhéal is airde riamh i 
stair na heagraíochta. Cruthaíodh 337 post nua i gcliantchomhlachtaí in 2021, an contae 
is mó inar cruthaíodh fostaíocht don dara bliain as a chéile. Nuair a thógtar líon na 
bpost a cailleadh san áireamh, glanmhéadú de 7.6% nó 225 post atá ar an bhfostaíocht 
lánaimseartha ar an mbliain roimhe. 

Cruthaíodh formhór na bpost nua i gcomhlachtaí atá ag feidhmiú san earnáil feistí 
leighis, eolaíochta agus innealtóireachta, ina measc Freudenberg/Cambus Medical, 
Aran Biomedical, Saotharlann Chonamara, ÉireComposites, Zoan Nuáil Teo., Micron 
Clean, agus HiTech Health. Lena chois sin bhí méaduithe fostaíochta le brath i 
gcomhlachtaí déantúsaíochta nideoige chomh maith leis an earnáil seirbhísí pobail.

Fógraí suntasacha do Ghaeltacht na Gaillimhe i rith 2020
Bhí réimse forbairtí agus fógraí suntasacha déanta i nGaeltacht na Gaillimhe i rith 
na bliana.

• 150 post nua d’ardchaighdeán fógartha ag Aran Biomedical, ceann de
phríomhdhéantóirí bithábhair d’earnáil na bhfeistí leighis

• 40+ post nua sároilte le cruthú ag Cambus Medical/Freudenberg Medical mar chuid
d’obair leathnaithe €1.9m

• 40 post nua le cruthú ag ÉireComposites tar éis conradh luach na milliúin Euro a
shíniú le Spirit AeroSystems

• An-tóir ar fheachtas Filleadh Abhaile Chonamara Láir le hos cionn 120
fiosrúchán athlonnaithe

• Maoiniú suntasach do thograí nuálaíochta HiTech Health, ÉireComposites Teo agus
Aran Biomedical faoin gCiste DTIF

• Maoiniú de €500,000 ceadaithe chun tuilleadh forbartha a dhéanamh ar Bhealach
Sheanadh Mhach

• Tuairisc maidir le Calafort Ros an Mhíl seolta a léirigh go bhféadfaí 900 post a chruthú
san earnáil fuinnimh in-athnuaite.

3,180
Ag deireadh 2021, bhí 3,180 post lánaimseartha 
i gcliantchomhlachtaí i nGaeltacht na Gaillimhe a 
fhaigheann tacaíocht ó Údarás na Gaeltachta, an 
leibhéal is airde riamh i stair na heagraíochta.
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Tograí Nua
I rith 2021, cheadaigh Bord Údarás na Gaeltachta tograí nua ina mbeidh 108 post 
ag teacht chun cinn i nGaeltacht na Gaillimhe amach anseo le hinfheistíocht iomlán 
de €3.09 milliún beartaithe do na tograí seo nuair a bheidh siad faoi lán seoil. Is sna 
hearnálacha feistí leighis, an bhia agus na dí, agus seirbhísí is mó a bheidh na poist á 
gcruthú iontu.

Scéim na gComharchumann agus Eagraíochtaí Pobalbhunaithe 
Cuireadh maoiniú iomlán de €1,002,340 ar fáil do 12 eagraíocht faoin gClár Forbartha 
Pobail in 2021 a chuir cláir oibre forbartha pobail aontaithe i gcrích dá réir. Cuireann 
na comharchumainn agus eagraíochtaí pobalbhunaithe seirbhísí tábhachtacha áitiúla 
ar fáil, déanann siad comhordú ar ghníomhaíochtaí forbartha pobail agus cuireann siad 
seirbhís chomhairleach ar fáil don earnáil dheonach ina gceantar feidhme. 

An Cheathrú Rua 2022 – 2027 Plean Gníomhaíochta
Seoladh Plean Gníomhaíochta 5 Bliana na Ceathrún Rua i mí Meán Fómhair 2021. Tá an 
plean uaillmhianach seo foilsithe ag Comharchumann Mhic Dara i gcomhar le hÚdarás 
na Gaeltachta. Féachfaidh an plean leis an gCeathrú Rua a neartú agus forbairtí a chur 
in áit a fheabhsóidh an ceantar. Is 55 moladh atá sa bplean leagtha amach faoi seacht 
gcinn de théamaí straitéiseacha: Teanga & Cultúr, Turasóireacht, Fiontraíocht, Na 
hEalaíona, Seirbhísí & Bonneagar, Margaíocht, Beartas, Córas & Spriocanna. 

Plean Gníomhaíochta Forbartha 5 Bliana d’Iorras Aithneach
De bharr na paindéime cuireadh síneadh ama bliana le tréimhse feidhme Phlean 
Gníomhaíochta Iorras Aithneach go dtí deireadh 2024. Tá comhpháirtíocht mhaith idir 
na coistí áitiúla éagsúla a chuimsíonn Coiste Comhairleach Monatóireachta an Phlean 
agus cuirfear tuairisc eatramhach os a gcomhair go luath in 2022. Cuireadh aighneacht 
chuimsitheach faoi bhráid Chomhairle Chontae na Gaillimhe chun cuspóirí an phlean a 
bheith san áireamh sa bplean forbartha contae. 
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Pleanáil Teanga
As na 10 LPT atá aitheanta do Ghaeltacht na Gaillimhe, bhí pleananna teanga ceadaithe 
do 9 LPT agus á bhfeidhmiú i 6 LPT i rith 2021. Tá 6 Oifigeach Pleanála Teanga 
agus beirt Oifigeach Cúnta fostaithe leis na pleananna sin a fheidhmiú. Ceadaíodh 
pleananna teanga do LPT Oirthear Chathair na Gaillimhe agus LPT Bhearna agus Cnoc 
na Cathrach agus súil go mbeidh an plean teanga do LPT Oileáin Árann ceadaithe 
go luath. Tá plé leanúnach ar siúl leis na coistí stiúrtha pleanála teanga sna LPT nach 
bhfuil a struchtúr dleathach pobail ina áit fós le bainistiú a dhéanamh ar fheidhmiú na 
bpleananna teanga atá ceadaithe dóibh. Sheol an tAire Stáit don Ghaeltacht agus don 
Spórt, Jack Chambers, T.D. plean teanga LPT Cheantar na nOileán go hoifigiúil le linn 
na bliana.

Díríodh ar roinnt feachtais, gníomhaíochtaí agus imeachtaí ar líne de bharr shrianta 
COVID-19. Glacadh páirt i roinnt comh-fheachtas lena n-áirítear An Ghaeltacht faoi 
Bhláth, Comórtas Reatha na Gaeltachta, #SeoÍAnGhaeltacht, Lá Náisiúnta na Filíochta 
agus Oíche Chultúir. Cuireadh comharthaí tarraingteacha Gaeilge COVID-19 ar fáil 
do ghnólachtaí agus d’eagraíochtaí, reáchtáladh réimse leathan imeachtaí ar líne idir 
ranganna Gaeilge, damhsa aclaíochta, oícheanta airneáin; eagraíodh Paráid Fhíorúil 
Lá Fhéile Pádraig; forbraíodh feachtais dírithe ar bhród áite agus bród teanga a chuir 
chun cinn. 
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gteic – Gréasán Digiteach na Gaeltachta i nGaillimh
Tá chúig mhol digiteach gteic oscailte anois i gContae na Gaillimhe, is iad sin gteic@An 
Cheathrú Rua, gteic@An Spidéal, gteic@Na Forbacha, gteic@Carna agus gteic@Ceantar 
na nOileán. Beidh gteiceanna á n-oscailt go luath in 2022 ar Inis Mór agus Inis Meáin. 
Beidh suas le 200 spás oibre ar fáil ar fud Ghaeltacht na Gaillimhe roimh dheireadh 
2022 agus nuair a thagann srianta scaradh sóisialta chun críche.

Páirc na Mara
Cuireadh achomharc cuimsitheach maidir leis an iarratas pleanála diúltaithe do thogra 
suntasach Pháirc na Mara faoi bhráid An Bord Pleanála i rith 2021 agus táthar ag súil le 
cinneadh in 2022. 

Bunaíodh Nua na Mara, ionad forbartha agus nuálaíochta mara (MIDC Pháirc na Mara 
roimhe seo) go hoifigiúil i rith 2021 le tacaíocht maoinithe €2m ón gCiste um Fhorbairt 
Fiontraíochta Réigiúnaí. Fostaíodh bainisteoir forbartha gnó ar an ionad i rith na 
bliana agus tacóidh an tionscnamh go mór le comhlachtaí mara bunú agus forbairt a 
dhéanamh sa nGaeltacht agus forbairt an gheilleagair ghoirm ar fud na Gaeltachta.

Scéimeanna Fostaíochta Sóisialta
Bhí 415 duine fostaithe ar scéimeanna fostaíochta sóisialta i nGaeltacht na Gaillimhe ag 
deireadh na bliana. Is 185 duine a bhí ar an Scéim Fostaíochta Pobail, 134 ar an Scéim 
Shóisialta Tuaithe agus 76 ar Scéim TÚS. Tá na scéimeanna seo á mbainistiú ag 20 
saoiste, á riaradh ag an Údarás agus á maoiniú ag an Roinn Coimirce Sóisialaí. 
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Gaoth Dobhair

An Clochán Liath

Gleann Cholm Cille

Béal an Mhuirthead

Gob an Choire

Corr na Móna

Carna

An Cheathrú Rua

An Spidéal

Daingean Uí Chúis

Baile an Sceilg

Oileán Chléire

Baile Bhuirne

Béal Átha an Ghaorthaidh

661 post lánaimseartha a bhí i 
gcliantchomhlachtaí Údarás na 
Gaeltachta i nGaeltacht Mhaigh Eo 
ag deireadh na bliana 2021.

661

Gaeltacht Mhaigh Eo

Cruthaíodh 98 post nua i nGaeltacht Mhaigh Eo in 2021 – an líon cruthú poist is airde 
in aon bhliain amháin sa gContae ó 2012. Nuair a chuirtear an titim fostaíochta san 
áireamh is glanmhéadú de 57 post nó 9.5% a bhí ann ar an mbliain roimhe sin. 

661 post lánaimseartha a bhí i gcliantchomhlachtaí Údarás na Gaeltachta i nGaeltacht 
Mhaigh Eo ag deireadh na bliana 2021. 

Is sna hearnálacha seirbhísí, innealtóireachta agus eolaíochta is mó a cruthaíodh poist 
in 2021 i gcomhlachtaí ar nós IPSOS MRBI, Innealtóireacht Uí Thiarnáin, Coláiste Uisce, 
Forbairt Táirgí Iorras agus Atlantic Photonic Solutions ina measc. 

I rith 2021, cheadaigh Bord Údarás na Gaeltachta tograí nua ina mbeidh 31 post ag 
teacht chun cinn i nGaeltacht Mhaigh Eo amach anseo le hinfheistíocht iomlán os 
cionn €964,000 beartaithe do na tograí seo nuair a bheidh siad faoi lán seoil. 

Scéim na gComharchumann agus Eagraíochtaí Pobalbhunaithe
Cuireadh maoiniú iomlán de €297,510 ar fáil do cheithre eagraíocht faoin gClár 
Forbartha Pobail in 2021 a chuir cláir oibre forbartha pobail aontaithe i gcrích dá réir. 
Cuireann na comharchumainn agus eagraíochtaí pobalbhunaithe seirbhísí tábhachtacha 
áitiúla ar fáil, déanann siad comhordú ar ghníomhaíochtaí forbartha pobail agus 
cuireann siad seirbhís chomhairleach ar fáil don earnáil dheonach ina gceantar feidhme. 
Tá na heagrais pobail ag riaradh agus ag bainistiú scéimeanna agus tograí pobail ar fud 
na Gaeltachta.

Scéimeanna Fostaíochta Sóisialta
Bhí 246 duine fostaithe ar scéimeanna fostaíochta sóisialta i nGaeltacht Mhaigh Eo ag 
deireadh na bliana. Is 45 duine a bhí ar an Scéim Fostaíochta Pobail, 152 ar an Scéim 
Shóisialta Tuaithe agus 39 ar Scéim TÚS. Tá na scéimeanna seo á mbainistiú ag 11 
saoiste, á riaradh ag an Údarás agus á maoiniú ag an Roinn Coimirce Sóisialaí.
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gteic – Gréasán Digiteach na Gaeltachta i Maigh Eo
D’oscail an tAire Jack Chambers gteic@Acaill go hoifigiúil i rith 2021 agus is iad Comhlacht 
Forbartha Áitiúil Acla atá i mbun bainistíochta ar an áis ardchaighdeáin seo thar ceann 
Údarás na Gaeltachta. Tá dul chun cinn suntasach á dhéanamh ag an áis ó shin agus tóir 
ag cianoibrithe ar na háiseanna ann. 

Tá cheithre mhol digiteach gteic ag feidhmiú i gContae Mhaigh Eo anois le gteic@Béal an 
Mhuirthead, gteic@An Corrán Buí, gteic@Acaill agus gteic@An Eachléim agus os cionn 
170 deasc comhroinnte ar fáil iontu. Is le maoiniú suntasach ón gCiste RRDF a forbraíodh 
na moil dhigiteacha seo atá ag soláthar deiseanna iontacha do Dhiaspóra na Gaeltachta 
filleadh abhaile.

Áras Scéalta an Atlantaigh
Tá costas de €3.6m luaite leis an togra in iomláine le maoiniú €2.47m ceadaithe faoin 
gCiste um Athghiniúint agus Forbairt Tuaithe, €0.5m ó Roinn na Gaeltachta agus 
€0.7m ó Údarás na Gaeltachta. Beidh Áras Scéalta an Atlantaigh mar áis turasóireachta 
straitéiseach, ar leibhéal idirnáisiúnta, ar shlí an Atlantaigh Fhiáin i gcroí-lár Ghaeltacht 
Mhaigh Eo Thuaidh agus mar phríomhionad treoraithe ag cuairteoirí ar Leithinis Iorrais, áit 
a bhfaighidh siad gach eolas ar oidhreacht nádúrtha agus chultúrtha an cheantair. Tacóidh 
an fhorbairt le téarnamh earnáil na turasóireachta i gceantar Iorrais áit ar imir os cionn 
8,000 cuairteoir galf ar Ghalfchúrsa Chairn i rith 2021. 

Tá Coiste Comhairleach, faoi stiúir an Údaráis, ag déanamh maoirseachta ar an obair agus 
táthar ag súil an chéad fhód a iompú ar an togra go luath in 2022.

Pleanáil Teanga
Leanadh le feidhmiú an phlean teanga i LPT Mhaigh Eo Thuaidh le linn 2021. Eagraíodh 
imeachtaí ar líne agus glacadh páirt i dtograí náisiúnta a bhí á reáchtáil i gcomhar 
leis na LPTanna eile. Ceadaíodh Plean Teanga Mhaigh Eo Thiar le linn na bliana. Tá 
próiseas earcaíochta ar siúl faoi láthair chun Oifigeach Pleanála Teanga a cheapadh le 
tacú le feidhmiú an phlean teanga agus beidh tús á chur le feidhmiú an phlean sin i mí 
Eanáir 2022. 
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Gaeltacht na Mí

Fánaid

Gaoth Dobhair

An Clochán Liath

Gleann Cholm Cille

Béal an Mhuirthead

Gob an Choire

Corr na Móna

Carna

Baile Ghib

Ráth Chairn

An Cheathrú Rua

An Spidéal

Daingean Uí Chúis

Baile an Sceilg

Oileán Chléire

Baile Bhuirne

Béal Átha an Ghaorthaidh

Rinn Ua gCuanach

An tSean Phobal

194 post lánaimseartha a bhí i gcliantchomhlachtaí 
an Údaráis i nGaeltacht na Mí ag deireadh na bliana 
2021. Cé gur cruthaíodh 20 post nua i nGaeltacht 
na Mí i rith na bliana nuair a thógtar líon na bpost a 
cailleadh san áireamh, glanlaghdú de 21 post ar an 
mbliain roimhe a bhí sa gcontae.

194

Is í Gaeltacht na Mí an t-aon cheantar Gaeltachta ina raibh laghdú ar an bhfostaíocht
ann i rith 2021. Cé gur cruthaíodh 20 post nua i nGaeltacht na Mí i rith na bliana
nuair a thógtar líon na bpost a cailleadh san áireamh, glanlaghdú de 21 post ar an 
mbliain roimhe a bhí sa gcontae. Tharla formhór na laghduithe post de bharr go bhfuil 
gníomhaíochtaí an chomhlachta Faughan Foods le n-aistriú amach as an nGaeltacht go 
dtí áis de chuid O’Brien Fine Foods, úinéirí an chomhlachta, i gCo. na hIarmhí.

194 post lánaimseartha a bhí i gcliantchomhlachtaí an Údaráis i nGaeltacht na Mí ag 
deireadh na bliana 2021.

Fóram Fiontraíochta do Ghaeltacht na Mí 
Mar chuid de mholtaí an fhóraim bunaíodh tionóil pobail, faoi chathaoirleacht Údarás 
na Gaeltachta. Bhí forbairt áiseanna fiontraíochta ar cheann de phríomhspriocanna 
an fhóraim a bhfuil dul chun cinn á dhéanamh air faoi láthair. Chomh maith leis sin 
tá pleananna uaillmhianacha ag Comharchumann Ráth Chairn chun athnuachan 
riachtanach a dhéanamh ar Áras Pobail Ráth Chairn chomh maith le hionad oidhreachta 
a fhorbairt. Tá obair mhór déanta ag an gComharchumann chun dréacht den dearadh 
agus a bhfís don bhfoirgneamh a leagan amach chun iarratais maoinithe agus 
tacaíochta a réiteach. 

gteic@Ráth Chairn
Tá láthair lárnach aimsithe i Ráth Chairn chun gteic a fhorbairt ann agus tá dearadh 
déanta ar leagan amach na háise. Suas le 11 deasc sealaíochta a bheidh ar fáil sa mol 
digiteach tarraingteach seo chomh maith le both cruinnithe, spás sóisialta comhroinnte 
agus dhá bhoth teileafóin príobháideach. Beidh tairiscintí d’oibreacha tógála á n-eisiúint 
go luath in 2022 agus táthar ag súil go mbeidh gteic@Ráth Chairn réidh le fáilte a chur 
roimh úsáideoirí roimh dheireadh 2022.
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gteic@Baile Ghib
Ceadaíodh soláthar caipitil do gteic@Baile Ghib i rith 2021 chun mol digiteach cheithre 
dheasc a fhorbairt i gcomhar leis an bpobal sa mbaile. Tá dearadh agus leagan amach na 
háise curtha i gcrích agus táthar ag súil é a fheistiú agus a oscailt in Earrach 2022. 

Pleanáil Teanga
Leanadh ar aghaidh le feidhmiú phlean teanga LPT Ráth Chairn agus Baile Ghib. Is iad 
Comharchumann Ráth Chairn Teo. an Cheanneagraíocht atá freagrach as an bplean 
teanga a fheidhmiú sa Limistéar. Ar nós na LPTanna eile, is go fíorúil a bhí cuid mhór na 
n-imeachtaí a reáchtáladh le linn na bliana. Ar na nithe ba mhó a raibh tóir orthu bhí na
ranganna Gaeilge ar líne agus campaí samhraidh i gcomhar le Muintearas.

Glacadh páirt i roinnt comh-fheachtas le LPTanna eile ar fud na Gaeltachta chomh 
maith, mar shampla An Ghaeltacht Faoi Bhláth, an feachtas #SeoÍAnGhaeltacht 
agus glacadh páirt i bhfeachtas a bhí dírithe ar an nGaeilge a chur cinn agus cinntí á 
ndéanamh ar phleanáil do fhorbairt tithíochta sa gceantar. 

Tá nasc láidir cruthaithe sa LPT idir an próiseas pleanála teanga agus ionaid oideachais 
an cheantair - Scoil Ultain Naofa, Scoil Uí Ghramhnaigh agus Coláiste Pobail Ráth Cairn 
– chun cúrsaí mar chlár gníomhaíochta Gaeilge, imeachtaí scoilbhunaithe, clubanna
iarscoile, naisc idir scoile agus ábhair eile a phlé.

Scéim na gComharchumann agus Eagraíochtaí Pobalbhunaithe
Cuireadh maoiniú iomlán de €83,156 ar fáil d’eagraíocht amháin faoin gClár Forbartha 
Pobail in 2021 a chuir cláir oibre forbartha pobail aontaithe i gcrích dá réir. Cuireann 
an comharchumann seirbhísí tábhachtacha áitiúla ar fáil, déanann sé comhordú ar 
ghníomhaíochtaí forbartha pobail agus cuireann sé seirbhís chomhairleach ar fáil don 
earnáil dheonach ina gceantar feidhme.
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Gaeltacht Dhún na nGall

Fánaid

Gaoth Dobhair

An Clochán Liath

Gleann Cholm Cille

Béal an Mhuirthead

Gob an Choire

Corr na Móna

Carna

An Cheathrú Rua

An Spidéal

Daingean Uí Chúis

Baile an Sceilg

Oileán Chléire

Baile Bhuirne

Béal Átha an Ghaorthaidh

Rinn Ua gCuanach

An tSean Phobal

Cruthaíodh 286 post nua i nGaeltacht Dhún na nGall i rith 
2021 – an líon is mó poist a cruthaíodh sa gcontae in aon 
bhliain amháin ó bhí 2008 ann. Nuair a chuirtear an líon 
post a cailleadh san áireamh, bhí 2,304 post 
lánaimseartha i gcliantchomhlachtaí an Údaráis ag 
deireadh na bliana.

2,304

Cruthaíodh 286 post nua i nGaeltacht Dhún na nGall i rith 2021 – an líon is mó poist 
a cruthaíodh sa gcontae in aon bhliain amháin ó bhí 2008 ann. Nuair a chuirtear 
an líon post a cailleadh san áireamh, bhí glanmhéadú de 136 post nó 6.3% ar an 
bhfostaíocht, rud a d’fhág go raibh 2,304 post lánaimseartha i gcliantchomhlachtaí 
an Údaráis ag deireadh na bliana. Bhí Randox, ProAmpac, Fáisc Miotail Éireann, 
Snáth Dhún na nGall, Kombucha Éireannach Teo, Pangea Effect Teo agus Cora Tine 
Teo/Kelsius i measc na gcomhlachtaí inar cruthaíodh poist in 2021.

Tograí Nua
Cheadaigh Bord Údarás na Gaeltachta líon tograí nua do Ghaeltacht Dhún na 
nGall i rith 2021 ina mbeidh 156 post nua á gcruthú iontu agus infheistíocht iomlán 
d’os cionn €3.95 milliún beartaithe nuair a bheidh na tograí sin faoi lán seoil. 

Meamram Tuisceana sínithe ag Údarás na Gaeltachta agus ITLC 
Shínigh Údarás na Gaeltachta agus Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn (ITLC) 
Meamram Tuisceana i rith na bliana chun deiseanna acmhainní a roinnt le seirbhísí 
níos fearr a chur ar fáil a thapú agus chun oibriú lena chéile chun an Ghaeilge 
a chur chun cinn i ngníomhaíochtaí traenála agus forbartha le cois an fhorbairt 
pobail agus fiontraíocht shóisialta a chur chun cinn i nGaeltacht Dhún na nGall. 

Scéim na gComharchumann agus Eagraíochtaí Pobalbhunaithe
Cuireadh maoiniú iomlán €818,400 ar fáil d’aon eagraíocht déag faoin gClár 
Forbartha Pobail sa réigiún lena gclár oibre forbartha pobail aontaithe a chur i 
gcrích dá réir. 

Scéimeanna Fostaíochta Sóisialta
Bhí 316 duine fostaithe ar scéimeanna fostaíochta sóisialta i nGaeltacht Dhún na 
nGall ag deireadh na bliana le 120 ar an Scéim Shóisialta Tuaithe, 130 ar an Scéim 
Fostaíochta Pobail agus 52 ar Scéim TÚS. Tá na scéimeanna seo á mbainistiú ag 14 
saoiste, á riaradh ag an Údarás agus á maoiniú ag an Roinn Coimirce Sóisialaí. 
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Nuálaíocht i gCill Ulta
Fógraíodh sraith tograí spleodracha do Lárionad Acmhainní Nádúrtha (LAN) CTR i 
rith 2021 a bheidh ceannródaíoch san eacnamaíocht ghlas agus cúrsaí talmhaíochta 
domhanda. Beidh LAN CTR, cliant de chuid Údarás na Gaeltachta ar an bhFál 
Carrach, Co. Dhún na nGall, ag dul i mbun taighde nuálaíoch maidir le modhanna 
feirmeoireachta a d’fhéadfadh dul i gcion go mór ar chúrsaí feirmeoireachta ní amháin 
in Éirinn ach ar fud an domhain.

Clár LEADER
Cuireadh tús le Clár Idir-thréimhse LEADER (2021-2022) a fheidhmiú i nGaeltacht 
Dhún na nGall ar an mórthír ag Údarás na Gaeltachta agus ar oileáin Ghaeltachta ag 
Comhar na nOileán. Ceadaíodh 10 dtogra faoin gclár in 2021 le deontais €296,195 in 
iomláine (ar infheistíocht iomlán €405,186). 

Togra Fótavoltach ar Pháirc Ghnó Ghaoth Dobhair
Tá tionscadal fuinnimh in-athnuaite pobalbhunaithe, togra fótavoltach 5 mw, á phlé 
do shuíomh de chuid an Údaráis ar imeall Pháirc Ghnó Ghaoth Dobhair leis an sé 
eagraíocht pobail i bparóiste Ghaoth Dobhair, is iad sin:

Comharchumann Forbartha Ghaoth Dobhair; Ionad Cois Locha, Dún Lúiche; Coiste 
Forbartha Dhobhair; Amharclann Ghaoth Dobhair; Coiste Forbartha Chnoc Fola agus 
Forbairt Dhún Lúiche.

Tá sé i gceist comhlacht pobalbhunaithe a bhunú in am trátha mar uirlis fhorbartha 
an tionscadail. Chuirfeadh an fhorbairt seo go mór leis an eacnamaíocht pobail áitiúil 
agus bheadh sí ina foinse ioncaim don earnáil forbartha pobail gan trácht ar a tionchar 
ar lorg carbóin a ísliú agus Páirc Ghnó Ghaoth Dobhair a bheith féinchothaíoch agus 
inmharthana ó thaobh fuinnimh de. Ceadaíodh soláthar caipitil suas go €42,000 i 
rith 2021 mar chiste le hoibreacha pleanála, innealtóireachta, deartha, agus oibreacha 
gaolmhara a dhéanamh.
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gteic – Gréasán Digiteach na Gaeltachta i nDún na nGall
Tá 4 mhol digiteach ar ardchaighdeán ag feidhmiú mar chuid den ghréasán gteic i nDún 
na nGall - gteic@Gaoth Dobhair, gteic@Cill Charthaigh, gteic@An Tearmann agus gteic@ 
Árainn Mhór.

Tá gteic@Na Rosa forbartha ar an gClochán Liath agus spás ann do scór duine, ceithre 
oifig aonarach agus deasca comhroinnte. Tá cliant aimsithe cheana féin le cuid den spás 
a ghlacadh agus beidh an gteic seo ag dul i mbun gnó go luath in 2022.

Táthar ag súil go mbeidh gteic@Baile na Finne agus gteic@Carraig Airt réidh sa gcéad 
leath den bhliain agus go dtosófar ar fhorbairt gteic@Toraigh agus gteic@Gleann Cholm 
Cille i rith 2022. 

Pleanáil Teanga
Tá 8 Limistéar Pleanála Teanga (LPT) agus Baile Seirbhíse Gaeltachta amháin i nGaeltacht 
Dhún na nGall. Faoi dheireadh 2021 bhí pleananna teanga á bhfeidhmiú i 7 LPT, le 
hinfheistíocht iomlán de €750,000, agus bhí seachtar oifigigh pleanála teanga agus 
oifigeach cúnta amháin fostaithe i nGaeltacht Dhún na nGall. Cuireadh tús le feidhmiú 
phlean teanga LPT Thoraí sa gcéad leath den bliain agus ceadaíodh an plean teanga do 
LPT na Gaeltachta Láir i mí na Samhna. Ceadaíodh an plean teanga do Bhaile Seirbhíse 
Gaeltachta An Chlocháin Léith i mí Iúil agus beidh tús á chur le feidhmiú an phlean sin go 
luath in 2022. Sheol an tAire Stáit don Ghaeltacht agus don Spórt, Jack Chambers, T.D. 
pleananna teanga LPT na Rosa agus LPT Thuaisceart Dhún na nGall go hoifigiúil le linn 
na bliana.

Cé gur lean srianta COVID-19 ag cur bac ar imeachtaí a reáchtáil sna LPT d’éirigh leis 
na ceanneagraíochtaí pleanála teanga go leor a bhaint amach. Bhí an-ráchairt ar Scéim 
Gaelchara i mbunús iomlán na LPT a thacaigh le rannpháirtithe le barr feabhais a chur ar 
a gcuid Gaeilge i dtimpeallacht neamhfhoirmiúil agus glacadh páirt in imeachtaí. Glacadh 
páirt i roinnt comh-fheachtas lena n-áirítear An Ghaeltacht faoi Bhláth, Comórtas Reatha 
na Gaeltachta, #SeoÍAnGhaeltacht, Lá Náisiúnta na Filíochta agus Oíche Chultúir. 
Aontaíodh pleananna Gaeilge le scoileanna áitiúla le ceangal a chothú agus nasc a láidriú 
idir pobal na scoile agus an próiseas pleanála teanga sna limistéir chuí. 
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Gaeltacht Chiarraí

Carna

An Cheathrú Rua

Daingean Uí Chúis

Baile an Sceilg

Bhí 617 post lánaimseartha i gcliantchomhlachtaí an 
Údaráis i nGaeltacht Chiarraí ag deireadh na bliana 2021. 
Tá seasmhacht suntasach léirithe ag comhlachtaí i gContae 
Chiarraí i mbliana agus an fhostaíocht caomhnaithe nó 
méadaithe in 92% de chliantchomhlachtaí.

617

Bhí 617 post lánaimseartha i gcliantchomhlachtaí an Údaráis i nGaeltacht Chiarraí ag 
deireadh na bliana 2021. 

Cruthaíodh 33 post nua i rith na bliana i gcomhlachtaí atá ag feidhmiú in earnálacha an 
bhia agus na dí, seirbhísí agus turasóireachta. Nuair a thógtar líon na bpost a cailleadh 
san áireamh, glanmhéadú de 6 phost atá ar an bhfostaíocht lánaimseartha ar an mbliain 
roimhe. Tá seasmhacht suntasach léirithe ag comhlachtaí i gContae Chiarraí i mbliana 
agus an fhostaíocht caomhnaithe nó méadaithe in 92% de chliantchomhlachtaí. 

Cúis dóchais é don Chontae gur cheadaigh Bord Údarás na Gaeltachta líon tograí i rith 
na bliana ina mbeidh 80 post nua á gcruthú iontu agus infheistíocht os cionn €2.3m ag 
baint leo nuair atá na forbairtí beartaithe faoi lán seoil. Is in earnálacha an bhia agus na 
dí, na turasóireachta agus na heolaíochta a bheidh formhór na bpost a chruthófar. 

Téarnamh na Turasóireachta
Cuireadh leis an ábhar taispeántais san uisceadán i Mara Beo i nDaingean Uí Chúis i 
rith na bliana chomh maith le spás taispeántais breise allamuigh áit ar chuir 10 gcinn 
de phiongainí Humboldt na sluaite faoi gheasa i rith an tsamhraidh. Tá teicneolaíocht 
nua insealbhaithe ag an ionad atá ag cabhrú go mór leo déileáil le custaiméirí trí réamh 
cheannachán ticéid agus sreabhadh custaiméirí níos cothroime. 

Tá Drioglann Uisce Beatha Dhaingean Uí Chúis Teo. ag dul ó neart go neart agus 
iarratas pleanála déanta acu chun an láthair oibre i mBaile an Mhuilinn i nDaingean Uí 
Chúis a mhéadú le hionad turasóireachta san áireamh ina bpleananna forbartha.
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Tascfhórsa Idirghníomhaireachta Uíbh Ráthaigh 
D’éirigh thar barr le feachtais mhargaíochta a bhí ar siúl ag an Tascfhórsa i gcomhar le 
hÚdarás na Gaeltachta chun daoine a mhealladh chun dul i mbun cónaithe sa gceantar. 
Forbraíodh sraith de chúig fhíseáin chomh maith le poiblíocht leanúnach a bheith 
déanta ar gteic@Baile an Sceilg agus ar gteic@An Dromaid. Chomh maith leis sin 
fuarthas os cionn 365,000 teagmháil ar na meáin shóisialta le linn na bliana agus 
scaipeadh eolas maidir le 80 post a bhí ar fáil sa gceantar i rith na bliana.

D’eascair os cionn 130 fiosrúchán athlonnaithe de bharr na bhfeachtas éagsúil atá 
curtha i gcrích ag an Tascfhórsa ón tús. Cúis dóchais é ocht dteaghlach nó scór duine 
a bheith tar éis athlonnú go hUíbh Ráthach le tacaíocht an Tascfhórsa go dtí seo. É sin 
ráite, tá taighde ar siúl ag an Tascfhórsa maidir leis an ndúshlán ollmhór tithíochta atá 
ag cur srian ar bhaint amach aidhmeanna fáis daonra an Tascfhórsa. Tionóladh cheithre 
chruinniú fíorúil den Tascfhórsa le linn na bliana agus foilseofar tuairisc eatramhach an 
Tascfhórsa go luath in 2022. 

DCSIX Technology
Ceadaíodh pacáiste tacaíochta chun cabhrú leis an gcomhlacht seo a ghnó 
teicneolaíochta a fhorbairt agus fostaíocht a chruthú i nGaeltacht Chorca Dhuibhne, 
Co. Chiarraí. Is é an cuspóir atá ag an gcomhlacht ná cabhrú lena chliaint fuinneamh a 
shábháil agus a úsáid go héifeachtach trí léargas a thabhairt dóibh ar conas agus cén 
áit a n-úsáideann siad a gcuid fuinnimh agus leictreachais. Déantar é seo trí ghléas 
teicneolaíochta ar a dtugtar Wattrics. Tá an tÚdarás an-sásta tacú le togra glas mar seo 
mar go luíonn sé le spriocanna inbhuanaitheachta na heagraíochta.

Forbairtí Fiontraíochta i gCiarraí Theas
I mí Lúnasa 2020, thosaigh Richard & Jackie Greene ag déanamh suibhe don mhargadh 
áitiúil ar bhonn trialach agus bhunaíodar an comhlacht Subh na Sceilge Teo le tacaíocht 
Údarás na Gaeltachta i mBaile an Sceilg in 2021 chun táirgí suibhe a tháirgeadh agus a 
dhíol ar an margadh. 

Ceadaíodh pacáiste tacaíochta don chomhlacht Táirgí Tréad Lia Baile na Sceilge Teo. 
chun athchóiriú a dhéanamh ar spás agus síneadh a chur leis an bhfoirgneamh, chun 
trealamh nua a cheannach agus chun plean oiliúna a chur i bhfeidhm, rud a chabhróidh 
an fhostaíocht a chaomhnú mar aon le breis fostaíochta a chruthú i mBaile an Sceilg, 
Co. Chiarraí. 
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gteic – Gréasán Digiteach na Gaeltachta i gCiarraí
Tá an gréasán gteic seanbhunaithe agus ag feidhmiú le roinnt blianta i nGaeltacht 
Chiarraí. 

Tá Mol Teic ag feidhmiú agus ag méadú sa gCúilín i nDaingean Uí Chúis le roinnt 
blianta le tacaíocht Údarás na Gaeltachta. Tá gteic@Corca Dhuibhne ar Pháirc Ghnó 
Dhaingean Uí Chúis réitithe amach agus oscailte. 

D’iompaigh an tAire Heather Humphreys an fód ar fhorbairt foirgnimh nua de luach 
€2m do gteic@Baile an Sceilg i rith 2021 le cur leis an ionad atá á bhainistiú ag 
Comhchoiste Ghaeltacht Uíbh Ráthaigh faoi láthair. Tá an obair fhorbartha curtha i 
gcrích ar gteic@An Dromaid agus é feistithe agus oscailte.

Seanospidéal an Daingin
Ceadaíodh iarratas pleanála don togra seo in 2020 agus tá athbhreithniú á dhéanamh 
ag páirtithe leasmhara an togra faoi láthair ó tharla nár éirigh leis an iarratas CAFT faoi 
chatagóir 1 ná le hiarratas Platforms for Growth a bhí déanta i rith na bliana chun costas 
caipitil an togra a mhaoiniú. Féachfar le foinsí maoinithe nua a aithint don togra seo in 
2022.

Scéimeanna Fostaíochta Sóisialta
Bhí 66 duine fostaithe ar scéimeanna fostaíochta sóisialta i nGaeltacht Chiarraí ag 
deireadh na bliana. Tá na scéimeanna seo á mbainistiú agus á riaradh ag an Údarás 
agus á maoiniú ag an Roinn Coimirce Sóisialaí.
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Pleanáil Teanga
Leanadh ar aghaidh le feidhmiú na bpleananna teanga oiread agus ab fhéidir taobh 
istigh de shrianta COVID-19 sa dá Limistéar atá lonnaithe i nGaeltacht Chiarraí, sin iad 
LPT Chiarraí Thiar agus LPT Chiarraí Theas. Bunaíodh eagraíocht nua le tabhairt faoi 
fheidhmiú an phlean teanga atá ceadaithe do Bhaile Seirbhíse Gaeltachta Dhaingean 
Uí Chúis, sin é Dúchas an Daingin Teo. Tá Oifigeach Pleanála Teanga anois ceaptha ag 
an eagraíocht agus beidh an té sin ag dul i mbun oibre i mí Eanáir. 

Sna limistéir sin rinneadh imeachtaí a reáchtáil ar líne le linn 2021 lena n-áirítear 
ranganna Gaeilge agus cleachtadh cainte, grúpa aclaíochta, cúrsa cainte do chúramóirí 
leanaí, clubanna ealaíne agus ceardaíochta do pháistí agus do dhéagóirí, tráthanna na 
gceist, meitheal léitheoireachta, comórtas GaelScannán, ceardlanna cócaireachta agus 
go leor eile. Glacadh páirt i roinnt comh-fheachtas le LPTanna eile ar fud na Gaeltachta 
chomh maith, mar shampla An Ghaeltacht Faoi Bhláth, Maratón na bPáistí, Comórtas 
Reatha na Gaeltachta, an scéim Gaelchara agus an feachtas #SeoÍAnGhaeltacht. 
Tugadh faoi thograí agus físeáin i gcomhar le páirtithe leasmhara eile chun feasacht 
a ardú faoin bpróiseas pleanála teanga agus úsáid na Gaeilge sna ceantair sin. In LPT 
Chiarraí Theas rinneadh suirbhé ar chuairteoirí maidir leis an tábhacht a bhaineann leis 
an nGaeilge agus fuarthas 350 freagra ar an suirbhé sin. Mar thoradh ar an suirbhé, 
forbraíodh scéim do lucht gnó an LPT chun cabhrú leo seirbhís trí Ghaeilge a sholáthar. 
Rinneadh níos mó poiblíochta ar an gcóras oideachais trí Ghaeilge sa LPT chun tacú 
leis na scoileanna scoláirí breise a mhealladh le clárú. 

Scéim na gComharchumann agus Eagraíochtaí Pobalbhunaithe
Cuireadh maoiniú iomlán de €366,720 ar fáil do cheithre eagraíocht faoin gClár 
Forbartha Pobail in 2021 a chuir cláir oibre forbartha pobail aontaithe i gcrích dá réir. 

35



Gaeltacht Chorcaí

Daingean Uí Chúis

Baile an Sceilg

Cléire

Baile Bhuirne

Béal Átha an Ghaorthaidh

Bhí 702 post lánaimseartha i gcliantchomhlachtaí an 
Údaráis i nGaeltacht Chorcaí ag deireadh na bliana - an 
leibhéal fostaíochta is airde riamh don chontae i stair 
na heagraíochta. Cruthaíodh 45 post nua i nGaeltacht 
Chorcaí in 2021.

702

Bhí 702 post lánaimseartha i gcliantchomhlachtaí an Údaráis i nGaeltacht Chorcaí 
ag deireadh na bliana - an leibhéal fostaíochta is airde riamh don chontae i stair na 
heagraíochta. Cruthaíodh 45 post nua i nGaeltacht Chorcaí in 2021. Nuair a thógtar 
líon na bpost a cailleadh san áireamh, tá glanmhéadú de 38 post tagtha ar an méid 
fostaíochta ann. Is in earnálacha na déantúsaíochta, innealtóireachta agus an bhia agus 
na dí is mó a cruthaíodh poist nua i rith na bliana.

Cheadaigh Bord Údarás na Gaeltachta líon tograí do Ghaeltacht Chorcaí i rith 2021 
ina mbeidh 4 phost nua á gcruthú iontu agus infheistíocht iomlán d’os cionn €92,000 
beartaithe nuair a bheidh na tograí sin faoi lán seoil.

Táirgí Cáise Buabhaill Mhaigh Chromtha Teo.
Tá éacht nach beag déanta ag Táirgí Cáise Buabhaill Mhaigh Chromtha Teoranta arís 
agus 4 Ghradam tugtha leo acu ag na World Cheese Awards le gairid chomh maith le 
dhá ghradam ag na Irish Cheese Awards. Tá tréad buabhall as an Iodáil ag Johnny agus 
Geraldine Lynch ar a bhfeirm i gCill na Martra agus tá an comhlacht cáise ag dul ó neart 
go neart le tacaíocht Údarás na Gaeltachta ó shin. 

Firebird Heating Solutions Ltd.
Ceadaíodh pacáiste suntasach tacaíochta do Firebird i mbliana chun cabhrú leis an 
gcomhlacht a ghnó a fhorbairt agus an fhostaíocht seanbhunaithe atá acu i nGaeltacht 
Mhúscraí a chaomhnú. Tá plean straitéiseach nua forbartha ag an gcomhlacht chun 
an múnla gnó a athrú go suntasach agus córais téimh agus táirgí in-athnuaite nua 
a fhorbairt. 

Scéim na gComharchumann agus Eagraíochtaí Pobalbhunaithe
Cuireadh maoiniú iomlán de €208,920 ar fáil do dhá eagraíocht faoin gClár Forbartha 
Pobail in 2021 a chuir cláir oibre forbartha pobail aontaithe i gcrích dá réir. 
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Drioglann Chléire Teo. 
Tá Drioglann Chléire ag dul ó neart go neart le cúpla bliain. Tá láithreán gréasáin den 
scoth ag an gcomhlacht, áit ina bhfuil réimse táirgí jin á ndíol ar líne. Thugadar táirge 
nua chun margadh i mbliana darb ainm Cask-Aged Gin agus tá ag éirí go maith leis sin 
chomh maith lena dtáirge 3 Sq Miles agus an bosca bronntanas The Coast Road atá á 
ndíol acu i gcomhar le trí tháirgeoir eile ar chósta thiar na hÉireann.

Coláiste Íosagáin
Ceapadh Bainisteoir Forbartha Gnó don togra straitéiseach seo i dtreo deireadh 2021 
agus beidh an té seo ag dul i mbun dualgais i mí Eanáir 2022. Tá na hoibreacha suímh 
nach mór críochnaithe ar thailte Choláiste Íosagáin agus tá sé mar chuspóir ag an 
Údarás tús a chur leis na hoibreacha ar an bhfoirgneamh i rith 2022. 

Cheadaigh Comhairle Contae Chorcaí cead pleanála chun Mol Forbartha Réigiúnach a 
fhorbairt ar shuíomh Choláiste Íosagáin in 2020 agus tá sé i gceist gteic@Baile Bhuirne, 
ina mbeidh suas le 75 spás oibre, a fhorbairt ann.

gteic – Gréasán Digiteach na Gaeltachta i gCorcaigh
Beidh gteic@Cléire á oscailt go luath in 2022 agus beidh an mol digiteach ag freastal ar 
mhuintir an oileáin agus ar thurasóirí agus ar lucht seoltóireachta chomh maith. Is iad 
Comharchumann Chléire a dhéanfaidh an áis a bhainistiú thar ceann Údarás na Gaeltachta.

Is iad Comharchumann Forbartha Mhúscraí Teo. atá ag bainistiú gteic@Béal Átha an 
Ghaorthaidh áit a bhfuil spás do 22 oibrí. 

Pleanáil Teanga
Ceadaíodh plean teanga LPT Chléire le linn na bliana agus beidh tús á chur ag an 
gceanneagraíocht Comharchumann Chléire Teo le feidhmiú an phlean teanga sin sa 
mbliain nua. Lean Comharchumann Forbartha Mhúscraí Teo. le feidhmiú an phlean 
teanga do Limistéar Pleanála Teanga (LPT) Mhúscraí i rith na bliana. 

I LPT Mhúscraí reáchtáladh ranganna scéalaíochta, campaí samhraidh, ranganna 
Gaeilge agus ranganna Chi Kung trí Ghaeilge. Rinneadh taighde ar phacáistí fáilte 
do theaghlaigh a fhorbairt i gcomhar le Tuismitheoirí na Gaeltachta agus forbraíodh 
póstaeir/comharthaí Gaeilge do shiopaí ag ceiliúradh na siopaí áitiúla. Le linn Seachtain 
na Gaeilge, bhí comhoibriú idir an OPT agus TG4 maidir le fógra a chraoladh a rinne 
ceiliúradh ar nathanna cainte Mhúscraí. 
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Gaeltacht Phort Láirge

Carna

An Cheathrú Rua

An Spidéal

Daingean Uí Chúis

Baile an Sceilg

Oileán Chléire

Baile Bhuirne

Béal Átha an Ghaorthaidh

An Rinn

An Seanphobal

Bhí 151 post lánaimseartha i gcliantchomhlachtaí an 
Údaráis i nGaeltacht Phort Láirge ag deireadh na bliana 
2021. Is sna hearnálacha innealtóireachta agus seirbhísí 
teangabhunaithe a bhí méadú sa bhfostaíocht.

151

Cruthaíodh 6 phost nua i nGaeltacht Phort Láirge i rith 2021. Is sna hearnálacha innealtóireachta 
agus seirbhísí teangabhunaithe a bhí méadú sa bhfostaíocht. Nuair a thógtar laghduithe post san 
áireamh bhí glanmhéadú de 5 phost ar an bhfostaíocht.

Dá bhrí sin, bhí 151 post lánaimseartha i gcliantchomhlachtaí an Údaráis i nGaeltacht Phort 
Láirge ag deireadh na bliana 2021. 

Pleanáil Teanga
Is é Comhlucht Forbartha na nDéise Teo. an cheanneagraíocht atá freagrach as an bplean teanga 
do LPT na nDéise a chur i bhfeidhm agus rinneadh dul chun cinn ar fheidhmiú roinnt de na 
bearta atá leagtha amach sa bplean teanga le linn na bliana.

De bharr shrianta COVID-19 reáchtáladh imeachtaí go fíorúil m.sh. ranganna rince ar an sean-
nós, oícheanta scéalaíochta agus eagraíodh comórtais scríbhneoireachta do pháistí le linn 
Seachtain na Gaeilge. Eagraíodh tionscadal Scríobh Scéal i gcomhar le Cairde na Gaeltachta do 
dhaoine níos sine sa bpobal. Glacadh páirt i dtograí atá á reáchtáil ar bhunús náisiúnta ag na 
hOifigigh Pleanála Teanga ar nós #SeoÍanGhaetaltacht, Lá Rothaíochta agus ghlac os cionn 70 
duine páirt i gComórtas Reatha na Gaeltachta. Chun feasacht a ardú ar an bpróiseas, cuireadh 
nuachtlitir le chéile a scaipeadh ar gach teaghlach sa LPT agus tríd na seirbhísí sa gceantar agus 
cuireadh leabhrán eolais le chéile a léiríonn spriocanna an Phlean Teanga. 

Fiontar Pobail
Bunaíodh Fiontar Pobail in 2018 leis an aidhm áiseanna spóirt agus spraoi d’ardchaighdeán a chur ar 
fáil do phobal Ghaeltacht na nDéise. Tá páirc uile-aimsire faoin aer á fhorbairt ag Cill an Fhuarthainn 
i Rinn Ua gCuanach acu a ndéanfar imeachtaí spóirt, imeachtaí cultúrtha, féilte agus imeachtaí 
faoin aer a thionól trí Ghaeilge ann. Tá an coiste deonach seo ag iarraidh go spreagfaidh sé úsáid 
na Gaeilge agus í a neartú i measc mhuintir na háite, go háirithe i measc na glúine óige. Cheadaigh 
Údarás na Gaeltachta deontas scéim fiontar pobail dóibh in 2021 chun cabhrú leo na costais a 
chlúdach ó thaobh dearadh agus leagan amach na páirce a aontú, suirbhéanna agus oibreacha 
riachantanacha réamhphleanála a dhéanamh agus iarratas a dhéanamh ar chead pleanála.
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Tithíocht Inacmhainne
Tá sé mar sprioc ag Comhlucht Forbartha na nDéise scéim tithíochta inacmhainne a 
fhorbairt chun tithe a chur ar fáil ar phraghas réasúnta don phobal áitiúil agus chun 
inbhuanaitheacht na Gaeltachta mar eintiteas teanga a threisiú. Tá suíomh aitheanta i 
mBaile na nGall sa Rinn atá faoi úinéireacht Údarás na Gaeltachta agus tá comhoibriú 
leanúnach idir na páirtithe leasmhara ar fad le roinnt blianta. Tá an mheicníocht i 
dtaobh tabhairt na talún ar lámh do thograí dá leithéid á dheimhniú faoi láthair, i 
gcomhthéacs coinníollacha aontaithe i leith úsáid na talún, spriocanna agus tionchar 
fadtéarmach teanga na scéime, rialacha tacaíochta Stát, agus an riachtanas go mbeadh 
coinníoll Gaeilge ag baint le 100% den tithíocht a dhéanfaí a fhorbairt ar mhaoin 
na heagraíochta. 

Scéim na gComharchumann agus Eagraíochtaí Pobalbhunaithe
Cuireadh maoiniú iomlán de €80,500 ar fáil d’eagraíocht amháin faoin gClár Forbartha 
Pobail in 2021 a chuir cláir oibre forbartha pobail aontaithe i gcrích dá réir. Cuireann 
an comharchumann seirbhísí tábhachtacha áitiúla ar fáil, déanann sé comhordú ar 
ghníomhaíochtaí forbartha pobail agus cuireann sé seirbhís chomhairleach ar fáil don 
earnáil dheonach ina gceantar feidhme. 

Cuireadh comharthaí turasóireachta nua in airde i nGaeltacht na nDéise i rith 2021, 
idir comharthaí méire, comharthaí eolais agus léarscáil san áireamh, a thugann le fios 
don chuairteoir go bhfuil siad tagtha isteach i gceantar ar leith ina bhfuil tús áite ag 
an nGaeilge.
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