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1. Teachtaireacht ón gComhairleoir Ian Doyle, Méara Chontae 
Chorcaí, agus Tim Lucey, Príomhfheidhmeannach 
Chomhairle Contae Chorcaí 

 
 

 

 

 

 

 Méara Chontae Chorcaí, an Clr. Ian 
Doyle 

 Príomhfheidhmeannach Chomhairle 
Contae Chorcaí, an tUas. Tim Lucey  

 

 

 
Tá áthas orainn Tuarascáil Bhliantúil Chomhairle Contae Chorcaí 2019 a chur i láthair anseo, ina gcuirtear síos 
ar an raon leathan de bheartais, cláir, seirbhísí agus gníomhaíochtaí ar thug an Chomhairle fúthu i rith na bliana. 
Mar Chomhairle, leanaimid de bheith ag obair leis an bpobal chun tírdhreach geilleagrach, sóisialta, fisiceach, 
comhshaoil agus cultúrtha Chontae Chorcaí a fhorbairt. Tá ár saoránaigh, pobal agus gnóthais ag croílár ár n-
eagraíochta. Tá sé mar thosaíocht againn, agus beidh i gcónaí, tacaíocht agus cúnamh a thabhairt do na 
páirtithe leasmhara ríthábhachtacha sin. Tá sé mar aidhm againn bheith mar údarás treorach inár gcaidreamh 
polaitiúil, feidhmiúcháin agus comhoibritheach le gach páirtí leasmhar.   
  
Bá é ceann de na tascanna ba shuntasaí a bhí le déanamh ag Comhairle Contae Chorcaí in 2019 ná Athrú 
Theorainn Chorcaí. B’ionann an t-athrú seo ar rialachas áitiúil agus pointe stairiúil tábhachtach do Chontae 
iomlán Chorcaí. Mar Chomhairle, bhí sé mar thosaíocht againn go n-aistreofaí na seirbhísí i gceart agus gan 
deacrachtaí le haghaidh shaoránaigh, ghnóthais agus phobal Chorcaí a bhfuil cónaí orthu laistigh de cheantar 
an aistrithe. Baineadh é sin amach a bhuí le comhoibriú na bpáirtithe go léir agus an phobail go ginearálta. 
Táimid dírithe anois ar Chomhairle nua Contae Chorcaí agus na deiseanna nua forbartha tuaithe agus fáis 
gheilleagraigh atá ann. Leagtar béim ar leith ar fhorbairt bhreise a dhéanamh ar struchtúir ár gCeantar 
Bardasach mar phríomhghné dár socruithe oibríochta ó thaobh soláthar seirbhíse áitiúla de. 
 
Is léir ár dtiomantas don infheistíocht ó líon na gconarthaí a síníodh i rith 2019. Leanamar den chlár tógála tithe 
a chur chun cinn tríd an bpróiseas Chuid 8 a chur i gcrích maidir le 62 aonad a dtosófar á dtógáil in 2020. 
Cuireadh 67 aonad ar fáil trí chlár féintógála na Comhairle in 2019.   
 
Sholáthair an dá Oifig Fiontair Áitiúil de chuid Comhairle Contae Chorcaí €1.49 milliún de chúnamh deontais 
d’earnáil mhicreaghnó an chontae agus, mar gheall air sin, cruthaíodh 237 post i bhfiontair a fhaigheann 
tacaíocht Oifige Fiontair Áitiúil. 
 
Bronnadh maoiniú ón gCiste um Fhorbairt Fiontair Réigiúnaigh ar dhá thionscadal atá bunaithe i gContae 
Chorcaí. Fuair SynBioHub DAC (ag trádáil dó mar CorkBioHub) maoiniú de €3,063,000 chun bheith mar ionad 
ilfhreastail a mheallfaidh comhlachtaí eolaíochta óga chuig an réigiún Thiar Theas agus a choinneoidh ann iad, 
agus fuair Seirbhísí Forbartha Gnó (SFG) DAC maoiniú de €2,700,000 chun mol digiteach nua a thógáil i mBaile 
Bhuirne.  
 
Tá an turasóireacht fós faoi bhláth i gCorcaigh agus oibríonn muid, mar Chomhairle, go dlúth le 
Fáilte Éireann chun deiseanna Chorcaí mar chuid de Shlí an Atlantaigh Fhiáin agus 
Sean-Oirthear Éireann a uasmhéadú. Bhí Duaiseanna Gnó & Turasóireachta Chontae Chorcaí mar 
bhuaicphointe in 2019.  Fuarthas 324 iontráil ar fud an Chontae – ó 240 gnó aonair. Leanann Comhairle Contae 
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Chorcaí de bheith ag tacú leis an ngrúpa fiontar láidir i ngach earnáil i gCorcaigh trí na duaiseanna sin agus trí 
go leor tionscnamh eile, agus trí bhéim ar leith a leagan ar na láidreachtaí sna hearnálacha gnóthas beag agus 
turasóireachta 
 
Bhí seacht n-ainmniúchán ag Comhairle Contae Chorcaí ag Gradaim Chomhlachais Tráchtála na hÉireann 
Ireland 2019 um Fheabhas sa Rialtas Áitiúil agus bhuaigh dhá iontráil gradam, rud a léirigh arís gur soláthraí 
seirbhíse den scoth í le haghaidh na ndaoine aonair, gnóthas agus pobal faoina cúram. Bronnadh an gradam 
‘Promoting Economic Development’ ar an gComhairle dá Clár Luathaithe ‘Bridge to MassChallenge Cork’ agus 
bronnadh an mórghradam ‘Supporting Active Communities’ uirthi don tobshiopa ‘Blackwater and Creativity in 
County Cork’ ar chomhthionscadal é leis an ngrúpa Blackwater Valley Makers. 
 
Ghlac Comhairle Contae Chorcaigh leis an Straitéis um Oiriúnú don Athrú Aeráide do Chontae Chorcaí i Meán 
Fómhair. Baineadh leas as sonraí a d’eisigh fóraim náisiúnta agus idirnáisiúnta araon chomh maith le sonraí ó 
fhoinsí réigiúnacha agus áitiúla don straitéis. Bunaítear bonnlíne tarluithe adhaimsire inti agus tuartar na 
dúshláin agus na rioscaí a ghabhann leis an athrú aeráide don Chontae amach anseo. Chomh maith leis sin, 
moltar sraith ghníomhartha sa straitéis chun oiriúnú do na hathruithe aeráide sin atá ag tarlú cheana féin. 
Táimid tiomanta don Athrú Aeráide a phríomhshruthú i soláthar ár seirbhísí agus d’athruithe a chur i bhfeidhm 
ó thaobh oiriúnaithe aeráide de.  
 
D'fhaomh an Fhoireann Bainistíochta Sinsearaí Straitéis TCF 2019-2022 i Meitheamh 2019. Is iad na hábhair 
spreagtha taobh thiar den straitéis ná: seirbhísí TF éifeachtacha a sholáthar; teicneolaíocht a úsáid chun 
gnáthamh oibríochta a uathoibriú, próisis riailbhunaithe; úsáid níos fearr a bhaint as faisnéis ar fud na 
Comhairle; agus cainéil bhreise a chur ar fáil chun cumarsáid agus comhoibriú a éascú. 
 
D’fhill roinnt mhaith comhaltaí seanbhunaithe ar an gComhairle i dToghcháin Áitiúla 2019, ach chuireamar 
fáilte roimh roinnt Comhaltaí Nuathofa freisin.  Tugann na comhaltaí nua sin díocas nua leo. Tá an 55 Comhalta 
tiomanta d’ionadaíocht a dhéanamh do shaoránaigh Chontae Chorcaí agus dá riachtanais agus, ag an am 
céanna, tá siad dírithe ar ár bpríomhsheirbhísí. Tá ár bhfoireann dhíograiseach thiomanta ríthábhachtach chun 
go mbeimid in ann na seirbhísí sin a sholáthar. Mar eagraíocht, tá an t-ádh orainn go bhfuil foireann againn a 
bhfuil suim mhór acu sa mhéid a dhéanaimid, sa mhéid a sholáthraímid agus sna daoine a ndéanaimid freastal 
orthu. Leanamar dár bhfoireann a oiliúint in 2019 chun iad a uas-sciliú le freastal ar riachtanais na heagraíochta 
agus, ag an am céanna, chun tacú lena bhforbairt ghairmiúil. 
 
Tá an Plean Corparáideach do 2019–2024 ullmhaithe. Tá aidhmeanna agus gníomhartha ann a dhéanfaidh 
eolas do ghníomhaíochtaí na Comhairle ar feadh thréimhse na comhairle reatha. Sa dara leath de 2019, tugadh 
faoi chur chuige nuálach i leith dearadh seirbhíse agus an plean á ullmhú chun na bunluachanna, an misean 
agus na cuspóirí straitéiseacha a leagan amach. Chuathas i dteagmháil le páirtithe leasmhara éagsúla lena n-
áirítear Comhaltaí Tofa, foireann, saoránaigh agus rannpháirtithe seachtracha eile. Beidh an Plean mar bhonn 
taca faoi ghníomhaíochtaí na Comhairle as seo go ceann cúig bliana agus stiúrfaidh sé buiséid bhliantúla agus 
cláir chaipitiúla oibreacha na Comhairle agus beidh sé ina bhunús do na Pleananna Bliantúla um Sholáthar 
Seirbhísí. 
 
Is ábhar mór bróid dúinn freastal ar mhuintir Chontae Chorcaí agus seirbhísí áitiúla a chur ar fáil sna háiteanna 
is mó ina bhfuil siad ag teastáil. Féachaimid le timpeallacht a chruthú a bhfuil deiseanna do gach duine inti.  
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2. Ionadaithe Poiblí 
 

Ionadaithe Poiblí Eanáir go Bealtaine 2019 
 

Toghcheantar Charraig Uí Leighin 
An Clr. Derry Canty An Clr. John A. Collins An Clr. Marcia D’Alton An Clr. Mary Rose Desmond 
An Clr. Deirdre Forde An Clr. Joe Harris An Clr. Eoghan Jeffers An Clr. Séamus McGrath 
An Clr. Michael Murphy An Clr. Daithí Ó 

Donnabháin 
  

 

Toghcheantar Dhroichead na Bandan/Chionn tSáile 
An Clr. Alan Coleman An Clr. Gillian Coughlan An Clr. Aidan Lombard An Clr. Rachel McCarthy 
An Clr. Kevin Murphy An Clr. James O’Donovan   

 

Toghcheantar An Chóibh 
An Clr. Anthony Barry An Clr. Ger Keohane An Clr. Kieran McCarthy An Clr. Diarmaid Ó Cadhla 
An Clr. Padraig O’Sullivan An Clr. Cathal Rasmussen An Clr. Sinead Sheppard  

 

Toghcheantar Oirthear Chorcaí  
An Clr. Michael Ahern An Clr. Noel Collins An Clr. Michael Hegarty An Clr. Mary Linehan Foley 
An Clr. Susan McCarthy An Clr. Danielle Twomey   

 

Toghcheantar Fhear Maí 
An Clr. Kay Dawson An Clr. Ian Doyle An Clr. Noel McCarthy An Clr. June Murphy 
An Clr. Deirdre O’Brien An Clr. Frank O’Flynn   

 

Toghcheantar Cheann Toirc/Mhala 
An Clr. Timmy Collins An Clr. Bernard Moynihan An Clr. Melissa Mullane An Clr. Gearóid Murphy 
An Clr. Gerard Murphy An Clr. John Paul O’Shea   

 

Toghcheantar Mhaigh Chromtha 
An Clr. Kevin Conway An Clr. Michael Creed An Clr. Ted Lucey An Clr. Gobnait Moynihan 
An Clr. Des O’Grady An Clr. Bob Ryan   

 

Toghcheantar Iarthar Chorcaí 
An Clr. Joe Carroll An Clr. Danny Collins An Clr. Paul Hayes An Clr. Mary Hegarty 
An Clr. Declan Hurley An Clr. Patrick Gerard 

Murphy 
An Clr. Christopher 
O’Sullivan 

An Clr. John O’Sullivan 
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Toghcháin Áitiúla 2019 
Ritear toghcháin áitiúla gach cúig bliana, de réir reachtaíochta Rialtais Áitiúil. In 2019, ritheadh na Toghcháin 
Áitiúla ar an Aoine, 24ú Bealtaine, 2019.  
 
Ba iad sin na chéad thoghcháin a ritheadh i limistéar na teorann athraithe. Méadaíodh líon na dtoghcheantar 
áitiúil i gContae Chorcaí ó 8 gcinn go 10 gcinn. Níor tháinig aon athrú ar líon na gCeantar Bardasach ag a 8, ach 
tá dhá thoghcheantar sna Ceantair Bhardasacha Ceann Toirc/Mala agus Corcaigh Thiar anois. Níor tháinig aon 
athrú ar líon na n-ionadaithe togha ag 55. 
 
Bhí 107 iarrthóir san iomlán san iomaíocht sna toghcháin le haghaidh na 55 suíochán. 
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Ionadaithe Poiblí Meitheamh go Nollaig 2019 
 

Toghcheantar Dhroichead na Bandan/Chionn tSáile  
 

An Clr. Alan Coleman  An Clr. Gillian Coughlan 
 
 
 
 

Neamhspleách 
 

3 Na Spuaiceanna, Inis Eonáin,  
Co. Chorcaí. 
 

087 2341022 
 

Alan.Coleman@cllr.corkcoco.ie 

 

 

Fianna Fáil 
 

Bóthar Dhún Mánmhaí, 
Droichead na Bandan, Co. 
Chorcaí. 
 

086 8814196 
 

Gillian.Coughlan@cllr.corkcoco.ie 
 

An Clr. Kevin Murphy  An Clr. Sean O’Donovan 
 
 
 
 

Fine Gael 
 

Muileann an Uintigh, Killaney, 
Cionn tSáile, Co. Chorcaí.  
 

087 2417843 
 

Kevin.Murphy@cllr.corkcoco.ie 

  
 

Fianna Fáil 
 

Kinalmeaky House, Doire 
Garbh, Droichead na Bandan, 
Co. Chorcaí. 
 

086 2351013 
 

Sean.ODonovan@cllr.corkcoco.ie 
 

An Clr. John O’Sullivan  An Clr. Marie O’Sullivan 
 
 
 
 

Fine Gael  

 

Cúirt Lios Lao, Cúirt Mhic 
Shéafraidh, Co. Chorcaí. 
 

086 2620165 
 

John.OSullivan@cllr.corkcoco.ie 

 

 

Fine Gael  

 

7 Sráid an Phiarsaigh, Cionn 
tSáile, Co. Chorcaí. 
 

086 3344703 
 

Marie.OSullivan@cllr.corkcoco.ie 
 

Toghcheantar Bheanntraí – Iarthar Chorcaí  
 

An Clr. Danny Collins  An Clr. Holly Cairns 
 
 
 
 

Neamhspleách 
 

Boston Bar, 1 Sráid Liam, 
Beanntraí, Co. Chorcaí. 
 

087 2956225 
 

Danny.Collins@cllr.corkcoco.ie 

  Na Daonlathaithe Sóisialta 
 

Ardach, Cnoc na Rátha, An 
Sciobairín, Co. Chorcaí. 
 

086 3615830 
 

Holly.Cairns@cllr.corkcoco.ie 
 

An Clr. Katie Murphy  An Clr. Patrick Gerard Murphy 

 

Fine Gael 
 

An Mhín Bhán, An Scoil,  
Co. Chorcaí. 
 

085 2165344 
 

Katie.Murphy@cllr.corkcoco.ie 

  Fianna Fáil 
 

Bramble Cottage, Béal Átha 
Leice, Beanntraí, Co. Chorcaí. 
 

086 2527058 
 

PatrickGerard.Murphy@cllr.corkcoco.ie 
 

mailto:Alan.Coleman@cllr.corkcoco.ie
mailto:Gillian.Coughlan@cllr.corkcoco.ie
mailto:Kevin.Murphy@cllr.corkcoco.ie
mailto:Sean.ODonovan@cllr.corkcoco.ie
mailto:John.OSullivan@cllr.corkcoco.ie
mailto:Marie.OSullivan@cllr.corkcoco.ie
mailto:Danny.Collins@cllr.corkcoco.ie
mailto:Holly.Cairns@cllr.corkcoco.ie
mailto:Katie.Murphy@cllr.corkcoco.ie
mailto:PatrickGerard.Murphy@cllr.corkcoco.ie
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Toghcheantar Charraig Uí Leighin  
 

An Clr. Audrey Buckley  An Clr. Marcia D’Alton 
 
 
 
 

Fianna Fáil 
 

Sruthán na Fuinseoige, Poll na 
Caillí, Bun an Tábhairne, Co. 
Chorcaí 
 

086 1257512 
 

Audrey.Buckley@cllr.corkcoco.ie 

 

 

Neamhspleách 
 

22 Mullach an Chnoic, 
Pembroke Wood, An Pasáiste, 
Co. Chorcaí. 
 

085 7333852 
 

Marcia.Dalton@cllr.corkcoco.ie 
 

An Clr. Ben Dalton O’Sullivan  An Clr. Aidan Lombard 
 
 
 
 

Neamhspleách 
 

29 Gleann Álainn, Baile 
Garbháin, Co. Chorcaí. 
 

089 4690352 
 

Ben.DaltonOSullivan@cllr.corkcoco.ie 

 

 

Fine Gael 
Baile an Lúigh, Droichead an 
Mhionnáin,  Co. Chorcaí. 
 

086 3620047 
 

Aidan.Lombard@ cllr.corkcoco.ie  

 

An Clr. Séamus McGrath  An Clr. Liam O’Connor 
 
 
 
 

Fianna Fáil 
 

21 The Pines, Bridgemount, 
Carraig Uí Leighin, Co. Chorcaí. 
 

086 3916328  
 

Seamus.McGrath@cllr.corkcoco.ie 

 

 

Fine Gael 
 

Stonehill House, Cnoc na 
Lorgan, Carraig Uí Leighin, Co. 
Chorcaí. 
 

087 7817857 
 

Liam.OConnor@cllr.corkcoco.ie   
 

Toghcheantar an Chóibh 
 

An Clr. Anthony Barry  An Clr. Alan O’Connor 
 
 
 
 

Fine Gael 
 

Baile na Baintrí, Mainistir na 
Corann, Co. Chorcaí. 
 

086 0740394 
 

Anthony.Barry@cllr.corkcoco.ie 

  An Comhaontas Glas 
 

The Bog Road, Fearann an 
Tiaraigh, Carraig Thuathail, 
Co. Chorcaí. 
 

087 1332696 
 

Alan.OConnor@cllr.corkcoco.ie 
 

An Clr. Sean O’Connor  An Clr. Padraig O’Sullivan 

 

Neamhspleách 
 

“Oakdene”, Currach an Eich 
Bhuí, an Cóbh, Co. Chorcaí. 
 

086 3924687 
 

Sean.OConnor@cllr.corkcoco.ie 

 

 

Fianna Fáil 
 

8 An Clós, Woodville, Dún Citil, 
Gleann Maghair, Co. Chorcaí. 
 

087 7859314 
 

Padraig.OSullivan@cllr.corkcoco.ie  

  

mailto:Audrey.Buckley@cllr.corkcoco.ie
mailto:Marcia.Dalton@cllr.corkcoco.ie
mailto:Aidan.Lombard@%20cllr.corkcoco.ie
mailto:Liam.OConnor@cllr.corkcoco.ie
mailto:Anthony.Barry@cllr.corkcoco.ie
mailto:Alan.OConnor@cllr.corkcoco.ie
mailto:Sean.OConnor@cllr.corkcoco.ie
mailto:Padraig.OSullivan@cllr.corkcoco.ie
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An Clr. Cathal Rasmussen  An Clr. Sinead Sheppard 
 
 
 
 

Páirtí an Lucht Oibre 
 

Cnocán na Rós, West End 
Terrace, An Cóbh, Co. Chorcaí. 
 

086 8878421 
 

Cathal.Rasmussen@cllr.corkcoco.ie 

 

 

Fine Gael 
 

1 The Park, An Cóbh, 
Co. Chorcaí. 
 

087 2602091 
 

Sinead.Sheppard@cllr.corkcoco.ie 
 

Toghcheantar Mhainistir Fhear Maí  
 

An Clr. Kay Dawson  An Clr. Noel McCarthy 
 
 
 
 

Fine Gael 
 

An Diméin, Baile Mhistéala, 
Co. Chorcaí. 
 

087 8305649 
 

Kay.Dawson@cllr.corkcoco.ie 

 

 

Fine Gael 
 

3 The Meadows, Bóthar 
Faoisimh Dhún Táithín, 
Mainistir Fhear Maí, Co. 
Chorcaí. 
 

086 3751736 
 

Noel.Mccarthy@cllr.corkcoco.ie 
 

An Clr. Deirdre O’Brien  An Clr. Frank O’Flynn 
 
 
 
 

Fianna Fáil 
 

Cill Uí Cháin, Baile Mhistéala, 
Co. Chorcaí. 
 

087 6823514 
 

Deirdre.OBrien@cllr.corkcoco.ie 

 

 

Fianna Fáil 
 

Baile Sheáin, Gleannúir, 
Co. Chorcaí. 
 

086 8520793 
 

Frank.OFlynn@cllr.corkcoco.ie 
 

An Clr. William O’Leary  An Clr. Frank Roche 
 
 
 
 

Fianna Fáil 
 

Baile an Bhrúnaigh, Ráth 
Chormaic, Co. Chorcaí. 
 

087 2558373 
 

William.OLeary@cllr.corkcoco.ie 

 

 

Neamhspleách 
 

Baile Aidín, Baile Chaisleán an 
Róistigh, Mala, Co. Chorcaí. 
 

086 6610599 
 

Frank.Roche@cllr.corkcoco.ie 
 

Toghcheantar Cheann Toirc 
 

An Clr. Ian Doyle  An Clr. Bernard Moynihan 
 
 
 
 

Fianna Fáil 
 

Clonmore, An Baile Nua, An 
Ráth, Co. Chorcaí.  
 

087 6644654 
 

Ian.Doyle@cllr.corkcoco.ie 

 

 

Fianna Fáil 
 

Dromscarra, Coiscéim na Caillí, 
Mala, Co. Chorcaí. 
 

087 7722828 
 

Bernard.Moynihan@cllr.corkcoco.ie 
 
  

mailto:Cathal.Rasmussen@cllr.corkcoco.ie
mailto:Sinead.Sheppard@cllr.corkcoco.ie
mailto:Kay.Dawson@cllr.corkcoco.ie
mailto:Noel.Mccarthy@cllr.corkcoco.ie
mailto:Deirdre.OBrien@cllr.corkcoco.ie
mailto:Frank.OFlynn@cllr.corkcoco.ie
mailto:William.OLeary@cllr.corkcoco.ie
mailto:Frank.Roche@cllr.corkcoco.ie
mailto:Ian.Doyle@cllr.corkcoco.ie
mailto:Bernard.Moynihan@cllr.corkcoco.ie
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An Clr. Gerard Murphy  An Clr. John Paul O’Shea 
 
 
 
 

Fine Gael 
 

An tSráid Nua, Áth Trasna, 
Co. Chorcaí. 
 

086 8530836 
 

Gerard.Murphy@cllr.corkcoco.ie 

 

 

Fine Gael 
 

An Leathfhearann, Baile 
Lombaird, Mala, Co. Chorcaí. 
 

086 8903154 
 

JohnPaul.OShea@cllr.corkcoco.ie  
 

Toghcheantar Mhaigh Chromtha 
 

An Clr. Martin Coughlan  An Clr. Michael Creed 
 
 
 
 

Neamhspleách 
 

38 St. Colman’s Park, Maigh 
Chromtha, Co. Chorcaí. 
 

087 6437952 
 

Martin.Coughlan@cllr.corkcoco.ie 

 

 

Fine Gael 
 

Carraig an Phúca, Maigh 
Chromtha, Co. Chorcaí. 
 

086 8052792 
 

Michael.Creed@cllr.corkcoco.ie 
 

An Clr. Michael Looney  An Clr. Ted Lucey 
 
 
 
 

Fianna Fáil 
 

Biorrainn Theas, Biorrainn, 
Co. Chorcaí. 
 

087 2100393 
 

Michael.Looney@cllr.corkcoco.ie 

 

 

Fine Gael 
 

14 Ard na Gréine, Coill na 
nGoirtíní, Maigh Chromtha, Co. 
Chorcaí. 
 

086 8703812 
 

Ted.Lucey@cllr.corkcoco.ie 
 

An Clr. Eileen Lynch  An Clr. Gobnait Moynihan 
 
 
 
 

Fine Gael 
 

An Cnoc Ramhar, Achadh 
Bolg, Co. Chorcaí. 
 

087 2481418 
 

Eileen.Lynch@cllr.corkcoco.ie 

 

 

Fianna Fáil 
 

Cúil Aodha, Maigh Chromtha, 
Co. Chorcaí. 
 

086 8685094 
 

Gobnait.Moynihan@cllr.corkcoco.ie  
 

Toghcheantar Mhala 
 

An Clr. Pat Hayes  An Clr. James Kennedy 
 
 
 
 

Fianna Fáil 
 

Baile Tí Ó nDónaill Thoir East,   
Co. Chorcaí. 
 

087 2511869 
 

Pat.Hayes@cllr.corkcoco.ie 

 

 

Páirtí an Lucht Oibre 
 

Bóthar Iósaif, Mala,  
Co. Chorcaí. 
 

086 3535916 
 

James.Kennedy@cllr.corkcoco.ie 
  

mailto:Gerard.Murphy@cllr.corkcoco.ie
mailto:JohnPaul.OShea@cllr.corkcoco.ie
mailto:Martin.Coughlan@cllr.corkcoco.ie
mailto:Michael.Creed@cllr.corkcoco.ie
mailto:Michael.Looney@cllr.corkcoco.ie
mailto:Ted.Lucey@cllr.corkcoco.ie
mailto:Eileen.Lynch@cllr.corkcoco.ie
mailto:Gobnait.Moynihan@cllr.corkcoco.ie
mailto:Pat.Hayes@cllr.corkcoco.ie
mailto:James.Kennedy@cllr.corkcoco.ie
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An Clr. Liam Madden  An Clr. Gearóid Murphy 
 
 
 
 

Fine Gael 
 

An Cloichín, Mainistir na 
Móna, Mala, Co. Chorcaí. 
 

087 6771306 
 

Liam.Madden@cllr.corkcoco.ie 

 

 

Fianna Fáil 
 

139 Plás an Bhainc, Mala, 
Co. Chorcaí. 
 

087 6602868 
 

Gearoid.Murphy@cllr.corkcoco.ie 
 

An Clr. Tony O’Shea   
 
 
 
 

Fine Gael 
 

Crois an Leathfhearainn, Baile 
Lombard, Mala, Co. Chorcaí. 
 

087 8372492 
 

Tony.OShea@cllr.corkcoco.ie 

 

 

Toghcheantar Mhainistir na Corann  
 

An Clr. Noel Collins  An Clr. Michael Hegarty 

 

Neamhspleách 
 

“St. Judes”, Mainistir na 
Corann, Co. Chorcaí.  

 

 

  Fine Gael 
 

An Mhóin Rua, Droichead na 
Scuab, Co. Chorcaí.  
 

086 8115150 
 

Michael.Hegarty@cllr.corkcoco.ie 
 

An Clr. Mary Linehan Foley  An Clr. Susan McCarthy 

 

Neamhspleách 
 

"St. Martins", Bóthar Chill 
Chuaráin, Eochaill, Co. 
Chorcaí.  
 

086 8237905 
 

Mary.LinehanFoley@cllr.corkcoco.ie 

  Fine Gael 
 

43 an Phríomhshráid, 
Mainistir na Corann, Co. 
Chorcaí.  
 

087 2240377 
 

Susan.McCarthy@cllr.corkcoco.ie 
 

An Clr. James O’Connor  An Clr. Liam Quaide 

 

Fianna Fáil 
 

Cnoc an Muine Léith, 
Eochaill, Co. Chorcaí. 
 

085 8765844 
 

James.OConnor@cllr.corkcoco.ie 

 

 

An Comhaontas Glas 
 

21 Blossom Hill, Cnoc na 
nGabhar Thoir, Mainistir na 
Corann, Co. Chorcaí. 
 

087 7720367 
 

Liam.Quaide@cllr.corkcoco.ie 
 
  

mailto:Liam.Madden@cllr.corkcoco.ie
mailto:Gearoid.Murphy@cllr.corkcoco.ie
mailto:Tony.OShea@cllr.corkcoco.ie
mailto:Michael.Hegarty@cllr.corkcoco.ie
mailto:Mary.LinehanFoley@cllr.corkcoco.ie
mailto:Susan.McCarthy@cllr.corkcoco.ie
mailto:James.OConnor@cllr.corkcoco.ie
mailto:Liam.Quaide@cllr.corkcoco.ie
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An Clr. Danielle Twomey   
 
 
 
 

Sinn Féin 
 

28 Bruach na Sailí, Mainistir na 
Corann, Co. Chorcaí.  
 

083 1654606 
 

Danielle.Twomey@cllr.corkcoco.ie 

   

 

Toghcheantar an Sciobairín – Iarthar Chorcaí  
 

An Clr. Joe Carroll  An Clr. Karen Coakley 
 
 
 
 

Fianna Fáil 
 

The Arches, Cora an Fhéich, 
An Sciobairín, Co. Chorcaí.  
 

086 3631212 
 

Joe.Carroll@cllr.corkcoco.ie 

 

 

Fine Gael 
 

10 The Hawthorns, Bóthar 
Ghort na Cloiche, An 
Sciobairín, 
Co. Chorcaí. 
 

087 2360323 
 

Karen.Coakley@cllr.corkcoco.ie 
 

An Clr. Paul Hayes  An Clr. Declan Hurley 
 
 
 
 

Sinn Féin 
 

Baile an Churraigh, Cúirt Mhic 
Shéafraidh, Co. Chorcaí.  
 

086 8589019 
 

Paul.Hayes@cllr.corkcoco.ie 

 

 

Neamhspleách 
 

Hillgrove House, Nead an 
Fhéich Thoir, Dún Manmhaí, 
Co. Chorcaí. 
 

086 3634592 
 

Declan.Hurley@cllr.corkcoco.ie 
 

An Clr. Christopher O’Sullivan   

 

Fianna Fáil 
 

“Hillside”, an Tamhnaigh, 
Cloich na Coillte, Co. Chorcaí. 
 

087 9016534 
 

Christopher.OSullivan@cllr.corkcoco.ie 

   

 
  

mailto:Danielle.Twomey@cllr.corkcoco.ie
mailto:Joe.Carroll@cllr.corkcoco.ie
mailto:Karen.Coakley@cllr.corkcoco.ie
mailto:Paul.Hayes@cllr.corkcoco.ie
mailto:Declan.Hurley@cllr.corkcoco.ie
mailto:Christopher.OSullivan@cllr.corkcoco.ie
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3. Sonraí na gCeantar Bardasach 
 

Ceantar Bardasach Dhroichead na 
Bandan/Chionn tSáile  

Oifigeach Ceantair Bhardasaigh: Enda O’Halloran 
Cathaoirleach: An Clr. Alan Coleman 

 

Ceantar Bardasach Charraig Uí Leighin 
Oifigeach Ceantair Bhardasaigh: Noelle Desmond 

Cathaoirleach:  An Clr. Séamus McGrath 
 

Ceantar Bardasach An Chóibh 
Oifigeach Ceantair Bhardasaigh: Paraig Lynch 

Cathaoirleach: An Clr. Anthony Barry 
 

Ceantar Bardasach Chorcaí Thoir 
Oifigeach Ceantair Bhardasaigh: Joe McCarthy 

Cathaoirleach: An Clr. Mary Linehan Foley 
 

Ceantar Bardasach Mainistir Fhear Maí 
Oifigeach Ceantair Bhardasaigh: Pauline Moriarty 

Cathaoirleach: An Clr. Frank O’Flynn 
 

Ceantar Bardasach Cheann Toirc/Mhala 
Oifigeach Ceantair Bhardasaigh: Liz Donovan 

Cathaoirleach: An Clr. Bernard Moynihan 

 
Ceantar Bardasach Mhaigh Chromtha 

Oifigeach Ceantair Bhardasaigh: Marie O’Leary 
Cathaoirleach: An Clr. Michael Looney 

 

Ceantar Bardasach Chorcaí Thiar 
Oifigeach Ceantair Bhardasaigh: Justin England 

Cathaoirleach: An Clr. Joe Carroll 
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4. Comhaltaí Coistí & Fochomhaltaí 
 

Coiste an Tuaiscirt 
An Clr. Kay Dawson An Clr. Ian Doyle An Clr. Pat Hayes An Clr. James Kennedy 
An Clr. Liam Madden An Clr. Noel McCarthy An Clr. Bernard Moynihan An Clr. Gearóid Murphy 
An Clr. Gerard Murphy An Clr. Deirdre O’Brien An Clr. Frank O’Flynn An Clr. William O’Leary 
An Clr. John Paul O’Shea An Clr. Tony O’Shea An Clr. Frank Roche  

 

Coiste an Deiscirt 
An Clr. Anthony Barry An Clr. Audrey Buckley An Clr. Noel Collins An Clr. Martin Coughlan 
An Clr. Michael Creed An Clr. Marcia D’Alton An Clr. Ben Dalton 

O’Sullivan 
An Clr. Michael Hegarty 

An Clr. Mary Linehan Foley An Clr. Aidan Lombard An Clr. Michael Looney An Clr. Ted Lucey 
An Clr. Eileen Lynch An Clr. Susan McCarthy An Clr. Seamus McGrath An Clr. Gobnait Moynihan 
An Clr. Alan O’Connor An Clr. James O’Connor An Clr. Liam O’Connor An Clr. Seán O’Connor 
An Clr. Padraig O’Sullivan An Clr. Liam Quaide An Clr. Cathal Rasmussen An Clr. Sinéad Sheppard 
An Clr. Danielle Twomey    

 

Coiste an Iarthair 
An Clr. Holly Cairns An Clr. Joe Carroll An Clr. Karen Coakley An Clr. Alan Coleman 
An Clr. Danny Collins An Clr. Gillian Coughlan An Clr. Paul Hayes An Clr. Declan Hurley 
An Clr. Katie Murphy An Clr. Kevin Murphy An Clr. Patrick Gerard 

Murphy 
An Clr. Seán O’Donovan 

An Clr. Christopher 
O’Sullivan 

An Clr. John O’Sullivan  An Clr. Marie O’Sullivan  

 

An Grúpa um Beartas Corparáideach 
An Clr. Anthony Barry An Clr. Alan Coleman An Clr. Michael Hegarty An Clr. Declan Hurley 
An Clr. Seamus McGrath An Clr. Gobnait Moynihan An Clr. Patrick Gerard 

Murphy 
An Clr. Frank O’Flynn 

An Clr. John Paul O’Shea An Clr. Christopher 
O’Sullivan 

  

 

CBS Uimh. 1 – Pleanáil & Forbairt Straitéiseach 
An Clr. Joe Carroll An Clr. Alan Coleman An Clr. Noel Collins An Clr. Michael Hegarty 
An Clr. James Kennedy An Clr. Aidan Lombard An Clr. Ted Lucey An Clr. Liam Madden 
An Clr. Séamus McGrath An Clr. Bernard Moynihan An Clr. Frank O’Flynn An Clr. Tony O’Shea 
An Clr. Padraig O’Sullivan An Clr. Frank Roche   
Ionadaithe Neamhthofa 
Prof. Donagh Berry Billy Cotter Michael O’Flynn Aiden O’Neill 

 

CBS Uimh. 2 – Comhshaol, Gníomhú ar son na hAeráide & Bithéagsúlacht 
An Clr. Anthony Barry An Clr. Audrey Buckley An Clr. Holly Cairns An Clr. Marcia D’Alton 
An Clr. Michael Looney An Clr. Gerard Murphy An Clr. Kevin Murphy An Clr. Deirdre O’Brien 
An Clr. Alan O’Connor An Clr. Liam O’Connor An Clr. Seán O’Donovan An Clr. Christopher 

O’Sullivan 
An Clr. Liam Quaide An Clr. Cathal Rasmussen   
Ionadaithe Neamhthofa 
Chris Hayes Cian Murphy Madeleine Murray Barry O’Dwyer 
Michael O’Shea    

 

CBS Uimh. 3 – Forbairt Gheilleagrach & Fiontraíochta 
An Clr. Martin Coughlan An Clr. Kay Dawson An Clr. Pat Hayes An Clr. Paul Hayes 
An Clr. Michael Hegarty An Clr. James Kennedy An Clr. Noel McCarthy An Clr. Susan McCarthy 
An Clr. Gearóid Murphy An Clr. Gerard Murphy An Clr. James O’Connor An Clr. Frank O’Flynn 
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An Clr. John Paul O’Shea An Clr. John O’Sullivan   
Ionadaithe Neamhthofa 
Michael Delargey Jimmy Hosford Aidan Mangan Bryan O’Donnell 

 

CBS Uimh. 4 – Turasóireacht 
An Clr. Joe Carroll An Clr. Karen Coakley An Clr. Alan Coleman An Clr. Danny Collins 
An Clr. Pat Hayes An Clr. Paul Hayes An Clr. Declan Hurley An Clr. Mary Linehan Foley 
An Clr. Susan McCarthy An Clr. Seán O’Connor An Clr. Seán O’Donovan An Clr. Christopher 

O’Sullivan 
An Clr. John O’Sullivan An Clr. Marie O’Sullivan   
Ionadaithe Neamhthofa 
Derry Cronin Clayton Love Aaron Mansworth Valerie Murphy 
Josephine O’Driscoll Eileen O’Shea   

 

CBS Uimh. 5 – Tithíocht 
An Clr. Anthony Barry An Clr. Danny Collins An Clr. Noel Collins An Clr. Gillian Coughlan 
An Clr. Ben Dalton 
O’Sullivan 

An Clr. Mary Linehan Foley An Clr. Liam Madden An Clr. Noel McCarthy 

An Clr. Séamus McGrath An Clr. Patrick Gerard 
Murphy 

An Clr. Seán O’Connor An Clr. Cathal Rasmussen 

An Clr. Sinead Sheppard An Clr. Danielle Twomey   
Ionadaithe Neamhthofa 
Colm J. Cronin Susan R. Cullen Stephen McCarthy 

 

CBS Uimh. 6 – Bóithre & Iompar 
An Clr. Gillian Coughlan An Clr. Michael Creed An Clr. Ben Dalton 

O’Sullivan 
An Clr. Declan Hurley 

An Clr. Aidan Lombard An Clr. Michael Looney An Clr. Ted Lucey An Clr. Eileen Lynch 
An Clr. Kevin Murphy An Clr. Deirdre O’Brien An Clr. James O’Connor An Clr. William O’Leary 
An Clr. Tony O’Shea An Clr. Frank Roche   
Ionadaithe Neamhthofa 
John Bowen Seán Carrigy Supt. Pat Lehane Seán Twohig 
Martin Walsh    

 

CBS Uimh. 7 – Ionchuimsiú Sóisialta, Pobal & Forbairt Tuaithe 
An Clr. Audrey Buckley An Clr. Michael Creed An Clr. Marcia D’Alton An Clr. Kay Dawson 
An Clr. Ian Doyle An Clr. Eileen Lynch An Clr. Bernard Moynihan An Clr. Gobnait Moynihan 
An Clr. Katie Murphy An Clr. John Paul O’Shea An Clr. Marie O’Sullivan An Clr. Liam Quaide 
An Clr. Danielle Twomey    
Ionadaithe Neamhthofa 
Eddie Mullins    

 

CBS Uimh. 8 – Ealaíona, Cultúr & Teangacha 
An Clr. Holly Cairns An Clr. Karen Coakley An Clr. Martin Coughlan An Clr. Ian Doyle 
An Clr. Gobnait Moynihan An Clr. Gearóid Murphy An Clr. Katie Murphy An Clr. Patrick Gerard 

Murphy 
An Clr. Alan O’Connor An Clr. Liam O’Connor An Clr. William O’Leary An Clr. Padraig O’Sullivan 
An Clr. Sinead Sheppard    
Ionadaithe Neamhthofa 
Kenneth Buckley Ann Davoren Geoff Gould Mary Hegarty 
Eamon Lankford 
 

   

An Coiste um Fhorbairt Pobail Áitiúil Thuaidh 
An Clr. Pat Hayes An Clr. Bernard Moynihan An Clr. Gearóid Murphy An Clr. Gerard Murphy 

 

An Coiste um Fhorbairt Pobail Áitiúil Theas 
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An Clr. Marcia D’Alton An Clr. Michael Hegarty An Clr. Séamus McGrath An Clr. Cathal Rasmussen 
 

An Coiste um Fhorbairt Pobail Áitiúil Thiar 
An Clr. Alan Coleman An Clr. Declan Hurley An Clr. Patrick Gerard 

Murphy 
An Clr. John O’Sullivan 

Coiste Iniúchóireachta 
An Clr. Declan Hurley An Clr. James Kennedy An Clr. John O’Sullivan  
Ionadaithe Neamhthofa 
An Dr. Philip Byrne An Dr. Michelle Carr Edel Clancy Eileen O’Shea 

 

Coiste Bainistíochta na Limistéar Cósta 
An Clr. Audrey Buckley An Clr. Holly Cairns Cllr Joe Carroll An Clr. Karen Coakley 
An Clr. Danny Collins An Clr. Marcia D’Alton An Clr. Michael Hegarty An Clr. Mary Linehan Foley 
An Clr. Kevin Murphy An Clr. James O’Connor An Clr. Liam O’Connor An Clr. Christopher 

O’Sullivan 
An Clr. Cathal Rasmussen An Clr. Sinead Sheppard   

 

An Coiste Leabharlainne Contae 
An Clr. Anthony Barry An Clr. Noel Collins An Clr. Martin Coughlan An Clr. Marcia D’Alton 
An Clr. Ian Doyle An Clr. Noel McCarthy An Clr. James O’Connor An Clr. Seán O’Donovan 

 

An Coiste Gnóthaí Idirnáisiúnta & Eorpacha 
An Clr. Audrey Buckley An Clr. Joe Carroll An Clr. Alan Coleman An Clr. Ben Dalton 

O’Sullivan 
An Clr. Kay Dawson An Clr. Ian Doyle An Clr. Eileen Lynch An Clr. Susan McCarthy 
An Clr. Gerard Murphy An Clr. Deirdre O’Brien An Clr. Alan O’Connor An Clr. Frank O’Flynn 
An Clr. William O’Leary    

 

An Coiste Séadchomharthaí Náisiúnta 
An Clr. Audrey Buckley An Clr. Danny Collins An Clr. Michael Looney An Clr. Liam Madden 
An Clr. Susan McCarthy An Clr. Kevin Murphy An Clr. Deirdre O’Brien An Clr. Alan O’Connor 

 

An Coiste Cuimhneachán 
An Clr. Anthony Barry An Clr. Alan Coleman An Clr. Ian Doyle An Clr. Paul Hayes 
An Clr. Declan Hurley An Clr. Eileen Lynch An Clr. Noel McCarthy An Clr. Susan McCarthy 
An Clr. Gobnait Moynihan An Clr. Deirdre O’Brien An Clr. Frank O’Flynn  

 

An Coiste Monatóireachta Uisce Tuaithe 
An Clr. Anthony Barry An Clr. Ben Dalton 

O’Sullivan 
An Clr. Kay Dawson An Clr. Ian Doyle 

An Clr. Paul Hayes An Clr. Eileen Lynch An Clr. James O’Connor An Clr. John O’Sullivan 
 

An Coiste Comhairliúcháin Áitiúil um Chóiríocht do Thaistealaithe 
An Clr. Gillian Coughlan An Clr. Ian Doyle An Clr. Paul Hayes An Clr. Michael Hegarty 
An Clr. Ted Lucey An Clr. Séamus McGrath An Clr. Frank O’Flynn An Clr. Cathal Rasmussen 

 

An Comhchoiste Póilíneachta 
An Clr. Joe Carroll An Clr. Karen Coakley An Clr. Ben Dalton 

O’Sullivan 
An Clr. Kay Dawson 

An Clr. Ian Doyle An Clr. Aidan Lombard An Clr. Michael Looney An Clr. Ted Lucey 
An Clr. Gearóid Murphy An Clr. Kevin Murphy An Clr. Deirdre O’Brien An Clr. Seán O’Donovan 
An Clr. Cathal Rasmussen An Clr. Frank Roche An Clr. Danielle Twomey  

 

An Coiste um Beartas CASP 
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An Clr. Marcia D’Alton An Clr. Pat Hayes An Clr. Liam Madden An Clr. Noel McCarthy 
An Clr. Susan McCarthy An Clr. Séamus McGrath An Clr. Gearóid Murphy An Clr. James O’Connor 
An Clr. Padraig O’Sullivan An Clr. Liam Quaide   

 

Tascfhórsa Réigiúnach an Deiscirt um Dhrugaí & Alcól 
An Clr. Gobnait Moynihan    

 

Comhpháirtíocht Spóirt Chontae Chorcaí 
An Clr. Kay Dawson An Clr. Declan Hurley An Clr. Gobnait Moynihan  

 

Comhlachtaí Poiblí na hÉireann 
An Clr. James Kennedy    

 

Iontaobhas Oidhreachta an Chóibh 
An Clr. Seán O’Connor    

 

Bord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí 
An Clr. Karen Coakley An Clr. Martin Coughlan An Clr. Ben Dalton 

O’Sullivan 
An Clr. Kay Dawson 

An Clr. James Kennedy An Clr. Noel McCarthy An Clr. Patrick Gerard 
Murphy 

An Clr. James O’Connor 

 

Tionól Réigiúnach 
An Clr. Joe Carroll An Clr. Gerard Murphy An Clr. Deirdre O’Brien An Clr. Seán O’Connor 
An Clr. Padraig O’Sullivan    

 

An Fóram Réigiúnach um Shláinte 
An Clr. Audrey Buckley An Clr. Danny Collins An Clr. Pat Hayes An Clr. Mary Linehan Foley 
An Clr. Eileen Lynch An Clr. Susan McCarthy An Clr. Gearóid Murphy An Clr. Katie Murphy 
An Clr. Seán O’Donovan    

 

Gníomhaireacht Bainistíochta Údaráis Áitiúil 
An Clr. Bernard Moynihan    

 

Aontas Rialtais Áitiúil na hÉireann 
An Clr. James O’Connor Gobnait Moynihan Kevin Murphy  

 

Údarás na Gaeltachta 
An Clr. Gobnait Moynihan    

 

Coiste Idirchaidrimh Chnocán an Bhuidéil 
An Clr. Pat Hayes An Clr. Noel McCarthy An Clr. Padraig O’Sullivan  

 

Bord Áras Ceoldrámaíochta Chorcaí 
An Clr. Gearóid Murphy    

 

Bord Visit Cork 
An Clr. Alan Coleman    

 

Bord LeisureWorld 
An Clr. Audrey Buckley    
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5. Athrú Teorann 
Aithnítear go forleathan gurb ionann an próiseas athraithe teorann i gCorcaigh – agus athailíniú na struchtúr 
polaitiúil áitiúil a bhain leis sin – agus dúshlán an-mhór don rialtas áitiúil i gCorcaigh i rith 2019. Ba é an t-athrú 
is mó ar theorainn rialtais áitiúil sa Stát le roinnt blianta anuas, agus bhí aistriú daonra de 85,000 saoránach ón 
gContae go dtí an Chathair i gceist leis. Go deimhin, ba é an t-athrú is mó ar theorainn rialtais áitiúil ó cuireadh 
deireadh le Comhairle Contae Bhaile Átha Cliath thart ar 30 bliain roimhe. 
 
Chuir an tAire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil, an tUas. Eoghan Murphy TD, tús le feidhm an Achta um 
Rialtas Áitiúil 2019 ar an 31 Eanáir, 2019, rud a chuir tús leis an bpróiseas athraithe. Rinne Coiste Maoirseachta 
um Chur Chun Feidhme reachtúil a cheap an tAire maoirseacht ar an bpróiseas iomlán athraithe teorann; rinne 
an Coiste seo an próiseas a bhainistiú agus a mhaoirsiú go háitiúil idir an dá údarás áitiúil trí Straitéis agus Plean 
um Chur Chun Feidhme. 
 
Aistríodh na seirbhísí poiblí uile (seachas bailiú rátaí tráchtála) ó Chomhairle Contae Chorcaí go Comhairle 
Cathrach Chorcaí ar an Aoine, 31 Bealtaine, 2019 (arb é sin ‘Lá an Aistrithe’ mar a leagtar amach sa 
reachtaíocht). Aistríodh rátaí tráchtála ón gContae chuig an gCathair ar an 1 Eanáir, 2020, de réir na 
reachtaíochta. 
 
Aontaíodh Plean Aistrithe Foirne lena n-aistríodh 203 post san iomlán ó Chontae go Cathair; 199 post le 
héifeacht ón 31 Bealtaine, 2019 agus 4 phost eile le héifeacht ón 1 Eanáir, 2020. Tosóidh ranníocaíocht 
leanúnach a íocfaidh an Chathair an gContae ar feadh tréimhse deich mbliana ar an 1 Eanáir, 2020, agus beidh 
deireadh leis ar an 31 Nollaig, 2029, nó pé tréimhsí níos faide a chinnfidh an tAire. Bhí an plé maidir le cineál 
agus méid na ranníocaíochta fós ar siúl ag deireadh mhí na Nollag, 2019. 
 
Ón 31 Bealtaine, 2019, déanann Comhairle Contae Chorcaí freastal ar 335,000 saoránach agus í fós mar an dara 
húdarás áitiúil is mó sa stát. 
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6. Sábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair 
Lean an tAonad Sábháilteachta d’fheabhas leanúnach a chur ar an gCóras Bainistíochta Sábháilteachta agus tá 
aibiú an chórais sin fós ar siúl. Is é an dúshlán atá ann in 2020 ná aistriú chuig ISO 4500, an caighdeán 
nuafhoilsithe  
 
Léan an tAonad Gníomhaíochta Coirp agus Folláine air ag méadú agus áirítear é anois i gconarthaí nua, in 
ionduchtú fostaithe nua, agus le linn cruinnithe faisnéise sábháilteachta. Eisíodh 64 Feasachán Gníomhaíochta 
Coirp agus Folláine in 2019.  Is é an dúshlán atá ann in 2020 ná ullmhú chun deimhniú an chaighdeáin ‘KeepWell 
Mark’ a choinneáil. 
 
Lean an tAonad um Chur chun Cinn na Sábháilteachta Uisce air ag méadú. Ba é príomhthionscnamh an Aonaid 
i mbliana ná an chéad Acadamh do Ghardaí Trá sa tír a bhunú, ar cheart go dtiocfadh breis Gardaí Trá as chomh 
maith le feabhas leanúnach ar an tSeirbhís Gardála Trá. Chomh maith leis sin, cuireadh an t-iniúchadh ar na 
Baoithe Fáinne ar Fud an Chontae i gcrích. 
  
Chuir an tAonad Um Chur chun Cinn Sábháilteachta ar Bhóithre tús le hOideachas Réaltachta Fíorúla faoi 
Shábháilteacht ar Bhóithre le haghaidh Meánscoileanna & Grúpaí Pobail. Bhí rath mór air. Fuair an tOifigeach 
um Shábháilteacht ar Bhóithre maoiniú ó Scoil Tiomána Aviva chun an trealamh a cheannach agus tá an 
coincheap scaipthe ar fud na tíre anois. Is cinnte go sábhálfaidh sé beatha duine agus is iontach an rud é gur 
thosaigh an coincheap anseo i gCorcaigh. 
 
Tá an clár bliantúil um oiliúint i sábháilteacht fós á leathadh amach ag an Aonad um Oiliúint i Sábháilteacht 
chun cumas fostaithe a chinntiú. Choinnigh an tAonad Sábháilteachta deimhniú OHSAS 18001 in 2019 agus 
bronnadh Ardghradam air ag Gradaim Shábháilteachta Uile-Éireann a ritheann Eagraíocht Náisiúnta 
Shábháilteacht na hÉireann 
 

Ionad Oiliúna Réigiúnach Bhaile an Chollaigh 
Lean Ionad Oiliúna Réigiúnach Bhaile an Chollaigh de bheith ag tacú le húdaráis áitiúla chleamhnaithe, 
Comhairlí Contae Chorcaí, Contae Chiarraí agus Chathair Chorcaí, in 2019 agus ritheadh 7500 lá oiliúna foirne i 
rith na bliana. 
 
Sholáthair Oiliúint ar Strus agus Folláine do 990 ball foirne agus fuair 540 ball foirne eile Oiliúint i bhFeasacht 
Tiománaí lena n-áirítear 260 ball foirne acu a d’fhreastail ar an gclár ‘Grey Fleet’. 
 
In éineacht leis an nGníomhaireacht Bainistíochta Rialtais Áitiúil, rinne an tIonad Ceardlann Oiliúna Náisiúnta 
d’Oifigigh a óstáil agus chuir sé tacaíocht riaracháin ar fáil do Ghrúpa Náisiúnta Oiliúna na Seirbhísí Údaráis 
Áitiúil le haghaidh dhá Chomhdháil Náisiúnta in 2019. Forbraíodh an Clár Athchóirithe Bóithre go náisiúnta agus 
bhí ról lárnach ag Ionad Oiliúna Réigiúnach Baile an Chollaigh i gcur i bhfeidhm rathúil an chláir. D’fhreastail 
líon mór d’oiliúnaithe ar oiliúint athnuachana a eagraíodh chun oiliúint feasachta a chur ar fáil do Shealbhóirí 
Cártaí CSCS (an Scéim Deimhnithe Scileanna Foirgníochta). 
 
D’éirigh le 54 ball foirne ó na Seirbhísí Uisce na Cláir Uisce agus Fuíolluisce de chuid QQI a chur i gcrích agus 
d’fhreastail 23 ball foirne ar chlár QQI sé lá maidir le hOiriúnacht Láithreáin. I gcomhar le hInstitiúid 
Teicneolaíochta Cheatharlaigh, d’fhreastail 27 Oiliúnaí ar an gCúrsa Deimhnithe Rialaithe Tógála a bhfuil cúig 
mhodúl ann a bhí sa bhreis ar an gClár Deimhnithe Bainistíochta Bóithre a raibh an rath air in 2018. 
 
Tugadh isteach an Cúrsa QQI do Chomhraiceoirí Dóiteáin in 2019 freisin agus thug 16 chomhraiceoir dóiteáin 
nua faoin gclár trí seachtaine sin i nDroichead na Bandan. D’fhreastail deichniúr eile ar an gCúrsa i nGaireas 
Anála a Úsáid deich lá i gCluain Meala. Bhí Sláinte agus Sábháilteacht ina ghné mhór de thoradh dearfach 2019; 
d’fhreastail líon mór daoine ar oiliúint athnuachana agus chuir 250 duine clár na Scéime Deimhnithe Rialaithe 
Tógála do hIontrálaithe nua i gcrích. 
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D’éirigh leis an Ionad Deimhniú City and Guilds a bhaint amach in 2019, rud a chiallaíonn gur féidir leis an Ionad 
acmhainní inmheánacha a úsáid chun oiliúint i suímh chúnga a dheimhniú é féin. Chomh maith leis sin, d’éirigh 
le hiarratas an Aonaid chuig Solas le bheith mar Eagraíocht Oiliúna Fhormheasta agus d’éirigh leis athnuachan 
a dhéanamh ar an deimhniú le haghaidh na gceithre ionad oiliúna CPC (Deimhniú Inniúlachta Gairmiúla) 
formheasta le cúig bliana eile.   
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7. Bóithre, Iompar & Sábháilteacht 
 

Bóithre Náisiúnta 
Ba é an leithdháileadh iomlán do Chomhairle Contae Chorcaí ó Bhonneagar Iompair Éireann le haghaidh  
feabhsúcháin agus athchóirithe in 2019 ná €36.94m. Seo a leanas roinnt de na scéimeanna atá liostaithe i 
bPlean Forbartha Náisiúnta an Rialtais 2018–2027 agus cur síos ar an dul chun cinn a rinneadh i ndáil leo: 
 

Scéim Uasghrádaithe Acomhal M8/N40 Dhún Citil Rinneadh an príomhchonradh tógála a athfhógairt mar 
chonradh um dhearadh & thógáil i Nollaig 2019. Rinneadh dul chun cinn i ndáil le conarthaí ardoibreacha 
lena n-áirítear malairtí slí, fóntais, slisbhóithre, etc.  
Ceapadh an príomhchonraitheoir tógála i mí na Samhna, 2019. Cuireadh na hoifigí láithreáin i gcrích a 
bheag nó a mhór. Cuireadh tús leis an láithreán a ghlanadh. Tá ceannach talún fós ar siúl. 
Tionscadal Mótarbhealaigh Chorcaí–Rinn an Scidígh: Leanadh le hImeachtaí Athbhreithnithe 
Bhreithiúnaigh san Ard-Chúirt in 2019. D’fhaomh an Bord Pleanála an tionscadal ar an 29 Meitheamh, 2018. 
Scéim Mótarbhealaigh Chorcaí–Luimnigh: Ceapadh Barry Transportation, SWECO & WSP mar 
Chomhairleoirí Teicniúla i mí Feabhra, 2019. Cuireadh an cás tosaíochta, i gceantar an N20, i láthair do 
Chomhairleoirí ó chontaetha Chorcaí, Luimnigh agus Thiobraid Árann. Pléifear roghanna bealaigh i gceantar 
an N20. 
Bóthar Faoisimh Theas Mhala: Ceapadh Barry Transportation mar Chomhairleoir Teicniúil i mí na Nollag, 
2019. D’fhaomh an Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt an Plean um Meastóireacht ar an Tionscadal 
i Meán Fómhair, 2018. 
Scéim Uasghrádaithe N25 Charraig Thuathail–Mhainistir Corann: Ceapadh SWECO UK Ltd mar 
Chomhairleoir Teicniúil i Nollaig 2019. D’fhaomh an Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt an Plean um 
Meastóireacht ar an Tionscadal i Samhain, 2018. 
 
Cuireadh an iliomad tionscadal beaga chun cinn in 2019 chomh maith le oibreacha beaga feabhais agus 
oibreacha cosáin. 

 

Bóithre Réigiúnacha & Áitiúla 
Ba é an leithdháileadh deontais iomlán do bhóithre do 2019 ón Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt ná 
thart ar €50.5m. Rinneadh an méid seo a leanas leis an airgead sin: 
• Neartaíodh 201 ciliméadar de bhóithre Réigiúnacha agus Áitiúla faoin gclár seo i 208 áit, trí thógáil 

dhíreach a rinneadh foireann agus flít allamuigh na Comhairle agus trí chonarthaí athdhromchlaithe. 
• Chuir foireann agus flít allamuigh na Comhairle cóiriú dromchla ar 323 ciliméadar de bhóithre Réigiúnacha 

agus Áitiúla in 235 áit. Feabhsaíodh/neartaíodh 12 ciliméadar de bhóithre faoin gclár seo in 25 áit. 
• Cuireadh 20 Scéim Feabhsúcháin um Shábháilteacht ar Bhóithre i gcrích go hiomlán nó i bpáirt in 2019. 
• Rinneadh 23 struchtúr san iomlán (droichid, ballaí coinneála nó claífoirt) a dheisiú nó a ionadú in 2019. 
• Tionscnaíodh clár suirbhéireachta mhór ar dhroichid de réir chiorclán na Roinne Iompair, Turasóireachta 

agus Spóirt, RW09 de 2019, agus rinneadh suirbhéireacht ar thart ar 350 droichead mar thoradh air sin. 
• Rinneadh dul chun cinn ar roinnt Scéimeanna Feabhsúcháin Bóthair Straitéisigh in 2019. Tá cur síos ar 

roinnt acu thíos: 
o Bóthar Faoisimh Thiar Charraig Uí Leighin: Laghdóidh an bóthar seo an plódú tráchta ar an tSráid 

Mhór agus beidh sé mar bhonneagar chun athfhorbairt lár an bhaile. Deimhníodh cistiú de 75% ón 
gCiste um Athghiniúint agus Forbairt Uirbeach i Ráithe 1 de 2019. Cuireadh tús le próiseas tairisceana 
i Ráithe 4 de 2019. 

o Scéim Feabhsúcháin Bhóthar Ferney, Carraig Uí Leighin. Beidh áiseanna breisithe ann do choisithe 
mar gheall ar an Scéim Feabhsúcháin. Fógraíodh an tairiscint i leith na bpríomhoibreacha i Ráithe 3 
de 2019. Ceapadh an conraitheoir agus cuireadh tús leis na hoibreacha i Ráithe 4 de 2019. 

o Uasghrádú R624 Bhóthar an Chóibh. Tá sé beartaithe go ndéanfar an R624 a uasghrádú óna acomhal 
leis an N25 ag Tulach Ghréine go Pointe Marino agus ar aghaidh chuig an gCóbh. Beidh an dara 
crosaire droichid chuig an Oileán Mór agus an Cóbh ann mar thoradh ar an uasghrádú. Tacóidh an 
bonneagar feabhsúcháin le forbairt leanúnach an Chóibh, go háirithe forbairt chónaithe an bhaile, 
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chomh maith le forbairt tráchtála ag Pointe Marino. Cuireadh plean um meastóireacht ar an 
tionscadal faoi bhráid na Roinne Iompair, Turasóireachta agus Spóirt i Ráithe 4 de 2019. 

o Bóthar Faoisimh Thuaidh Mhainistir Corann, Céim 3.  Is é seo an tríú céim agus an chéim deiridh de 
bhóthar faoisimh a dearadh chun trácht i lár an bhaile a laghdú agus chun forbairt tráchtála an bhaile 
a chur chun cinn. Forbraíodh an chéad dréacht den scéim in 2019. 

o Bóthar Faoisimh Cheann Toirc. Laghdóidh an bóthar seo an plódú tráchta agus éascóidh sé le forbairt 
leanúnach Cheann Toirc. Cuireadh iarratas ar chúnamh deontais ón gCiste um Athghiniúint agus 
Forbairt Uirbeach faoi bhráid na Roinne Iompair, Turasóireachta agus Spóirt arís i Ráithe 3 de 2019.  

 

Soilsiú Poiblí 
Cuireadh 201 solas poiblí nua san iomlán suas agus rinneadh 30 solas a uasghrádú faoi Chlár Soilsithe Phoiblí 
2019 ar chostas de thart ar €400,000  
 

Sábháilteacht ar Bhóithre 
Rinneadh athbhreithniú ar Phlean Chorcaí um Shábháilteacht ar Bhóithre 2016-2020, a seoladh in 2016, maidir 
leis na spriocanna a leagtar amach ann. Ba é an Grúpa Oibre ‘Road Safety Together’, a raibh comhdhéanta de 
Chomhairlí Chontae Chorcaí agus Cathair Chorcaí, an tSeirbhís Dóiteáin, Bonneagar Iompair Éireann, an tÚdarás 
um Shábháilteacht ar Bhóithre agus FSS, a d’ullmhaigh an plean. 
 
Fuair 14 duine san iomlán bás ar bhóithre Chontae Chorcaí in 2019 i gcomparáid le 11 duine in 2018. 
 

Teorainneacha Luais  
Glacadh le Fodhlíthe Teorann Luais in 2019 chun teorainneacha luais de 30 ciliméadar san uair a thabhairt 
isteach i 27 eastát tithíochta eile agus anois tá 117 eastát tithíochta san iomlán a bhfuil teorainn luas de 30 
ciliméadar san uair i bhfeidhm iontu. 
 

Bainistíocht Flít 
Tá 648 mír flít ag feidhmiú i gComhairle Contae Chorcaí. Le linn 2019, mar chuid dá chlár athsholáthair flít, 
soláthraíodh 2 thanc tarra 32-thona, trucail dumpála 26-thona, inneall glanta bóithre, inneall grádaithe bóithre, 
3 inneall glanta bheaga, trucail chrúca agus roinnt veaineanna beaga agus meánmhéide, a ceannaíodh trí  
chreataí náisiúnta na hOifige um Sholáthar Rialtais, le húsáid laistigh de na Stiúrthóireachtaí éagsúla. 
 

Oibríochtaí an Fhlít 
Soláthraíodh 2 thanc tarra 32-thona don Chomhairle chun oibríochtaí bóithre a bhreisiú. Beidh siad bunaithe i 
gclós innealra na Comhairle in Newberry, Mala, chun freastal ar thuaisceart agus oirthear an chontae agus i 
gclós na Comhairle sa Sciobairín chun freastal ar iarthar an chontae. 

 
Tanc Tarra 32-Thona 
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Athrú Aeráide 
Tá sé beartaithe ag an gComhairle go leanfar d’infheistíocht mhór a dhéanamh ina flít le teicneolaíochtaí nua 
chun éifeachtúlacht a bhaint amach – innill Euro 6 atá tíosach ar fhuinneamh & cabhlacha éadroma, nuair is 
féidir, ar mhaithe le héifeachtúlacht bhreosla.  
 
Úsáideann an flít 26% den fhuinneamh iomlán a úsáideann an Chomhairle. Rinneadh iniúchadh fuinnimh ar an 
bhflít in 2019 agus, in 2020, tosóidh an Chomhairle ar Chlár Athsholáthair Flít chun an flít a uasghrádú le 
spriocanna athraithe aeráide 2030 a bhaint amach.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    Grádóir Bóithre 
 

Freagairt Éigeandála agus Cothabháil Gheimhridh 
Mar gheall ar an infheistíocht mór sa fhlít, beidh an Chomhairle in ann riachtanais flít a thabhairt chun tosaigh 
agus freagairt á déanamh aici do tharluithe drochaimsire: tuile, stoirmeacha, sneachta agus oighear. Tá tús 
curtha ag an gComhairle le huasghráduithe pleanáilte chun acmhainn a flít de leatóirí grin agus de chéachtaí 
sneachta a úsáidtear ar fud an Chontae a mhéadú. Chomh maith leis sin, shuiteáil Comhairle Contae Chorcaí 
gléasra sáile chun an tuaslagán a thriail le haghaidh Cothabhála Geimhridh. Is gá na bóithre a fhliuchadh le 
tuaslagán sáile roimh ré chun éifeachtacht oibriú na cothabhála geimhridh a fheabhsú. 
 

Úsáid Bhreosla 
• Is é meán-ídiú breosla in aghaidh na feithicle flít ná 16.03 lítear sa 100 ciliméadar.  
• Thaisteal flít na Comhairle thart ar 7,000,000 ciliméadar in 2019. 
• Thaisteal an flít 630,000 ciliméadar sa mhí ar an meán in 2019.  

 

Staitisticí i ndáil le 2019 
Líon na n-iarratas a fuarthas: 
Dúnadh Sealadach Bóthair – 244 
Ceadúnais Oscailte Bóthair – 3,095 
Ceadanna Ualaigh Neamhghnách – 402 
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8. Seirbhísí Uisce & Rannóg an Innealtóra Contae 
Clúdaíonn an Stiúrthóireacht Seirbhísí Uisce & Rannóg an Innealtóra Contae réimse feidhmeanna lena n-áirítear 
Oibríochtaí Uisce Óil & Fuíolluisce, Tionscadail Chaipitiúla Uisce agus Uisce Tuaithe. Áirítear ann freisin 
Bainistíocht Limistéar Cósta & Tionscadail Tuile agus an tAonad um Chláir Chaipitiúla a Chur i bhFeidhm a 
bunaíodh le déanaí. 
 

Oibríochtaí Uisce Óil & Fuíolluisce 
Tá an Rannóg Uisce Óil agus an Rannóg Fuíolluisce ag croílár Stiúrthóireacht na Seirbhísí Uisce a bhainistíonn 
soláthar seirbhísí uisce phoiblí agus fuíolluisce faoi chomhaontú seirbhíse le hUisce Éireann. Déanann siad 
freastal ar 350,000 duine ar fud an chontae ag cinntiú soláthar uisce óil ardchaighdeáin (ag cur níos mó ná 187 
milliún lítear uisce ar fáil in aghaidh an lae) agus cóireáil éifeachtúil slán fuíolluisce trí níos mó ná 250 sócmhainn 
bhonneagair fuíolluisce. Cuireann ár bhfoireann oibríochtaí fuíolluisce 73 tuarascáil imshaoil bliantúil le 
haghaidh ceirtleán ina limistéar feidhme a bhfuil ceadúnas EPA acu. 
 
Sábháladh 8 milliún lítear uisce in aghaidh an lae trí sceitheadh a laghdú toisc gur tugadh tosaíocht do 
chaomhnú uisce. Tá méid an uisce gan tásc i gContae Chorcaí laghdaithe go 45% mar thoradh ar athsholáthar 
príomhlíonraí i gceantair éagsúla lena n-áirítear Baile Nua Sheandroma (10 km), Bréantrá (4 km), Ceann Toirc 
(3 km), Baile Chaisleáin Bhéarra (3 km), Dún na Séad (3 km), etc. agus dul chun cinn déanta ar an gClár Aimsithe 
& Deisithe chomh maith. 
 
Léiríonn na scóir arda a bhaintear amach go leanúnach i réimsí mar Shláinte & Sábháilteacht agus comhlíonadh 
go bhfuil ardleibhéal seirbhíse á cur ar fáil. 
 

An Oifig um Thionscadail Chaipitiúla Uisce 
Tá ról lárnach ag an Oifig um Thionscadail Chaipitiúla i bhfeabhsú leanúnach an bhonneagair uisce ar fud 
Chontae Chorcaí. Cuireann sí Seirbhísí Bainistíochta Tionscadal ar feadh saolré iomláin ar fáil chun éascú le Clár 
Infheistíochta Caipitiúil Uisce Éireann do na blianta 2017-2021 a chur i bhfeidhm. Is clár é sin a lena mbaineann 
thart ar 47 mórthionscadal bonneagair do Chontae Chorcaí. Tá na tionscadail sin chomh maith le liosta fada 
tionscadal feabhsaithe líonraí agus neart Clár Caipitiúil á mbainistiú ag an oifig. Baineann na tionscadail leis na 
hearnálacha Uisce agus Fuíolluisce araon. 
 

Uisce Tuaithe 
Tugann an Rannóg Uisce Tuaithe cúnamh suntasach do Ghrúpscéimeanna Uisce a fhreastalaíonn ar 10,000 
teaghlach ar fud an chontae, lena n-áirítear an Clár Uisce Tuaithe a bhainistiú agus cúnamh innealtóireachta 
agus riaracháin a chur ar fáil. Bainistíonn siad soláthar deontas toibreacha freisin a raibh leithdháileadh 
€975,000 do theaghlaigh mar thoradh air in 2019. 
 

Bainistíocht Limistéar Cósta agus Tionscadail Tuile 
a) Tionscadail Tuile 

Lean an fhoireann Tionscadal Tuile den obair ar roinnt scéimeanna faoisimh tuile, idir scéimeanna 
beaga agus mórscéimeanna, in 2019, i gcomhar le hOifig na nOibreacha Poiblí (OPW). Rinneadh dul 
chun cinn i leith mórscéimeanna tuile lena n-áirítear an Sciobairín (a bhain amach an chéim ‘i gcrích go 
substaintiúil’ i Meitheamh 2019), Mainistir Corann, Beanntraí & an Baile Gallda.  Aistríodh ról an 
Chliaint i leith na mórscéimeanna i nDúglas agus an Ghlaise Bhuí go Comhairle Cathair Chorcaí tar éis 
an athraithe teorann in 2019, agus choinnigh Comhairle Contae Chorcaí an ról bainistíochta tionscadail. 
Cuireadh tús leis an tógáil i nDúglas in 2019. Rinneadh dul chun cinn i leith mórscéimeanna i nDroichead 
na Bandan, Cloich na Coillte (tá an tógáil beagnach i gcrích sa dhá cheann acu) agus ag an Laoi Íochtair, 
leis an OPW i ról an Chliaint. Maidir le Clár Oibreacha Beaga an OPW, táthar ag fanacht le deimhniú 
faoi mhaoiniú i leith roinnt iarratas reatha; ullmhaíodh Pleanáil Chuid 8 do scéim tuile bheag i mBaile 
an Tobair.  

b) Tionscadail Chósta 
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i) Ar na tionscadail bhonneagair cósta a tugadh fúthu in 2019, bhí saoráidí leictreachais cárta 
chliste nua i gCionn tSáile, Dún na Séad, Calafoirt Bhréantrá agus Bhaile Choitín agus saoráidí 
dramh-ola nua i gCionn tSáile agus Dún na Séad; cuireadh oibreacha sábháilteachta & fógraí i 
gcrích ag roinnt céanna lena n-áirítear oibreacha fánán i Snámh (Béal Átha Leice) & an 
Cruachán. Bhí na tionscadail go léir thuas comhchistithe ag an Roinn Talmhaíochta, Bia agus 
Mara agus Comhairle Contae Chorcaí. 

ii) Lean an fhoireann Chósta uirthi ag cur tionscadal dreidireachta chun cinn ag Calafort Bhaile 
Choitín agus ar thionscadal beartáin i gCúirt Mhic Shéafraidh/an Gleann Garbh/an Rinn. 

iii) Lean an fhoireann tionscadal cósta de chothabháil theicniúil a sholáthar do Charr Cábla Bhaoi 
agus de phleanáil le haghaidh teagmhas agus le haghaidh  freagairt a dhéanamh maidir le doirtí 
ola. 

 

An tAonad um Chláir Chaipitiúla a Chur i bhFheidhm 
Tá an tAonad um Chláir Chaipitiúla a Chur i bhFheidhm freagrach as comhordú a dhéanamh ar fhorbairt agus 
cur i bhfeidhm an Chláir Infheistíochta san Inbhuanaitheacht Shóisialta (CIIS) de chuid Comhairle Contae 
Chorcaí (CCC) ar fud Chontae Chorcaí. Oibríonn an fhoireann go dlúth le brainsí eile den Chomhairle a phléann 
le tionscadail chaipitiúla a sholáthar agus bíonn sí i dteagmháil le Rannóga agus Ceantair Bhardasacha maidir 
le scéimeanna a aithint agus a chur in ord tosaíochta. 
 
Is é aidhm CIIS CCC ná bailte tábhachtacha ar fud an Chontae a fheabhsú chun inbhuanaitheacht gheilleagrach 
agus shóisialta na mbailte sin a chinntiú. Tá CIIS CCC maoinithe ó chistiú iasachta beartaithe ó Bhainc Eorpacha, 
cistiú ón Rialtas Lárnach faoi Chistí Réigiúnacha um Athghiniúint agus Forbairt Uirbeach agus Chistí um 
Athghiniúint agus Forbairt Tuaithe a bhaineann le Tionscadal Éireann 2040, agus cúlchistí Chomhairle Contae 
Chorcaí. Ar na catagóirí de thionscadail atá ann, tá tionscnaimh athraithe aeráide, bearta chun trácht i lár bailte 
a laghdú, spás oscailte agus taitneamhachtaí, feabhsúcháin ar lár bailte, séadchomharthaí náisiúnta/ionaid 
chultúrtha a athchóiriú, tionscadail éifeachtúlachta fuinnimh agus bonneagar turasóireachta. 
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9. Tithíocht 
 

Bailiú Cíosa Tithíochta 
Ba é an t-ioncam ó chíos tithíochta in 2019 ná €19.6 milliún agus bailíodh €1.5 milliún eile i ndáil le háitribh na 
Scéime Cóiríochta Cíosa (SCC). Ba é ráta bailiúcháin an chontae ná 95%. 
 

Leithdháiltí Tithíochta 
Leithdháileadh 493 aonad san iomlán d’iarratasóirí ar éirigh leo in 2019. Áirítear leithdháiltí i ndáil le háitribh a 
sholáthair na Comhlachtaí Ceadaithe Tithíochta, áitribh NARPS agus stoc thithíocht shóisialta na Comhairle san 
fhigiúr sin.  
 

Tithe Folmha 
Rinneadh athchóiriú ar 146 áitreabh folamh in 2019, agus astu sin, deisíodh 106 áitreabh comhairle ó shruth 
cistithe a chur an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil ar fáil chun go bhféadfaí tairbhe a bhaint as 
áitribh fholmha arís. 
 

Deontais do Dhaoine faoi Mhíchumas 
Rinneadh oibreacha chun cabhrú le daoine faoi mhíchumas i 138 teach údaráis áitiúil san iomlán in 2019. Ar na 
hoibreacha sin, bhí 128 tionscadal oibreacha beaga agus 10 síneadh. Ba é costas iomlán na n-oibreacha sin ná 
€2,659,921, a bhfuarthas 90% de ar ais ón Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtas Áitiúil. Cuireadh an 10% eile 
ar fáil ó acmhainní na Comhairle féin.  
 

An Scéim Éifeachtúlachta Fuinnimh 
Faoi scéim éifeachtúlachta fuinnimh na Roinne Talmhaíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil, agus i gcomhar le 
scéim snáithe fuinnimh SEAI, rinneadh an Rannóg Tithíochta oibreacha chun feabhas a chur ar éifeachtúlacht 
fuinnimh i 38 teach údaráis áitiúil, de chostas €1.3 milliún. Is éard a bhí i gceist leis na hoibreacha sin ná 
aisfheistiú domhain ó thaobh fuinnimh de a dhéanamh i seantithe na Comhairle chun go mbeidh rátáil 
Fuinnimh B acu agus chun éifeachtaí tearcrochtana breosla a laghdú. Ar na bearta a rinneadh bhí: fuinneoga 
agus doirse uasghrádaithe, insliú teirmeach seachtrach agus insliú lochta, córais téimh uasghrádaithe trí 
theaschaidéil ‘aer go huisce’ a sholáthar, agus soirn téimh, córais rialaithe teasa agus aerú. 
 

Léasú 
Sholáthair 143 aonad nua trí scéimeanna léasaithe in 2019 agus anois tá líon na n-áitreabh ar léas ag 473.  
 

Scéim Cúnaimh Caipitil 
In 2019, cuireadh 13 aonad nua ar fáil: 9 n-aonad i Ros Ó gCairbre i gcomhpháirt le Comhlachas Tithíochta Ros 
Ó gCairbre agus 4 cinn sa Ráth i gcomhpháirt le Tionscadal Cúraim an Rátha, Comhlacht Ceadaithe Tithíochta. 
 
Chomh maith leis sin, bronnadh Gradam Náisiúnta na Comhairle um Thithíocht Shóisialta ar Chomhairle Pobail 
agus Geiriatrach Dhroichead na Bandan in 2019 ag comhdháil náisiúnta na Comhairle um Thithíocht Shóisialta. 
 
Chuir an Chomhairle Pobail atá ceangailte le St. Michael’s, i gcomhpháirt le Stiúrthóireacht Tithíochta 
Chomhairle Contae Chorcaí, 9 dteach nua ar fáil in 2018 do dhaoine breacaosta i lár bhaile Dhroichead na 
Bandan tríd an Scéim Cúnaimh Caipitil. Tá daoine breacaosta in ann maireachtáil go neamhspleách sa chóiríocht 
seo agus tá seirbhísí tacaíochta cuartaíochta ar fáil ar an láthair. 
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Seoladh an Clr. Christopher O’ Sullivan agus an tAire Stáit le freagracht as Meabhairshláinte agus Daoine Breacaosta, Jim Daly, T.D, an 

fhorbraíocht tithíochta nua in Star Garden, Ceim Hill i lár an bhaile stairiúil Ros i gCairbre ar an 16ú Meán Fómhair, 2019.  
 

Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta (HAP) 
Leanadh leis an Scéim HAP ar fud na tíre in 2019 agus d’aistrigh 919 tionónta go HAP. Ba é líon iomlán na 
dtionóntachtaí gníomhacha ar an 31 Nollaig, 2019, ná 3431. Rinneadh iniúchadh ar 1410 áitreabh  san iomlán 
sa chontae le linn 2019. 
 

Easpa Dídine 
Leanann Comhairle Contae Chorcaí de bheith ag obair go dlúth le Comhairle Cathair Chorcaí, tríd a hAonad 
Socrúcháin Cóiríochta, agus le Comhairle Contae Chiarraí chun dul i ngleic le heaspa dídine ar bhunús réigiúnach 
tríd an nGrúpa um Bainistíocht Straitéiseach maidir le hEaspa Dídine agus an Fóram Réigiúnach um Easpa 
Dídine. Aistríodh riar na n-íocaíochtaí easpa dídine ón Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí go 
Contae Chorcaí in 2019. Tá Oifigeach Aimsithe Áite ag cabhrú le daoine gan dídean i gcónaí chun cóiríocht HAP 
a aimsiú. Is tacaíocht dhírithe é seo do theaghlaigh gan dídean chun tionóntachtaí HAP a aimsiú agus bíonn an 
tOifigeach Aimsithe Áite ag obair le tiarnaí talún agus daoine gan dídean araon chun cóiríocht oiriúnach a 
aimsiú. 
 

Scéim Ceannaigh ag Tionóntaí (Incriminteach) 
Leanadh ar aghaidh leis an Scéim Ceannaigh ag Tionóntaí (Incriminteach) agus d’éirigh go maith léi in 2019. Tá 
244 iarratas iomlán próiseáilte ag an gComhairle anois tar éis 783 Léiriú Spéise a fháil. Díoladh 51 áitreabh go 
dáta.   
 

Iasachtaí Tithíochta Atógáil Éireann 
Tá 379 iarratas faighte ag Contae Chorcaí ar iasachtaí tithíochta Atógáil Éireann go dáta. Tugadh 78 iasacht go 
hiomlán/i bpáirt ar luach iomlán de níos mó ná €12m. 
 

Deontais 
I rith 2019, fuair an Chomhairle 932 iarratas agus d’íoc sí amach deontais de €5,176,456 faoi na Scéimeanna 
Deontais um Oiriúnú Tithíochta, Áiseanna Soghluaiste agus Cúnamh do Dhaoine Breacaosta. 
 

Bainistíocht Eastáit 
Lean an tAonad Bainistíochta Eastát de bheith ag obair le Comhlachais Áitritheoirí chun a n-eastáit a 
chothabháil agus a fheabhsú i rith 2019. Leithdháiltear cistiú do Chomhlachais Áitritheoirí gníomhacha chun 
cabhrú leis na costais a thabhaíonn siad. 
 

Taistealaithe 
De réir Acht na dTithe (Cóiríocht don Lucht Siúil), 1998, ghlac Comhairle Contae Chorcaí le Clár Cóiríochta do 
Thaistealaithe don tréimhse 2019-2024 ag cruinniú den Chomhairle ar an 23 Meán Fómhair, 2019. Leagtar 
amach sa chlár seo conas a fhreastalaíonn an Chomhairle ar riachtanais reatha agus tuartha na dtaistealaithe 
ina limistéar feidhme thar an tréimhse 5 bliana. 
 

Tithíocht a Fháil 
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Fuair Comhairle Contae Chorcaí 61 aonad caighdeánach, 24 aonad Ceannaigh agus Athnuachana, agus 6 aonad 
athshealbhaithe do Thithíocht Shóisialta in 2019. 
 

Clár Tógála 
Lean an Chomhairle den chlár tógála a chur chun cinn i rith 2019. Cuireadh próiseas Chuid 8 i gcrích i leith 62 
aonad in 2019, a ndéanfar gach ceann acu a thógáil in 2020. Sholáthar clár féintógála na Comhairle 67 aonad 
in 2019; soláthar 189 aonad tríd an tsamhail lándéanta agus 52 aonad trí phróiseas Chuid V. Tá tionscadal tógála 
Chlár Infheistíochta sa Tithíocht Shóisialta, tionscadail Lándéanta, tionscadail Chomhpháirtíochta Príobháidí 
Poiblí agus tionscadail Aonchéime ar an láithreán faoi láthair a dtiocfaidh 570 aonad astu. Tá 177 áit chónaithe 
eile ag céimeanna éagsúla den phróiseas faofa. 
 

Aighneachtaí Comhaltaí Tofa 
Rinneadh 2,587 aighneacht a fháil, a phróiseáil agus a fhreagairt i rith 2019. Leantar den Tairseach Aighneachtaí 
ar líne a dhéanamh níos éifeachtúla ó thaobh freagairtí a eisiúint. 
 

Ligean Rogha-Bhunaithe 
Tá ag éirí go maith le córas Ligean Rogha-Bhunaithe Chomhairle Contae Chorcaí i gcónaí mar mhodh chun 
áitribh fholmha Chomhairle Contae Chorcaí agus Comhlachta Ceadaithe Tithíochta atá réidh le ligean a fhógairt 
agus a leithdháileadh. Tairgeadh 982 áitreabh tríd an gcóras Ligean Rogha-Bhunaithe go dáta agus glacadh le 
973 acu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Scéim Tithíochta Chill na gCléireach, cuireadh Céim 1 i gcrích in Aibreán 2019.   
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10. Comhshaol  
 

Aer 
Mar chuid dár gclár oibre sceidealaithe bliantúil, rialaíodh raon leathan d’oibreoirí agus gníomhaíochtaí atá 
incheadúnaithe faoi na hAchtanna um Thruailliú Aeir agus rinneadh monatóireacht orthu, lena n-áirítear: 
 14   Tionscal  
 31   Gnó Tirimghlanta 
 44   Gnó Spraephéinteála 
 58   Stáisiún Peitril  
 237 Iniúchadh ar Ionad Díola Breosla Sholadaigh 

 
Déileáladh le 148 gearán aeir agus torainn. 
 
Ag tógáil ar ár ndlúthchaidreamh oibre leis an nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil (GCC), d’éascaigh 
an Chomhairle le Stáisiúin Mhonatóireachta Fíor-Ama ar Cháilíocht Aeir eile a shuiteáil i Maigh Chromtha agus 
Teach na Carraige, an Chóbh. Cuireann na láithreáin seo leis an tsuiteáil a rinneadh cheana i gCurrach an Eich 
Bhuí sa Chóbh. Rinneadh dul chun cinn ar an tsuiteáil i Mala freisin agus táthar ag súil le go mbeidh sé sin ann 
go luath in 2020. 
 
Is féidir breathnú ar shonraí fíor-ama na láithreán uile i gCorcaigh anseo: http://www.epa.ie/air/quality/data/  

 
1-Stáisiúin Mhonatóireachta ar Chaighdeán Aeir atá Pleanáilt 

http://www.epa.ie/air/quality/data/
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Gníomhú ar son na hAeráide 
D’fhoilsigh an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus 
Comhshaoil an Plean Gníomhaithe ar son na hAeráide i Meitheamh 2019 a bhfuil 
cuspóir sainráite ann go gcuirfear ar chumas na hÉireann a spriocanna AE a bhaint 
amach i leith astaíochtaí carbóin a laghdú agus an bhunobair a dhéanamh chun 
cás astaíochtaí carbóin glan-nialasacha a bhaint amach faoi 2050. Beidh tionchar 
ollmhór ag an bplean ar Údaráis Áitiúla agus, in 2019, cuireadh tús le forbairt 
straitéisí agus pleananna chun na spriocanna dúshlánacha a leagtar amach sa 
Phlean a bhaint amach. 
 
In 2019, shínigh an tAire An Chairt um Ghníomhú ar son na hAeráide (Climate 
Action Charter for Local Authorities)thar ceann na 31 Údarás Áitiúil. 
 
Cuireann sé seo de cheangal ar Údaráis Áitiúla ról tábhachtach ceannaireachta a ghlacadh go háitiúil agus go 
náisiúnta maidir le gníomhú éifeachtach ar son na haeráide. I measc na gceanglas tá: 
• Próiseas a bhunú chun cinntí, cláir agus tionscadail mhóra a dhíonadh ó thaobh carbóin de ar bhunús 

córasach, lena n-áirítear infheistíochtaí i mbonneagar iompair agus fuinnimh 
• Feabhas 50% ar éifeachtúlacht fuinnimh a bhaint amach faoi 2030 
• A chinntiú go gcuireann na soláthraithe uile eolas ar fáil maidir lena lorg carbóin agus na céimeanna atá 

beartaithe acu chun a éifeacht a laghdú 
• Rannpháirtíocht na saoránach áitiúil a mhéadú 
• Comhpháirtíocht agus comhoibriú a dhéanamh le grúpaí pobail áitiúla, fiontair áitiúla, agus scoileanna agus 

institiúidí ardleibhéil áitiúla ar thionscnaimh gníomhaithe ar son na haeráide 
• Monatóireacht, measúnú agus tuairisciú bliantúil a dhéanamh maidir le cur i bhfeidhm gníomhaíochtaí 

faoin gCairt. 
 
Mar údarás treorach don Oifig Réigiúnach um Ghníomhú 
ar son na hAeráide do Réigiún Bhord Farraige an 
Atlantaigh Theas, leanann an Chomhairle de chomhordú 
a dhéanamh ar fhreagairt an Údaráis Áitiúil ar athrú 
aeráide, atá comhdhéanta de na limistéir riaracháin 
Comhairle Contae an Chláir, Comhairle Cathair Chorcaí, 
Comhairle Contae Chorcaí, Comhairle Contae Chiarraí, 
Comhairle Chathair agus Chontae Luimnigh. 
I dtaca leis sin, tugadh comhairle d’Údaráis Áitiúla maidir 
lena bPleananna Áitiúla a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm  
 

Cláir Feasachta Comhshaoil 
Lean an chomhairle de roinnt mhaith tionscnamh feasachta agus taighde comhshaoil a chur chun cinn in 2019, 
lena n-áirítear: 
• Clár na Scoileanna Glasa, an Taisce 
• Gairdíní na Scoileanna Mhuintir na Tíre 
• Glantachán Náisiúnta Earraigh 
• Imeachtaí agus Tionscnaimh Bhithéagsúlachta  
• Ceardlanna um Laghdú Dramhaíola & Athchúrsáil 
• An feachtas ‘DUMP’ (Dispose of Unused Medicines Properly) 
• An feachtas Refill.ie  
• Dúshlán Bruscair Bliantúil 
• An Tionscnamh Ionad Oibre Glas 

https://www.corkcoco.ie/sites/default/files/2020-01/climate-action-charter.pdf
https://www.corkcoco.ie/sites/default/files/2020-01/climate-action-charter.pdf
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Donna Conway agus Helen Enright, 
Stiúrthóireacht Chomhshaoil 

Chomhairle Contae Chorcaí, ag cur 
refill.ie chun cinn ag an imeacht 
‘Reuse’ a reáchtáladh i Halla an 

Chontae i Samhain, 2019.  

Reáchtáil an chomhairle an t-imeacht ‘Reuse Republic’ 
bliantúil don tríú huair i Halla an Chontae. 
 
Is sárthaispeántas é ‘Reuse Republic’ de lucht 
uaschúrsála, eiceaghnóthais agus tionscnaimh 
athúsáide rathúla a eagraíonn Foireann Feasachta 
Comhshaoil na comhairle mar chuid de Mhí Athúsáide 
Náisiúnta. 

 
Bhí deis ann do dhaoine ag an imeacht bualadh leo siúd 
atá páirteach in athúsáid de chineálacha éagsúla lena n-
áirítear troscán, bia, éadaí, péint, etc. Chomh maith leis 
an halla taispeántais, bhí sraith chainteanna agus 
taispeántas agus siopa malartaithe éadaí ar siúl i rith an 
imeachta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuair 60 tionscadal maoiniú de €67,900 san iomlán in 2019 faoin gCiste Gníomhaíochta Comhshaoil 
Comhphobail (ar a dtugtaí Clár 21 roimhe seo), atá páirtchistithe ag an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son 
na hAeráide agus Comhshaoil. 
 

Dramhaíl & Athchúrsáil 
Figiúirí 2019: 
 
Tháinig 71,683 cuairteoir chun ár nIonaid Fóntas Poiblí agus bailíodh: 

• 14,467 tonna d’ábhar in-athchúrsáilte 
• 11,931 tonna dramhaíola 

 
Inár 138 Ionad Fág Anseo ar fud an chontae, bailíodh:  

• 6,622 tonna d’ábhar in-athchúrsáilte 
 

Tionscnamh Frithdhumpála 2019  
Chuir an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil cistiú ar fáil arís, trí na 
Príomhúdaráis Réigiúnacha Forfheidhmiúcháin Dramhaíola (WERLAS), chun tacú leis an Tionscnamh 
Frithdhumpála 2019. 
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Sa tríú bliain den Tionscnamh Frithdhumpála náisiúnta, ceadaíodh Contae Chorcaí don deontas is mó 
atá incheadaithe, i.e. €106,073. 
 
Rinne coiste measúnaithe na hiarratais tionscadail a mheas sula gcuireadh faoi bhráid an Aire iad. 
Ceadaíodh 20 tionscadal san iomlán ar fud an chontae, lena n-áirítear: 

• Tionscnamh Glantacháin Oileán Chléire 
• Tionscnaimh Ghlantacháin Inis Arcáin & Inis Uí Drisceoil 
• Áiteanna Ard-Dumplála Cheantar Bardasach an Chóibh  
• Tionscnaimh Dumplála Chorcaigh Thuaidh – ‘Not in our nature’ 
• Soláthar uirlisí & trealamh do ghrúpaí pobail – ‘Not in our nature’ 
• CCTV Mhainistir Fear Maí & Oirthear Chorcaí – ‘Not in our nature’ 
• Tionscadal Comhshaoil Seirbhíse Pobail – Feabhsú Trá in Iarthar Chorcaí ar Long Strand, Abha na 

hInse agus The Warren ar Slí an Atlantaigh Fhiáin  
• CCTV Oirthear Chorcaí – ‘Not in our nature’ 
• Tionscnaimh Ard-Dumpála Tuaithe na Blarnan & Mhaigh Chromtha – ‘Not in our nature’ 
• Cúnamh Bailte Slachtmhara Bhaile an Chollaigh 
• Cosc ar dhumpáil cois bóthair i gCaisleán Ó Liatháin (‘Castlelyons says no to Roadside Dumping’) – 

‘Not in our nature’ 
• CCT Iarthar Chorcaí – ‘Not in our nature’ 
• Carraig Uí Leighin, Baile an Mhanaigh agus an Seanbhaile – ‘Not in our nature’ 
• Tionscnaimh Phobail Ghort na Gráige – ‘Not in our nature’ 
• Limistéar Scéimhe Áth Cairn agus Faiche Spórt Chónaithe 
• Glantachán Smionagair Mhuirí ar Líne Chladaigh Bhá Bheanntraí 
• Bord Feasacháin Bruscair agus Dumpála Chnoc na Graí 
• Feachtas Feasachta i leith an ‘Man in the Van’  
• Glantachán Earraigh Aoine an Chéasta Phobal Mhala – ‘Get Fitter Pick Litter’ 
• Feachtas Feasachta Chontae Chorcaí – ‘Not in our nature’  

 

Gradaim Dhúshlán na Frithdhumpála 2019 
Reáchtáladh sár-imeacht do na gradaim frithdhumpála i halla an chontae i Meán Fómhair chun aitheantas a 
thabhairt don 100 baile agus sráidbhaile ar fud an chontae a ghlac páirt ann.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Cúil an Ghabhann i dTuaisceart Chorcaí –  Buaiteoir Bhabhta Deiridh Sráidbhailte an Chontae leis an Méara, an Clr. Christopher 
O’Sullivan ag an searmanas gradam.  
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An Príomhúdarás Réigiúnach Forfheidhmiúcháin Dramhaíola (WERLA) 
 
Tá Comhairle Contae Chorcaí mar an bPríomhúdarás Réigiúnach Forfheidhmiúcháin Dramhaíola don Réigiún 
Bainistíochta Dramhaíola Theas a bhfuil an 10 réigiún údaráis áitiúil ann - Ceatharlach, an Clár, Contae Chorcaí, 
Cathair Chorcaí, Cathair & Contae Luimnigh, Ciarraí, Cill Chainnigh, Tiobraid Árann, Cathair agus Chontae Phort 
Láirge agus Loch Garman. 
 
Tá tosaíochtaí leagtha amach i gclár oibre WERLA a chuireann le clár oibre comhordaithe d’údaráis áitiúla, mar 
a leanas: 
 

Gníomhaíocht Neamhdhleathach agus Dramhaíl gan Tásc 
Ag dul i ngleic le gníomhaíocht dramhaíola neamhdhleathach, i.e., 
oibreoirí nó láithreáin i mbun leibhéal suntasach de ghníomhaíocht 
neamhdhleathach, a bhfuil freagairt ilghníomhaireachta ag teastáil 
chun forfheidhmiú a dhéanamh ina leith. Oibreoirí ar ábhar imní iad a 
aithint agus tosaíocht a thabhairt dóibh ó thaobh cur chuige 
forfheidhmithe comhbheartaithe de. Dírítear ar dhumpáil 
neamhdhleathach agus gluaiseachtaí dramhaíola neamhúdaraithe 
chomh maith faoin tosaíocht seo. 
 

 
Gníomhaíochtaí Tógála agus Scartála & Dúshlán Acmhainne 
Gníomhaíocht forfheidhmithe a chabhróidh le dul i ngleic leis an dúshlán 
atá ann ó thaobh acmhainne. Áirítear inti sin rolladh amach na nAraidí 
Donna, gníomhaíochtaí a bhaineann le Dramhaíl ó Thógáil agus Scartáil 
a fhorfheidhmiú, mí-aicmiú dramhaíola agus monatóireacht a dhéanamh 
ar bhogadh dramhaíola. 
 
 
 
Ag déileáil le láithreáin ina bhfuil dramhaíl a cuireadh ann go neamhdhleathach 

Ba cheart d’údaráis náisiúnta láithreáin ar cuireadh dramhaíl iontu gan 
údarú a aithint agus gníomhaíochtaí forfheidhmithe cuí a thosú. Léirigh 
an Roinn go mbeidís sásta cúnamh a chur ar fáil, ó thaobh costas dlí 
agus réitigh láithreán de, do na húdaráis a oibríonn leis na WERLAanna 
chun láithreáin mar sin a aithint agus chun déileáil leo in 2019. 
 
 
 

Cáilíocht Uisce 
I measc na gclár oibre mór a sholáthair foirne cáilíochta uisce na comhairle in 2019 bhí:  
• 978 sampla tógtha ó 172 soláthar uisce óil poiblí – anailís déanta ar 20,468 paraiméadar. 
• 228 sampla tógtha ó 3,348 grúpscéim uisce príobháideach agus ó sholáthairtí uisce beaga príobháideacha 

eile – anailís déanta ar 5295 paraiméadar. 
• 2,489 sampla tógtha ó 149 córas cóireála fuíolluisce poiblí 
• 203 iniúchadh ar ionaid fuíolluisce tionscail/trádála 
• 1,018 iniúchadh feirme 
• 206 sampla uisce snámha tógtha ó 30 trá 
• 60 iniúchadh ar dhabhcha séarachais in ionaid chónaithe 
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Bhain seacht dtrá stádas an Bhrait Ghorm amach in 2019, agus bronnadh gradaim Chósta Ghlas ar cheithre 
thrá dhéag. Ba iad na tránna sin ná: 
An Brat Gorm: Bá na hEornan, Baile Ghearóid, Garraí Lúcáis, Inse Duine, Abha na hInse, Ceann an Bhóthair 
Tráigh Omna 
Cósta Glas: Baile Riosóid, Trá na hAidhlean, Baile Mhontáin, Garinis, Ceann Dhún dTéide, An Inse, Inse Duine 
(an Trá Thoir), Cuan Oisrí, Red Strand, Rinn an Chiniféicigh, an Seangharraí (Ard na hInse), Inis Arcáin, Rinn 
Mhuintir Bháire (an Duinín) 
 

Tréidliacht & Sábháilteacht Bhia 
Chuir Rannóg Tréidliachta na Comhairle clár fairsing oibre i gcrích arís in 2019, lena n-áirítear: 
 Níos mó ná 36,900 ceadúnas madra a phróiseáil   
 Eisíodh 2,984 fógra forfheidhmiúcháin i ndáil le ceadúnais mhadra  
 Rinneadh monatóireacht ar 38 gnólacht pórúcháin madraí cláraithe  
 Cuireadh cláir iniúchta i gcrích i 75 áitreabh bia cláraithe 
 Monatóireacht leanúnach, lena n-áirítear anailís saotharlainne, faoi chonradh d’Údarás Sábháilteachta 

Bia na hÉireann 
 75 capall seachráin a bhailiú 
 
Seoladh staidéar cúig bliana ar shláinte Bhólachtaí i Réigiún Chuan Chorcaigh ar an 12 Nollaig i Halla Chontae 
Chorcaí. 
 
D’ullmhaigh Rannóg Tréidliachta Chomhairle Contae Chorcaí an tuarascáil ar an staidéar, a bhfuil an teideal 
‘Animal Health Surveillance of Dairy Herds in the Vicinity of a Large Chemical Industrial Complex in the Cork 
Harbour Region’ air, don Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil. Is féidir teacht ar an tuarascáil ar 
shuíomh na Gníomhaireachta um Chaomhnú Comhshaoil 
http://www.epa.ie/pubs/reports/surveillanceofanimalhealth/ 
 

 
Tá an staidéar agus an tuarascáil i ndilchuimhne dár gcomhghleacaí nach maireann, Dan Crowley, 
Príomhoifigeach Tréidliachta, Comhairle Contae Chorcaí, atá sa phictiúr seo ar dheis ar fad, leis an Méara, an 
Clr. Christopher O’Sullivan, agus na daoine eile a bhí ag an seoladh i mí na Nollag seo caite.  
  

http://www.epa.ie/pubs/reports/surveillanceofanimalhealth/
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11. Pleanáil  
 

Bainistíocht Forbartha 
Fuair Comhairle Contae Chorcaí 3,933 iarratas pleanála in 2019. Fuair Oifig Iarthar Chorcaí sa Sciobairín 823 
acu siúd, agus fuair Halla an Chontae 3,110 iarratas eile. 
 
Fuarthas 3,154 iarratas bhailí. 
B’iarratais neamhbhailí iad thart ar 22% de na hiarratais a fuarthas. 
Tugadh cead pleanála i ndáil le 2,597 iarratas pleanála in 2019. 
Diúltaíodh do 257 iarratas pleanála. 
Fuair Comhairle Contae Chorcaí 9 n-iarratas pleanála a raibh Tuarascáil Mheasúnachta Tionchair Timpeallachta 
ag gabháil leo.  
 

Alt 5s 
• Líon na n-iarratas 5s a fuarthas in 2019 (1 Eanáir – 31 Nollaig): 153 
• Iarratas ar thuilleadh faisnéise faoi Alt 5s: 36 
• Maidir le hiarratais Alt 5s a fuarthas in 2019 144 iarratas dúnta agus 9 n-iarratas fós oscailte (ag fanacht 

ar fhreagra FI) 
 

Réamhphleanáil 
Reáchtáladh 836 cruinniú réamhphleanála in 2019. D’eagraigh an Rannóg Pleanála, Halla an Chontae, 600 
cruinniú agus d’eagraigh an Oifig Pleanála Thiar sa Sciobairín 236 cruinniú. Ag na cruinnithe réamhphleanála, 
pléadh le háiteanna cónaithe beaga (áiteanna cónaithe/síntí), beartas, roghnú láithreán, zónáil, dearadh tí 
agus, i gcásanna áirithe, iarratais ar thuilleadh faisnéise. Ceanglaítear aon fhaisnéis a fhaightear ag céim na 
réamhphleanála leis an iarratas agus cuirtear ar fáil don phobal ar líne í agus in Oifig an Údaráis Pleanála mar 
chuid den chomhad pleanála nuair a dhéantar iarratas pleanála. 

 

Forbairtí Tithíochta Straitéiseacha (FTS) 
Thug an Bord Pleanála cead i leith iarratas FTS amháin in 2019 a mbeidh 251 ionad cónaithe mar thoradh air. 
Dhiúltaigh an Bord do 2 iarratas eile. Eagraíodh 4 Chomhairliúchán Alt 247 i leith Forbairtí Tithíochta 
Straitéiseacha a bhí beartaithe agus 5 Chruinniú Thrípháirteacha a ndearnadh an Bord Pleanála cathaoirleacht 
orthu i Halla an Chontae i ndáil le scéimeanna beartaithe i gContae Chorcaí lena n-áirítear scéim amháin i 
limistéar an aistrithe. 

 

Forfheidhmiúchán 
Tá sé mar bheartas ag Comhairle Contae Chorcaí á áirithiú go ndéanfar Cead Pleanála a chomhlíonadh agus 
Forbairt Neamhúdaraithe a chosc de réir na gceanglas reachtach mar a leagtar amach san Acht um Pleanáil 
agus Forbairt agus sna Rialacháin um Pleanáil agus Forbairt.  Leanann Comhairle Contae Chorcaí de sheirbhís 
forfheidhmithe a chur ar fáil i Limistéar an Aistrithe maidir le comhaid a bhí oscailte ar an 31 Bealtaine nuair a 
tháinig Leathnú Theorainn Chathair Chorcaí i bhfeidhm. 
 
 

líon iomlán na gcásanna a dúnadh 475 
líon na nósanna imeachta a tugadh trí litreacha rabhaidh 373 

líon na nósanna imeachta a tugadh do chéim fógraí forfheidhmiúcháin 9 
líon na n-ionchúiseamh 4 

líon iomlán na gcásanna a imscrúdaítear 284 
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Eastáit 
 

líon iomlán na n-eastát a glacadh faoi chúram 2 
líon na n-eastát ar feitheamh síniú dlí 7 

líon iomlán na n-iarratas nua maidir le glacadh faoi chúram 22 
 

An Ciste Bonneagair Áitiúil um Sheachadadh Tithíochta a Ghníomhachtú 
Sholáthair an Fhoireann Feidhmiúcháin Bonneagair Tithíochta, Stiúrthóireacht Phleanála, an méid seo a leanas: 

• Réamhdhearadh agus Pleanáil Chuid 8 a chur i gcrích i ndáil leis an gCiste Bonneagair Áitiúil um 
Sheachadadh Tithíochta a Ghníomhachtú (CBÁSTG) agus Forbairt Bhreise ar Bhonneagar i Limistéar 
Fairsingithe Charraig an Uisce. Áiríodh stad iarnróid nua. Is é an cistiú CBÁSTG ná €5.5, (€4.13m via 
Deontas CBÁSTG ón Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil agus an chuid eile ó Chomhairle 
Contae Chorcaí). Tá an tionscadal ag céim Deartha Sonraí faoi láthair. Tá oibreacha mionstaidéir talún 
ar siúl faoi láthair chomh maith le suirbhéireacht topagrafaíochta (táthar ag súil le go mbeidh sé sin i 
gcrích i Márta 2020). 

• Aistríodh Tionscnamh CBÁSTG Ghleann Maghair chuig Comhairle Contae Chorcaí ar an 31 Bealtaine. 
Cuireadh próiseas pleanála Chuid 8 i gcrích agus cuireadh an Dearadh Sonraí (lena n-áirítear 
Mionstaidéar ar an Láithreán) i gcrích go substaintiúil i Lúnasa 2018 . Bhí tógáil 22 aonad tithíochta i 
gcrích go substaintiúil ag am an aistrithe agus táthar ag súil leis go soláthrófar 608 aonad tithíochta san 
iomlán. 

• Tá 141 aonad tithíochta san iomlán soláthraithe ó Uasghrádú Thimpeallán Pháirc Shannon atá cistithe 
faoi CBÁSTG. Tá uasghrádú an timpealláin tugtha chun críche anois ag Oifig na mBóithre Náisiúnta. 
Limistéar Fairsingithe Uirbigh Bhaile an Chollaigh: cuireadh 28 aonad tithíochta i gcrích sula ndearnadh 
an t-aistriú chuig Comhairle na Cathrach.  

 

An Ciste um Athghiniúint agus Forbairt Uirbeach 
D’ullmhaigh an tAonad Polasaí Pleanála 18 iarratas thar ceann fhoirne na dtionscadal éagsúil in 2019, lena n-
áirítear 8 n-iarratas Chatagóir 8 agus 10 n-iarratas Chatagóir 10. Bhí 40 tionscadal ar a laghad i gceist leis na 18 
hiarratas. Ceadaíodh cistiú do 8 dtionscadal lena n-áirítear 3 iarratas Chatagóir A agus 5 iarratas Chatagóir B. 
 
Tá Atkins Consulting Engineers (Eanáir 2020) ceaptha ag an bhFoireann Forfheidhmiúcháin Bonneagair 
Tithíochta (FFBT), an Stiúrthóireacht Pleanála agus Forbartha, chun pleanáil agus dearadh Thionscnamh FFBT 
an Chiste um Athghiniúint agus Forbairt Uirbeach i gCarraig Thuathail a chur chun cinn. 
 
Tá an próiseas tairisceana curtha i gcrích ag an bhFoireann um Fhorfheidhmiú Bonneagair Tithíochta chun 
Innealtóir Comhairliúcháin a cheapadh do Pháirc Líneach WaterRock (a bhaineann le Ciste um Athghiniúint 
agus Forbairt Uirbeach Mhainistir na Corann) (MD-O-08) le dearadh mionsonraithe a dhéanamh 
d’infreastruchtúr na páirce agus le dul chun cinn a dhéanamh maidir le cead pleanála. Rinneadh tairiscintí a 
lorg agus a mheas in Aibreán 2010. 
 

Ainm an Tionscadail Foireann an 
Tionscadail  Cur síos 

Poitéinseal iomlán 
tithíochta go 
fadtéarmach 

Thionscnamh Ciste um 
Athghiniúint agus 
Forbairt Uirbeach 
Charraig Thuathail 
Méid an deontais 
(€750k) 

Foireann um 
Fhorfheidhmiú 
Bonneagair 
Tithíochta 

Céim dheartha agus phleanála do 
mheascán de thograí forbartha 
bonneagair i leith na ríochta poiblí 
agus an Limistéir Fairsingithe Uirbigh 

Limistéar Fairsingithe 
Uirbigh (toradh de c. 
2,500 aonad 
tithíochta) 

Ciste um Athghiniúint 
agus Forbairt Uirbeach 
Mhainistir na Corann 
(Páirc Líneach) 

Foireann um 
Fhorfheidhmiú 
Bonneagair 
Tithíochta 

(fothionscadal) Céim dheartha agus 
phleanála le haghaidh bhonneagar 
Páirce Líní i Limistéar Fairsingithe 
Uirbigh Water Rock. 

Chun cur le táirgeacht 
tithíochta i Limistéar 
Fairsingithe Uirbigh 
Water Rock, c. 2,500 
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Tá liosta iomlán de thionscadail URDF le haghaidh Comhairle Contae Chorcaí atá ceadaithe sa tábla thíos. 

Catagóir Tagairt URDF (Ciste um Athghiniúint 
agus Forbairt Uirbeach) 

Tagairt Scéime  

B URDF_014 Ríocht Phoiblí an Chóibh 
B URDF_014 Ionad Diaspóra an Chóibh 
B URDF_023 Ríocht Phoiblí Charraig Uí Leighin 
B URDF_008B Tréscaoilteacht Mhainistir na Corann  

subproject Páirc Líneach Water Rock 
B URDF_024 Carraig Thuathail 
A URDF_008A Ríocht Pobail Mhainistir na Corann 
A URDF_105 Athnuachan lár baile Mhala ag an Tionól Réigiúnach 
A URDF_004 Bóthar Faoisimh an Iarthair Charraig Uí Leighin 

 

Oidhreacht 
Tugadh faoi roinnt tionscadal oidhreachta sa chontae in 2019 agus fuair Aonad Oidhreachta Chomhairle Contae 
Chorcaí cistiú díreach ón gComhairle Oidhreachta le haghaidh dhá thionscadal faoin bPlean Oidhreachta 
Contae – foilseachán maidir le hOidhreacht Tionscail Chontae Chorcaí agus Imleabhar 1 de shraith Leabhar 
Daite ina léirítear oidhreacht agus cultúr Chontae Chorcaí – glacadh go maith leis an dá fhoilseachán. Ba bhliain 
ghnóthach é 2019 a ndearnadh cuid mhaith den réamhobair ar an bPlean Oidhreachta Náisiúnta (Oidhreacht 
Éireann 2030) atá ar an bacáin lena linn. Eagraíodh seisiún eolais i Halla an Chontae agus cuireadh aighneacht 
Chomhairle Contae Corcaí isteach. Labhair Oifigeach Oidhreachta na Comhairle ag Comhdháil Náisiúnta 
Oidhreacht Éireann 2030 i mBaile Átha Cliath ar an 28 Bealtaine, 2019. 
 
Rinneadh infheistíocht mhór in oidhreacht an Chontae arís in 2019 agus tacaíodh le tionscadail agus 
tionscnaimh náisiúnta freisin, ó Sheachtain Náisiúnta na gCrann in Aibreáin go Seachtain Náisiúnta na 
Bithéagsúlachta i mí na Bealtaine. Bhí Comhairle Contae Chorcaí ag obair le Líonra Bhailte Múrtha na hÉireann 
ar thionscadail éagsúla freisin (is iad bailte Chorcaí atá ina mbaill den líonra sin ná Droichead na Bandan, Cill na 
Mallach agus Eochaill) agus rinne Oifigeach Caomhantais Ailtireachta na Comhairle, le tacaíocht ó bhaill 
fhoireann an Aonaid Oidhreachta, maoirseacht ar oibriú na Scéime Infheistíochta san Oidhreacht Thógtha agus 
an Chiste um Struchtúir Stairiúla sa Chontae. 
 
Bhí Seandálaí an Chontae i gceannas ar thionscadal as ar tháinig Léarscáileanna Oidhreachta do bhailte stairiúla 
áirithe laistigh den Chontae, agus lean an tAonad Oidhreachta leis an obair ar Chomórtas Ghairdíní na 
Scoileanna i gContae Chorcaí le Muintir na Tíre, de chur chun cinn agus díol na sraithe foilseachán Oidhreacht 
Chontae Chorcaí, agus de thacú le Gradam Náisiúnta na mBailte Slachtmhara um Pailneoirí. Tá Aonad 
Oidhreacha na Comhairle ag tacú leis an ngradam sin ó bunaíodh é agus rinne sé an Chomhdháil Bhliantúil Uile-
Éireann do Phailneoirí a óstáil in Aibreán 2019 ar éirigh go hiontach léi. 
 
Ó thaobh imeachtaí oidhreachta de, chuir Aonad Oidhreachta CCC níos mó ná 300 imeacht chun cinn in 2019, 
lena n-áirítear 162 imeacht le linn Sheachtain na hOidhreachta in 50 áit éagsúil ar fud an Chontae. Cuirtear 
imeachtaí chun cinn i mbileog Sheachtain na hOidhreachta agus cuirtear gach imeacht eile chun cinn ar líne 
(nuashonraítear an suíomh gréasáin sin go rialta) agus tríd an eolas is déanaí a chur chuig níos mó ná 1,700 
faighteoirí ón liosta seoltaí go rialta. Ghlac an tAonad páirt i gceiliúradh an Taispeántais ‘Celebrating Cork Past’ 
i Halla an Chontae ar an 28 Meán Fómhair, 2019. 
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Lean an tAonad Oidhreachta de bheith páirteach in aonaid eile de Chomhairle Contae Chorcaí lena n-áirítear 
Forbairt Gheilleagrach, Seirbhísí Corparáideacha, Turasóireacht, Ailtirí, Bóithre, agus Innealtóireachta, agus bhí 
fógra ag an Aonad Oidhreachta faoin bhfoireann ar TG4 agus Raidió na Gaeltachta, ag cur oidhreacht Chontae 
Chorcaí chun cinn go fairsing. Tá ról tábhachtach ag an Aonad Oidhreachta ag leibhéal an phobail freisin agus 
oibríonn sé go dlúth le páirtithe leasmhara chun a chinntiú go bhfuil an oidhreacht á cosaint, á cur chun cinn 
agus á fheabhsú go háitiúil. 
 
Maidir leis an gClár um Oifigigh Oidhreachta, ba bhliain shuntasach é 2019 nuair a thug 
an tUachtarán, Micheál D. Ó hUigín aitheantas don ról in Áras an Uachtaráin i Meán 
Fómhair 2019, lá iontach agus bhí an Príomhfheidhmeannach agus foireann na Comhairle 
ann in éineacht le comhghleacaithe ón Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta agus 
oifigigh oidhreachta ón gcontae. 
 

Cuimhneacháin 
Tugadh aitheantas náisiúnta do chuimhneacháin i gContae Chorcaí in 2018 nuair a buadh 
an gradam as an Tionscnamh Pobail is Fearr ag Gradaim Phobail agus Chomhairle LAMA 
& IPB 2018. Leanadh den ardchaighdeán sin in 2019, a bhuí go háirithe le hobair mhór 
Choiste Cuimhneachán na Comhairle. Tugadh faoi 20 tionscadal agus tionscnamh lena n-áirítear an chéad 
chruinniú oifigiúil as Gaeilge de Chomhairle Contae Chorcaí mar chomóradh céad bliain na Chéad Dála, agus 
taispeántas náisiúnta, ‘Dáil – Céad Bliain’, a bhí in Halla an Chontae sa samhradh 2019. 
 

An Coiste Comhairleach um Shéadchomharthaí Stairiúla  
Bhí Coiste Comhairleach um Shéadchomharthaí Chomhairle Contae Chorcaí gnóthach in 2019 ag rith ceardlann 
den scoth chun comhairle a chur ar ghrúpaí agus cleachtóirí faoi dhea-chleachtas maidir le séadchomharthaí a 
ghlanadh. Chomh maith leis sin, tugadh faoi chomharthaíocht treorach agus clár eolas ar láithreáin stairiúla 
éagsúla atá faoi úinéireacht Chomhairle Contae Chorcaí. Tá clár mór oibreacha forbartha do 2020 ar bliain í 
lenar féidir linn a bheith ag súil. 
 

Éire Ildánach 
Tá glacadh maith le Tionscnamh Éire Ildánach i gContae Chorcaí ó bunaíodh é in 2017 agus tháinig méadú eile 
ar an Tionscnamh in 2019, mar shampla bhí méadú de 57% ar líon n-iarratas a fuarthas faoi Scéim Deontais 
Chontae Chorcaí um Éire Ildánach i gcomparáid leis an líon a fuarthas in 2018. Thacaigh an Scéim Deontais le 
62 tionscadal éagsúil agus tacaíodh le bearta eile trí Scéim Tobshiopaí Éire Ildánach Chontae Chorcaí – Scéim a 
bhuaigh an tionscnamh is fearr sa Chatagóir ‘Supporting Active Communities’ ag Dámhachtainí um Fheabhas 
sa Rialtas Áitiúil Chomhlachais Tráchtála na hÉireann– ag baint úsáide as sár-shaothair Blackwater Valley 
Makers i Mainistir Fhear Maí. 
 
Leanadh de ghníomhartha Straitéis an Chontae um Chultúr agus Cruthaitheacht a chur i bhfeidhm agus 
ritheadh an tríú Comhdháil Éire Ildánach Chontae Chorcaí (17 Deireadh Fómhair i Mala) chomh maith le 
tionscnaimh eile a fhorbairt, mar shampla, tús a chur le bunachar sonraí de Láithreáin agus Grúpaí/Eagraíochtaí 
Cultúrtha sa Chontae (tionscadal atá á fhorbairt a bhuí, den chuid is mó, le Service Republic agus an Oifig 
Ealaíon). 
 
Is saintréith Éire Ildánach é an comhoibriú sin agus d’eagraigh Foireann Chultúir na Comhairle, le tacaíocht 
mhór ó Leabharlann an Chontae agus an tSeirbhís Ealaíon, Cruinniú na nÓg ar an 15 Meitheamh 2019 a raibh 
an-rath air. Bhí méadú de 44% ar líon na n-imeachtaí i gcomparáid le 2018 agus chuaigh siad i dteagmháil le 
níos mó ná 800 páiste ar an lá, ón Oileán Mór go hÁth Trasna. Chomh maith leis sin, thacaigh an Fhoireann 
Chultúir, in éineacht le hOifigeach Aoisbhá na Comhairle, FSS agus Muintir na Tíre, le Clár Compánach Cultúrtha 
a fhorbairt chun daoine de gach aois a spreagadh le bheith rannpháirteach i gcúrsaí cultúrtha agus leis an 
rannpháirtíocht sin a éascú.  In 2020, i bhfianaise an mhéadaithe ar Chlár Éire Ildánach sa Chontae, táthar ag 
súil leis go leanfar le hardtacaíocht a thabhairt do thionscadail Éire Ildánach i gContae Chorcaí– rud atá 
tábhachtach chun freastal ar an spéis atá ag fás go síoraí i gClár Éire Ildánach agus an meas atá air.  
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Trácht agus Iompar 
Thug an tAonad Tráchta agus Iompair faoi na tascanna seo a leanas in 2019:  

• Bainistiú tionscadal i leith na scéimeanna atá cistithe ag an Údarás Náisiúnta Iompair, lena n-áirítear: 
o Clár suiteála agus uasghrádaithe scáthlán bus 
o Stad bus a shuiteáil i gCarrchlós Chionn tSáile 
o Cosán Coisithe/Rothaíochta ó Bhóthar Dhúghlais Theas go Páirc Ghleann na Trá Móire  
o Cuarlánaí rothaíochta straitéiseacha (Bury’s Bridge go Carraig Thuathail; Baile na Cora – Mainistir 

na Corann; Carraig Uí Leighin go Rinn an Scidígh) 
o Iliomad céimeanna feabhsúcháin le haghaidh coisithe agus idirghabhálacha acomhal 

• Oibreacha feabhsúcháin le haghaidh coisithe ar Chnoc Dhomhnach Broc  
• Cead Chuid 8 i ndáil le hUasghrádú Bhóthar Guidel agus Feabhsúcháin Acomhail  
• Seachtain na Rothar 2019 a bhainistiú agus a chomhordú le haghaidh imeachtaí scoile, club agus pobail 

ar fud an chontae 
• Feabhsúcháin ar an acmhainn d’fheithiclí ar dhroichead an Oileáin Bhig. 
• Tuairisciú a dhéanamh maidir le hiarratais phleanála mhórscála agus teagmháil réamhphleanála ina 

dhiaidh sin lena n-áirítear Pleanáil do Shoghluaisteacht a Bhainistiú agus saincheisteanna a bhaineann 
le comhlíonadh 

• Soilse tráchta a shuiteáil ag Droichead Inis Cara 
• Nascacht rothaíochta agus siúil idir Water Rock agus Mainistir na Corann (maoiniú ón gCiste um 

Athghiniúint agus Forbairt Uirbeach) 
• Comhairleoirí a fháil do Phlean Feabhsúcháin Iompair agus Ríochta Poiblí Charraig Uí Laighin 
• Comhairleoirí a fháil d’idirghabhálacha iompair phoiblí agus idirghabhálacha coisithe/rothaíochta ar an 

Oileán Beag 
 

An tAonad um Beartais Phleanála 
Tá an tAonad um Bheartais Phleanála freagrach as beartais maidir le húsáid straitéiseach talún ar fud Chontae 
Chorcaí a ullmhú agus as tacú lena gcur i bhfeidhm ina dhiaidh sin. Tá foireann an Aonaid um Beartais Phleanála 
i mbun oibre ar thaighde agus anailíse sonraí maidir le raon de shaincheisteanna pleanála agus 
socheacnamaíocha chun eolas a dhéanamh do Phlean Forbartha Chontae Chorcaí, Pleananna Ceantair Áitiúil 
na gCeantar Bardasach, agus mar fhreagairt ar thionscnaimh agus treoirlínte nua náisiúnta agus réigiúnacha. 
Cuireann an tAonad um Beartais Phleanála sonraí ar fáil d’aonaid eile den Rannóg Pleanála agus den 
Chomhairle. 
 

Beartas Náisiúnta agus Réigiúnach 
Chuir an tAonad um Beartais Phleanála le hullmhú doiciméad pleanála reachtúil náisiúnta agus réigiúnacha 
lena n-áirítear: An Creat Náisiúnta Pleanála ina leagtar amach an fhís d’Éirinn i ndáil le pleanáil straitéiseach 
agus úsáid talún go 2040. D’ullmhaigh an tAonad um Beartais Phleanála aighneachtaí thar ceann na Comhairle 
le cinntiú go n-aithneofaí an tábhacht a bhaineann le Contae Chorcaí sa Chreat Náisiúnta Pleanála agus d’éirigh 
leis na haighneachtaí sin ó thaobh toradh dearfach a chinntiú don Chontae. 
Táthar ag súil leis go nglacfar le Straitéis Spáis agus Eacnamaíoch Thionól Réigiúnach an Deiscirt, lena n-
áirítear Plean Straitéiseach Mhórcheantar Uirbeach Chorcaí in Eanáir 2020. Chuir an tAonad um Beartais 
Phleanála le sraith de cheardlanna agus lean sé de thionchar a imirt ar ullmhú na Straitéise trí aighneachtaí a 
ullmhú thar ceann Chomhairle Contae Chorcaí i ndáil leis an bpróiseas. 
 

Athbhreithniú ar Phlean Forbartha Chontae Chorcaí 
Leagann Plean Forbartha an Chontae 2014 amach straitéis fhoriomlán na Comhairle maidir le pleanáil chuí agus 
forbairt inbhuanaithe Chontae Chorcaí go 2020. 
 
Cuireadh tús leis Athbhreithniú ar an bPlean Forbartha go déanach in 2017. Lean an tAonad um Beartais 
Phleanála den obair ullmhúchán ar Dhoiciméad Comhairliúcháin Phoiblí don  Athbhreithniú ar Phlean 
Forbartha an Chontae in 2019 agus ar shraith de dhoiciméid/staidéir a bhaineann le hAthbhreithniú ar Phlean 
Forbartha an Chontae lena n-áirítear: 
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• Cuir chuige maidir leis an Athbhreithniú ar an bPlean Forbartha Contae. 
• Daonra agus Tithíocht 
• Tithíocht Tuaithe 
• Socrúcháin agus Déanamh Áiteanna 
• Geilleagar agus Fostaíocht 
• Seirbhísí Uisce. 
• Iompar agus Soghluaisteacht 
• Fuinneamh 
• Oidhreacht Thógtha 
• Tuarascáil Scóipe ar Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta 

 

Athrú Uimh. 2 ar Phlean Forbartha Chontae Chorcaí, 2014 (Lárionad Ionad Díola) 
D’ullmhaigh an Chomhairle Athrú Beartaithe ar Phlean Forbartha an Chontae chun go n-áireofaí tacaíocht 
bheartais straitéisigh ann do thograí maidir le lárionaid asraonta díola i gConair Oirthear Chorcaí. San áireamh 
san obair sin, bhí Staidéar Lárionaid Asraonta Díola a d’ullmhaigh comhairleoirí agus a d’úsáideadh doiciméad 
tacaíochta cúlra don Athrú molta. 
 
Bhí Athrú Uimh. 2 foilsithe le haghaidh chomhairliúchán poiblí 4 seachtaine agus fuarthas 44 aighneacht. 
Ullmhaíodh Tuarascáil an Phríomhfheidhmeannaigh faoi Alt 13 ina raibh achoimre ar na saincheisteanna a 
ardaíodh sna haighneachtaí agus cuireadh an tuarascáil faoi bhráid comhaltaí tofa le meas ar an 20 Nollaig 
2019. 
 

Bainistíocht Talún Ghníomhach 
Lean an tAonad um Beartais Phleanála de bhainistíocht talún gníomhach a dhéanamh i ndáil lenár soláthar 
talún atá criosaithe le haghaidh úsáide cónaithe trí thionscnaimh éagsúla, lena n-áirítear: 

• Clár Láithreán Folamh – lean sé de choinneáil an chláir seo agus den obair chúlra chun breis iontrálacha 
a chur leis in 2020. Seoladh iarratas. 

• Anailís staitisticí chúlra agus anailís eile. 
• Dréacht-Staidéar ar Sholáthar Talún Tithíochta a thabhairt chun críche i Lúnasa 2019. Tá mionanailís 

ann ar na láithreáin go léir sa Chontae atá criosaithe le haghaidh úsáid cónaithe a aithníodh i 
bPleananna Ceantair Áitiúil na gCeantar Bardasach agus i bPleananna Forbartha Baile  naoi gcinn de na 
sean-Chomhairlí Baile. Tá sonraí bonneagar gach láithreán sa Dréacht-Staidéar. 

• Leanadh den obair faoi Bhainistíocht Ghníomhach Talún chun úinéirí go léir na talún atá criosaithe mar 
thalamh chónaithe sa chontae a aithint.  

 

Cúrsaí Éiceolaíochta/Comhshaoil 
Lean an Oifig Éiceolaíochta de thacaíocht éiceolaíochta a chur ar fáil do rannóga Chomhairle an Chontae. 
Glacann an fhoireann páirt in iarratais phleanála bheo a mheas, comhairle réamhphleanála a chur ar fail, 
athbhreithniú a dhéanamh ar aighneachtaí comhlíontachta agus comhairle a chur ar fáil/tuairisciú a dhéanamh 
maidir le cásanna forfheidhmiúcháin le haghaidh Aonad Bainistíochta Forbartha na Rannóige Pleanála. 
Cuireann siad seirbhísí tuairiscithe éiceolaíochta agus comhairle éiceolaíochta ar fáil don rannóg pleanála 
beartais, agus cuireann siad comhairle ar rannóga eile den eagraíocht ar shaincheisteanna éiceolaíochta agus 
reachtaíocht chomhshaoil, lena n-áirítear, go háirithe, comhairle a chur ar fáil ar thionscadail/forbairtí Údaráis 
Áitiúil mar ghlasbhealaigh, oibreacha faoisimh tuile agus tionscadail chosanta cósta. Lean an tAonad Pleanála 
Polasaí d’anailís a dhéanamh ar na sonraí a thagann ón mapáil a atá ar siúl ar ghnáthóga na bpríomhbhailte go 
léir i gContae Chorcaí a coimisiúnaíodh in 2019. Tacóidh mapáil na ngnáthóg le Plean Forbartha Contae nua a 
ullmhú chomh maith le pleananna eile. 
 
Oileán an Harpúraigh 
Is oileán de chuid Comhairle Contae Chorcaí i gCuan Chorcaí é Aonad Bhogach Oileán an Harpúraigh atá á 
bhainistiú chun an dúlra ann a chaomhnú agus mar acmhainn oideachais agus saoráid áineasa. Fuarthas cistiú 
tríd an bPlean Gníomhaíochta Náisiúnta um Bithéagsúlacht le haghaidh roinnt tionscadal ar Oileán an 
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Harpúraigh in 2019. D’éascaigh an cistiú seo le hoibreacha chun feabhas a chur ar an ngnáthóg a dhéanamh 
chomh maith le Staidéar Hidreolaíochta agus plean Bainistíochta Caomhantais don oileán a ullmhú. Forbraíodh 
conair dhúlra ann agus cuireadh áiseanna oideachais dúlra eile ar fáil ar an oileán freisin. Déanann Grúpa 
Stiúrtha Oileán an Harpúraigh a bhainistiú agus tá ionadaithe sa ghrúpa ó Chomhairle Contae Chorcaí, Cairde 
Éanlaith Éireann (Brainse Chorcaí), Bailte Slachtmhara an Ghleanntáin, Bothán na bhFear sa Ghleanntán, 
Comhlachas Pobail an Ghleanntáin, agus an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra. Tacaíonn an Oifig 
Éiceolaíochta san Aonad um Beartais Phleanála le Grúpa Stiúrtha Oileán an Harpúraigh go leanúnach. 
 
Dréacht-Straitéis Iompair do Cheantar Bardasach Chorcaí  
D’oibrigh an tAonad Pleanála Polasaí go dlúth le Páirtithe Leasmhara eile, mar Rannóg Iompair na Comhairle, 
an tÚdarás Iompair Náisiúnta, Bonneagar Iompair Éireann agus Comhairle Contae Chorcaí chun an Dréacht-
Straitéis Iompair do Cheantar Bardasach Chorcaí a thabhairt chun críche, agus chun a chinntiú go dtiocfaidh 
réiteach iompair inbhuanaithe as i ndáil leis an bhforbairt atá beartaithe do Cheantar Bardasach Chorcaí go dtí 
2040. 
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12. Rialú Dóiteáin agus Tógála  
D’aistrigh foireann oibríochta agus riaracháin ón Aonad um Rialú Dóiteáin agus Tógála i gComhairle Contae 
Chorcaí chuig Comhairle Cathair Chorcaí ar an 31 Bealtaine de réir théarmaí an leathnaithe ar theorann 
Chathair Chorcaí. D’aistrigh Stáisiún Dóiteáin Bhaile an Chollaigh agus a chriú chuig Cathair Chorcaí chomh 
maith le roinnt ball foirne riaracháin ó Cheanncheathrú na Seirbhíse Dóiteáin. 
 
Tá 20 stáisiún dóiteáin fós ag déanamh freastail ar an gContae – Mala, Sráid an Mhuilinn, Ceann Toirc, an Ráth, 
Mainistir Fhear Maí, Baile Mhistéala, Mainistir na Corann, an Cóbh, Eochaill, Droichead na Bandan, Maigh 
Chromtha, Cionn tSáile, Carraig Uí Leighin, Bun an Tábhairne, Beanntraí, Baile Chaisleáin Bhéarra, an Scoil, an 
Sciobairín, Dún Mánmhaí agus Cloich na Coillte. 
 

Oibríochtaí Seirbhíse Dóiteáin 

 
 

Líon iomlán na n-uaireanta a thángthas amach chuig Dóiteáin in 2019 1053 
Meánfhad na n-amanna ‘teacht amach’   04:54 
Meánfhad na n-amanna freagartha  13:24 
% de na glaonna ar bhain am freagartha níos lú ná 10 nóiméad leo 40.83% 
% de na glaonna ar bhain am freagartha idir 10 agus 20 nóiméad leo 45.71% 
% de na glaonna ar bhain am freagartha níos mó ná 20 nóiméad leo 13.46% 
  
Líon iomlán na n-uaireanta a thángthas amach chuig Éigeandálaí nár bhain le 
dóiteáin in 2019 

804 

Meánfhad na n-amanna ‘teacht amach’   05:06 
Meánfhad na n-amanna freagartha  13:50 
% de na glaonna ar bhain am freagartha níos lú ná 10 nóiméad leo 33.47% 
% de na glaonna ar bhain am freagartha idir 10 agus 20 nóiméad leo 53.91% 
% de na glaonna ar bhain am freagartha níos mó ná 20 nóiméad leo 12.62% 

 
Tugann an Rannóg Dóiteáin faoi chlár oiliúna cuimsitheach gach bliain. Seo a leanas achoimre ar na cúrsaí 
oiliúna a eagraíodh in 2019: 

• Scileanna Comhraiceora Dóiteáin d’Earcaigh QQI 
• Caiteoirí Gairis Anála  
• Feasacht Uisce  
• Oiliúint do Chéad Fhreagróirí Tuile 
• Oiliúint i Sábháil ó Thitim 

Dhá Iompróir 
Uisce nua a 

soláthraíodh i 
Meitheamh 2019 

bunaithe i 
Stáisiúin Dóiteáin 
Bheanntraí agus 
Dhroichead na 

Bandan. 
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• Ábhair Ghuaiseacha 
• Oibreoir Caidéil 
• Cothabháil Chaidéil 
• Trealamh Gairis Anála a Chothabháil 
• Garchabhair ag an Obair 
• Céad Fhreagróir Míochaine 
• Imbhuailtí Tráchta Bóthair  
• Teicnící Tarrthála i ndáil le Feithiclí Earraí Troma  
• Craein Hiab 
• Tiomáint Seirbhísí Éigeandála 
• Cúrsa Fo-oifigigh 
• Cúrsa Oifigigh Stáisiúin 
• Teagascóir Seirbhísí Dóiteáin 
• Oiliúint i gCumarsáid TETRA 
• Cúrsa Roithleán Scríobach 
• Cúrsaí Forbartha d’Oifigigh i gCeannas 
• Cúrsa Deimhnithe Cumais don Cheannasaí Teagmhas 
• Cúrsa do Chaiteoirí Éadaí Cosanta ar Cheimiceáin 
• Oiliúint maidir le Cúr Aeir Chomhbhrúite 

 
Chríochnaigh muid ár gcéad Chúrsa QQI d’Earcaigh i Scileanna Comhraiceora Dóiteáin agus ár gcéad chúrsa  i 
nGaireas Anála a Úsáid (Caiteoirí Tosaigh) in 2019; is iad sin an chéad dhá mhodúl den cháilíocht 5 mhodúl 
Leibhéal 6 QQI. Rinneadh an Cúrsa d’Earcaigh i Scileanna Comhraiceora Dóiteáin i Stáisiún Dóiteáin Dhroichead 
na Bandan agus an Cúrsa i nGaireas Anála a Úsáid (Caiteoirí Tosaigh) i Stáisiún Dóiteáin Chluain Meala. 
 
I mí Iúil, síníodh conarthaí le comhlacht atá bunaithe i gCorcaigh, HG Construction (Irl) ltd.  chun stáisiún 
dóiteáin nua a thógáil i gCeann Toirc. Beidh costas €1.5 milliún air agus déanfaidh an Roinn Tithíochta, Pleanála 
agus Rialtais Áitiúil é a chistiú. Tógfar an stáisiún dóiteáin nua ar láithreán 1.4 acra na Comhairle atá oiriúnach 
don fheidhm ar Shráid Percival agus tabharfaidh sé rochtain agus áiseanna i bhfad níos fearr do sheirbhísí 
dóiteáin Cheann Toirc. Tá an obair thógála tosaithe agus táthar ag súil leis go dtógfaidh sé 12 mí chun é a chur 
i gcrích. 
 

Cosc Dóiteain 
Léirítear líon na n-iarratas ar Dheimhniú Sábháilteachta ó Dhóiteán (DSD) a fuarthas agus a ceadaíodh in 2019:  

 
 

  
 
Teastais Rochtana do Dhaoine faoi Mhíchumas 
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Léirítear líon na n-iarratas ar Theastas Rochtana do Dhaoine faoi Mhíchumas (TRDM) a fuarthas agus a 
ceadaíodh in 2019 sa tábla thíos:  
 

  
 
 
 

Rialú ar Thógáil 
Léirítear líon na bhfógraí tosach feidhme bailí agus na bhfógraí 7 lá a fuarthas in 2019 sa tábla thíos: 

  
 
 
 

Sábháilteacht Dóiteáin Phobail  
Bhí Seachtain na Sábháilteachta Dóiteáin ar siúl ón 7ú Deireadh Fómhair, 2019. Ba é téama Sheachtain na 
Sábháilteachta Dóiteáin ná ‘Safer Together’. Rinne gach ceann de na 20 stáisiún dóiteáin sa chontae 2 lá de 
ghníomhaíochtaí sábháilteachta dóiteáin le linn na seachtaine. 
 
Lean muid den Scéim Aláraim Deataigh Pobail. Cheannaigh muid 1,054 aláram dóiteáin le tacaíocht den 
Stiúrthóireachta Náisiúnta um Bainistíocht Dóiteáin agus Éigeandála. Tugadh iad sin do chónaitheoirí aosta 
agus leochaileacha sa chontae le tacaíocht ó ghrúpaí agus eagraíochtaí pobail.  
 
I gcomhar leis an Stiúrthóireacht Tithíochta, thug Oifigigh Sábháilteachta Dóiteáin Pobail na Comhairle faoi 
chlár de athchuairteanna ar Láithreáin Stad Taistealaithe in 2019. 
 
I rith 2019, sholáthair Seirbhís Dóiteáin Chontae Chorcaí Clár Sábháilteachta Dóiteáin do Bhunscoileanna agus 
Meánscoileanna a mbaineann cuairteanna agus cur i láthair i scoileanna leis. Bíonn rath ar na chuairteanna mar 
is féidir leis an Rannóg Dóiteáin an teachtaireacht faoi shábháilteacht dóiteáin sa bhaile a sheoladh abhaile tríd 
na páistí. 
 
Bhí Méara Chomhairle Contae Chorcaí ar fáil chun an tionscnamh ‘Buddy Bears’ a sheoladh le baill de Sheirbhís 
Dóiteáin Chontae Chorcaí i Stáisiún Dóiteáin Shráid an Mhuilinn i Nollaig 2019. Is cabhair iad na béiríní seo, 
‘Buddy Bears’, do pháistí a raibh baint acu le cásanna éigeandála trámacha nó a chonaic cás mar sin. Is é 
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príomhchuspóir na mbéiríní ná fulaingt na bpáistí a laghdú le linn na dteagmhas sin agus chun cabhrú leo plé 
leis an strus a mhothaíonn siad ó bheith páirteach in imeacht trámach. 

 
 
Bhí méadú ar lucht leanúna shuíomh Facebook na Rannóige Dóiteáin arís in 2019. Déanfar forbairt eile air sin 
in 2020 agus leanfar de na meáin shóisialta a úsáid chun teachtaireacht na sábháilteachta dóiteáin a chur chun 
cinn. 
 
Is é seo a leanas achoimre ar ghníomhaíochtaí Sábháilteachta Dóiteáin Pobail a tugadh fúthu in 2019: 
 

• Cainteanna Sábháilteachta Dóiteáin do Ghrúpaí Pobal ar Aire agus Grúpaí Pobail eile 
• Cainteanna Sábháilteachta Dóiteáin do mhic léinn agus Grúpaí Pobail 
• Cainteanna Sábháilteachta Dóiteáin do dhaltaí dara leibhéal 
• Imbhuailtí Tráchta Bóthair a Léiriú do ranganna idirbhliana 
• Seastán Feasachta ar Shábháilteacht Dóiteáin ag seónna pobail, seónna talmhaíochta, regatta agus 

féilte 
• Seastán Feasachta ar Shábháilteacht Dóiteáin ag Seó Samhraidh Chorcaí  
• Dóiteáin i bPanna Sceallóg a Léiriú 
• Cur i láthair le haghaidh cuairteoirí ar Ionaid Cúraim Lae 
• Iniúchadh ar Láithreáin Stad 

 

Bainistíocht Mhóréigeandála 
Bhí cruinniú ag Coiste Bainistíochta Móréigeandála na Comhairle gach ráithe i rith 2019 chun ár bPlean Mór-
Éigeandála agus na Fophleannana a ghabhann leis sin a athbhreithniú agus a nuashonrú. 
 

An Fhoireann um Adhaimsir a Mheas 
Bhí teileachomhdhálacha rialta ag an bhfoireann maidir le Rabhaidh Aimsire Met Éireann lena n-áirítear an 
Stoirm Sebastian agus an Stoirm Atiyah. 
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An Plean Móréigeandála agus Fophleananna 
Rinneadh athbhreithniú ar an bPlean Móréigeandála agus rinneadh é a atheisiúint i Nollaig 2019. Rinneadh 
nuashonrú ar na Fophleananna seo a leanas: 

• An Plean Adhaimsire  
• An Plean Freagartha i gcás Éigeandála Tuile 

 

Clár SEVESO 2019 
Rinneadh Pleananna Éigeandála Seachtracha a eisiúint le haghaidh comhairliúcháin phoiblí, a athbhreithniú 
agus a nuashonrú agus eagraíodh cleachtaí sna heagrais seo a leanas: 

• IDL i Mainistir na Corann – Aibreán 2019 
• Flogas i dTivoli – Aibreán 2019 
• Novartis i Rinn an Scidígh – Meitheamh 2019  
• Pfizer i Rinn an Scidígh – Deireadh Fómhair 2019 

 
 

 
 
 

Cosaint Shibhialta 
Is é príomhról na Cosanta Sibhialta ná freagairt éigeandála dhara líne a chur ar fáil do na Gníomhaireachtaí 
Príomhfhreagartha maidir le freagairt adhaimsire agus tuile, cuardach ar dhaoine ar iarraidh, cumarsáid, agus 
cumas otharchairr éigeandála dheonaigh. Faigheann saorálaithe traenáil ghairmiúil i raon fairsing de scileanna. 
Tugtar faoi chleachtaí traenála go rialta leis na Gníomhaireachtaí Príomhfhreagartha agus na Seirbhísí 
Éigeandála Saorálacha eile chun go mbeidh ardchaighdeán ullmhachta ann agus chun nósanna imeachta a 
dhéanamh níos éifeachtaí. 
 

 
 
Cuireadh roinnt cuardach ar dhaoine ar iarraidh faoi chúram Aonaid Chosanta Sibhialta Chontae Chorcaí in 
2019. Rinne na Gardaí na cuardaigh sin a chomhordú agus bhí an saineolas dróin agus mapáil ardleibhéil a 
cuireadh ar fáil ina dtacaíocht mhór.  
 
Chuir Cosaint Shibhialta cineálacha tacaíochta éagsúla ar fáil mar chumhdach Otharchairr agus Garchabhrach 
agus dualgas Báid Sábháilteachta d’eagraíochtaí spóirt agus carthanachta. Is seirbhís ríthábhachtach é seo do 
phobail áitiúla i gContae Chorcaí. 

 

Cleachtadh Novartis Meitheamh 2019 
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13. Forbairt Gheilleagrach, Fiontraíocht & Turasóireacht  
 

Pobal 
Rinne na trí Choiste um Fhorbairt Pobail Áitiúil (CFPÁ) de chuid Chomhairle Contae Chorcaí (Corcaigh 
Thuaidh/Theas/Thiar) na cláir seo a leanas a mhaoirsiú agus a cheadú i rith 2019: 
(a) An Clár Náisiúnta um Fhorbairt Tuaithe 2014–2020: 

Ritheann 3 CFPÁ/Coiste Grúpa Gníomhaíochta Áitiúil (GGÁ) i gcomhar le 6 Chuideachta Forbartha Áitiúla 
é. 
- Avondhu Blackwater Partnership; IRD Duhallow; comhpháirtíocht SECAD; Ballyhoura Development, 

Comhar na nOileán agus Údarás na Gaeltachta. 
- 159 tionscadal ceadaithe san iomlán, de luach €7.5m 
- Tarraingíodh éilimh síos do 44 tionscadal, luach de €1,626,160 
- Ceadaíodh 14 tionscadal san iomlán faoi Thionscnamh Bia LEADER (a bhfuil leithdháileadh náisiúnta 

ar leith aige de €5m), de luach €726,944, a bhféadfadh 45 deis nua fostaíochta teacht astu. 
- Faoi Chlár Comhair Thrasnáisiúnta (a bhfuil leithdháileadh náisiúnta ar leith aige de €10m), ceadaíodh 

10 dtionscadal san iomlán, de €395,256k  
- Is féidir breathnú ar thrí shuíomh gréasáin LEADER anseo: www.leadernorthcork.com; 

www.leadersouthcork.com; www.leaderwestcork.com. 
(b) An Clár um Chuimsiú Sóisialta agus Gníomhachtú Pobail, 2018 – 2022: 

Ritheann 3 CFPÁ é. 
- Luach an chláir reatha, €11,538,864, tairiscintí a tugadh do 6 chomhlacht: Avondhu Blackwater 

Partnership; IRD Duhallow; comhpháirtíocht SECAD; Ballyhoura Development; Comhpháirtíocht 
Forbartha Iarthar Chorcaí; Comhar na nOileán. 

- Rinne na 3 CFPÁ athbhreithniú meántéarma agus athbhreithniú deireadh bliana agus cheadaigh siad 
iad lena n-áirítear Pleananna Bliantúla ag tús 2019.  

(c) Scéimeanna Deontais:  
- Clár Feabhsúcháin Phobail: Tugadh 127 deontas san iomlán ar fud an chontae de luach €160,792, 

chomh maith le leithdháileadh de €1,600 do Bhotháin na bhFear go léir agus do Bhothán na mBan 
amháin, luach iomlán de €28,796 

- Tionscnamh Forbartha Pobail: Fuarthas 420 iarratas san iomlán agus ceadaíodh 187 tionscadal de 
luach €1.5m. 

- Deireadh Seachtaine Náisiúnta an Phobail: Tharla ‘The Big Hello’ i rith Deireadh Seachtaine Saoire 
Bainc Bhealtaine, ciste iomlán de €10 míle, i gcomhar le tionscnaimh Chlubanna Sláintiúla CLG. 
Tugadh €2,500 san iomlán do 4 chlub a d’éirigh leo.   

- Ciste Éire na Sláinte: Cuireadh isteach air seo faoi 3 CFPÁ. Fuarthas leithdháileadh deontais de 
€222,650 faoi Bhabhta 2 suas go Meitheamh, 2019. Aithníodh 8 ngníomh ar fud an chontae. Ba é 
cheann de na buaicphointí faoin gClár in 2018 ná an t-imeacht ‘Teen Talk’, Ceardlann Sláinte & 
Folláine do 1,200 mac léinn Idirbhliana le linn trí imeacht. Tá €422,050 i leithdháileadh Bhabhta 3 don 
tréimhse dhá bhliain Meitheamh 2019 – Meitheamh 2021. Rinne na trí choiste CFPÁ ocht ngníomh 
faoi naoi dtéama ainmnithe ar fud an chontae a aithint agus a cheadú i Meán Fómhair 2019 agus 
fuarthas an cead deiridh ó Phobal i Nollaig, 2019. 

(d) Plean Áitiúil Eacnamaíochta agus Pobail  
Is Plean Reachtúil é seo a chuireann pleananna náisiúnta agus réigiúnacha san áireamh agus a leagann 
amach na spriocanna, aidhmeanna agus gníomhartha ardleibhéil atá ag teastáil chun forbairt áitiúil 
gheilleagrach & pobail i gContae Chorcaí a chur chun cinn. Aithnítear 30 príomhshócmhainn shóisialta agus 
gheilleagracha sa Phlean. Rinneadh iad a aithint trí chomhairliúchán le raon fairsing de pháirtithe 
leasmhara, trí chomhairliúchán le cónaitheoirí, trí Shuirbhé Chontae Chorcaí ar Chaighdeán Maireachtála 
agus trí athbhreithniú a dhéanamh ar bheartais náisiúnta. Cuireadh athbhreithniú inmheánach ar an 
bPlean i láthair na dtrí CFPÁ) in 2018 ina leagtar amach an dul chun cinn go dáta. Déantar athbhreithniú 
ar bPlean Áitiúil Eacnamaíochta agus Pobail de réir mar a dhéantar polasaithe náisiúnta agus réigiúnacha 
a athrú agus a nuashonrú. D’fhonn na moille ar dhréachtú Straitéis Spáis Réigiún an Deiscirt, mhol an 
Rannóg Forbartha Tuaithe agus Pobail d’údaráis áitiúla stop a chur le haon athbhreithniú go dtí go n-
eiseodh an Roinn tuilleadh treorach. Mar gheall ar an moill seo, ní raibh aon mhórchaiteachas i rith 2019. 

http://www.leadernorthcork.com/
http://www.leadersouthcork.com/
http://www.leaderwestcork.com/
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Comhairle na nÓg 
• Bhí 13 cruinniú le linn na bliana lena n-áirítear dhá chruinniú réigiúnacha. Reáchtáladh an Cruinniú 

Ginearálta Bliantúil i Samhain 2019 a raibh 21 meánscoil i láthair aige agus chláraigh 55 ball. 
• Bhí dhá chruinniú den Ghrúpa Stiúrtha in 2019 agus méadú ar an mballraíocht. 
• Rinneadh ionadaíocht don Chomhairle ag 4 chruinniú de Chomhordaitheoirí Náisiúnta agus Réigiúnacha 

agus ag 8 gCruinniú den Fheidhmeannas Náisiúnta. 
• Is é téama na Comhairle do 2019 agus 2020 ná ‘Teacht Aniar a Neartú san Aos Óg i dtaca le Strus agus 

Brú’. Bhí siad ag obair ar an téama náisiúnta freisin, ‘Déan Gníomh don Cheartas Aeráide’, agus ghlac sí 
páirt in imeachtaí saineagraithe, ar éascaigh an Roinn Gnóthaí Eachtracha leo, lena n-áirítear Misean na 
hÉireann chuig na Náisiúin Aontaithe. 

• D’fhreastail 13 chomhalta ar Dháil na nÓg i mí na Samhna. 
• Cuireadh obair na Comhairle i láthair ag trí chruinniú CFPÁ i mí Feabhra agus ag Comhdháil Éire Ildánach i 

nDeireadh Fómhair 2019 agus bhí seastán eolais ag an gComhairle ag Seó Samhraidh Chorcaí.  
 

Líonraí Rannpháirtíochta Pobail (LRP) 
- Reáchtáladh Comhdháil LRP i gCeatharlach i nDeireadh Fómhair.  
- Bunaíodh Stiúrthóireacht nua i mí na Samhna 2019. 
- Scaipeadh nuachtlitreacha ar chomhaltaí an LRP chomh maith le breis eolais go leanúnach. 
- Líonrú agus comhoibriú leanúnach le gníomhaireachtaí eile, e.g. FSS maidir leis an gClár chun Féinmharú 

a Chosc/Ceangal ar son na Beatha, Ionad d’Obair Dheonach Chorcaí, Aláram Deataigh Chontae Chorcaí, 
tionscnamh idir an Rannóg Dóiteáin agus LRP, seastán ag Seó Samhraidh Chorcaí Meitheamh. 

- Glacadh páirt i nGradaim an Mhéara 2019. 
 

Bonneagar Forbartha Fiontraíochta 
Cuireann Comhairle Contae Chorcaí raon de roghanna réadmhaoine ar fáil ar fud an chontae chun tacú le 
tionscnaimh forbartha eacnamaíche le haghaidh fiontar bunaithe agus fiontar nua, lena n-áirítear talamh, 
láithreáin, aonaid agus sealaíocht deisce. Bhí méadú ar an spéis sna roghanna sin in 2019 tar éis ghéarchéim 
eacnamaíoch na tréimhse 7-10 mbliana roimhe sin agus cuireadh roinnt díolachán agus obair thógála i gcrích. 
Bhí na haonaid ar cíos nach mór lán freisin. 
 
Is féidir spás cistine tráchtálaí lánfheistithe de ghrád bia a fháil ar cíos in aghaidh na huaire sna cistineacha bia 
cothaithe i gCarraig Uí Leighin, CIK agus leanadh d’áis úrscothach shaor a chur ar fáil d’fhiontair bhia ar mian 
leo fás. Táthar ag baint úsáide níos mó astu don oiliúint, taighde agus forbairt, scannánaíocht agus taispeántais, 
ag cur go mór le bonneagar fiontraíochta an Chontae. Tá formhór na macfhiontar ó CIK in 2018 fós faoi bhláth, 
rud a léiríonn rathúlacht. Cuireadh an próiseas tairisceana i leith bhainistíocht leanúnach CIK i gcrích le linn 
2018 agus bhí an conradh nua ann ó Eanáir 2019 ag leanúint de na sárstruchtúir bhainistíochta agus tacaíochta 
le haghaidh úsáideoirí na háise i rith na bliana. 
 
Cuireann Comhairle Contae Chorcaí áiseanna sealaíocht deisce, oifigí a bhfuil a ndoras féin acu agus seomraí 
oiliúna/cruinnithe ar fáil inár Ríomh-Ionaid ar fud an Chontae. Tacaíonn an Chomhairle le tionscadail na Ríomh-
Ionad trí sholáthar díreach a dhéanamh i mBeanntraí, Mainistir Fhear Maí, Eochaill agus Maigh Chromtha agus, 
i gcomhairle le heagraíochtaí pobail agus an earnáil phríobháideach, in ionaid eile ar fud an Chontae. 
 

Oifigí Fiontair Áitiúil Chomhairle Contae Chorcaí: Tuaisceart, Iarthar & 
Deisceart Chorcaí  
 

Aschuir 2019 
 
Thug Oifigí Fiontair Áitiúil Chomhairle Contae Chorcaí tacaíocht mhór don phobal micreaghnó i gContae Chorcaí 
arís i rith na bliana. 
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Tugadh cúnamh deontais de €1.49m d’earnáil mhicreaghnó an Chontae le haghaidh 76 tionscadal. Mar thoradh 
air sin, bhí méadú fostaíochta de 237 post i bhfiontair a dtacaíonn oifig fiontar áitiúil leo i gContae Chorcaí. 
 
Fuair 2,376 rannpháirtí scileanna nua ó níos mó ná 150 Clár Oiliúna agus fuair 1,279 duine aonair eile cúnamh 
meantóireachta de chineál éigin. Fuair 77 gnó cúnamh airgeadais i bhfoirm deontas le haghaidh suímh gréasáin 
chun úsáid trádála ar líne agus ríomhthráchtála a spreagadh. 
 

 
 

Agraitheicneolaíocht 
Is earnálacha tábhachtacha iad Talmhaíocht agus Agraitheicneolaíocht le haghaidh Contae Chorcaí agus tá 
buntáistí iomaíocha nach beag ag an réigiún seo ina dtaobh. 
 
Bhí baint ag Comhairle Contae Chorcaí le roinnt tionscnamh i rith 2019 tríd a hOifigí Fiontair Áitiúla:  
1. I Márta 2019, rinneadh an chéad cheann de shraith chomhdhálacha agus imeachtaí Agraitheicneolaíochta 

a óstáil mar chuid de Sheachtain Fiontair Áitiúil. Bhí níos mó ná 140 duine i láthair ag an gcéad seimineár 
in Ionad Saoire Fhóite agus ba é an téama ná ‘AgTech – The future of Sustainable Agricultural Business. 

2. Tá tús curtha le teagmháil le roinnt páirtithe leasmhara lena n-áirítear Teagasc, Institiúid Tyndall agus Vista 
Milk chun deiseanna taighde agus feidhmeanna agraitheicneolaíochta agus conas is féidir an úsáid is fearr 
a bhaint astu a fhiosrú. 

3. I mí na Samhna 2019, bhí deis ag roinnt fiontar agraitheicneolaíochta i gContae Chorcaí freastal ar Mhór-
Aonach Agri-Technica sa Ghearmáin chun foghlaim faoi na treochtaí Talmhaíochta agus 
Agraitheicneolaíochta atá ag teacht chun cinn agus chun deiseanna teicneolaíochta Chorcaí a dhíol ar 
bhunús domhanda a fhiosrú. 

 

Clár Punainne Cliant den Saintionscnamh Gnó  
Rinneadh 1,200 uair an chloig de chruinnithe duine ar dhuine le 11 meantóir agus 67 cliaint a fuair 18 uair an 
chloig an duine i rith na tréimhse pleanáilte de 18 seachtaine idir Meán Fómhair agus Nollaig, 2019. Ba é sin an 
diagnóisic i leith chliaint Bheart 1 is cuimsithí a rinne aon Oifig Fiontair Áitiúil riamh.  Chomh maith leis sin, 
chaith Comhairleoirí agus Foireann Oifige Fiontair Áitiúil 500 uair an chloig ar riar agus comhordú an tionscadail.  
 
Ba é cuspóir an chláir ná na príomhdhúshláin atá roimh na gnóthais sin i gcomhthéacs Brexit agus i gcomhthéacs 
geilleagrach agus iomaíocht níos ginearálta a aithint, réitigh a sholáthar le cur i bhfeidhm laistigh de thréimhse 
ghearr agus, chomh maith leis sin, chun roghanna níos fadtéarmaí a aithint le cabhrú leis na cliaint a ngnó a 
fhorbairt. Aidhm an Chláir: 

• Éifeacht Brexit a laghdú, scrúdú a dhéanamh ar ullmhacht cliant, agus treoracha a thabhairt faoi Brexit.  
• Cliaint Oifige Fiontair Áitiúil a spreagadh chun tairbhe agus sochar fíor a fháil dá ngnó. 
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• Na príomhdhúshláin/srianta atá roimh ghnóthais chliaint a aithint go réamhghníomhach 
• Réitigh/roghanna a chur ar fáil do chliaint Oifige Fiontair Áitiúil chun a ngnó a fhorbairt go 

gearrthéarmach agus go fadtéarmach 
• Cur i bhfeidhm na réiteach a bhainistiú go héifeachtach le haghaidh gach cliant, saincheaptha dá 

riachtanas aonair 
• Tionchar fiúntach a imirt ar ghnó gach cliaint a imirt i rith thréimhse an chláir 
• Bunús forbartha sa todhchaí a bhunú do gach cliaint tar éis don chlár a bheith críochnaithe 
• Teagmháil éifeachtach leanúnach ag gach cliaint lena nOifig Fiontair Áitiúil mar gheall ar a 

rannpháirtíocht sa chlár 
 

Tionscadail Chaipitiúla Turasóireachta 
These clients generate approximately €19 million in Republic of Ireland sales, plus €1 million to Northern 
Ireland/UK plus over €5 million to the rest of the world.  These account for 362 jobs. 
Gineann na cliaint sin thart ar €19 milliún i ndíolacháin i bPoblacht na hÉireann, móide €1 milliún i dTuaisceart 
Éireann/Ríocht Aontaithe chomh maith le níos mó ná €5 milliún sa chuid eile den domhan. Tá 362 post i gceist 
leo. 

• Carr Cábla & Forbairt Ionaid do Chuairteoirí Oileán Baoi 
o Tuarascáil Roghanna curtha i gcrích & sínithe agus tionscadal tugtha go céim na pleanála, lena 

n-áirítear na suirbhéanna gnáthóg/éiceolaíochta riachtanacha go léir curtha i gcrích 
o Iarratas Pleanála, lena n-áirítear Tuarascáil ar Mheasúnacht Tionchair Timpeallachta & Ráiteas 

Tionchair Natura, curtha faoi bhráid an Bhoird Pleanála ar an 12/09/2019. Cinneadh le teacht 
ar an 27/04/2020. 

o Iarratas Urthrá curtha faoi bhráid na Roinne Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil ar an 
11/10/2019. 

o Iarratas CPO curtha faoi bhráid an Bhoird Pleanála ar an 22/10/2019. 
o Plé ar siúl le Fáilte Éireann maidir le coincheap deartha agus iarratas ar chistiú deontais amach 

anseo. 
• Ardáin Fáis – Deontais Fháilte Éireann 

o Cúig thionscadal curtha isteach ar 07/08/2019 le meas faoin gClár Ardán Forbartha. D’éirigh le 
Dún Uí Mheachair dul ar aghaidh chuig Céim 3 den phróiseas Iarratais agus tá oibreacha ar siúl 
faoi láthair chun an t-iarratas sin a chur i gcrích faoi Mheitheamh 2020.  

• Bailte Seirbhísí Fáilte - Deontais Fháilte Éireann 
o Dhá bhaile curtha isteach ar an 19/09/2019 le meas faoi Thionscnamh Bailte Seirbhísí Fáilte. 

D’éirigh le Beanntraí cistiú de €500,000 a fháil ó Fháilte Éireann. 
 

Turasóireacht 
 

Turasóireacht a Fhorbairt i gCorcaigh – Comhstraitéis – Visit Cork 
Maidir  leis an nGrúpa Stiúrtha Údarás Áitiúil um Straitéis Turasóireachta a bhunú agus seoladh ‘Growing 
Tourism in Cork – A Collective Strategy (2016)’ ina dhiaidh sin, lean an Rannóg Turasóireachta de bheith i 
gceannas ar ról Chomhairle Contae Chorcaí maidir le Visit Cork a fheidhmiú i gcomhar le Comhairle Cathair 
Chorcaí chun togra Chorcaí a chur chun cinn. 
 

Fáilte Éireann  
Slí an Atlantaigh Fhiáin:  Ag obair faoi láthair le Fáilte Éireann chun Pleananna um Eispéireas Cuairteoirí a 
Fhorbairt (PECFanna) ar na Trí Cheann agus ar Chósta Muirí Iarthar Chorcaí. I measc na nuashonruithe, tá: 

• Cuireadh an dréacht deiridh de PECF do na Trí Cheann i gcrích agus bunaíodh Grúpa Forfheidhmithe. 
Measúnacht Tionchair Timpeallachta le teacht. 

• Táthar ag súil leis an dréacht tosaigh de PCEF Chósta Muirí Iarthar Chorcaí (ag clúdach an limistéir ó 
Chionn tSáile go Bhéal an Dá Chab) i R1, 2020, agus beidh Comhairle Contae Chorcaí i gceannas ar 
roinnt gníomhartha. 

Sean-Oirthear Éireann: Leanadh de bheith ag obair le foireann Shean-Oirthear Éireann, de réir mar ba ghá  
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Eaglais Choláisteach Mhuire, Eochaill: Lean Grúpa Eochaille um Fhorbairt Shocheacnamaíocht & Ceantar 
Bardasach Oirthear Chorcaí de chomhoibriú le Fáilte Éireann chun an tionscadal ‘Voices of St. Mary’s’ a chur i 
gcrích faoi R1, 2010. 
Scéim Deontais Chaipitiúil Fháilte Éireann le haghaidh Tionscadal Turasóireachta  
Oileán Baoi: Ceapadh comhairleoirí deartha Roughan & O’Donovan mar chomhairleoirí ceannais i Lúnasa, 2019 
chun céim deartha an tionscadail a chur i gcrích le cúnamh airgeadais ó Fháilte Éireann. Is éard atá i gceist leis 
an bhforbairt atá beartaithe ná dhá charr cábla a oibreofar go neamhspleách, piolóin tacaíochta, foirgneamh 
stáisiúin tiomána ar thaobh na mórthíre agus foirgneamh stáisiúin fillte ar thaobh an oileáin, scáthlán agus 
leithris ar an oileán, ionad do chuairteoirí agus bloc leithreas ar an mórthír agus áiseanna páirceála feabhsaithe 
le haghaidh 100 carr. Táthar ag súil leis go ndéanfar cinneadh faoin iarratas CRO (a aighníodh i nDeireadh 
Fómhair 2019) i R2 2020 agus, tar éis cead a fháil, déanfar an dearadh mionsonraithe a chur i gcrích agus an 
pacáiste tairisceana tógála a ullmhú. Cuirfear an dara hiarratas deontais, chun an tionscadal a thabhairt go 
Céim Chur i gCrích an Tionscadail, faoi bhráid Fháilte Éireann, ar na ceadanna reachtúla go léir atá ag teastáil a 
fháil. 
Clár Infheistíochta – Ardáin Fáis Fháilte Éireann:  Cuireadh na 5 thionscadal seo a leanas isteach le meas faoi 
Dheiseanna Forbartha Fháilte Éireann, Clár Tumthach Oidhreachta & Cultúir:   
1. Inis Píc 
2. Dún Uí Mheachair 
3. Caisleán Mhala 
4. Músaem Muirí Eochaille 
5. Iar-Fhoirgneamh Roycroft, an Sciobairín – breis forbartha ar Scéal an Ghorta 
 
D’éirigh le hiarratas Dhún Uí Mheachair dul ar aghaidh chuig céim 3 de 5 chéim. Níl cistiú geallta ag an gcéim 
seo. 
Clár Cistithe Fháilte Éireann um Bailte Seirbhísí Fáilte: Is iad seo a leanas an dá bhaile a ndearnadh 
aighneachtaí ina leith faoi thionscnamh cistithe Fháilte Ireland um Bailte Seirbhísí Fáilte i Meán Fómhair, 2019: 
 Eochaill 
 Beanntraí 

 
I mí na Nollag 2019, fógraíodh gur éirigh le hiarratas Bheanntraí. Éascóidh an cistiú le hoibreacha nua ríochta 
poiblí a chur i gcrích mar threochomharthaíocht níos fearr chuig Cearnóg Wolfe Tone agus Oifig 
Thurasóireachta Bheanntraí chomh maith le comharthaíocht scéalaíochta níos fearr, soilsiú uasdírithe agus 
suíocháin timpeall na cearnóige. 
 

An tEolas is Deireanaí maidir leis an mBonneagar Turasóireachta 
Cosán na gCapall Bhéarra: Cuireadh Céim 1 agus Céim 2 i gcrích le cistiú ó Chriosanna Forbartha Geilleagraí 
Tuaithe de €102,500. 
Conair Mhíchíl Uí Choileáin:  D’fhorbair Comhairle Contae Chorcaí an tionscadal seo agus thacaigh Iarthar 
Chorcaí agus Ceantair Bhardasacha Dhroichead na Bandan/Chionn tSáile agus Mhaigh Chromtha leis. Tá na 
hoibreacha deartha curtha i gcrích ag Comhairleoirí RPS. Cuireadh tús le Doiciméid Tairisceana a dhréachtú 
agus táthar ag súil leis go dtabharfar faoi na hoibreacha i rith R2 2020 agus go gcuirfear i gcrích iad i R3. 
Músaem Chionn tSáile: Cuireadh oibreacha leasúcháin riachtanacha ar fhuinneoga Mhúsaem Chionn tSáile i 
gcrích i mbliana. Chomh maith leis sin, rinneadh na taispeántáin thíos staighre a uasghrádú agus suiteáladh 
taispeántas closamhairc nua Chath Chionn tSáile.  
Ionad Oidhreachta an Sciobairín: Bronnadh an gradam ‘An tEispéireas Turasóireachta is Fearr’ ar an 
taitneamhacht atá fao úinéireacht agus faoi bhainistíocht Chomhairle Contae Chorcaí Gradaim Turasóireachta 
agus Gnó Iarthar Chorcaí i Samhain, 2019. 
Pas/Conair Mhig Uidhir: Chuir Grúpa Turasóireachta Dhún Mánmhaí an tionscnamh Chonair agus Pas Mhig 
Uidhir i gcrích agus seoladh é i R3, 2019 le tacaíocht ó Chomhairle Contae Chorcaí. 
Conairí Oidhreachta Thuaisceart Chorcaí: Tá Conair Oidhreachta i dTuaisceart Chorcaí ag na céimeanna 
forbartha tosaigh i gcomhar leis an gCeantar Bardasach, an Aonad Oidhreachta, Seandálaí an Chontae agus 
Fáilte Éireann.   
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Caisleán Mhala: Tá comhairleoirí faighte ag Comhairle Contae Chorcaí chun scéim deartha fhoriomlán a ullmhú 
do Dhiméin Chaisleán Mhala, an Teach Spá agus Páirc Bhaile Mhala. Déanfar na hoibreacha a dhearadh agus a 
chur i gcrích ar bhunús céimeanna. Is é ceann de mhórghnéithe an phlean ná feabhas a chur ar rochtain idir Lár 
Bhaile Mhala, Caisleán Mhala, an Teach Spá agus Páirc Bhaile Mhala. Tá iarratas Chuid VIII ar dhearadh iomlán 
mionsonraithe san áireamh sna conarthaí chomh maith le páirt-sholáthar tosaigh luath agus tógáil ag tosú i 
R3/R4 2020.  
Staidéar Féidearthachta maidir le Gormbhealach Thuaisceart Chorcaí: D’earcaigh Comhairle Contae Chorcaí 
saineolaí forbartha ghormbhealach chun measúnú féidearthachta a dhéanamh maidir le Gormbhealach ar an 
Dubhabhainn a sholáthar. Tá an staidéar sin i gcrích agus dearbhaítear ann go bhfuil an Dubhabhainn oiriúnach 
d’fhorbairt den chineál sin.  
Inis Píc:  Thosaigh Bád Farantóireachta nua, ‘Spike Island’, ag oibriú in Aibreán, 2019 agus tá 126 suíochán ann. 
Oibreoidh siad an bád 80 suíochán a bhí ann cheana le linn na tréimhse Meitheamh–Lúnasa le cinntiú gur féidir 
freastal ar an éileamh. Tá pontún nua atá oiriúnach do chathaoireacha rothaí faoi lán seoil anois freisin agus 
cuireann sé rochtain ‘rolladh ann’ ar bháid Inis Píc ar fáil dóibh siúd a úsáideann cathaoireacha rothaí nó a 
bhfuil bugaithe acu. Ainmníodh Inis Píc mar an Taitneamhacht is Fearr ag na Gradaim Taistil agus 
Turasóireachta Idirnáisiúnta i Londain i mí na Samhna 2019. 
Dún Uí Mheachair: Tá sé d’aidhm ag Comhairle Contae Chorcaí Dún Uí Mheachair a fhorbairt ina cheann sprice 
oidhreachta, turasóireachta agus gnó. Tá Dún Uí Mheachair tugtha go Céim 3 de shruth cistithe ‘Ardáin Fáis’ 
Fháilte Éireann agus tá an t-iarratas deireanach le haighniú ag deireadh R2, 2020. 
Glasbhealach Chuan Chorcaí: Fuarthas cistiú de €8 milliún ón Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt. Tá sé 
geallta ag Comhairle Contae Chorcaí go gcisteoidh siad fuílleach chostas na tógála. Táthar ag súil leis go 
gcríochnófar an tógáil faoi R2, 2021. Déanfar an tionscadal seo a chur chun cinn in 2020 i gcomhar leis an 
Údarás Náisiúnta Iompair. 
Glasbhealach ó Mhainistir na Corann go hEochaill: Fuarthas cistiú de €8 milliún ón Roinn Iompair, 
Turasóireachta agus Spóirt. Tá sé geallta ag Comhairle Contae Chorcaí go gcisteoidh siad fuílleach chostas na 
tógála. Táthar ag súil leis go gcuirfear an tógáil i gcrích faoi R2, 2021. 
‘Youghal to 2020’: Nuashonraíodh ‘Youghal to 2020’ chun dul chun cinn suntasach na dtionscadal a léiriú. 
Leasaíodh an teideal chun na spriocanna fadtéarmacha a léiriú. Is léiriú intinne soiléir é ‘Youghal – A heritage-
led vision to the next decade’ go bhfuiltear chun baile Eochaille a athspreagadh, beocht an bhaile a thabhairt 
ar ais, ár n-oidhreacht a chur chun cinn agus a chosaint, agus todhchaí an bhaile a chosaint do na glúnta atá le 
teacht.  
Teach Solais Eochaille: Aighníodh iarratas ar chistiú a d’éirigh leis faoi Scéim um Athnuachan Sráidbhailte agus 
Bailte chun an teach solais a fhorbairt mar thaitneamhacht do chuairteoirí. Tugadh faoi thionscadal ina dhiaidh 
sin chun clós an Tí Solais a oscailt do chuairteoirí, ionad amhairc a fhorbairt agus stair an tí solais a insint. Tá an 
tionscadal i gcrích anois. 
Túr Cloig Geata Eochaille: Tá áitreabh nua faighte ar an bPríomhshráid in Eochaill le haghaidh na foirne 
riaracháin agus díolacháin chun an taitneamhacht a dhéanamh níos sofheicthe agus díolachán ticéad a 
mhéadú. Táthar ag súil leis sin a chríochnú i R3 2020. 
 

Tacaíochtaí Margaíochta 
Turasóireacht Long Cúrsála Iarthar Chorcaí: Tá Comhairleoir Turasóireachta fós ag obair dúinn chun longa 
cúrsála a mhealladh chuig Iarthar Chorcaí. Stop 12 long chúrsála in Iarthar Chorcaí in 2019, a raibh 5,500 
paisinéir orthu.   
Gleanntáin na Mumha:  Is ceann sprice spleodrach é Gleanntáin na Mumhan a nascann contaetha Chorcaí, 
Port Láirge, Tiobraid Árann agus Luimnigh le chéile agus a chlúdaíonn na Comaraigh, Sléibhte Chnoc 
Mhaoldomhnaigh, na Gaibhilte, an Sliabh Riabhach agus Sliabh an Nóglaigh.  Leanann Comhairle Contae 
Chorcaí de thacaíocht airgeadais a thabhairt chun an branda seo a chur chun cinn agus chabhraigh sí le suíomh 
gréasáin nua agus bróisiúr turasóireachta a fhorbairt in 2019.  
Comórtas Ironman: Tá an trí-atlan Ironman a bhfuil cáil dhomhanda air le bheith in Eochaill ó 2019–2021. Is 
deis é seo chun Eochaill a thaispeáint do lucht mór idirnáisiúnta. Tharla an chéad chomórtas Ironman Éirinn-
Chorcaí i Meitheamh agus cuireadh fáilte roimh 1,067 lúthchleasaí Éireannach agus 1,603 lúthchleasaí 
idirnáisiúnta arb ionann is luach eacnamaíoch measta de €7.95 milliún don cheantar. 
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Holiday World Show: Thacaigh Comhairle Contae Chorcaí leis an gcéad seastán ‘Pure Cork’ ag an ‘Holiday 
World Show’ i gCumann Ríoga Bhaile Átha Cliath i mí Eanáir, 2019. 
Comhdháil Turasóireachta Chomhlachas Eachtraíochta Éireann: Ritheadh Comhdháil Turasóireachta 
Chomhlachas Eachtraíochta Éireann in Óstán Charleville Park i mí na Samhna. Bhí Comhairle Contae Chorcaí 
ina Comhpháirtí Oifigiúil san Imeacht agus ba phríomh-urraitheoir na comhdhála í, i gcomhar le Gleanntáin na 
Mumhan agus Forbairt an tSléibhe Riabhaigh. D’fhreastail na toscairí ar thuras eolais a d’eagraigh foireann 
Aonad Turasóireachta CCC ar Lá 1 den chomhdháil chuig Caife Theach Dhún ar Aill, Cúirt & Páirc Fhiadhúlra 
Dhún ar Aill, Conair Rothaíochta an tSléibhe Riabhaigh, Locha an Bhaile Theas agus Teach Gharraí Mhic Uaithne 
Seo a leanas an tacaíocht mhargaíochta atá curtha ar fáil ag Comhairle Contae Chorcaí anuas ar an méid 
thuasluaite: Seó Samhraidh Chorcaí, Gradaim Bhean Ghnó na Bliana agus Comhdháil Náisiúnta Ghréasán 
Éireann, an Branda ‘Cork Harbour Islands’, Mórchuaird Chorcaí, Túr Cloig Geata Eochaille, Comhlachas 
Tráchtála Chloich na Coillte, Conair Ghairdíní Iarthar Chorcaí, Oileáin Iarthar Chorcaí, Grúpa Turasóireachta 
Dhún Mánmhaí, Saoire Bhliantúil an Lions Club, Músaem Lusitania & Túr Comharthaíochta an tSeanchinn, an 
foilseachán ‘Doing Business in Kinsale’, Conair Rothaíochta an Atlantaigh Fhiáin ar Charn Uí Néid, chomh maith 
le tacaíocht a thabhairt do roinnt Oifigí Turasóireachta.  
 

Féilte/Imeachtaí 
Rinne an tAonad Turasóireachta den Stiúrthóireacht um Fhorbairt Eacnamaíoch, Fiontar & Turasóireachta na 
hiarratais a fuarthas faoi na sruthanna cistithe seo a leanas a bhainistiú ag tacú le níos mó ná 35 féile/imeacht 
de luach €215,000. 
An Ciste um Fhorbairt Eacnamaíoch – 6 fhéile/imeacht mórscála de luach €150,000 san iomlán. 
An Ciste Féilte Áitiúla (Ciste Fháilte Ireland um Fhéilte Réigiúnacha roimhe seo) – ceadaíodh cistiú de €65,000 
san iomlán do 29 féile. Forbraíodh foirm iarratais ar líne agus critéir mhaoinithe don chiste.  
Luach Geilleagrach de na Féilte ar thacaigh CCC leo: Ba é luach geilleagrach an toraidh a ghin féilte ar thacaigh 
Comhairle Contae Chorcaí leo in 2019 ná breis is €41 milliún.  
 

Caidrimh Idirnáisiúnta 
Comhaontuithe Comhpháirtíochta SAM: Leanann Comhairle Contae Chorcaí de dheiseanna forbartha 
geilleagraí do Chorcaigh a chothú sna Stáit Aontaithe. 
Comhaontuithe Comhpháirtíochta leis an tSín: Leanann Comhairle Contae Chorcaí de chomhpháirtíochtaí a 
fhorbairt leis an tSín. Tugadh dhá chuairt eolais ar chúige Jingasu agus ar an gcathair Nanjing i bhFeabhra agus 
Meitheamh 2019. Cuireadh fáilte roimh thoscaireacht ó Nanjing i mí Iúil 2019 agus síníodh Meabhrán Comhair. 
D’ullmhaigh an tAonad Turasóireachta lá iomlán turas i gCloich na gCoillte don toscaireacht. 
Imeacht Glasíocaíochta Thurasóireacht Éireann: D’fhreastail Comhairle Contae Chorcaí agus Visit Cork air seo 
i Márta, 2019.  
Tionscadal Idir-Réigiúnach AE, Gnóthais Bheaga is Mheánmhéide (FBManna) Seirbhísí Fáilte: Is é aidhm an 
tionscadail seo ná iomaíochas FBManna a fheabhsú san earnáil turasóireachta trí thacú le beartais 
chomhordaithe seirbhísí fáilte a chur i bhfeidhm. Is iad na comhpháirtithe eile sa tionscadal seo ná an Laitvia, 
an Fhrainc, an Fhionlainn, an tSlóivéin, an Iodáil agus Málta. Is é saolré an tionscadail seo ná Aibreán 2016 go 
Márta 2021. Tar éis a aithint go raibh gá le himeacht feasachta á áireamh sa phlean gníomhaíochta do na 
FBManna Seirbhísí Fáilte, rinneadh an t-imeacht ‘Tourism Supports – Let’s Talk Business’ dírithe ar FBManna 
Turasóireachta a óstáil in Óstán Radisson Blu san Oileán Beag i mí an Nollag, 2019. 
 

Plean Fiontair Réigiúnach an Iardheiscirt 
Seoladh Plean Fiontair Réigiúnach an Iardheiscirt (PFRID) i Mol Ludgate, an Sciobairín, ar an 1 Márta, 2019. 
Tháinig an PFRID as athnuachan a rinneadh ar Phlean Gníomhaíochta Réigiúnach um Poist (PGRP) don 
Iardheisceart a ritheadh ó 2015 go deireadh 2017. 
 
Is é aidhm an PFRID ná cur leis an dul chun cinn mór a rinneadh faoin bPlean Gníomhaíochta Réigiúnach um 
Poist chun timpeallacht fiontraíochta an Iardheiscirt a fhorbairt. Bainfear an aidhm seo amach trí chomhoibriú 
neartaithe idir páirtithe leasmhara a mbeidh gníomhartha níos intomhaiste mar thoradh air. 
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Ceapadh Bainisteoir Cláir nua don PFRID i Meán Fómhair 2019 – á chistiú ag trí Údarás Áitiúla san Iardheisceart: 
Comhairle Contae Chorcaí, Comhairle Cathair Chorcaí agus Comhairle Contae Chiarraí. 
 
Tá 6 Chuspóir Straitéiseacha ardleibhéil sa PFRID a mbaineann gníomhartha ar leith le gach ceann acu. Is é 
aidhm na gCuspóirí Straitéiseacha ná an comhoibriú a fheabhsú ar bhealach a chuirfidh le croí-obair na nÚdarás 
Áitiúil. Is plean roghnaitheach é d’aon ghnó agus is plean ‘ó bhun aníos’ é ó thaobh na gcuspóirí straitéiseacha 
de. Tá sé ag teacht go dlúth leis na croíbheartais náisiúnta, is iad sin Tionscadal Éireann 2040, na Straitéisí Spáis 
agus Eacnamaíocha, ‘Future Jobs Ireland’ agus ‘Enterprise 2025 Renewed’.   
 
Is iad na Cuspóirí Straitéiseacha ná: acmhainneacht agus teacht aniar fiontraíochta; moil dhigiteacha agus 
fiontraíochta a fhorbairt; braisliú agus idirnáisiúnú; cúrsaí mara agus muirí; turasóireacht; agus scileanna agus 
daoine oilte. 
 
I measc na réimsí ina ndearnadh dul chun cinn suntasach in 2019, tá: 

• Ceardlann bhraisle a ritheadh i gcomhar le hInstitiúid Teicneolaíochta Chorcaí  
• Imeacht do Sheachtain na Fiontraíochta maidir le teicneolaíocht ‘chliste’ sa réigiún 
• Líonra de bhainisteoirí mol a fhorbairt sa réigiún 
• Taighde a choimisiúnú ar thearcfhostaíocht san earnáil turasóireachta  
• Taighde ar éifeacht agus poitéinseal tionscal nua san earnáil mhara agus mhuirí a choimisiúnú  

 
D’éirigh le hiarratas dhá thionscadal atá bunaithe i gContae Chorcaí faoi Ghlaoch 3 den Chiste um Fhorbairt 
Fiontraíochta Réigiúnaí (CFFR) 

1. Fuair SynBioHub DAC (ag trádáil dó mar CorkBioHub) cistiú de €3,063,000 chun bheith mar ionad 
ilfhreastail a mheallfaidh comhlachtaí eolaíochta óga chuig an Iardheisceart.  

2. Fuair Seirbhísí Forbartha Gnó (SFG) DAC cistiú de €2,700,000 chun mol digiteach nua a thógáil ar 
sheanláithreán Choláiste Íosagán i mBaile Bhuirne.  
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14. Airgeadas 
Tá an Rannóg Airgeadais freagrach as bainistíocht airgeadais fhoriomlán acmhainní na Comhairle. Ar na 
dualgais atá uirthi, tá na híocaíochtaí go léir lena n-áirítear creidiúnaithe, párolla, aisíocaíochtaí iasachtaí, 
préimheanna árachais, agus maoirseacht a dhéanamh ar bhainistíocht ioncaim lena n-áirítear deontais agus 
fóirdheontais rialtais a fháil ar ais. Tá sí freagrach as rátaí tráchtála a ghearradh agus a bhailiú, árachas, 
bainistíocht fiachas a bhaineann le hiasachtaí tithíochta, agus maoirseacht a dhéanamh ar sholáthar. 
 
Ar dhualgais na Rannóige tá: 

• Ullmhú agus cur i láthair an Bhuiséid Bhliantúil (€344m, 2019)  
• An Clár Caipitil Trí Bliana (€723m, 2018-2020)  
• An Ráiteas Airgeadais Bliantúil 
• Taifid airgeadais a choinneáil 
• Comhlíonadh a áirithiú i leith tuarascálacha agus tuairisceán airgeadais reachtúil 

 
Bíonn teagmháil rialta ag an Rannóg Airgeadais le Comhaltaí, Stiúrthóireachtaí agus Oifigí eile agus í i mbun a 
cuid oibre. Déanann sí beartais agus struchtúir airgeadais do Chomhairle Contae Chorcaí a fhorbairt agus a chur 
i bhfeidhm agus cuireann sí tacaíocht ar fáil don eagraíocht. I measc na bpríomh-aonad Airgeadais tá: 
 

• Iasachtaí Tithíochta 
• Párolla 
• Íocaíochtaí 
• Árachas 

• Soláthar 
• Cuntasaíocht Airgeadais 
• Cuntasaíocht Bhainistíochta  
• Mótarcháin 

• Áit Chónaithe Phríobháideach 
Neamhphríomha 

• Rátaí & Bailiú 
• Bainistiú Ciste 

 

Rátaí Tráchtála 
Bailíodh €123.8m i Rátaí Tráchtála in 2019 i leith c. 15,000 oidhreachtán i gContae Chorcaí. Rinneadh €1.3m 
den tsuim sin a imfhálú le húsáid i gCiste Forbartha Geilleagraí na Comhairle. Rinneadh €1m eile a imfhálú do 
Chiste Forbartha Bailte na Comhairle, a éascaíonn leis na Ceantair Bhardasacha tacú le bailte áitiúla a fhorbairt.   
 
Tá Comhairle Contae Chorcaí freagrach as rátaí a ghearradh agus a bhailiú in iar-cheantair riaracháin na 
gComhairlí Baile Cloich na gCoillte, an Cóbh, Mainistir Fhear Maí, Maigh Chromtha, Mala, Mainistir na Corann, 
an Sciobairín agus Eochaill i ndiaidh a ndíscaoilte faoin Acht um Athchóiriú Rialtais Áitiúil, 2014. De réir 
forálacha an Achta, cuireadh tús le Rátaí Bliantúla ar an Luacháil (RBLanna) a chomhoiriúnú in 2016 nuair a 
aistríodh íocóirí rátaí na sean-Chomhairlí Baile chuig RBL foriomlán an chontae de 74.75 ar bhunús céim ar 
chéim. Cuirfear na méaduithe incriminteacha deiridh i bhfeidhm in 2020 agus beidh na RBLanna lán-ailínithe 
ina dhiaidh sin. 
 
Ba é 2019, an cúigiú bliain den Scéim Deontais Rátaí, atá ar fáil do gach íocóir rátaí (i gceantair chontae amháin) 
atá cáin-chomhlíontach nó a bhfuil cuntais atá ag dul i bhfeabhas acu agus ceapadh é go príomha do FBManna. 
Ba é an deontas do cuntais incháilithe ná 1% de mhuirear ráta 2019, faoi réir uasbhille de €30,000. Ba é costas 
iomlán na scéime in 2019 ná €0.14m. 
 
Ba bhliain shuntasach é 2019 freisin mar leathnaíodh teorainn Chathair Chorcaí. Cé gur aistríodh na seirbhísí 
sa cheantar ábhartha i lár na bliana go ginearálta, lean Comhairle Contae Chorcaí de bheith freagrach as rátaí 
a ghearradh agus a bhailiú mar údarás rátála go dtí deireadh na bliana. De thoradh an leathnaithe, aistríodh 
thart ar 3,000 oidhreachtán tráchtála go Comhairle Cathair Chorcaí ar an 31 Nollaig, 2019. B’ionann sin agus 
thart ar 20% de bhunús rátaí na Comhairle. 
 

Mótarcháin 
Lean Rannóg Mótarchánach na Comhairle de sheirbhísí cuntair agus postais a chur ar fáil do Chontae agus 
Cathair Chorcaí. In 2019, bailíodh €23.1m i dtáillí mótarchánach agus aistríodh an t-ioncam seo chuig an rialtas 
láir. Chomh maith le hathnuachan mótarchánach, phléigh an Oifig Mhótarchánach le saincheisteanna cánach 
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mótair nach féidir iad a réiteach ar líne faoi láthair, lena n-áirítear plátaí trádála, aisíocaíochtaí, feithiclí 
díolmhaithe, fiosrúcháin Gharda agus Aturnae, agus clárú leantóirí. 
 

Árachas 
Bainistíonn an Rannóg Árachais na polasaithe árachais éagsúla chun a chinntiú go bhfuil go leor cumhdaigh ann 
le haghaidh rioscaí ag eascairt as oibríochtaí éagsúla na Comhairle. Tá polasaithe ann freisin chun sócmhainní 
Comhairle Contae Chorcaí a chosaint.  
 
Faigheann an Rannóg seo na héilimh Dhliteanais Phoiblí agus Fostóirí freisin agus oibríonn sí le hárachóir na 
Comhairle, Comhar Árachais Comhairlí Éireann, chun déileáil leis na héilimh sin. 
 
 

Iasachtaí Tithíochta 
Déanann an tAonad Bailithe Iasachtaí Tithíochta (ABIT) maoirseacht ar íocaíochtaí iasachtaí tithíochta i leith 
cineálacha iasachta éagsúla agus oibríonn sé le hiasachtaithe a bhfuil deacrachtaí acu a n-aisíocaíochtaí 
morgáiste a íoc lena a riaráistí a laghdú tríd an bPróiseas Réitigh do Riaráistí Morgáiste (MARP) 
 
Soláthraíodh roinnt réiteach fadtéarmach maidir le morgáistí neamh-inbhuanaithe i rith 2019. Rinneadh 
athstruchtúrú ar 24 iasacht comhúinéireachta le go mbeadh iasachtaithe a raibh deacrachtaí acu úinéireacht 
100% ar a n-áit chónaithe a bhaint amach, cothromas cíosa ina réadmhaoin a fháil agus aisíocaíochtaí ag leibhéil 
réasúnta a shocrú. Socraíodh na chéad chásanna Morgáiste go Cíos in 2019 freisin. Cuireadh ar chumas 3 úinéir 
tí a raibh deacrachtaí airgeadais móra acu fanacht ina dteach trí úinéireacht a aistriú go saorálach chuig an 
Údarás Áitiúil sa chaoi is go ndearnadh tionóntaí tithíochta sóisialta díobh.  
 
 

Soláthar 
Athbhunaíodh  Aonad Soláthair tiomnaithe i Márta 2017. Chabhraigh an tAonad go mór ceannaitheoirí a 
scileanna soláthair a fhorbairt agus tá uirlisí curtha ar fáil aige le go soláthróidh siad an luach is fearr agus is 
féidir sa réimse seo atá ag éirí níos casta agus níos dúshlánaí i gcónaí. Ó athbhunaíodh an tAonad, tá stór 
cuimsitheach de theimpléid chaighdeánacha agus doiciméid treorach curtha ar fáil aige le freastal ar na 
riachtanais chomhlíonta agus a chabhraíonn le ceannaitheoirí an luach is fearr agus is féidir a bhaint amach trí 
dhea-chleachtas soláthair. Rinneadh breis forbartha ar an struchtúr rialachais soláthair in 2019 nuair a 
bunaíodh an Grúpa Oibre Soláthair a áirítear foireann atá eolach ar sholáthar seirbhíse agus ar chleachtais 
soláthair ann, agus a dhíreoidh ar thionscnaimh straitéiseacha a fhorbairt sa straitéis soláthair. 
 
I rith 2019, chuir an tAonad Soláthair i gcomhar le hAonad Oiliúna agus Seirbhísí Tairiscintí na Rannóige, 
Seimineáir Oiliúna ar Fheasacht Soláthair ar fáil ar fud na heagraíochta. Nuashonraíodh an Beartas Soláthair in 
2019 freisin, agus cuireadh tús le Plean Soláthair Chorparáidigh 4 bliana nua 2020-2024 a fhorbairt a thiocfaidh 
le riachtanais soláthair na heagraíochta atá ag dul i méid. Leanfaidh an Rannóg Soláthair de rialachas 
corparáideach soláthair a fhorbairt agus de chláir oiliúna a chur ar fáil in 2020, chun soláthar dea-chleachtas a 
neartú agus tuilleadh forbartha a dhéanamh air ag gach leibhéal den Chomhairle. 
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Sliocht ó Dhréacht-Ráiteas Airgeadais Bliantúil 2019 
 

Sliocht de Dhréacht RAB 2019:         
Cuntas Ioncaim  2019  2018 
Caiteachas Iomlán  318,759,099  309,771,946 
Ioncam Iomlán  340,395,803  336,403,868 
Barrachas na bliana roimh Aistrithe  21,636,704  26,631,921 
Aistriú chuig Cúlchistí  -21,573,162  -26,586,873 
Barrachas / (easnamh) foriomlán don BHLIAIN  63,542  45,048 
Cúlchiste Oscailte @ 1 Eanáir 2019  7,388,625  7,343,576 
Cúlchiste Deiridh @ 31 Nollaig 2019  7,452,166  7,388,624 
    

   
    

   
       
Ráiteas ar an Staid Airgeadais  2019  2018 
Sócmhainní Seasta  7,290,573,420  8,183,070,649 
Obair ar siúl agus Réamhchostais    154,559,556  112,648,487 
Féichiúnaithe Fadtéarmacha  153,552,999  148,592,427 
Ráiteas ar an Staid Airgeadais      
       
Sócmhainní Reatha      
Stoc  558,825  599,167 
Féichiúnaithe Trádála agus Réamhíocaíochtaí  90,705,097  75,055,956 
Infheistíochtaí Bainc  185,876,481  182,628,887 
Airgead Tirim sa Bhanc  7,756,846  6,701,074 
Airgead Tirim faoi bhealach  38,660  52,672 
       
Iomlán na Sócmhainní Reatha  284,935,909  265,037,756 
       
       
Dliteanais reatha      
Rótharraingt Bhainc 

 0 
                               
- 

                         
-    

Creidiúnaithe agus Fabhruithe  131,806,004  121,870,459 
       
Glansócmhainní Reatha  153,129,905  143,167,297 
       
       
Creidiúnaithe (Suimeanna dlite tar éis níos mó ná bliain amháin)    
Iasachtaí Iníoctha  301,747,226  356,563,177 
Taiscí in-aisíoctha  17,444,892  18,516,954 
Eile  22,453,987  11,304,574 
       
   341,646,105  386,384,705 
       
Glansócmhainní  7,410,169,774  8,201,094,155 
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Bailiúchán Ioncaim 2019 (de réir Aguisín 7 RAB Neamhiniúchta 2019): 
 

  
Rátaí Tráchtála  Cíosanna & Blianachtaí 

Tithíochta 
Iasachtaí Tithíochta 

Méid Iomlán Dlite 132,871,944 20,183,196 9,222,833 
Iomlán Bailithe 123,284,692 19,661,925 5,956,352 
% Bailiúchán 93% 97% 65% 
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15. Oibríochtaí na gCeantar Bardasach & Forbairt Tuaithe  
 

Ceantair Bhardasacha 
Bunaíodh an Stiúrthóireacht Oibríochtaí na gCeantar Bardasach & Forbartha Tuaithe in 2014 chun an ról a 
dhéanfadh na Ceantair Bhardasacha i bhfreastal ar shaoránaigh Chontae Chorcaí a neartú. Cuireann na Ceantair 
Bhardasacha raon fairsing de sheirbhísí ar fáil lena n-áirítear maoir scoile, páirceáil i mbailte, rialú bruscair, 
glanadh sráideanna agus cothabháil reiligí agus clós spraoi. Chomh maith leis sin, tá na Ceantair Bhardasacha 
freagrach as tionscadail a chistítear trí scéimeanna cistithe náisiúnta a sholáthar lena n-áirítear an Scéim um 
Athnuachan Bhailte agus Sráidbhailte, an Scéim um Bonneagar Taitneamhachtaí Lasmuigh agus CLÁR. D’fhonn 
an chiste Leithdháilte Bhardasaigh Ghinearálta (LBG), leanadh de thacaíocht a thabhairt do bheagnach 600 
grúpa agus is sna catagóirí Deontais Taitneamhachta, Deontais Chaipitiúla agus Scéimeanna um Chonradh 
Pobail a bhí roinnt mhaith de na tionscadail sin. Tá an stiúrthóireacht comhdhéanta de Rannóg na nAiltirí, an 
tSeirbhís Leabharlanna agus an tSeirbhís Ealaíon.   
 

LGB= €1.7m 
Droichead na Bandan Cionn tSáile  €153,500 Mainistir Fhear Maí  €195,500 

Carraig Uí Leighin  €257,500 Cionn Toirc/Mala  €235,000 
An Cóbh  €208,000 Maigh Chromtha  €218,735 

Oirthear Chorcaí  €241,300 Iarthar Chorcaí  €200,100 
 

An Scéim um Chiste Caipitil 
Ghlac 46 eagraíocht páirt ann 
Caitheadh €604,000  
I measc na dtionscadal a cuireadh i gcrích, bhí clóis spraoi agus áiseanna pobail a fhorbairt. 
 
An Scéim um Chiste Taitneamhachtaí 
379 grúpa ó na 8 Ceantar Bardasach  
Caitheadh €577,935  
I measc na dtionscadal a cuireadh i gcrích, bhí trealamh a cheann ach do chlubanna/grúpaí agus áiseanna pobail 
a uasghrádú.  
 

Conarthaí Pobail  
Rinne an Chomhairle Conarthaí Pobail le 138 grúpa – Bailte Slachtmhara den chuid is mó 
Caitheadh €527,700  
Mar gheall ar na conarthaí sin, bhí Bailte Slachtmhara agus grúpaí pobail in ann tabhairt faoi oibreacha agus 
tionscadail mhionscála a chur le roinnt mhaith ceantar.  
 

Clár Aoisbhá Chontae Chorcaí 
Tá Comhairle Contae Chorcaí i gceannas ar Chlár Contae Aoisbhá Chorcaí agus déanann sí bainistiú air freisin. 
Faoina treoir, tugann Comhaontas Aoisbhá Chontae Chorcaí ceannairí sinsearacha ó na Gardaí, FSS, 
soláthraithe iompair, eagraíochtaí saorálacha, institiúidí tríú leibhéal, ceannairí aonair agus baill na Comhairle 
um Dhaoine Breacaosta Chontae Chorcaí le chéile. Tá an fhís chéanna ag na páirtithe leasmhara sin go léir, is é 
sin go gcuirfear feabhas ar chaighdeán maireachtála daoine breacaosta i gContae Chorcaí. 
 
I gcomhpháirt leis an gComhaontas Aoisbhá, déanann an Chomhairle um Dhaoine Breacaosta Chontae Chorcaí, 
a ndéanann Liz Maddox cathaoirleacht uirthi i gcomhar le Liz Downs, an Leas-Chathaoirleach, agus Christy 
Roche, Oifigeach Caidrimh Phoiblí, maoirseacht ar chur i bhfeidhm Straitéis Aoisbhá Chontae Chorcaí agus 
socraíonn sí clár tionscnamh aoisbhá sa Chontae. 
 
Cuireadh roinnt tionscnamh Aoisbhá chun cinn in 2019, agus eagraíodh imeachtaí abhcóideachta aoisbhá. Seo 
a leanas achoimre ar na himeachtaí sin: 
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• Tobpháircíní sa Chóbh, Cloich na Coillte, Mainistir Fhear Mhaí agus Baile Mhistéala  
• Rannpháirtíocht i Seachtain an Aosaithe Dhearfaigh  
• Aláraim Phearsanta do Dhaoine Breacaosta Bhaile Mhistéala – Tionscadal Píolótach  
• Tús curtha le Feachtas Cairde Cultúrtha 
• Ceiliúradh na Comhairle um Dhaoine Breacaosta i Meitheamh in Óstán Walter Raleigh, Eochaill  
• Tacaíocht leanúnach do 4 Bhaile Aoisbhá i gContae Chorcaí – Droichead na Bandan, an Cóbh, Baile 
Mhistéala agus Cionn tSáile  
• Forbairt leanúnach ar an Clár Gnóthas Aoisbhá 
• 4 Chruinniú den Chomhaontas Aoisbhá  
• 4 Chruinniú den Chomhairle um Dhaoine Breacaosta  
• Beartas agus Dearadh curtha i gcrích i ndáil le Spás Páirceála do Dhaoine Breacaosta  
• Cur chun cinn leanúnach de Leabharlann agus Gníomhaíochtaí Leabharlainne Aoisbhá  
• Cur chun cinn leanúnach de Sheirbhís Leabharlainne Taistil Chomhairle Contae Chorcaí  
• Deimhniú Aoisbhá ón Eagraíocht Dhomhanda Sláinte bronnta ag an Taoiseach, Leo Varadkar  
• Rannpháirtíocht i bhFeachtas Poiblíochta ‘Réidh don Gheimhreadh’ Chorcaí.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ceantar Bardasach Mhaigh Chromtha 
Athraíodh teorainn Cheantar Bardasach Mhaigh Chromtha tar éis na dtoghchán áitiúil i Meitheamh 2019. Ní 
áirítear an Bhlarna ann anois agus leathnaíodh an ceantar chun Maigh Chromtha a áireamh. Tá ceantair mar 
Chill Mhichíl, Tír Eiltín, Inse Geimhleach agus Baile an Óraigh anois faoi Cheantar Bardasach Mhaigh Chromtha. 
 

Ciste um Fheabhsú Sráidbhailte 2019 
Dáileadh Ciste 2019 ar Chill na hOmnaí/na hUamhanna agus socraíodh go dtabharfaí faoi oibreacha chun 
limistéar ar fhásach é a ghlanadh agus a fheabhsú le bealach siúl, plandú, binsí, etc. 

C-D: Christy Roche, Oifigeach Caidrimh Phoiblí na 
Comhairle um Dhaoine Breacaosta;  

Liz Maddox, Cathaoirleach na Comhairle um Dhaoine 
Breacaosta, agus Liz Downes, Leaschathaoirleach na 

Comhairle um Dhaoine Breacaosta. 

D’fhógair Comórtas Chontae Chorcaí um Dhearadh 
Tithíochta a Oireann do Dhaoine Aosta an buaiteoir sa 

chatagóir ag Gradaim Aitheantais & Gaisce 2019 Aoisbhá 
Éireann. 
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Scéim Péinteála 2019 
Tairgeadh an Scéim do Mhaigh Chromtha i mbliana (Radharc an Iarnróid, an Phríomhshráid, an Chearnóg agus 
Sráid an Chaisleáin) agus i mBéal Átha an Ghaorthaidh freisin ina raibh an-spéis sa Scéim. Tá 29 iarratas san 
iomlán ceadaithe (24 iarratas do Mhaigh Chromtha agus 5 cinn do Bhéal Átha an Ghaorthaidh) agus tá 
€21,446.38 geallta don Scéim. Tá 4 mhí ag na hiarratais a ceadaíodh chun na hoibreacha chur i gcrích. 
 

Ciste Pobail 2019 
Dháil comhaltaí Cheantar Bardasach Mhaigh Chromtha cistiú de €188,000 ar ghrúpaí agus eagraíochtaí éagsúla 
sa cheantar trí Chiste Pobail 2019.  
 

An Ciste um Feabhsú Bailte 2019 
Dháil Ceantar Bardasach Mhaigh Chromtha €100,000 ar thionscnaimh éagsúla sa Cheantar. Gach bliain tugtar 
cúnamh do Bhord Fiontar Ghleann na Laoi a chuireann suas soilse Nollag agus a eagraíonn Paráid na Féile 
Pádraig agus Féile Bhia an tSamhraidh. Chomh maith leis na himeachtaí sin, tugadh cúnamh chun feabhas a 
chur ar shiúlóidí Dhiméin an Chaisleáin agus an tsiúlóid ó Waterloo go dtí an Bhlarna. 
 

An Clár Caipitiúil Spóirt 
Ar an 20 Samhain, 2019, d’fhógair an tAire Ross na leithdháiltí réigiúnacha faoi Chlár Caipitiúil Spóirt 2019. 
Dáileadh €225,000 ar Chlub Lúthchleasaíochta Thiarna Mhúscraí le haghaidh halla spóirt faoi dhíon. 
 

Ceardlann ar Shócmhainní Turasóireachta Mhaigh Chromtha & Réigiún Lár Chorcaí a 
chur chun cinn 
Reáchtáil an chéad cheardlann de shraith cheardlann i Ríomh-Ionad Mhaigh Chromtha i mí na Nollag, 2019. Is 
é aidhm na gceardlann ná smaointe agus moltaí a ghiniúint i leith sócmhainní turasóireachta Mhaigh Chromtha 
agus Réigiún Lár Chorcaí a chur chun cinn. Bhí Séamus Heaney ó PureCork páirteach san imeacht sin. Toisc gur 
éirigh thar cionn leis, tá roinnt ceardlann eile pleanáilte do 2020. 
 

Laethanta Margaidh Mhaigh Chromtha 2019 
 

Bíonn trádáil mhargaidh ar siúl i 
Maigh Chromtha i rith na bliana. 
In 2019, rinne an Ceantar 
Bardasach óstáil ar Mhargadh na 
Nollag a mbíonn an-éileamh air i 
gcónaí. 
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Taispeántas & Imeacht ‘Free Market’ i Maigh Chromtha 
Seoladh ‘Free Market’ sa Veinéis in 2018. Is taispeántas ailtireachta agus 
tionscadal taighde leanúnach é a phléann an tábhacht a bhaineann le 
bailte margaidh beaga agus faoina bhfuil i ndán dóibh. Thug an ‘Free 
Market’ cuairt ar cheithre bhaile ar fud na hÉireann in 2019 agus ba é 
Maigh Chromtha ceann de na bailte a roghnaíodh. 
 
Rinneadh ceiliúradh, leis na pobail áitiúla, ar an ról tábhachtach atá ag 
margaí i saol pobal tuaithe agus pléadh an ról sin. Is é aidhm an 
tionscadail ‘Free Market’, a bhfuil foireann ailtirí agus dearthóirí i mbun 
coimeádaíochta air, ná an chearnóg mhargaidh tuaithe a chur chun cinn 
mar áit phoiblí ina ndéantar malartú sóisialta, polaitiúil agus cultúrtha, a 
bhfuil ról lárnach aige i gcomhtháthú pobail. Na cearnógacha margaí a bhí 

mar chroílár geilleagracha agus sóisialta na tuaithe in Éirinn tráth, tá laghdú mór ar a ról malartaithe agus 
cruinnithe sa lá atá inniu. Ba é aidhm an taispeántais ná comhrá agus smaointe a spreagadh faoi thodhchaí 
bailte agus eolas, smaointe, agus moltaí do bhailte a thiomsú agus iad ar chamchuairt. 
 

Gairdín na Sióg Mhaigh Chromtha 
D'oscail Bailte Slachtmhara Mhaigh Chromtha, 
le cúnamh ó Cheantar Bardasach Mhaigh 
Chromtha, Gairdín na Sióg don phobal in 2018. 
Tugadh faoi oibreacha móra ar Ghairdín na 
Sióg i rith 2019 chun an t-eispéireas a fheabhsú 
do chách. Cuireadh bothán gairdín álainn ann 
ar gné ghalánta é agus áit thábhachtach stórála 
chomh maith. Tá a lán gnéithe iontacha i 
ngairdín na sióg a ndéanann parthas do pháistí 
as. Is láthair phicnicí do theaghlaigh anois é a 
mbíonn an-éileamh air agus is áis do dhaoine 
de gach aois é.  
 

Múrphictiúir i Maigh Chromtha 
Cheadaigh Scéim um Pobail Chruthaitheacha Chomhairle Contae Chorcaí tionscadal múrphictiúr i Maigh 
Chromtha. Bhí dhá áitreabh i mbaile Mhaigh Chromtha i gceist leis an tionscadal: an chéad áitreabh ag 70 An 
tSráid Nua agus an dara háitreabh ag an mbealach isteach go dtí páirc an bhaile. Is cuid é de mhórthionscadal 
a phléann le hábhair stairiúla spéisiúla i saol an bhaile.  
 
Is é an t-ábhar don láithreán ar an tSráid Nua ná Caisleán Mhaigh Chromtha, gné mhór de stair an phobail. Is é 
an fhoinse ná grianghraf ó Bhailiúchán Lawrence sa Leabharlann Náisiúnta. Léiríonn an mórphictiúr grianghraf 
de Robert French i bhfráma óraithe ornáideach ar chúlra de pháipéar balla sómasach.   
 
Tá an dara tionscadal bunaithe ar an gclóca cochaill a chaith a lán ban sa 19ú haois. – éadach dubh le cochaill 
a raibh líneáil síoda nó sróil uirthi agus a rinneadh i Maigh Chromtha. Is é an cúlra ná téacs lámhscríofa ó 
chóipleabhar scoile na 1930idí a fuarthas ó chartlann scoileanna Dhúchas ina bhfuil cur síos simplí ar an gclóca, 
scríofa ag Seán Ua Conchubhar ó Bhaile Mheasaigh. 
 
 

Ceantar Bardasach Charraig Uí Leighin 
Athraíodh teorainn Cheantar Charraig Uí Leighin tar éis na dtoghchán áitiúil i mí na Bealtaine 2019. Ní áirítear 
Baile an Chollaigh ann anois agus leathnaíodh an ceantar chun Bun an Tábhairne a áireamh. Tá ceantair mar 
Béal Átha an Cheasaigh, Baile Garbháin agus Droichead an Mhionnáin faoi Cheantar Bardasach Charraig Uí 
Leighin anois. 
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Crios Aclaíochta Charraig Uí Leighin 
Toisc go bhfuarthas nithe ar phraghas níos lú ná an buiséad, bhí Comhairle Contae Chorcaí in ann an fuílleach 
ón gcistiú caipitiúil do chomharthaíocht agus troscán sráide Ghlasbhealach Chuan Chorcaí a chaitheamh ar 
threalamh callaistéinice a shuiteáil ag tús an tsiúlbhealaigh ó Charraig Uí Leighin go Bun an Tábhairne. Dáileadh 
an cistiú in 2018 agus cuireadh na hoibreacha i gcrích go luath in 2019 de chostas €29,500. 
 
 

 

Athnuachan Bhailte & Sráidbhailte 
Bhain an Pasáiste leas as an scéim um athnuachan bhailte agus sráidbhailte in 2019. Ba é ceann de na 
tionscnaimh ná pontún agus saoráidí poiblí leithris agus ceatha a sholáthar a raibh costas de thart ar €85,000 
orthu. Is féidir le soithigh éagsúla lena n-áirítear canúnna agus cadhcanna teacht ar an gceantar anois mar 
gheall ar an bpontún. Agus toisc go bhfuil rochtain dhíreach ón sráidbhaile ann anois is acmhainn luachmhar é 
le haghaidh cónaitheoirí an Phasáiste agus cuairteoirí chuige araon. Chuir an aimsir moill ar an obair ag 
deireadh 2019 agus táthar ag súil leis go mbeidh na hoibreacha struchtúrtha deiridh ar an bpontún i gcrích go 
luath. 
 

An Ciste um Fhorbairt Bhailte 
Dáileadh Ciste um Fhorbairt Bhaile 2019 ar roinnt tionscadal lena n-áirítear tacaíocht do Pharáid na Féile 
Pádraig, scéim péinteála sráid-dreacha, soilse féile, soilsiú poiblí, oibreacha cosáin, tacaíocht do ghrúpaí pobail 
agus spóirt, agus mionoibreacha forbartha baile. Ba é buiséad an chiste ná €141,000 agus dáiltear é mar seo a 
leanas: 

Catagóir Suim Nóta 
Féilte Lá Fhéile Pádraig €14,982.42  

Scéim Péinteála Sráid-dreacha €10,152.25  

Oibreacha Cosáin  €34,708.30 An Ardcharraig 
Soilse Bhaile an Chollaigh €18,185.55  

Soilse Féile €12,347.24 Carraig Uí Leighin, Dúghlas, an Pasáiste & an 
Tóchar 

‘Passage West Creates’ €2,500.00  

Trealamh  €199.95 An tSean-Reilig sa Phasáiste 
Comharthaí €49.20 Plaic Bhealach na hAbhann  
Músaem an Phasáiste €1,407.58 Buiséad cothabhála do 2020 
TF €282.90 Córas Slándála SIM do Mhuiríne an Phasáiste  
Cuairt ó King Island  €185.36  

Soilsiú Poiblí €20,000.00  

Oifig an Cheantair €25,999.25  
 €141,000.00  
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An Ciste um Fheabhsú Sráidbhailte 2019  
Cuireadh oibreacha de chostas €40,000 i gcrích i Rinn an Scidígh faoi Scéim um Fheabhsú Sráidbhailte 2019. Ba 
iad na príomhoibreacha a rinneadh ná feabhas a chur ar an gcosán ar Priests Avenue, feabhas ar an nascadh 
cosáin idir Yarra agus Gobby, agus comharthaí geata agus rabhaidh ghealánacha scoile gar do Scoil Náisiúnta 
Rinn an Scidígh. 
 

An Scéim um Athnuachan Bhailte agus Sráidbhailte 
Rinn an Scidígh: Faoi Scéim um Athnuachan Bhailte agus Sráidbhailte 2019, dáileadh €100,000 ar Rinn an 
Scidígh. Tá Comhairle Contae Chorcaí ag obair le Comhlachas Cónaitheoirí Rinn an Scidígh freisin ag fiosrú cistiú 
breise ó dheontais SEAI trí Mhol Fuinnimh Chorcaí a fháil chun cur leis sin. Bainfear úsáid as an leithdháileadh 
chun Ionad Pobail Rinn an Scidígh a athchóiriú lena n-áirítear: 

• Éifeachtúlacht fuinnimh a fheabhsú   
• Fuinneoga nua a chur ann  
• Inrochtaineacht a fheabhsú 
• Ná hurláir agus na háiseanna cistine a uasghrádú  

 
Bun an Tábhairne: Aontaíodh comhaontú cistithe leis an Rannóg Forbartha Tuaithe agus Pobail go gcuirfear 
€40,000 ar fáil do Chomhairle Contae Chorcaí le haghaidh tuarascála measúnachta ar cé chomh is indéanta 
atá tograí tionscadail Bhun an Tábhairne a cuireadh ar aghaidh faoi Scéim 2019 um Fheabhsú Bailte agus 
Sráidbhailte. Clúdóidh an cistiú sin suas le 80% den mheasúnacht timpeallachta/staidéar indéantachta, agus 
tá an táirge deireanach ceaptha a bheith mar tháirge taispeána nó tionscadal píolótach de chur chuige uilíoch 
i leith na measúnachtaí timpeallachta/staidéar indéantachta a dhéantar faoi na scéimeanna cistithe sin. Tá an 
tuarascáil sin le bheith i gcrích faoi dheireadh 2020. 
 

Oibreacha um Athnuachan Sráidbhailte 
Rinn an Scidígh: Eagraíodh roinnt cruinnithe in 2019 chun pleananna a chur chun cinn do bhreis oibreacha chun 
an sráidbhaile a athnuachan i Rinn an Scidígh a chisteoidh Comhairle Contae Chorcaí, agus don Chiste um 
Shochar Poiblí de €1m a d’eascair as Cead Pleanála Chuan Chorcaí. Tá suirbhéanna teicniúla déanta agus tá 
foireann an Cheantair Bhardasaigh ag plé pleananna feabhsúcháin le hailtirí na Comhairle. Tá cruinnithe agus 
gníomhartha eile beartaithe do 2020. 

 
Halfway: Bhuail Oifigí Comhairle le cónaitheoirí Halfway ar an 25 Deireadh Fómhair, 2019, chun dul tríd na 
feabhsúcháin ríochta poiblí atá beartaithe. Is éard atá i gceist leis na hoibreacha beartaithe ná nascacht do 
choisithe ó eastát tithíochta an Bruach, feadh an L231 ag síneadh le Stáisiún na nGardaí, thar Ramble Inn, thar 
eastát tithíochta Gleann Buí go heastát tithíochta Casán Doire.    
 

Sráid-dreach/ Scéim Péinteála 
Tairgeadh an Scéim Péinteála do cheantair sa Phasáiste, i Rinn an Scidígh agus i gCarraig Uí Leighin (bhí ceantair 
ar aistríodh iad go Comhairle Cathair Chorcaí ó shin – Baile an Chollaigh agus Dúglas – in ann cur isteach ar an 
scéim go dtí go déanach i mí na Bealtaine 2019). Bhí tionóntaí nó úinéirí foirgneamh in ann deontais a fháil de 
50% nó níos lú den chostas ar aghaidheanna sráide a phéinteáil, agus bhí tionóntaí/úinéirí foirgneamh i lár 
bailte in ann cur isteach ar 50% nó níos lú den chostas ar chomharthaí a ionadú le ‘comharthaí den chineál 
oidhreachta’. Bhí ceithre mhí ag na hiarratais a ceadaíodh chun na hoibreacha a chur i gcrích agus íocaíochtaí 
a éileamh. Ceadaíodh 18 iarratas agus gealladh €10,152, 25 le haghaidh na scéime. 
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Siúlbhealach ó Charraig Uí Leighin go Bun an Tábhairne 
Rinneadh loitiméireacht ar shoilse poiblí sa chaoi is go raibh siad gan tairbhe ina diaidh, ar an siúlbhealach ó 
Charraig Uí Leighin go Bun an Tábhairne go luath in 2019. D’aontaigh a bhaill i Meán Fómhair 2019 go gcuirfí 
soilse nua ar an bpíosa sin den siúlbhealach. Rinne conraitheoir soilse an tsuiteáil saor in aisce in 2019. 
 

Raon Reatha Pobail i bPáirc Charraig Uí Leighin 
Foilsíodh doiciméid tairisceana ar Raon Reatha Charraig Uí Leighin ar an ardán ríomhthairisceana faoi 
dheireadh 2019. Ceapadh conraitheoir ina dhiaidh sin ach tá teocht talún níos mó ná 12 céim Celsius ag teastáil 
chun ábhar an raon reatha a shuiteáil. Tá moill ar chur i gcrích an raoin reatha mar gheall air sin, mar tá an 
conraitheoir ag brath ar aimsir níos fearr. 
 

Páirc Réigiúnach Bhaile an Chollaigh 
Sular aistríodh é go Comhairle Cathair Chorcaí i Meitheamh 2019, bhí Comhairle Contae Chorcaí ag obair ar 
Pháirc Réigiúnach Bhaile an Chollaigh a leathnú chun go n-áireofar struchtúir eile ó na sean-Mhuilte Púdair 
Gunna inti agus ag cur síneadh leis an gcosán ó oirthear na páirce chuig eastát Fionn Laoi, ag nascadh na páirce 
le beagnach 20 acra de thailte taitneamhachta a bhfuil plandaí curtha ann. 
 

Scéim um Chiste Caipitil 2019 
Dáileadh €102,000 san iomlán ar thionscadail faoin scéim um chiste caipitil in 2019. Bronntar an scéim, atá ar 
fáil do ghrúpaí agus eagraíochtaí áitiúil spóirt agus pobail, chun tabhairt faoi oibreacha bonneagair a chuirfidh 
feabhas ar rogha nó caighdeán na n-áiseanna sa cheantar. 
 
Rinneadh na leithdháiltí seo a leanas ón gciste sin in 2019:  

• Leithdháileadh €25,00 ar Chlub CLG an Phasáiste chun páirc Astro agus an t-imfhálú agus soilsiú a 
ghabhann léi a fhorbairt 

• Tugadh €20,000 do Chumas Éireann chun tíleanna a chur ina linn snámha.   
• Tugadh €11,000 do Chlub Leadóige Bhaile na Manaigh chun tuilsoilse a fháil don chlub.  

 
Bhronn Chomhairle Contae Chorcaí maoiniú faoin scéim do na tionscadail seo a leanas roimh an aistriú teorann 
i Meitheamh 2019:  

• Tugadh €14,000 do Chlub Haca agus Cruicéid Harlequins chun dromchla na páirce a athchóiriú.  
• Fuair Club CLG Dhúglais €14,000 le hoibreacha a dhéanamh ar shiúlbhealach agus tochaltáin 

riachtanacha. 
• Tugadh €18,000 do Chomhlachas Pobail Dhúglais chun ardaitheoir a shuiteáil. 

 

Scéim Conarthaí Pobail 
Tá Scéim Conarthaí Pobail Chomhairle Contae Chorcaí ainmnithe do ghrúpaí Bailte Slachtmhara a oibríonn le 
Comhairle Contae Chorcaí ar oibreacha agus tionscadail áitiúla a chuirfidh feabhas ar na ceantair ina 
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bhfeidhmíonn na grúpaí sin. De ghnáth is oibreacha iad a dhéantar arís agus arís eile atá i gceist mar spás 
oscailte a chothabháil, bailiú bruscair agus feabhsú timpeallachta, ach áiríonn an ciste tionscadail aonuaire 
freisin nach bhféadfaí tabhairt fúthu gan breis maoiniú a fháil. 
Leithdháileadh €83,500 ar ghrúpaí Bailte Slachtmhara ar fud Cheantar Bardasach Bhaile an Chollaigh-Charraig 
Uí Leighin/Charraig Uí Leighin. Rinneadh na leithdháiltí seo a leanas: 

• Fuair Bailte Slachtmhara Bhaile an Óraigh/Thobar an Iarla €7,000 le caitheamh ar phlandaí a thaitníonn 
le pailneoirí a chur (ag teacht le Plean Pailneoirí Uile-Éireann 2015–2020) agus crainn a bhaint, ag dul i 
ngleic le fadhbanna sábháilteachta, agus iad a ionadú le crainn a thaitníonn le pailneoirí. 

• Tugadh €18,000 do ghrúpa Bailte Slachtmhara Charraig Uí Leighin in 2019 chun limistéir phoiblí a 
fheabhsú. I measc na n-oibreacha a bhí beartaithe, bhí suiteáil chomharthaíochta (plaic do ghairdín 
1916 agus treochomharthaí i bPáirc an Phobail), feabhas a chur ar limistéar na madraí uisce ag 
Droichead Abhainn na Baoi, ceapach rosán a chur i bPáirc an Phobail, ceapacha ardaithe plandaí inite 
agus ceapacha gairdín a chur i gcoimpléasc an phobail, chomh maith le piocadh bruscair agus 
cothabháil ghinearálta. Caitheadh maoiniú freisin ar Thuarascáil Bhithéagsúlachta a chur i gcrích le 
SECAD. 

 
 
• Fuair Grúpa Bailte Slachtmhara an Phasáiste €9,500 dá ghníomhaíochtaí.  

 
Roimh an aistriú teorann i Meitheamh 2019, tugadh maoiniú faoin scéim seo do Chomhairle Contae Chorcaí i 
leith na ngrúpaí Bailte Slachtmhara seo a leanas: 

• Bailte Slachtmhara Bhaile an Chollaigh: €18,000 chun roinnt oibreacha a chur i gcrích.  
• Bailte Slachtmhara Dhúglais: €17,000 le haghaidh oibreacha lena n-áirítear crainn a chur, bothán 

stórála a cheannach, plandaí agus soithigh phlandaí nua, agus oibreacha tírdhreachtaithe ginearálta. 
• Coiste Bailte Slachtmhara Chomhlachas Pobail an Tóchair: €14,000 chun cur le hoibreacha a rinneadh 

le cuma níos chomhionainne a chur ar an gceantar 
 

An Scéim um Dheontais Taitneamhachtaí 2019 
• Fuair Sochaí Cheoil Charraig Uí Leighin €1,500 i gcomhair feisteas agus bonn. 
• Fuair Comhlachas Pobail Bhaile an Óraigh €3,400 i gcomhair comharthaí agus ealaíne don phobal. 
• Fuair Club CLG Bhaile an Óraigh €6,000 i gcomhair cuaillí agus béal cúil. 
• Fuair Comhlachas Cónaitheoirí Broadale €1,500 i gcomhair tírdhreachtú. 
• Fuair Comhlachas Cónaitheoirí Charraig Uí Leighin €8,500 chun geata tuile agus ábhar urláir a shuiteáil 

sa seomra folctha.  
• Tugadh €3,000 do Chéad Freagróirí Pobail Charraig Uí Leighin i gcomhair oibreacha agus nithe eile lena 

n-áirítear teileafón, both, caibinéad, etc. 
• Fuair Bothán na bhFear Charraig Uí Leighin €5,700 chun ‘barrthógáil’ cruach a mhaisiú. 
• Fuair Bailte Slachtmhara Charraig Uí Leighin maoiniú faoi Scéim Deontais Taitneamhachtaí freisin chun 

binsí picnice, aonaid taispeána agus comharthaí a shuiteáil.  
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• Fuair Comhlachas Cónaitheoirí Herons Wood (Carraig Uí Leighin) €1,500 i gcomhair plandaí agus tor 
chun an tírdhreachtú a feabhsú. 

• Tugadh €2,600 do Ghrúpa Freagróirí an Phasáiste agus Bhaile an Mhanaigh chun dífhibrileoirí, pillíní 
agus batairí a cheannach.  

 
Roimh an aistriú teorann i Meitheamh 2019, tugadh maoiniú faoin scéim seo do Chomhairle Contae Chorcaí i 
leith na ngrúpaí seo a leanas: 

• 75ú Grúpa Gasóg Ghort Phroinsias-na Gráinsí: €1,000 i gcomhair trealaimh gasógaíochta 
• Club Sacair Bhaile an Chollaigh: €2,700 i gcomhair oibreacha dín. 
• Madraí Treorach do na Daill in Éirinn: €6,700 i gcomhair siúlóide traenála nua. 
• Club ceamara Bhaile an Chollaigh: €400 i gcomhair trealaimh. 
• Club Iománaíochta agus Peile Bhaile an Chollaigh: €5,000 i gcomhair oibreacha athchóirithe. 
• Bailte Slachtmhara Bhaile an Chollaigh: €800 chun gineadóir, caidéal agus lomaire faiche nua a 

cheannach. 
• Grúpa Ceoil Citadel: €500 i gcomhair uirlisí ceoil. 
• Bothán na bhFear Dhúglas-Ghort Phroinsias: €2,900 i gcomhair ceamaraí agus soilsithe slándála. 
• Ionad Spóirt an Gharraí Dhuibh: €4,800 i gcomhair scórchláir dhigitigh. 
• Comhlachas Cónaitheoirí Manor Hill: €800 i gcomhair tírdhreachtú. 
• Comhlachas Cónaitheoirí Palmbury Orchard: €300 i gcomhair séidire duilleog 
• Comhlachas Cónaitheoirí Thornbury Heights: €3,700 i gcomhair tírdhreachtú. 
• Fondúireacht an Gheata Thiar: €3,000 i gcomhair cairpéad babhlála. 

 

An Pasáiste/King Island 
Bhí ceiliúradh tábhachtach ag Músaem Mara an Phasáiste i rith an tsamhraidh nuair a síníodh comhaontú 
cairdis le King Island. Tá nasc stairiúil idir King Island agus Corcaigh, is é sin gur chuaigh an Neva, a raibh 
daoránaigh agus paisinéirí Éireannacha air, go tóin poll amach ó chósta an oileáin i 1835.  Tá an t-aon ghiota 
fágtha den long ar taispeáint i Músaem King Island. 

 
Thug na cuairteoirí ó King Island dealbh do Mhúsaem Mara an Phasáiste a rinne an t-ealaíontóir Tasmánach, 
Catherine Singer. Is dealbh in ómós na ban agus na bpáistí a bhí ar bord an Neva í agus tá sí déanta as macralgaí 
a baineadh gar don áit a ndeachaigh an long go tóin poill. Shínigh an Clr. Séamus McGrath, Cathaoirleach an 
Cheantair Bhardasaigh, an comhaontú. Is é aidhm an chomhaontaithe ná comhthuiscint a chothú agus a 
fhorbairt agus chun dáimh bhuan chultúrtha de mheas agus cairdeas a fhorbairt idir muintir na Tasmáine agus 
muintir Chorcaí. 
 

Ceantar Bardasach an Chóibh 
Athraíodh teorainn Cheantar Bhardasach an Chóibh i ndiaidh na dtoghchán áitiúil i mí na Bealtaine, 2019. 
Aistríodh ceantair mar Phurláin Chathair Chorcaí Theas (i.e. Barnavarra agus an Bóthar Nua), Gleann Maghair, 
Paidhc na gCiarraíoch, an Cloichín, Crois an Fhaoitigh, Ráth Chuanna agus an Choill Ard go Cathair Chorcaí. 
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Aistríodh an Gleanntán go Ceantar Bardasach Mainistir Fhear Maí; aistríodh Cnocán na Biolraí, áfach, chuig 
Ceantar Bardasach an Chóibh.  
 

An Ciste um Fheabhsú Sráidbhailte 
Bronnadh an Ciste um Fheabhsú Sráidbhailte ar an nGleanntán in 2019,. Thug an Comhlachas Pobail faoi na 
hoibreacha seo a leanas: soithigh phlandaí agus suíocháin nua, múrphictiúir agus mapaí éagsúla a shuiteáil, 
chomh maith le roinnt ballaí cloiche a dheisiú agus cosán a chur síos i Craig’s Field. 
 

An Scéim Péinteála 
Fuarthas 10 n-iarratas san iomlán ó ghnóthais sa Chóibh agus i gCarraig Thuathail ar Scéim Péinteála na bliana 
agus chuathas ar aghaidh le 8 gcinn acu. Leithdháileadh €10,650 san iomlán don scéim. 
 

Ciste Pobail agus Ciste um Fhorbairt Bhailte 2019 
Leithdháileadh €208,000 san iomlán faoi Chiste Pobail 2019 agus tháinig €135,000 ón gCiste um Forbairt 
Bhailte. Thug na cistí éagsúla cúnamh do réimse leathan de ghrúpaí áitiúla, spóirt, cultúrtha agus ealaíon ar fud 
an Cheantair Bhardasaigh. Cabhraíonn an ciste le grúpaí áitiúla pobail agus spóirt a n-áiseanna a uasghrádú trí 
dheontais chaipitil mhóra de €50,000 san iomlán le haghaidh 5 thionscadal agus conarthaí pobail de €14,950 
chun eastáit tithíochta a fheabhsú agus a chothabháil ar fud an Cheantair Bhardasaigh. Thacaigh deontais ón 
gCiste Taitneamhachtaí de €89,000 san iomlán le soilse Nollag a chur suas sa Chóibh, i gCarraig Thuathail agus 
i nGleann Maghair agus le paráidí na Féile Padraig i gCarraig Thuathail agus i nGleann Maghair. Bhí an Ceantar 
Bardasach an-sásta tacú le roinnt féilte sa Chóbh, lena n-áirítear ‘Cobh Summer Swing’, an t-imeacht ‘Vitality 
Cobh’, Regatta Mhuintir an Chóibh, Séasúr Ceadail Chlogra an Chóibh, Féile Ucailéile an Chóibh, Féile 
Pholannach-Éireannach, ‘Ball Roll’ Chnoc na Beairice, agus ‘Cobh Readers and Writers Festival’. Thacaigh an 
Ceantar Bardasach le Club Leadóige Léana & Cróice Rushbrooke Lawn a bhí a cheiliúradh 150 bliain acu in 2019, 
agus le himeacht ‘Park Run’ do pháistí a chur ar bun. 
 
Tacaíonn an Ceantar Bardasach le grúpaí Bailte Slachtmhara éagsúla: an Cóbh (buaiteoir an Bhoinn Óir don 
chúigiú bliain as a chéile); Carraig Thuathail; an Gleanntán; Cnoc Rátha; an tOileán Beag; an Teampall Geal & 
Waterloo. 
 

Ionad Bhogach Oileán an Harpúraigh 
Tá na hoibreacha a bhí clúdaithe le deontas ón Scéim um Bonneagar Taitneamhachtaí Allamuigh curtha i gcrích. 
Cuireadh Conair Dhúlra nua ann agus cuireadh an dara folachán éanbhreathnóireachta suas ar an oileán. Tá 
conair siúil chiorclach de 2km ar an oileán anois. Caitheadh €166,000 san iomlán ar an tionscadal sin in 2019. 
Chomh maith leis sin, rinne saorálaithe ó Bhothán na bhFear sa Ghleanntán 2,250 uair an chloig oibre ar an 
oileán. 
 

Comharthaí Conair Bhaile Oidhreachta 
Bhí leithdháileadh de €10,000 sa Chiste um Fhorbairt Sráidbhailte leis na comharthaí Conair Bhaile Oidhreachta 
a dheisiú. Cuireadh na comharthaí sin suas níos mó ná 10 mbliana ó shin le páirt-mhaoiniú ó Fháilte Éireann. 
D’aontaigh na comhaltaí freisin go dtabharfaí maoiniú do chomhartha ag Radharc an Iarthair ar iarratas ó 
Choiste Chuimhneachán 1916 an Chóibh.  
 

Margaí & Aonaigh 
Éascaíonn an Ceantar Bardasach leis an Margadh Feirmeoirí áitiúil agus le roinnt Margaí agus Aonaigh 
Samhraigh trí Pháir John F. Kennedy a chur ar fáil faoi cheadúnas. Eisíodh na ceadúnais seo a leanas in 2019: 
Eisíodh na ceadúnais seo a leanas in 2019: 

Corrthrádáil  5 Úsáid na Páirce 9 Aonach Siamsaíochta 2 Bord & 
Cathaoireacha 

2 

Margadh 
Feirmeoirí 

1 Trádáil 
Ghluaisteach 

1 Tae & Caife (Promanáid) 1   
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Saoráid do Veaineanna Campála 
Tá an-éileamh ar an tsaoráid pháirceála do veaineanna campála agus tagann 
cuairteoirí in éadan a chéile inti, idir thurasóirí inmheánacha agus turasóirí 
eachtracha. Tá 30 spás páirceála san iomlán curtha ar fáil i gcarrchlós Five Foot 
Way a bhfuil radharc uaidh ar Chuan Chorcaí.  
 

Comórtas Ealaíne na Scoileanna 2019 
D’aontaigh comhaltaí tofa Cheantar Bardasach an Chóibh go gcuirfí maoiniú ar 
fáil do Chomórtas Ealaíne na Scoileanna faoin téama cur i gcoinne salú ag 
madraí. Ghlac 375 páiste bunscoile ón gCóbh páirt sa chomórtas. Roghnaíodh 
gearrliosta de 5 iontráil le húsáid i bhfeachtas feasachta agus cuireadh 
comharthaí a raibh na saothair ealaíne ón 5 iontráil orthu suas timpeall an 
bhaile. Bhí an bua ag Lily Burke ó Bhunscoil Náisiúnta Mhuire sa Chóbh  
 

Ceantar Bardasach Cheann Toirc/Mhala 
Tar éis na dtoghchán áitiúil i mí na Bealtaine 2019, athraíodh teorainn Cheantar Bardasach Cheann 
Toirc/Mhala, ag cuimsiú an dá Thoghcheantar Mala agus Ceann Toirc. Aistríodh Sráid an Mhuilinn go Ceantar 
Bardasach Mhaigh Chromtha agus tá méadú anois ar ár gceantar agus an Ráth agus na ceantair máguaird, 
Greanach agus an Ráth Dhubh, ann anois. 
 

 Ciste 2019 um Fheabhsú Sráidbhailte 
Leithdháileadh Ciste 2019 ar Bhaile Deasumhan le haghaidh oibreacha ríochta 
poiblí ar an sráid-dreach. Rinneadh an baile a athchóiriú, rud a chur feabhais 
mhóir ar chúrsaí sábháilteachta agus taitneamhachta sa limistéar a 
uasghrádaíodh.  
 
 
 
 
 
 

Scéim Péinteála 2019  
Díríodh ar Áth Trasna i mbliana faoin scéim sráid-dreacha, péinteála, 
comharthaíochta agus feabhsúcháin. Leanadh den scéim i mbailte eile freisin 
inár ceadaíodh níos mó ná 40 iarratas. 
 
 
 
 
 

Ciste Pobail 2019 
Leithdháil comhaltaí Cheantar Bardasach Cheann Toirc/Mhala €235,000 ar ghrúpaí agus eagraíochtaí éagsúla 
trí Chiste Pobail 2019. Cabhraíonn an ciste seo le grúpaí saorálacha saoráidí a chur ar fáil agus feabhas a chur 
ar shaoráidí. 
 
Iarratas amháin ar an Scéim um Chiste Caipitil de €10,000 san iomlán  
57 iarratas ar an Scéim Ciste Taitneamhachta de €57,100 san iomlán  
24 iarratas ar Chonarthaí Pobail de €167,900 san iomlán 
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Ciste 2019 um Fhorbairt Bhailte  
 
Leithdháil Ceantar Bardasach Cheann Toirc/Mhala 
€131,000 ar thionscnaimh agus imeachtaí éagsúla 
inár mbailte in 2019; cuireadh obair ríochta poiblí 
chun cinn sa Ráth freisin ar leithdháil Ceantar 
Bardasach Mhainistir Fhear Maí maoiniú di níos 
luaithe sa bhliain. I measc na rudaí a rinneadh bhí 
Féile na Cásca, Imeachtaí Chaisleán Mhala i rith na 
bliana, agus soilse agus comharthaíocht Nollag. 
Maoiníodh seomra ranga faoin aer in Áth Trasna, 
cuireadh oibreacha ríochta poiblí i gcrích i gCill na 
Mallach agus Ceann Toirc chomh maith le clós 
spraoi sa Ráth. Eagraíodh an comórtas, 
‘Communities in Bloom’, a éiríonn go hiontach leis 
i gcónaí agus a thugann aitheantas d’iarracht pobail 
chun spásanna poiblí a fheabhsú agus a 
chothabháil. 
 
D'fhorbair Ceantar Bardasach Cheann Toirc/Mhala, i gcomhar leis an Rannóg Ailtirí, cuaillí comharthaíochta 
bóthair nua don West End agus don N72, Navigation Road. 

 
 

Clós Spraoi na Rátha 
Rinneadh uasghrádú ar Chlós Spraoi na Rátha ar chostas €129.980.42 lena n-áirítear CBL. Ar na hoibreacha a 
rinneadh sa chlós spraoi atá i bPáirc Bhaile na Rátha, bhí:  
 

• An chlós spraoi sóisearach agus an 
clós spraoi sinsearach a chur le chéile 
in aon limistéar spraoi amháin. 

• Trealamh nua a sholáthar & a 
shuiteáil 

• An trealamh spraoi a bhí ann a 
ghlanadh agus a athchóiriú 

• An dromchla spraoi a fheabhsú trí 
dhromchla bog nua a chur ann 

• Imfhálú nua a chur timpeall ar an 
gclós spraoi 

• Suíocháin nua a chur ann 
• Rochtain siúil ó charrchlós an bhaile to dtí an clós spraoi a fheabhsú 

 

Maoiniú do Cheantar Bardasach Cheann Toirc/Mhala 
Fuair Ceantar Bardasach Cheann Toirc/Mhala leithdháiltí cistithe ón rialtas láir ar cuireadh cistí ó Chomhairle 
Contae Chorcaí leo. D’éascaigh an cúnamh sin leis na tionscadail seo a leanas. 
 

Deontais Náisiúnta um Athnuachan Bhailte agus Sráidbhailte 
D’éirigh le Ceantar Bardasach Cheann Toirc/Mhala maoiniú a fháil le haghaidh dhá scéim um fheabhsú ríochta 
poiblí tar éis obair mhór a dhéanamh le pobail, ailtirí agus stiúrthóireachtaí bóithre ar phleanáil chuid 8. Fuair 
an scéim i nDrom Átháin €142,500 agus fuair an scéim i mBaile Deasumhan €150,000 a chuirfidh feabhas mór 
ar chúrsaí sábháilteachta agus ar an ríocht poiblí do na pobail sa dá cheantar. 
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Deontas Náisiúnta um Chaitheamh Aimsirí Allamuigh 
Tá Ceantar Bardasach Cheann Toirc/Mhala ag obair ar chreatphleananna maidir le líonra páirceanna 
comhtháite, taitneamhacht shuntasach agus seirbhísí fáilte turasóireachta le haghaidh Páirc Chaisleán Mhala, 
Páirc Bhaile Mhala agus Páirc an Tí Spa. Áirítear iontu sin an fhéidearthacht gairdíní agus an tírdhreach stairiúil 
a bhaineann le Caisleán Mala atá ann cheana féin a fhorbairt i dteannta Pháirc Bhaile Mhala agus Páirc an Tí 
Spa. 
 
D’éirigh le Ceantar Bardasach Cheann Toirc/Mhala deontas de €200,000 a fháil ó Chiste 2018 um Bonneagar 
Taitneamhachtaí Allamuigh de chuid na Roinne Forbartha Tuaithe agus Pobail. Chuir Comhairle Contae Chorcaí 
fuílleach an mhaoinithe ar fáil don tionscadal tábhachtach seo le haghaidh Páirc Bhaile Mhala. 
 
 

Caipiteal Spóirt 
Fuair Ceantar Bardasach Cheann Toirc/Mhala deontas caipitil spóirt chun an limistéar ilúsáide cluichí a 
athdhromchlú, trealamh gleacaíochta allamuigh a shuiteáil, agus imfhálú nua agus claí dúchasach a chur 
timpeall an láithreáin. 

 
 
Tionscadail Eile 
(A) Tailte Chaisleán Mhala: Ceadaíodh Cuid VIII den Iarratas Pleanála ar ghairdíní daingne a fhorbairt ar an 
taobh thuaidh de Theach Chaisleán Mhala, feabhas a chur ar rochtain an phobail ar thailte an chaisleáin, agus 
clós spraoi ionchuimsitheach do pháistí a mbeidh téama nádúrtha aige a chur ann chomh maith leis na 
hoibreacha láithreáin & tírdhreachtaithe a ghabhfaidh leis. 
(B) Bóthar Faoisimh Cheann Toirc: D’éirigh le hiarratas Cheantar Bardasach Cheann Toirc/Mhala ar Mhaoiniú 
Athghiniúna Tuaithe de €619,600 le haghaidh Bhóthar Faoisimh Cheann Toirc. Is é costas iomlán an tionscadail 
ná €996,000.   
(C) Clárchosán Mhala: Cuireadh tús le Clárchosán Mhala a chur ar Dhroichead Mhala trasna na hAbhann Móire. 
Is do rothaithe agus coisithe an clárchosán seo a bheidh scoite ón mbóthar carrbhealaigh. Neartóidh an 
clárchosán an nasc idir ceantar cónaithe theas Mhala agus lár tráchtála an bhaile agus na páirceanna. 

 
(D) An Teach Spa a Uasghrádú: Thosaigh Ceantar Bardasach Cheann Toirc/Mhala ar oibreacha athchóirithe 
agus deisithe ar an Teach Spa i Mala. I measc na n-oibreacha atá ar siúl tá: 

• Fuinneoga cáisminte adhmaid agus doirse nua a shuiteáil 
• An obair chloiche seachtraí a athphointeáil 
• Deisiúcháin ar na slinnte dín agus na loig luaidhe 
• Earraí uisce bháistí a shuiteáil 
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• Áirítear bac radóin a fheistiú sa chonradh 
• Áirítear uasghrádú an tsreangaithe agus na bhfeisteas leictreachais sa chonradh 
• Áirítear péinteáil inmheánach agus seachtrach sa chonradh 

(E) Balla Teorann Reilig Mhuire: D’eagraigh Ceantar Bardasach Cheann Toirc/Mhala, i gcomhar le Bailte 
Slachtmhara Mhala agus Paróiste Caitliceach Mhala, deisiúcháin ar bhalla teorann liostaithe Reilig Mhuire ar 
Ascaill San Séamas, Mala. 
(F) Siúlbhealach an Bhóthair Bhuí: Tugadh moladh mór don tionscadal Siúlbhealaigh ag gradaim ‘Pride of 
Place’ 2020.  
(G) Scéim Comharsanachta Mhala: Cuireadh Scéim Chomharsanachta Mhala ar an ngearrliosta sa chatagóir 
‘An Tionscnamh Comhshaoil/Éiceolaíochta is Fearr’ ag Gradaim Phobail & Chomhairle Uile-Éireann. 
 
Rinne Ceantar Bardasach Cheann Toirc/Mhala bainistíocht ar na nithe seo a leanas in 2019: 

• 46 reilig  
• 27 clós spraoi,  
• obair déanta ar 38 láithreán tréigthe  
• spásanna oscailte agus páirceanna inár bpríomhbhailte agus sráidbhailte a chothabháil 
• rialacháin agus fodhlíthe páirceála a bhainistiú 

 
Rinneamar Linn Snámha Mhala a oibriú freisin agus bhí méadú ar líon na ndaoine a bhain úsáid as ó 97,000 
cuairteoir in 2018 go 142,000 in 2019. 
 
Rinneamar obair leis an iliomad pobal chun ár spriocanna comhroinnte a bhaint amach in 2019 i gcomhar lenár 
gComhaltaí Tofa agus leanfaimid de sin in 2020 sa dá Thoghcheantar de Cheann Toirc agus Mala. 
 

Ceantar Bardasach Iarthar Chorcaí 
Tar éis na dtoghchán áitiúil in 2019, athraíodh teorainn Cheantar Bardasach Iarthar Chorcaí. Ba iad na príomh-
athruithe ná na sráidbhailte, Tigh Molaige agus Cúirt Mhic Shéafraidh agus an ceantar máguaird a aistriú go 
Ceantar Bardasach Dhroichead na Bandan/Cionn tSáile. 
 

Ciste 2019 um Feabhsú Sráidbhailte 
Leithdháileadh Ciste 2019 um Fheabhsú Sráidbhailte do Cheantar Bardasach Iarthar Chorcaí mar seo a leanas: 

• Ionadú cosáin i Sráidbhaile an Dhúrais a cuireadh i gcrích faoi dheireadh 2019 agus ar chuid é de 
mhórthionscadal ríochta poiblí do Shráidbhaile an Dhúrais a fuair maoiniú ó Scéim 2019 um 
Athnuachan Bhailte & Sráidbhailte. 

• Conair stairiúil a fhorbairt sna sráidbhailte Béal Átha Fhínín & Inis Céin. 
 

Scéim um Chiste Pobail 2019 
Maoiníodh 85 grúpa agus eagraíocht pobail faoi Scéim um Chiste Pobail 2019 agus leithdháileadh níos mó ná 
€200,000 ar thionscnaimh agus tionscadail phobail. 
 
Faoin leithdháileadh iomlán, tacaíodh le 23 Coiste Bailte Slachtmhara áitiúil tríd an Sruth Maoinithe um 
Chonarthaí Pobail do thionscadail éagsúla agus feabhsú ceantar áitiúil. 
 

Ciste um Fálta Sceach a Bhearradh 2019 
Bronnadh deontais ar 38 grúpa agus eagraíocht pobail chun fálta sceach agus ciumhaiseanna féir a bhearradh. 
D’éascaigh Ceantar Bardasach Iarthar Chorcaí le 585 ciliméadar de chiumhaiseanna bóthair a bhearradh i rith 
an tséasúir faoin scéim. 
 

Scéim Ciste um Oileáin Iarthar Chorcaí 2019 
Bunaíodh Scéim Ciste um Pobail Oileáin Iarthar Chorcaí in 2019 a chur sruth maoinithe de €50,000 ar fáil le 
haghaidh tionscadal ar Oileáin Iarthar Chorcaí. Fuair 12 tionscadal maoiniú faoin sruth maoinithe sin in 2019 
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agus cuireadh tionscadail i gcrích ar an Oileán Mór, Inis Arcáin, Cléire, an tOileán Fada, agus Faoide agus 
maoiníodh obair Chomhairle Phobail na nOileán freisin. 
 

Ciste 2019 um Fhorbairt Bhailte 
Leithdháil Ceantar Bardasach Iarthar Chorcaí €135,000 ar thionscadail éagsúla lena n-áirítear ráillí Eaglais 
Pheadair, Baile Chaisleáin Bhéarra, oibreacha ríochta poiblí sa Scoil agus páirc scátála sa Sciobairín. 
 

Leithdháileadh Bardasach Ginearálta 2019 
Chomh maith le maoiniú a leithdháileadh ar Scéim Ciste Pobail 2019, leithdháileadh maoiniú ón Leithdháileadh 
Bardasach Ginearálta chun dhá stáisiún garda tarrthála a thógáil ar na tránna i dTráigh Omna agus The Warren. 
 

Siúlbhealach & Bealach Rothaíochta Gullane 
D’oscail Méara Chontae Chorcaí, an Clr. Christopher O’Sullivan Bealach Siúil agus Rothaíochta Gullane, Loch 
Gullane, Cloich na Coillte don phobal go hoifigiúil i Samhain 2019. Rinne an Ceantar Bardasach agus an Scéim 
um Athnuachan Bailte & Sráidbhailte an siúlbhealach a chomhchistiú. 
 

Ríocht Phoiblí, an Phríomhshráid, Beanntraí 
Cuireadh athfhorbairt na Príomhshráide, Beanntraí, i gcrích tar éis maoiniú a fháil chun an tionscadal a 
chríochnú ó Scéim 2018 um Athnuachan Bhailte & Sráidbhailte. 

 

Ríocht Phoiblí, An Sciobairín 
Cuireadh tús le hoibreacha ar phlean nua ríochta poiblí don Sciobairín. Tá breis oibreacha beartaithe do 2020. 
Tá an Ceantar Bardasach agus an Rannóg Bóithre ag dearadh agus ag bainisitiú an tionscadail seo go 
hinmheánach agus tá Comhairle Contae Chorcaí á lán-chistiú. 

 

Athchóiriú Carrchlóis, Dún Mhánmhaí 
Cuireadh maoiniú ar fáil faoi Scéim 2018 um Athnuachan Bhailte & Sráidbhailte le haghaidh athdhromchlú agus 
athlíneáil an phríomhcharrchlóis i nDún Mhánmhaí. Cuireadh na hoibreacha sin i gcrích i mí na Nollag, 2019. 
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Giomnáisiam ag Linn Snámha Dhún Mhánmhaí 
Osclaíodh Giomnáisiam ag Linn Snámha Dhún Mhánmhaí i mí na Nollag, 2019. Chuir Comhairle Contae Chorcaí 
an maoiniú ar fáil dó sin chomh maith le maoiniú a bronnadh faoin gClár Caipitil Spóirt. 
 

Athchóiriú Leithris Phoiblí, Dún Mhánmhaí 
Cuireadh aghaidh sheachtrach agus díon an leithris phoiblí in nDún Mhánmhaí i gcrích in 2019 agus mhaoinigh 
an Ceantar Bardsach é. 

 
 

Ceantar Bardasach Mhainistir na Corann 
 

Ciste Pobail 2019 
Leithdháil Comhaltaí Cheantar Bardasach Mhainistir na Corann níos mó ná €230,000 ar ghrúpaí agus 
eagraíochtaí áitiúla trí Chiste Pobail 2019. Chabhraigh na deontais a fuair grúpaí áitiúla leo saoráidí agus 
áiseanna ina gceantair a fhorbairt ar a dtailte agus a bhfaichí spóirt. Fuair Bailte Slachtmhara agus grúpaí pobail 
eile deontais chun leanúint de na hoibreacha iontacha le feabhas a chur ar áiseanna pobail ina mbailte agus 
sráidbhailte ar fud an Cheantar Bhardasaigh. Ceadaíodh deontais chapitil le haghaidh roinnt de na 
mórthionscadail sna pobail mar Ionaid Phobail, clóis spraoi agus siúlbhalaigh. 
 
Leithdháiltear an ciste iomlán faoi thrí chineál deontais ar thionscadail Taitneamhachta, Chaipitil agus 
Chonartha Poiblí. Ar na tionscadail shuntasacha a rinneadh, bhí an Scéim Soilse Nua Nollag i Mainistir na Corann 
(lena n-áirítear réinfhianna a mhaisigh páistí ó na socileanna áitiúla), Clár Bithéagsúlachta Oirthear Chorcaí, 
Móinéar Bláthanna Fiáine an Acra Fhada, Droichead na Scuab. 
 

An Ciste um Fhorbairt Bhailte 
Tugadh na leithdháiltí ó Chiste um Fhorbairt Bhailte 2019, ciste iomlán de €120,000, do thionscadail sna 
príombhailte Mainistir na Corann agus Eochaill, mar shampla, an Scéim Péinteála agus Comharthaíochta chun 
na foirgnimh tréigthe i lár na mbailte a fheabshú agus chun lár na mbailte sin a dhéanamh níos deise, clóis 
spraoi, tírdreachtú, agus tionscadail, agus féilte turasóireachta agus oidhreachta. Roinneadh an ciste leath ar 
leath nach mór idir an dá bhaile agus fuair Eochaill €61,000 agus fuair Mainistir na Corann €59,000 
 

An Ciste um Athnuachan Bhailte & Sráidbhailte 
Is cuid de phacáiste de bhearta tacaíochta náisiúnta agus áitiúla é an Ciste um Athnuachan Bhailte agus 
Sráidbhailte chun beocht a chur i mbailte agus sráidbhailte tuaithe. 
 
Scairdeán Litton agus Tionscadal um Fheabhsú Ríochta Poiblí, Cluain 
Cuireadh an tionscadal seo chun cinn in 2019. Ba é Comhairle Pobail Cheantar Chluana a mhol an tionscadal 
seo, ar ceann é de na 19 tionscdal feabhais a leag siad amach i bPlean um Chluain a Fheabhsú in 2013. Chuir 
an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail deontas de €50,000 ar fáil agus chuir Comhairle Pobail Cheantair 
Chluana €12,500 leis sin. 
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An Ciste um Fheabhsú Sráidbhailte 2019 
Sholáthair Ciste 2019 um Fheabhsú Sráidbhailte €62,500 do gach Ceantar Bardasach le haghaidh tionscadail 
ina bPríomhshráidbhailte. Cheadaigh Comhaltaí Cheantar Bhardasach Oirthear Chorcaí an ciste seo a 
leithdháileadh i gcomhair an chostais a bhain le carrchlós poiblí i gCill Ia. Is tionscadal comhpháirtíochta é idir 
Comhairle Contae Chorcaí, Paróiste Chill Ia (Ardach agus Daingean Donnabháin) agus Coiste Charrchlós Pobail 
Chill Ia ina mbeidh 34 spás páirceála. 
 

Ceantar Bardasach Oirthear Chorcaí – Plean Pailneoirí Mhainistir na Corann 
Táthar ag súil leis go ndéanfar an cur chuige agus na gníomhartha a tugadh faoi in 2019 mar fhreagairt ar an 
bPlean Pailneoirí Uile-Éireann chun tacú le pailneoirí agus bithéagsúlacht mar a chuirtear síos orthu sa phlean 
sin, a dhéanamh arís agus iad a mhéadú, ní hamháin i Mainistir na Corann ach ar fud Cheantar Bardasach 
Oirthear Chorcaí, san am atá le teacht. Spreagfar rannpháirtíocht agus gníomhartha ar fud Cheantar Bardasach 
Oirthear Chorcaí trí ghrúpaí pobail, trí na grúpaí comhshaoil atá ann cheana féin (e.g. Clár Líonraithe 
Bithéagsúlachta Oirthear Chorcaí) agus scoileanna (e.g.  Plean Pailneoirí Phobal Mhainistir na Corann de chuid 
Coláiste Cholmáin agus Gaeilscoil Mhainistir na Corann). 
 
D’éirigh thar cionn leis an Móinéar Blathanna Fiáine ar thailte Theach Geata Mhainistir na Corann in 2019 agus 
bhí ionadh orainn faoi cé chomh tapa agus a d’athshlánaigh an limistéar agus cé comh maith agus a d’fhás an 
banc síolta, lena n-áirítear an magairlín beachach atá an-neamhchoitianta. Bhí méadú mór ar líon na bpailneoirí 
agus na n-éan sa pháirc chomh maith le méadú mór ar líon na gcuairteoirí chuici. Bhí rudaí maithe le rá ag 
muintir na háite agus cuairteoirí araon faoi na ceapaigh bhláthanna a thacaíonn le pailneoirí agus 
bithéagsúlacht a cruthaíodh ag an gCarraig agus sa Chúl Bán a bhfuil raon de phlandaí ilbhilantúla iontu de 
chineálacha, dathanna agus cruthanna éagsúla. Táimid ag súil le tionscadail tacaíochta eile le haghaidh 
pailneoirí agus bithéagsúlachta a fhorbairt ar fud Cheantar Bardasach Oirthear Chorcaí san am atá romhainn a 
thiocfaidh leis na straitéisí sa Phlean Pailneoirí Uile-Éireann.  
 

‘Ironman’ - Eochaill 2019 
Is é an ‘Ironman’ an cineál rásála is mó a mbaineann seasmhacht 
léi do lúthcleasaithe trí-atlain. Ó tharla go bhfuil níos mó ná 200 
imeacht ar fud an domhain a nglacann 250,000 lúthchleasaí 
páirt iontu agus a mheallann 6 milliún duine mar lucht 
féachana chucu, d’aithin Comhairle Contae Chorcaí go 
mbeadh imeacht mór le rá mar sin ina dheis iontach 
gheilleagrach turasóireachta do Chontae Chorcaí. Ghlac an 
Chomhairle páirt mar phríomh-urramaí an imeachta agus 
shínigh siad comhaontú 3 bliana chun an t-imeacht a 
thabhairt go ceantar Eochaille agus Oirthear Chorcaí ó 
2019. 
 
Beartaíodh go ndéanfaí an chéim deiridh, rith 26.2 míle nó 
ceithre chuaird timpeall Bhaile Oidhreachta na hEochaille, 
ar an 23 Meitheamh, 2019, tar éis snámh 2.4 míle amach ó 
thrá an Chaisleáin Chria a dhéanamh agus babhta 
rothaíochta de 112 míle timpeall Oirthear álainn Chorcaí. 
Aithníodh Ironman gurb é Oirthear Chorcaí agus Eochaill go 
háirithe an áit is fearr don imeacht agus roghnaíodh an 
ceantar toisc go bhfuil teocht an uisce measartha te, go bhfuil 
sé éasca do chuairteoirí idirnáisiúnta teacht air, agus, go bhfuil 
an raon reatha timeapall Eochaille Stairiúla go haoibinn ar fad.  
 
 
Mhaoinigh Comhairle Contae Chorcaí uasghrádú na spásanna poiblí. Chuir siad scéim phéinteála 
fhóirdheonaithe ar fáil d’áitribh tráchtála chomh maith le breis ciseán crochta/plandaí, etc. 
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D’éirigh thar cionn leis an gceád Ironman Ireland i gCorcaí ar an 23 Meitheamh, 2019. Mheall sé 2,500 
lúthchleasaí idirnáisiúnta ó 62 contae timpeall an domhain, agus meastar go raibh luach geailleagrach de €7.9 
milliún ar an imeacht don réigiún. D’fhág an t-imeacht rian (dearfach!) ar an réigiún. Agus, baineadh an méid 
sin go léir amach d’ainneoin gur cuireadh an snámh ar ceal ar an lá de dheasca drochaimsire! 
 
Bhí an t-imeacht clúdaithe ar raon fairsing d’ardáin mheán sóisialta agus chraol Ironman an rás ar Facebook 
beo do lucht féachana measta de 5.5. milliún. 
 

Eaglais Choláisteach Mhuire – Eochaill  
‘The Voices of St. Mary’s’ – Obair Léirmhínitheach ar Eaglais Choláisteach Mhuire, Eochaill: Chuaigh 
Comhairle Contae Chorcaí sa tóir ar chomhairleoirí i mí na Samhna chun eispéireas léirmhínithach nua 
saincheaptha ardhcaighdeáin in Eaglais Choláisteach Mhuire a chruthú do bhaile meánaoiseach Eochaille. 
Bhronn Fáilte Éireann maoiniú ar an tionscadal faoi scéim Deontais Chaipitil Shean-Oirthear Éireann agus chuir 
Comhairle Contae Chorcaí maoiniú meaitseála ar fáil. Is é aidhm an tionscadail ná eispéireas cuairteoirí ar 
Eaglais Mhuire a fheabshú trí straitéis léirmhínitheach a dhearadh agus a chur i bhfeidhm. 
 
Shínigh Comhairle Conte Chorcaí conradh leis na comhairleoirí léirmhínitheacha, Scroope Design, atá bunaithe 
i gCúirt Mhic Shéafraidh, Co. Chorcaí leis an eispéireas léirmhínithe a chruthú d’Eaglais Mhuire. Táthar ag súil 
leis go gcuirfear an tionscadal i grích faoi Lúnasa 2020. Cuirfidh Scroope Deisign léirimhíniú ar Eaglais 
Choláisteach Mhuire i láthair do chuairteoirí trí scéal atá bunaithe ar charachtair.  Beidh sé bunaithe ar mhuintir 
na háite agus conas is féidir breathnú ar bhunús, forbairt, stair agus tábhacht na hEaglaise mar chroílár an 
phobail ó mheánaois go dtí an lá atá inniu ann trína súile, a scéalta agus a n-éispéireas. 
 
Oibreoidh Comhairle Contae Chorcaí le Scroope Design chun soláthar an eispéiris nua ardchaighdeáin 
saincheaptha inrochtana seo do chuairteoirí a chur i gcrích. Cuirfidh an t-eispéireas nua le líon na gcuairteoirí 
agus mairfidh sé 10-15 bliana. Tá sé réamh-mheasta go mbeidh méadú sciobtha de níos mó ná 50,000 ar líon 
na gcuairteoirí faoi bhliain a 5 agus gur cuairteoeirí ó lasmuigh de Phobalacht na hÉireann a bheidh i mbeagnach 
50% acu. 
 

Féile na Meánaoise Eochaille, 2019 
Is é Féile na Meánaoise Eochaille Chomhairle Contae Chorcaí i mí Lúnasa gach bliain ceann de na himeachtaí 
saor in aisce is mó den chineál sin atá ann. Cuireann an t-imeacht ‘beocht san oidhreacht’ trí athléirithe 
meánaoiseacha, ‘sráidbhaile meánaoiseach’, bia agus earraí ó lámh an cheardaí, ealaíona agus ceardaíocht do 
pháistí agus eile, go léir lonnaithe i nGairdíní Daingne Meánaoiseacha Eochaille. In 2019, tharla an t-imeacht i 
rith deireadh seachtaine lá saoire bainc Lúnasa. Ba é an        
13ú himeacht den chineál sin a bhí ann agus mheall sé 
níos mó ná 6,000 duine chuige. Bíonn téamaí ag na 
gníomhaíochtaí thar an deireadh seachtaine a 
oireann do thuiscint ar oidhreacht agus stair iontach 
Eochaille a chur chun cinn. Is é aidhm an imeachta 
ná ‘oidhreacht thógtha áitiúil a chaomhnú’. 
Dírítear ar bhallaí an bhaile mar shócmhainn 
iontach a mheallann cuairteoirí áitiúla agus 
réigiúnacha chomh maith le cuairteoirí ón 
gcoigríoch, rud a chuireann go mór le tionscal 
tuarasóireachta an réigiúin. Baintear an leas is 
mó agus is féidir as an tsócmhainn mar 
ghineadóir turasóireachta don gheilleagar áitiúil.   
Ba é éifeacht gheilleagrach an imeachta in 2019 ná 
€384,435. Tá na figiúirí sin bunaithe ar anailís ar shuirbhéanna éagsúla a rinne Comhairle Contae Chorcaí agus 
Líonra Bhailte Múrtha na hÉireann i rith an imeachta. Léirigh na suirbhéanna gur caitheadh 2800 oíche leapa 
sa cheantar idir na cuairteoirí ón gcoigcríoch agus 700 oíche leapa idir na cuairteoirí dúchasacha.  
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Ceantar Bardasach Dhroichead na Bandan/Chionn tSáile  
Athraíodh teorainn Cheantar Bardasach Dhroichead na Bandan/Chionn tSáile tar éis na dtoghchán áitiúil i mí 
na Bealtaine 2019. Aistríodh Bun an Tábhairne, Béal Átha an Cheasaigh agus Baile Garbháin chuig Ceantar 
Bardasach Charraig Uí Leighin. Tá limistéir de Cheantar Bardasach Bhlarna/Mhaigh Chromtha agus Ceantar 
Bardasach Iarthar Chorcaí faoi Cheantar Bardasach Dhroichead na Bandan/Chionn tSáile anois. Tá sráidbhailte 
mar Cúirt Mhic Shéafraidh, Tigh Molaige, Barraí Rua, Baile Níos agus Crois an Bharraigh faoin gCeantar 
Bardasach anois. 
 

Scéim 2019 um Fheabhsú Sráidbhailte 
Leithdháileadh Scéim 2019 um Fheabhsú Sráidbhailte ar shráidbhaile Halfway. Mar gheall ar na hathruithe 
teorann, aistríodh an sráidbhaile seo chuig Ceantar Bardasach Charraig Uí Leighin. Tá an tionscadal seo le bheith 
curtha i gcrích go luath in 2020.  
 

Scéim Péinteála 2019 
Tairgeadh Scéim Péinteála 2019 do Dhroichead na Bandan agus do Chionn tSáile agus bhí tosaíocht ag iarratais 
a bhain le lár an bhaile. Ceadaíodh 8 n-iarratas agus íocadh €5,621 amach mar dheontais faoin scéim seo in 
2019. 
 

Ciste Pobail 2019 
Leidhdháil Comhaltaí Cheantar Bardasach Dhroichead na Bandan/Cionn 
tSáile maoiniú de €153, 500 ar ghrúpaí agus éagraíochtaí áitiúla trí Chiste 
Pobail 2019. Cabhraíonn an ciste seo le grúpaí deonacha a n-áiseanna agus 
seirbhísí a fheabhsú. Faigheann áiseanna áitiúla spóirt agus pobail cúnamh 
tríd an gciste sin, rud a chuireann ar a gcumas dóibh saoráidí agus seirbhísí 
nua agus feabhsaithe a chur ar fáil. 
 

2019 um Fhobairt Bhailte 
Leithdháil Ceantar Bardasach Dhroichead na Bandan/Cionn tSáile €113,000 ar thionscaimh éagsúla sa cheantar 
in 2019. Ar na tionscadail sin bhí réamh-oibreacha ar leabharlann nua i gCionn tSáile agus cineálacha tacaíochta 
éagsúla gnó lena n-áirítear ‘Santa’s Outpost’ i nDroichead na Bandan a bhí an-rath air agus a mheall an-chuid 
cuairteoirí chuig lár bhaile Dhroichead na Banadan. 
 

Maoiniú ón Rialtas Láir do Cheantar Bardasach Dhroichead na Bandan/Cionn tSáile 
Fuair Ceantar Bardasach Dhroichead na Bandan/Cionn tSáile leithdháiltí maoinithe éagsúla ón rialtas láir ar 
chuir Comhairle Conate Chorcaí maoiniú leo. Is iad seo a leanas na tionscadail a rinneadh mar thoradh ar an 
gcúnamh sin: 
 

Athnuachan Bhailte agus Sráidbhailte 
Faoi Scéim 2017 um Athnuachan Bahilte agus Sráidbhailte, bhronn an Roinn Tuaithe agus Forbartha Pobail 
€80,000 ar Cheantar Bardasach Dhroichead na Bandan/Cionn tSáile le haghaidh oibreacha ar Mhúsaem Chionn 
tSáile. Chuir Comhairle Contae Chorcaí €20,000 leis sin. 
 
Cuireadh na hoibreacha i gcrích in 2019. Rinneadh athchóiriú ar na fuinneoga stairiúla agus cuireadh 
taispeántas closamhairc idirghníomhach faoi Chath Chionn tSáile isteach. Cuireadh feabhas ar na taispeántais 
a bhí ann cheana féin chomh maith le taispeántais nua a chur ar urlár na talún san fhoirgneamh stairiúil seo ón 
1600idí.  
 

Stad Bus Nua agus Uasghrádú na Ríochta Poiblí, Cionn tSáile 
Forbraíodh stad bus nua i mbaile Chionn tSáile in 2019. Rinne an stad bus nua an baile níos sábhailte do 
bhusanna agus do dhaoine araon, agus cuireadh feabhas mór ar ríocht phoiblí an limistéir. 
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CLÁR agus an Scéim um Bonneagar Áineasa Lasmuigh 
D'éirigh le Ceantar Bardasach Dhroichead na Bandan/Chionn tSáile deontas CLÁR a fháil le haghaidh oibreacha 
sábháilteacha timpeall Bhunscoil Náisiúnta Achadh Eochaille. D’éirigh leis an gCeantar dhá dheontas a fháil ón 
Scéim um Bonneagar Áineasa Lasmuigh freisin; ceann amháin do shiúlbhealach bithéagsúlachta ar an trá agus 
an ceann eile do shiúlbhealach ó Bhéal na Scairte go Tigh Molaige. Tá na hoibreacha seo fós ar siúl go luath in 
2020. 
 

Cuan Chionn tSáile 
Leanann Ceantar Bardasach Dhroichead na Bandan/Chionn tSáile de thacaíocht a chur ar fáil d’fhéilte rathúla 
mar an Fhéile Regatta, a tosaíodh 223 bliain ó shin. Is é seo an Regatta is sine in Éirinn agus tarlaíonn sé i gceann 
de na cuanta is áille in Éirinn. Is seachtain mhór spraoi é an Regatta a dtarlaíonn an chuid imeachtaí ar an 
talamh lena linn chomh maith leis na gníomhaíochtaí uisce traidisiúnta. Ar na himeachtaí sin, tá luaimh aigéin 
agus rásáil báidíní measctha, snámh fadraoin timpeall Chnoc an Rois, agus seoltóireacht do pháistí. 
 

Línéir Chúrsála chuig Cuan Chionn tSáile 
Tháinig línéir chúrsála ar ais go Cuan Chionn tSáile in 2019. Thug an Durmont D’Urville cuairt ar Chionn tSáile 
ar a chéad aistear agus tháinig a lán cuairteoirí nua chuig Baile Chionn tSáile leis. 

 
 

Ceantar Bardasach Mhainistir Fhear Maí  
Athraíodh teorainn Cheantar Bardasach Mhainistir Fhear Maí tar éis na dtoghchán áitiúil i mí na Bealtaine 2019. 
Aistríodh an Ráth, Cnocán na Biolraí, Bealach Átha agus Baile Nua Sheandroma chuig Ceantar Bardasach 
Cheann Toirc/Mhala agus tháinig meadú ar limistéar nua Cheantar Bardasach Mhainistir Fhear Maí a n-áirítear 
Gleann an Phréacháin ann anois. 
 

Ciste 2019 um Fheabhsú Sráidbhailte 
Fuair Ceantar Bardasach Mhainistir Fhear Maí, tar éis dó obair mhór a dhéanamh leis na Stiúrthóireachtaí Ailtirí 
agus Bóithre chun pleanáil a bhaint amach, cead do dhá scéim um fheabhsú ríochta poiblí, ceann i gCill Uird 
agus ceann eile i Ráth Chormaic mar seo a leanas: 

Cill Uird – €31,250 chun cearnóg an tsráidbhaile a uasghrádú 
Ráth Chormaic – Plé dearfach maidir le hoibreacha i Ráth Chormaic. Ar na hoibreacha a dhéanfar beidh 
feabhsú na ríochta poiblí, troscáin sráide agus plandaí nua, feabhsú an tsiúlbhealaigh, agus plandú sráide. 
Braitheann na hoibreacha seo ar phleanáil a fháil in 2020 agus breis anailíse ar dhearadh mionsonraithe.  

 
Tá feabhas ar chúrsaí sábháilteachta agus Ríocht Phoiblí sa dá shráidbahile mar gheall ar na hoibreacha. Tá na 
hoibreacha i gcrích i gCill Uird.  
 

Scéim Péinteala 2019 
Cuireadh an scéim ar fáil i mbliana do na trí phríomhbhaile an Ráth, Mainistir Fhear Maí agus Baile Mhistéala, 
chomh maith leis na sráidbhailte Dún ar Aill, Cill Uird agus Baile Nua Sheandroma. Ceadaíodh 33 iarratas san 
iomlán ar chúnamh deontais de €34,491 i leith scéim 2019 um fheabhsú sráid-dreacha, péinteáil agus 
comharthaíocht. 
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Clós Spraoi a Chothabháil 
Rinneadh oibreacha móra athchóirithe ar chlós spraoi Chill Uird de luach €27, 500 lena n-áirítear limistéar 
ilúsáide gleacaíochta.  

 
 

Ciste Pobail 2019 
Leithdháil Comhaltaí Cheantar Bardasach Mhainistir Fhear Maí maoiniú de €211,000 ar ghrúpaí agus 
eagraíochtaí áitiúla trí Chiste Pobail 2019. 
 
Leagtar amach thíos achoimire ar leithdháiltí Cheantar Bardasach Mhainistir Fhear Maí:  

• Cuireadh €15,500 ar fáil do Pharáid na Féile Pádraig, comhlachais nasctha bailte, costais reatha shoilse 
Nollag i mbailte Cheantar Bardasach Mhainistir Fhear Maí. 

• 11 iarratas de €110,000 san iomlán in 2019 faoin Scéim Ciste Pobail 
• 28 iarratas de €46,100san iomlán faoin Scéim Ciste Áineasa 
• 30 iarratas ar Chonarthaí Pobail de €39,400 san iomlán. 

 
 

Maoiniú do Cheantar Bardasach Mainistir Fhear Maí  
Fuair Ceantar Bardasach Mhainistir Fhear Maí leithdháiltí maoinithe éágsúla ón Rialtas Láir ar cuireadh 
Comhairle Contae Chorcaí maoiniú leis. Is iad seo a leanas na tionscadail a rinneadh mar thoradh ar an gcúnamh 
sin/ 
 

Scéim 2018 um Athnuachan Bhailte & Sráidbhailte 
Clós Spraoi sa Ráth: Rinneadh oibreacha móra feabhais ar an áis nua seo atá oscailte ó mhí Iúil, mar chuid den 
Scéim um Athnuachan Bhailte & Sráidbhailte a leithdháileadh €100,000 uirthi trí Chomhairle Contae Chorcaí in 
2018. Chuir Comhairle Contae Chorcaí €30,000 eile ar fáil. 
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Roimh an athchóiriú 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I ndiaidh an athchóirithe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Baile Mhistéala: Tá beagnach €165,000 leithdháilte ar Bhaile Mhistéala le haghaidh gnéithe atá oiriúnach do 
dhaoine breacaosta faoi Scéim 2018 um Athnuachan Bhailte agus Sráidbhailte. Leidhdháileadh maoiniú don 
tionscadal seo ar Cheantar Bardasach Mhainistir Fhear Maí a sholáthróidh an tionscadal i gcomhar leis na pobail 
áitiúla. Ar na nithe a dhéanfar, tá cosáin nua, plandaí nua, agus suíocháin atá oiriúnach do dhaoine de gach 
aois.  
 

An Tionscnamh um Fhorbairt Phobail 
Tá an tionscnamh seo maoinithe ag Comhairle Contae Chorcaí in éineacht leis na Coistí um Fhorbairt Pobail 
Áitiúil (CFPÁanna) agus i gcomhar le Comhlachtaí Forbartha Áitiúla. D’éirigh le dhá bhaile sa Cheantar 
Bardasach maoiniú a fháil faoin scéim seo. Fuair Bailte Slachtmhara Mhainistir Fhear Maí €32,000 agus fuair an 
Ráth €30,000 chun forbairt a dhéanamh ar an Ríocht Phoiblí.   
 

Ag Tacú le hImeachtaí & Féilte a Fhorbairt 
Tobspás glas i gcroílár Bhaile Mhainistir Fhear Maí: Bhí Ceantar Bardasach Mhainistir Fhear Maí i gceannas ar 
thobspás glas piolótach a fhorbairt i gcroílár an Bhaile. Tá an spás comhroinnte seo an-tábhachtach chun 
chomhfhorbairt áite agus ináitritheacht a chur chun cinn agus chun timpeallachtaí ar leith inár mBaile a 
thaispeáint. Meallann na spásanna seo breis custaiméirí chuig lár ár mbailte, rud a chuireann feabhas ar 
inmharthanacht shóisialta agus gheilleagrach ár mbailte. 
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Lá Páirceála: Ritheadh Lá Páirceála i mBaile Mhistéala agus Mainistir Fhear Maí araon agus d’éirigh thar cionn 
leo. Tá na rannpháirithe tar éis smaointe agus pleananna a lua don imeacht an bhliain seo chugainn cheana 
féin. Is imeacht domhanda é Lá Páirceála chun spásnana páirceála  a chur i ngíomh, chun beocht a chur i 
ngnóthais áitiúla agus chun na sráideanna a thógáil ar ais don phobal trí spás do chaidreamh sóisialta nach 
raibh ann cheana a chur ar fáil.   

 
Oscailt Chúirt Dhún ar Aill:  Thóg Comhairle Contae Chorcaí an chóisir amach ar an tsráid chun oscailt Chúirt 
Dhún ar Aill athchóirithe a chéiliúradh. Táthar ag súil leis go neartóidh an tionscadal athchóirithe sin stádas 
Pháirc Fiadhúlra Dhún ar Aill mar cheann de na taithneamhachtaí is mó a mbíonn éileamh air. Ritheadh 
imeachtaí céiliúrthta na Comhairle, ‘Re-Imagine Doneraile’, ar an tsráid agus i Lána Fishpond, a raibh 
taitneamhachtaí teaghlaigh agus siamsaíocht spleodrach ina measc. 
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‘Taste of Fermoy’: Bhí méadú ar líon na ndaoine, ó 120 in 2018 go 200 a bhí dinnéar acu ar Shráid an Cheantaigh 
stairiúil i Mainistir Fhear Maí sa dara bliain den imeacht ardchaighdeáin seo. Tarraingíonn ‘Taste of Fermoy’ 
aird ar chaighdeán na soláthraithe agus táirgeoirí áitiúla agus déanann sé céiliúradh ar éagsúlacht an bhaile 
agus an cheantair máguaird.  
 
‘Blackwater Makers’ i Mainistir Fhear Maí:  Tá Comhairle Contae Chorcaí tar éis a bheith ag spreagadh pobal 
chun tabhairt faoi thionscadail chultúrtha agus cruthaitheacha a chuirfidh feabhas ar a gceantair mar áiteanna 
maireachtála agus oibre. Ar na tiosncadail sin, tá Tobshiopa Blackwater Makers i gCearnóg an Phiarsaigh, 
Mainistir Fhear Maí, a ritheann ceardaithe ó limistéar na Dubhabhaann i dTuaisceart Chorcaí. 
 
Trí mheicníocht scéimeanna maoinithe éagsúla a riarann Comhairle Contae Chorcaí agus le tacaíocht ó 
phríomhphearsanra ón gComhaire, ón gcomhlacht LEADER áitiúil, Avondhu Blackwater, agus ó ghrúpa gnóthas 
baile (Fóram Mainistir Fhear Maí), rinneadh croílár gnóthach d’fhoirgneamh folamh i ceann de na limistéir is 
tábhachtaí i Mainistir Fhear Maí. Is cuid lárnach é anois de chultúr agus pobail an bhaile. 
 

 
 

Conradh Sínithe d’Obair Dheartha ar Chora atá tar éis titim i Mainistir Fhear Maí 
 

 
 
Tá conarthaí de luach beagnach €350,000 sínithe le hinnealtóirí comhairleoireachta TJ O’Connor & Associates 
le dearthaí a fhorbairt do dheisiú na cora agus bealach éisc nua a chur ann. Críochnóidh TJ O’Connor & 
Associates na dearthaí do na hoibreacha deisiúcháin ar an gcora agus do bhealach éisc nua a thógáil ar bhruach 
thuaidh na Dubhabhann. Beidh an comhlacht innealtóireachta freagrach as doiciméid chonartha a ullmhú 
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freisin do sholáthar conraitheora oibre chun an tionscadal ar fad a thógáil. Meastar go mbeidh costas de níos 
mó ná €3 milliún air. 
 
Déanann Ceantar Bardasach Mhainistir Fhear Maí 44 reilig agus 14 clós spraoi a bhainistiú. Rinne siad obair ar 
37 láithreán tréigthe. Rinne siad spásanna oscailte agus páirceanna inár bpríomhbhailte agus sráidbhailte a 
chothabháil agus rinne siad rialacháin agus fodhlíthe páirceála a bhainistiú. Bhainistigh siad Linn Snámha 
Mhainistir Fhear Maí ar thug 48,500 duine cuairt air in 2019. Thug siad uair an chloig ina mbíonn an linn snámha 
oiriúnach do dhaoine uathacha isteach chomh maith le huaireanta folláine uisce dár ngrúpa daoine aosta. 
D’oibríomar le roinnt pobal chun spriocanna comhroinnte a bhaint amach in 2019 i gcomhar lenár gComhaltaí 
Tofa agus leanfaimid de sin in 2020 i dToghcheantar Áitiúil Mhainistir Fhear Maí. 
 

An tSeirbhís Leabharlainne 
Lean Seirbhís Leabharlainne Chomhairle Contae Chorcaí dá réimse seirbhíse a fhorbairt agus a mhéadú. Is mar 
gheall ar éileamh an phobail agus riachtanais athraithe a tharla an méadú seo agus éascaíonn foireann oillte 
na Leabharlainne le tacaíocht ó Chomhairle Contae Chorcaí agus ón Roinn Forbartha Tuaithe & Pobail. Ba 
ionann cur i bhfeidhm an Phlean Foirne do Sheirbhísí Leabharlainne chomh maith leis an bainistiú a rinneadh 
ar na hathruithe ar an tseirbís mar gheall ar an Aistriú Teorann agus athbhreithniú substainteach eagraíochtúil 
ar Sheirbhís Leabharlainne & Ealaíon Chomhairle Contae Chorcaí. 
 

Úsáid Leabharlainne 
Ba bhliain an-mhaith é 2019 do sheirbhís leabharlainne Chontae Chorcaí. Bhí méadú ar an mballraíocht ó 2018 
go 55,243. Is ionann é sin agus méadú mar chéatadán den daonra ó 15% in 2018 go 17.78% in 2019. Fuarthas 
1,551,822 ní ar iascacht agus, arís, is méadú é sin ar fhigiúirí 2018. A bhuí le hoiliúint mhór foirne agus feachtas 
feasachta don phobal, tá méadú faoi dhó ar líon na n-eisiúintí ríomhleabhar agus closleabhar. 
 
Tugadh 1,393,050 cuairt ar Sheirbhísí Leabharlainne Chomhairle Contae Chorcaí. Is chuig Leabharlanna Taistil 
15% díobh sin. Bhain an pobal úsáid as 70,027 seisiún idirlín saor in aisce ar ríomhairí pearsanta agus 39,904 
seisiún saor in aisce WiFi. D’fhreastail 75,650 duine ar cheann amháin nó níos mó de na himaechtaí ar fud an 
chontae in 2019. Nóta: cuirtear san áireamh sna figiúirí gur aistríodh 3 leabharlann go Cathair Chorcaí i mí na 
Bealtaine 2019. 
 

Forbairt Leabharlainne 
Thug Seirbhís Leabharlainne Chomhairle Contae Chorcaí faoi fheabhsúcháin éagsúla i leabharlanna áirithe in 
2019:  

o Leabharlann Cheann Toirc (tá an leabharlann ag feidhmiú ó veain leabharlainne taistil idir an dá linn cúig lá sa tseachtain, 
7 n-uaire in aghaidh an lae) 

o Leabharlann Chionn tSáile  
o Leabharlann Eochaille 
o Leabharlann Mhainistir na Corann 
o Leabharlann Dhroichead na Bandan 
o Leabharlann Mhaigh Chromtha 

 
Obair Uasghrádaithe agus Chothabhála 
• Leabharlann an Rátha: Oibreacha péinteala inmheánacha, oibreacha pábhála seachtracha agus 

oibreacha soilsithe. 
• Leabharlann Shráid an Mhuillinn: Péinteáil inmheánach curtha i gcrích i rith an tsamhraidh.  
• Leabharlann Mhala: Rinneadh uasghrádú ar na leithris i Leabharlann Mhala le déanaí. Tá áiseanna 

friothála ar naíonáin ann anois agus tá siad go hiomlán compordach agus in oiriúint do dhaoine faoi 
mhíchumas.  

• Mainistir Fhear Maí: Cuireadh tús leis an obair chun leithreas poiblí lán-rochtana a chur ar fáil i rith an 
tsamhraidh. Fuarthas maoiniú ‘My Open Library’ freisin a áirítear airgead ann chun rampa inmheánach 
a shuiteáil mar ionadú ar an ardaitheoir, chomh maith le doirse nua uathoibríocha. 

• Leabharlann Bheanntraí: Uasghrádú ar an gcóras téimh a fhiosrú. 
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• Oibreacha Charraig Uí Leighin: Oifig nua, deisiú na soilse, uasghrádú an tsreangaithe, agus suiteáil 
foireann féinseirbhíse.   

• Cloich na Coillte: Tús curtha le hoifig don fhoireann inmheánach agus coire nua ordaithe.  
• Leabharlanna Taistil: Deisiúcháin déanta ar Leabharlanna Taistil an Tuaicirt, an Oirthir agus an Deiscirt. 

Tá maoiniú faighte chun na seanleabharlanna taistil seo a ionadú in 2020. Ullmhaíodh tairiscintí le lucht 
bainistíochta flít faoi dheireadh 2019.   

• Oibreacha beaga cothabhála i Leabharlann an Chóibh, Leabharlann an Sciobairín, Leabharlann na Scoile 
agus Leabharlann Mhainistir na Corann le linn na tréimse seo.  

 

Cláir Leabharlainne 
STEAM (Eolaíocht, Teicneolaíocht, Innealtóireacht, Ealaíona agus Matamaitic) 
Tobsheisiún CoderDojo agus Taispeantais na dTionscadal is Cúláilte i Leabharlann an Chóibh: D'oibrigh 
Leabharlann an Chóibh i gcomhpháirt le Comhordaitheoir Náisiúnta CoderDojo Ireland a d’éascaigh an t-
imeacht seo sa Leabharlann agus a d’eagraigh meántóirí sna déaga óna grúpa CoderDojo féin chun cabhrú leis 
na ‘Ninjas’ a bhí ag foghlaim códú bunúasach. Chuir an leabharlann spás agus trealamh ar fáil (lena n-áirítear 
trealamh róbataice Lego) a ceannaíodh le deontais TFC a fuarthas ón Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail. 
Chuir an Leabharlann an t-imeacht chun cinn i measc grúpaí pobail, ionad óige, clubanna iar-scoile agus na 
scoileanna go léir sa Chóbh, idir bunscoileanna agus scoileanna dara leibhéil. 
 
Rith an Dojo thar dhá lá agus d’fhoghlaim níos mó ná 60 páiste de gach aois conas bloic chóid a rithfeadh cluichí 
ríomhaire a chruthú agus conas beochan shimplí a dhearadh. Chuir na scileanna a d’fhoghlaim siad lena leibhéil 
litearthachta – litearthacht léitheoireachta agus litearthacht dhigiteach – agus ba spreagadh dóibh é dul i ngleic 
le réiteach fadbhanna, cruthaitheacht, obair foirne agus cumarsáid. 
 
An Ceart chun Léitheoireachta 
‘Preab isteach sa Scéal: Is é seo ár dtríú bliain ag glacadh páirte sa tionscnamh naisiúnta ‘Preab isteach sa 
Sceal’. Is cuid d’iarracht náisiúnta insint agus léamh scéalta i leabharlanna ar fud na hÉireann é. Ritheadh 
seisiúin scéalaíochta ar fud an chontae i bhformhór na mbrainsí. Is é seo an chéad chéim ar thuras na 
litearthachta do go leor páistí. 

‘Baby Bears’: Tá ár dtionscnamh ‘Baby Bears’ ag leathadh ar fud an 
Chontae agus is breá le tuismitheoirí babaithe beaga é mar is deis 
dóibh dul amach agus bualadh le tuismitheoirí eile fad is atá na 
babaithe ag baint sult as ceol, rainn mhéara, agus seisiún spraoi. 
D’eagraigh Leabharlanna sa Chóbh, i gCarraig Uí Leighin agus i 
Mainistir Fhear Maí an ghníomhaíocht seo go dáta. Idir an dá linn, 
leantar de ‘Totstimes’ in áiteanna eile lena n-áirítear an Pasáiste, 
Mala agus Droichead na Bandan. 

 
‘Summer Stars’: Ghlac 5,276 páiste páirt agus d’fhreastail 3,379 páiste ar cheann de na 155 imeacht seo ar fud 
Chorcaí i rith an tsamhraidh.   
 
Ealaíona Samhraidh: D’éascaigh Clár Éire Ildánach 2019 Leabharlann Chontae Chorcaí le 
tionscadail/ceardlanna éagsúla eile. Ar cheann de na buaicphointí bhí ‘Bugs and Blooms Creative Book Art’ le 
healaíontóir Jane Hayes. Ritheadh na ceardlanna sin do pháistí i leabharlanna i Mala, Maigh Chromtha agus 
Carraig Uí Leighin in Aibreán. Cruthaíodh bláthanna áille agus míolta iontacha ag úsáid teicnící ealaíne páipéir 
éagsúla. Tháinig an páipéar go léir a úsáideadh sna ceardlanna ó stoc leabharlaninne a aistarraingíodh agus a 
ndearnadh uaschúrsáil air. Ritheadh dhá Cheardlann Photoshop 8 seachtaine le Viv Buckley, grianghrafadóir 
agus ealaíontóir, i Leabharlann an Chóibh agus i Leabharlann Mhala agus bhí an dá chúrsa lán. 
 
Comórtas Ealaíne Fhéilire na Leabharlainne 2020: Bhí an comórtas seo dírithe ar pháistí dhá bhliain déag d’aois 
nó faoina bhun sin, chun pictiúir a chur isteach a raibh an téama ‘I love my Library’ acu. Roghnaíodh dhá phictiúr 
déag mar bhuaiteoirí le húsaid i bhféilire na leabharlainne 2020, ceann le haghaidh gach mí. Bhí trí chatagóir 



85 
 

aoise ann, 6 bliana d’aois agus faoina bhun sin, 7–9 mbliana d’aois agus 10–12 bhliain d’aois agus bhí ceithre 
bhuaiteoir i ngach catagóir. Bhí an-spéis ann agus fuarthas na céadta iontrálacha. 
 

Leabhair & Scríbhneoireacht 
Féile Litríochta Iarthar Chorcaí: D’fhreastail 1,183 duine ar imeachtaí na féile in 2019 i Leabharlann Bheanntraí.  
 
Scríbhneoir Cónaithe: Bhí áthas orainn gurb í Denyse Woods ár scríbhneoir cónaithe in 2019. D’oibrigh Denyse 
le grúpaí scríbhneoirí ar fud an Chontae, ag spreagadh daoine lena scileanna a fhorbairt, ag tabhairt comhairle 
maidir le foilsitheoireacht, ag feabhsú scileanna teanga agus ag cur barr feabhais ar a gceird. De bharr ár gclár 
scríbhneoirí cónaithe, tá 15 grúpa scríbhneoirí bunaithe agus téann an líon sin i méid gach bliain. 
 

Cultúr & Oidhreacht 
 

Seachtain Oidhreachta agus Oíche Chultúir 
Ritheadh 15 imeacht san iomlán i 15 Leabharlann don tSeachtain Oidhreachta lena n-áirítear taispeántas 
‘Aonaigh agus Bailte Margaidh’ a d’fhorbair an tAonad Staidéar Áitiúil de Sheirbhís Leabharlainne Chomhairle 
Contae Chorcaí. 
 

‘A Sound Initiative’ 
Seoladh scéim Comhairle Contae Chorcaí chun uirlisí saor in aisce a thabhairt ar iasacht go luath in 2017. Bhí 
30 uirlis a dheonaigh an pobal sa chéad bhailiúchán. Fuarthas breis uirlisí le deontais ó Éire Ildánach go dtí go 
raibh 70 uirlis sa bhailiúcháin agus, tar éis chomhdháil Éire Ildánach, fuair Comhairle Contae Chorcaí breis 
maoinithe ón Roinn Cultúir, Oidhreachta agus na Gaeltachta agus ceannaíodh 60 uirlis eile lena n-áirítear 
cláirseach, uirlis ícónach a mbainfear úsaid aisti le haghaidh ceardlann agus ceadal i leabharlanna.   
 

Bhí liostaí feithimh ann le haghaidh roinnt uirlisí agus, mar 
gheall air sin, cuireadh teorainn leis an tréimhse iasachta go 
trí seachtaine. Bhí Leabharlann Chontae Chorcaí in ann fáil 
réidh le liostaí feithimh nach mór mar gheall ar na huirlisí 
breise agus tá sé beartaithe againn iasachtaí bloic a 
thabhairt do scoileanna. Gheobhaidh an chéad scoil sraith 
ucailéilí in am dá ceolchoirm Nollag. Fuarthas 300 iasacht 
go dáta. Ainmníodh ‘A Sound Initiative’ mar an tSeirbhís 
Leabharlainne is Fearr ag na Gradaim Rialtais Áitiúil atá ar 
na bacáin. 
 

Leabharlann Aoisbhá 
Is é Leabharlann Mhainistir Fhear Maí an Leabharlann Phíolótach le haghaidh le stádais Aoisbhá i gContae 
Chorcaí. Táimid i mbun oibre faoi láthair ar roinnt feabhsuithe a chur i bhfeidhm sa bhrainse, agus ritheadh 
roinnt imeachtaí Aoisbhá a raibh speis mór iontu, ní hamháin i Mainistir Fhear Maí ach ar fud an Chontae. Rinne 
an Oifig Leabharlainne agus Ealaíon an drámadóir cáiliúil Katie Holly a choimisiúnú chun dráma speisialta 
leabharlann-bhunaithe a scríobh a bhí dírithe ar dhaoine aosta. Taibhíodh an dráma in 10 n-ionad sa seachtain 
dheireanach de mhí na Bealtaine. 
 

Clubanna Leabhar Leabharlann Chontae Chorcaí 
Cabhraíonn Clubanna Leabhar linn grá don léitheoireacht a spreagadh, cosaintóirí léitheoireachta áitiúla a 
fhorbairt agus tugann siad a ndúshlán dár léitheoirí triail a bhaint as údair agus stíleanna liteartha nua. Tá sé 
an tábhachtach chun cur le hobair an chláir Scríbneoirí Cónaithe – bíonn scríbhneoirí maithe ag léamh!   

• 42 club leabhar ar fud an chontae. 
• Buaileann 28 club i leabharlann. 
• Scaiptear 4,900 leabhar gach bliain ó stoc de níos mó ná 200 teideal. 
• Tá clubanna leabhar ar Chléire agus Inis Arcáin araon. 
• Ritheann Leabharlann Taistil Iarthar Chorcaí club leabhar in Óstán Celtic Ross. 
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• Cuirimid leabhair ar fáil do chlub leabhar ó Leabharlann Taistil Chean Toirc. 
• Bunaíodh roinnt clubanna i gcomhair Bealtaine, an fhéile a chéiliúrann cruthaitheacht i ndaoine aosta, 

rud a chomhlíonann cúram Chomhairle an Chontae i ndáil le hAosú Dearfach. 
• Cuirimid leabhair ar fáil do chlub leabhair a bhfuil a bhaill ag plé le dúshláin mheabhairshláinte.  
• Chuireamar leaganacha i gcló mór agus leaganacha dlúthdhiosca de theidil chlub leabhar lenár 

mbailiúchán le haghaidh ball a bhfuil catarachtaí acu. 
• Le déanaí chuireamar leabhair LADTA+ lenár stoc do na clubanna leabhair agus táimid i bun club 

leabhar LADTA+ a thosú i gceann dár leabharlanna, ag obair go dlúth leis an bpobal LADTA+ agus, mar 
gheall air sin, ag cur le baic a shárú.  

• Na Meáin Shóisialta – Ó mhí Iúil 2019, táimid ag cur ‘Club Leabhar na Míosa’ ar Twitter agus Facebook. 
Ar na pleananna do 2020 tá nascadh le Féile Litríochta Iarthar Chorcaí agus podcraoltaí a fhiosrú.  

 

Maoiniú Cuntais Dhíomhaoin – Ciste do Dhaoine Imeallaithe  
D’éirigh le hiarratas Sheirbhís Leabharlainne Chomhairle Contae Chorcaí ar 
€13,834. Is chun díriú ar ghrúpaí imeallaithe i gContae Chorcaí atá an maoniú 
sin. Mar thoradh air sin, tá clár leabharlainne forbartha chun tacú le 
dídeanaithe i Soláthar Díreach agus eile i gContae Chorcaí a rollfar amach i R4.  
Áirítear ar an gclár: tacaíochtaí litearthachta, aistriúcháin, ceardlanna 
cócaireachta, ceardlanna ceoil, scríbhneoireacht chruthaitheach, ceardaíocht 
agus tacaíochtaí fostaíochta. Déantar é seo i gcompháirt le FSS agus an Bord 
Oideachas agus Oiliúna. 
 

An tSeirbhís Ealaíon 
Tá sé de aidhm ag Seirbhísí Ealaíon Chomhairle Contae Chorcaí tacú le pobail áitiúla taitneamh a bhaint as na 
healaíona ar bhealach ionchuimsitheach inrochtana agus tacú leh ealaíontóirí agus déantóirí saothar nuálach 
cruthaitheach den scoth a dhéanamh. Tagann ár n-obair forbartha sna healaíona faoi thrí phríomhréimse: 1) 
maoiniú do na healaíona a chur ar fáil agus a riar; 2) seirbhísí ealaíon a chur ar fáil agus, 3) tacú leis an 
gComhairle ó thaobh pleanáil straitéiseach agus beartas a fhorbairt maidir le cultúr agus na healaíona. 
 
 

Maoiniú Ealaíon 
Cuireann Comhairle Contae Chorcaí maoiniú ealaíon ar fáil d’eagraíochtaí ealaíon áitiúla faoi dhá 
phríomhshnáithe, an Scéim Deontas Ealaíon agus Ciste na gCeantar Bardasach um Fhorbairt Ealaíon. Tá roinn 
fochlár maoinithe sa Scéim Deontas Ealaíon atá ceaptha chun maoiniú a dhíriú ar bhealaí ar leith. Is iad sin: 
Maoiniú Ealaíon Ginearalta, Sparántachtaí d’Ealaíontóirí, Camchuairteanna agus Taispeántais Idirnáisiúnta, 
Ealaíontóirí i Scoileanna agus Ealaíona trí mheán na Gaeilge. 
 
Tacaíonn maoiniú na Comhairle le grúpaí ealaíon deonacha, grúpaí amharclannaíochta, cóir, grúpaí 
scríbhneoirí, féilte, eagraíochtaí óige, eagraíochtaí míchumais agus comhionannais, ealaíontóirí aonair agus 
ionaid ealaíon. Fuarthas 248 iarratas ar Mhaoiniú Ealaíon san iomlán in 2019, an líon is mó d’iarratais a 
bhaineann leis na healaíona a fuair an Chomhairle riamh. 

• Ba é an buiséad don Scéim Deontas Ealaíon ná €160,000. 
• Ba é an buiséad do Chiste na gCeantar Bardasach um Fhorbairt Ealaíon ná €18,750 do gach Ceantar 

Bardasach, buiséid iomlán de  €150,000. 
• Cuireadh breis buiséid de €2,000 le haghaidh Ealaíon trí mheán na Gaeilge ar fáil tríd an Oifigeach 

Gaelach. 
 
Ní mór do gach faighteoir deontais, mar choinníoll an mhaoinithe seo, tuairisciú a dhéanamh maidir le torthaí 
na ngníomhaíochtaí tionscadail ar leithdháileadh tacaíocht lena n-aghaidh. Tugann an próiseas seo sonraí don 
tSeirbhís Ealaíon chun gur féidir léi torthaí infheistíóchtaí na Comhairle a rianú agus áirítear sonraí faoi na nithe 
seo a leanas ann: (a) leibhéil rannpháirtíochta sa ghníomhaíocht ealaíon, (b) lucht féachana/éisteacha na 
nEalaíon (c) deiseanna oibre d’ealaíontóirí (d) caiteachas formiomlán eagraíochtaí (e) meastachán ar an 
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éifeacht gheilleagrach (féilte amháin), etc. Staitisticí ón Scéim Deontas Ealaíon agus Chiste na gCeantar 
Bardasach um Fhorbairt Ealaíon: 

• Leithdháileadh Comhairle Contae Chorcaí €312,000 san iomlán tríd an Scéim Deontas Ealaíon agus 
Chiste na gCeantar Bardasach um Fhorbairt Ealaíon. 

• Thacaigh maoiniú deontais le gníomhaíochtaí 164 eagraíochtaí ealaíon agus ealaíontóirí. 
• Thuairiscigh na grúpaí a fuair maoiniú go raibh 2,322 oibrí deonach páirteach sna gníomhaíochtaí a 

maoiníodh. 
• Mar thoradh ar na tionscadail a fuair maoiniú CCC, ghlac 23,383 duine páirt ghníomhach sna healaíona 

cruthaitheacha, lena n-áirítear daoine aosta, daoine óga agus daoine a bhfuil riachtanais speisialta acu. 
• Mar thoradh ar na tionscadail a fuair maoiniú, bhí teagmháil ag eagraíochtaí agus ealaíontóirí le lucht 

féachana/éisteacha de 226,104 duine ar a laghad. Tá daoine áitiúla agus cuairteoirí chuig an gContae 
san áireamh ann sin. 

• Cuireadh 1,920 deis oibre ar fáil d’ealaíontóirí. 
• Thacaigh maoiniú ealaíon de €312,1000 ó na Comhairle le caiteachas tuairiscthe de €2,203,314 ag na 

heagraíochtaí ar thugamar maoiniú dóibh. Is ionnan é sin agus c. €7 do gach Euro a d’infheistigh an 
Chomhairle. 

• Bhí caiteachas buiséid de €1,417,000 ag na féilte ar thugamar maoiniú dóibh a raibh beagnach gach 
cuid de caite sa gheilleagar áitiúil.  

• Mheas an grúpa de Fhéilte Ealaíon ar thugamar maoiniú dóibh gurb é luach na héifeachta geilleagraí 
ná níos mó ná €4,929,529. 

 
Seirbhísí Ealaíon: Achoimre ar Ghíomhaíocht 2019 
Bíonn teagmháil ag an Oifig Ealaíon leis an bpobal ar fud an Chontae agus soláthraíonn sí cláir agus seirbhísí ar 
bhealaí éagsúla: 
Amharc-Ealaíon  
Taispeántas Amhairc i Halla an Bhaile Mhaigh Chromtha 

• ‘Free Market’: Ba é seo iontráil náisiúnta na hÉireann don 16ú Taispeántas Ailtireachta Idirnáisiúnta, 
La Biennale di Venezia, agus fuair sé moladh mór as an gcaoi ar fhiosraigh an tionscadal sainiúlacht 
bailte tuaithe in Éirinn. Bhí na hailtirí, Miriam Delaney, Jo Anne Butler, Laurence Lord, Tara Kennedy, 
Orla Murphy, agus Jeffrey Bolhuis páirteach i ‘Free Market’. Bhreathnaigh siad ar 10 mbaile margaidh 
lena n-áirítear Maigh Chromtha agus Beanntraí. Mar chuid den tionscadal, léiríodh an teagmháil idir 
grúpaí forbartha áitiúla agus mic léinn ó Ionad Ailtireachta Chorcaí a chaith bliain acadúil ag déanamh 
staidéir ar phátrúin mhaireachtála sa bhaile. 

• ‘Making and mending my way through’: Bhí an taispeántas seo a rinne an t-ealaíontóir Beilgeach, Ann 
Mechelink, agus a bhí i Halla an Bhaile Mhaigh Chromtha freisin, dírithe ar mar a phléigh sí lena turas 
ealaíonta nuair a bhí an dúlagar ag teacht uirthi agus nuair bhí sé ag imeacht.   

• Raon Ealaíne Léim Lara: Maoiníodh an raon trí Chiste Forbartha Ealaíon Cheantar Bardasach Oirthear 
Chorcaí. Ba é aidhm an tionscadail ná na hamharc-ealaíona a thógáil amach as timpeallacht uirbeach 
shócúlach agus a bhfuil i gceist le saol na tuaithe sa lá atá inniu ann a léiriú. Ba shaothair shealadacha 
iad formhór na saothar ealaíne agus rinneadh iad go speisialta don taispeántas. Tá cur chuige 
machnamhach ag na saothair go léir ar bhain peirspictíochtaí ó ealaíontóirí Éireannacha agus 
idirnáisiúnta leo. D’éascaigh an cur chuige sin leis an lucht féachana breathnú ar áiteanna a raibh 
seantaithí acu orthu ar bhealaí nua spéisiúla. Bhí Siobhán Tattan i mbun coimeádaíochta ar Raon 
Ealaíne Léim Lara agus bhí saothair ó na daoine seo a leanas ann: Harald den Breejen, Ciara Finnegan, 
Domhnall Na Gréine, Billy Kent, Tom Kok, Chloë Louise Lawrence, Sjoerd van Leeuwen, Lorraine 
Neeson, James Parkin agus Siobhán Tattan. 

• Dánlann LHQ:  Is áis chomhroinnte é an spas seo a ritheann an Oifig Ealaíon agus Seirbhís Leabharlainne 
an Chontae. I measc na dtaispeántas a bhí ar chlár 2019, bhí seónna aonair ó Mhuireann Kelleher (a 
fuair an chéad ghradam ón gComhairle do Thaispeántas Céimithe Institiúid Teicneolaíochta Chorcaí), 
Ciara Rogers (‘Monuments of Abandoned Futures) agus Gillian Cussen. Taispeánadh saothair ó 
Fhondúireacht Ballinglen mar chuid de chlár coimeádta a chur Sarah Kelleher le chéile i mí na Nollag. 

 



88 
 

Ealaíona san Oideachais: 
Ar na tionscnaimh a rinneadh in 2019 bhí: 

• ‘The Classroom Museum Project’: Tionscadal comhoibritheach le Dánlann Glucksman Choláiste na 
hOllscoile, Corcaigh, a chuireann ar chumas páistí páirt a ghlacadh i bhfoghlaim shamhlaíoch le 
healaíontóirí a bhfuil a saothair i mbailiúchán Choláiste na hOllscoile, Chorcaigh. 

• ‘Composer in the Classroom’: Tionscadal oideachais agus seinnte ceoil don dara leibhéal i gcomhar le 
Córfhéile Idirnáisiúnta Chorcaí. D’oibrigh na cumadóirí Paul Linehan (Frank and Walters), Fergal 
O’Connor agus Sam Barker le mic léinn na sraithe sinsearaí ar chlár cumadóireachta cruthaithí i gceithre 
mheánscoil i Charraig Uí Leighin, Baile an Chollaigh, Mainistir na Corann agus Ceann Toirc. 

• ‘Tuning up’: Clár Ceol i Scoileanna na Comhairle a chuireann tuiscint ar an gceol chun cinn trí eispéiris 
cheoil bheo a thabhairt isteach sa seomra ranga. Ar na ensembles a ghlac páirt in 2019 bhí Irish Guitar 
Quartet, Artemis Brass, Doolan Quartet agus Alex Petcu, agus Catriona Frost.  

 
Na hEalaíona Taibhiúcháin 
Amharclannaíocht 

• Féile Amharclannaíochta ‘Blackwater Fit-up’: Clár amharclannaíochta tuaithe a théann ar chamchuairt 
agus a bhfuil sé d’aidhm aige léiriúcháin ghairmiúla den chéad scoth a dhéanamh do luchtanna 
féachana i dTuaisceart Chorcaí/ceantair ghleann na Dubhabhann den Chontae. Déanann Geoff Gould 
an clár seo a eagrú agus d’oibrigh sé le seacht n-ionad amharclainne agus pobail chun 24 léiriúchán a 
chur ar siúil in Eanáir agus Feabhra. Ar na léiriúcháin a rinneadh, bhí: 

o Pat Kinevan: Silent and Forgotten 
o Seamus O’Rourke: From Under The Bed 
o Little John Nee: Small Halls and Potholes 
o Noni Stapleton: Charolais 
o Ar na hionaid a bhí i gceist, bhí: Baile Mhistéala, an Baile Nua, Gleann an Phréacháin, Cill na 

Mallach, Mainistir Fhear Maí, an Mhaoilinn agus Cnocán na Biolraí 
• ‘Fit-ups’ Iarthar Chorcaí: Ina 11ú bliain, chuir siad an líon is mó de léiriúcháin a rinneadh riamh ar an 

stáitse le linn na féile agus bhí gach ionad lán le haghaidh gach ceann den33 léiriúchán. Ar na hionaid 
bhí i gceist, bhí cúig cinn d’oileáin an Chontae a bhfuil daoine ina gcónaí orthu, Inis Uí Drisceoil, an 
tOileán Mór, Inis Arcáin, Cléire agus Faoide,  chomh maith le Cill Chrócháin, an Gleann Garbh, Tigh 
Molaige, Cluan Dor agus Béal an Dá Chab. Ainmníodh an tionscadal seo do Dhámhachtain um Fheabhas 
sa Rialtas Áitiúil Chomhlachas Tráchtála na hÉireann. 

o Before July 16-19 
o Spliced July 17-21 
o Crowman July 23-28 
o The Cat’s Mother July 29- August 4th  
o Sandpark/the Man from Moogaga Aug 5-11.  
o The Man in the Woman’s Shoes / I hear you and rejoice Aug 13-18 

• Chuir stórchompantas amharclannaíochta, Heartbreak Productions, a chóiriú de The Gangsta Granny 
le David Walliams ar an stáitse san Fhaiche Bollaí i gCionn tSáile i mí Iúil le haghaidh lucht féachana a 
bhí an-sásta leis.  

• Cuireadh dráma Emma Decent I don’t know what I’m supposed to be doing faoina caidreamh lena 
máthair a bhfuil an galar Alzheimer uirthi agus í ag dul in olcas ar an stáitse i gceithre Leabharlann i 
nDeireadh Fómhair. 

• D’oibrigh an Oifig Ealaíon le scríbhneoir/aisteoir Tim Creed chun leagan dá dhráma nua, Spliced, a 
thabhairt ar chamchuairt ar bhunscoileanna sa chontae in earrach 2019. 

 
Coimisiúin 
Coimisiúnaíonn Oifig Ealaíon na Comhairle saothar nua le haghaidh imeachtaí poiblí ó ealaíontóirí ó am go ham. 

• In 2019, choimisiúnaigh an Oifig Ealaíon dráma nua aonghnímh, Crossword, le Katie Holly, drámadóir 
ón Ráth. D’éirigh go han-mhaith lena chéad léiriúchán i 10 leabharlann brainse i rith Fhéile na Bealtaine. 
Cuirfear ar an stáitse arís é san fhómhar 2019 le Tadhg Hickey agus Danny Buckley, aisteoirí ó 
Chorcaigh. 
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• Múrphictiúir Mhaigh Chromtha: Choimisiúnaigh an Oifig Ealaíon dhá mhúrphictiúr faoi ghnéithe de 
stair Mhaigh Chromtha ó ealaíontóirí Denis O’Reardon agus Cormac Sheil le maoiniú ó Chiste Forbartha 
Ealaíon Cheantar Bhardasach Mhaigh Chromtha. 

 
Ceol 

• Cuireadh dhá shéasúr de cheadail téadcheathairéid ar siúl i gcomhpháirt leis an bhFondúireacht 
Náisiúnta Téadcheathairéid in ionaid éagsúla i gContae Chorcaí. Tá an Oifig Ealaíon tiomanta don obair 
seo ag leibhéil éagsúla. Tacaíonn an obair le forbairt cheoltóirí óga in Éirinn a bhfuil roinnt mhaith acu 
bunaithe i gCorcaigh. Tá an clár seo tábhachtach chun na healaíona áitiúla a chothú agus a fhorbairt trí 
nascadh a dhéanamh le hionaid agus féilte tuaithe.  Tugtar cláir shaineagraithe agus ensembles a 
fhaigheann meantóireacht ghairmiúil chuig áiteanna faoin tuath, agus is réiteach é sin ar ghanntanas 
atá ann toisc nach dtugtar mórán léiriúchán clasaiceach ardchaighdeáin ar chamchuairt. Ar na 
ensembles a bhí i gceist, bhí: 

o Lir Quartet i mBeanntraí 
o The Vanbrugh in Eochaill 
o Danu Quartet i dTrácht Fhionn 
o Vanir Quartet i mBaile Mhistéala 
o Ophelia Quartet i Mala  

• Tacaíodh leis an ensemble ceoil dhomhanda Ollannach, Zetadam Trio, le sraith cheolchoirmeacha a 
dhéanamh ar Shlí an Atlantaigh Fhiáin i gCorcaigh i rith Mheán Fómhair 2019 i gcomhar le Féile Africa, 
tionscnóir ceoil eitnigh atá bunaithe in Iarthar Chorcaí. 

Damhsa 
• Tugann an Oifig Ealaíon Cónaitheacht maoiniú do Chónaitheacht Damhsa Iarthar Chorcaí i gcomhar leis 

an gComhairle Ealaíon. Tá an chónaitheacht lonnaithe san ionad nua damhsa in Uillinn, Ionad Ealaíon 
Iarthar Chorcaí. Ba í an tEalaíontóir Damhsa Cónaithe in 2019 ná Mairéad Vaughan a tháinig i 
gcomharbacht ar Helga Deasy. Chomh maith lena cleachtas féin mar ealaíontóir damhsa a fhorbairt, tá 
Mairéad ag obair go gníomhach chun an lucht féachana damhsa sa réigiún a mhéadú. 

• Thug an Oifig Ealaíon tacaíocht don iarratas chuig an gComhairle Ealaíon ar chlár cónaitheachta 
bunaithe i nGaeltacht Thiarna Mhúscraí don ealaíontóir damhsa Siobhán Ní Dhuinín. Baineann forbairt 
ghairmiúil agus teagmháil phobail leis an gclár agus cuireadh an dá ghné chun cinn i rith thréimhse an 
chláir in 2019. 

 
Ealaíona na hÓige 

• Is é Scannánaíocht na hÓige príomhfhócas obair ealaíona na hóige atá ar siúl againn faoi láthair. 
D’fhéadfaí a rá gurb é an meán a bhfuil an deis is mó ag baint leis ó thaobh rannpháirtíocht daoine óga 
sna healaíona toisc go bhfuil an-chuid disciplíní i gceist leis, ó script go léiriú. Is é an fhorbairt is mó a 
rinneamar ar ár gclár Ealaíona na hÓige in 2019 ná an clár ‘Cork Young Filmmakers’ a leathnú arís. 
Cuireadh tionscadail rathúla i gcrích i Mala, Baile an Chollaigh, Maigh Chromtha, Baile Mhistéala agus 
Mainistir na Corann i rith na bliana. Eagraítear an clár i gcomhar le hIonad Scannán Chorcaí a 
bhainistíonn na hoibríochtaí ó lá go lá trí chomhaontú seirbhíse leis an Oifig Ealaíon. Earcaíodh 
gairmithe scannánaíochta chun tacú leis an leathnú. 

• Lean an Oifig Ealaíon agus Ceantar Bardasach Oirthear Chorcaí de thacú le First Cut Youth Film Festival 
trí mhaoiniú agus tacaíocht eile chomhchineáil. Bhí an bhliain is fearr go dáta ag an bhFéile in 2019. Bhí 
clár níos mó ann agus tháinig aoichainteoirí lena n-áirítear Lorraine Lordan, Stiúrthóir Teicniúil Cartoon 
Saloon. Tháinig sé fhíseán ceoil den scoth as an gclár Físeán Ceol a eagraíonn an fhoireann 
scannánaíochta Feel Good Lost, Brendan Canty agus David Lester. Leanann an fhéile de scannáin a chur 
chun cinn do lucht féachana óg agus bhí an leibhéil freastail i rith na féile níos airde ná a bhí riamh. 

• Ó thaobh amharclannaíochta do dhaoine óga de, tá Comhairle Contae Chorcaí ag obair i gcomhar le 
hIonad Ealaíon Iarthar Chorcaí chun go mbeidh rochtain ag níos mó daoine óga in Iarthar Chorcaí ar 
amharclannaíocht don óige. 

• Lean an Oifig Ealaíon de thacaíocht a thabhairt d’Amharclann Óige Lightbulb i Mala agus Amharclann 
Óige Rusty Frog sa Sciobairín 
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Ealaíona Leabharlainne 
• Tacaíonn an Oifig Ealaíon le forbairt agus cur ar fáil Chlár Ealaíon sna Leabharlanna brainse go léir sa 

chontae. Bíonn an clár seo ar siúl ar feadh na bliana agus eagraítear gníomhaíochtaí ceardlainne agus 
léirithe do dhaoine de gach aois agus de chumais éagsúla. Díríonn muid ar thrí thréimhse 
gníomhaíochtaí: Féile na Bealtaine i mí na Bealtaine, Ealaíona Samhraidh i Meitheamh agus Iúil, Féile 
Leabhar na bPáistí i nDeireadh Fómhair. 

• Scríbhneoir Cónaithe i Leabharlanna: Thosaigh an scríbhneoir, Denyse Woods, mar scríbhneoir 
cónaithe Leabharlanna Chomhairle Contae Chorcaí. Ba é an treoir a fuair sí ná bheith ag obair le sé 
cheantar leabharlainne chun cláir scríbhneoireachta leabharlann-bhunaithe a fhorbairt agus roinnt 
imeachtaí poiblí áitiúla agus contae a dhéanamh le linn thréimhse na cónaitheachta. 

• Litearthacht agus Rannpháirtíocht na nÓg: Lean an Oifig Ealaíon de bheith ag obair air seo tríd an gclár 
READ ON, tionscadal a mhaoiníonn AE, chun tacú le ceithre chlár a chur ar fáil.  Tháinig sraith de scéalta 
grafacha le daoine óga i gceantar Charraig Uí Leighin as ‘My Life in Strips’, clár úrscéalta grafacha. 
Ritheadh ‘FLIC’, clár maisiúcháin do Líonra Maisitheoirí na hEorpa i gCionn tSáile i nDeireadh Fómhair; 
rinne ER Murray, údar úrscéalta do pháistí, agus scríbhneoir greannán, Colin O’Mahony, obair le dhá 
ghrúpa leabharlann-bhunaithe chun saothar a chur ar fáil do dhíolaim READ ON 2019.  

• Seoladh an 15ú heagrán d’fhoilseachán bliantúil gearrscéalta de chuid Leabharlann agus Seirbhís 
Ealaíon na Comhairle in 2019. Tá fiche scéal nár foilsíodh cheana sa bhailiúchán sin, An Ultimate 
Resolution, roghnaithe ag Billy O’Callaghan, Eimear Ryan agus Claire Kilroy. 

 
Tionscadal Ceoil Shliabh Luachra Music Project 
Is comhthionscadal é seo le Seirbhísí Ealaíon Chomhairle Contae Chiarraí agus Comhairlí Cathair agus Contae 
Luimnigh. Ba é croílár an chláir ná ról an Cheoltóra Cónaithe a chruthú chun tacú le príomh-aidhmeanna an 
chláir a sholáthar agus liostaítear thíos iad. Ba é Eoin O’Sullivan an ceoltóir cónaithe in 2019. 

• Cuspóirí 
o Tacú le seinm, oideachas agus feasacht poiblí i ndáil le hoidhreacht cheoil Shliabh Luachra. 
o Obair a dhéanamh le ceoltóirí, féilte agus grúpaí cultúrtha áitiúla. 
o Deiseanna a fhorbairt do dhaoine óga foghlaim faoi oidhreacht agus cleachtais cheoil an réigiúin 

agus páirt a ghlacadh ann. 
o Ceol agus oidhreacht chultúrtha Shliabh Luachra a cheiliúradh, a chaomhnú agus a chur chun cinn 

trí chlár pleanáilte de ghníomhaíochtaí. 
o Tacaíocht agus meantóireacht a chur ar fáil le haghaidh féilte agus imeachtaí áitiúla. 

 
Ealaíona Luathbhlianta 

• Is tionscadal taighde ealaíon luathbhlianta é BEAG atá bunaithe i gCathair agus Contae Chorcaí agus is 
comhthionscadal é idir Comhairle Cathair Chorcaí, Amharclann Graffiti agus FSS Theas. Bhí Céim 6 den 
chlár ar siúl go Meitheamh 2019. Tá ardleibhéal de chleachtas gairmiúil sna healaíona luathbhlianta 
bunaithe ag BEAG. Cuireadh an clár BEAG ar fáil i 10 n-ionad luathbhlianta sa Chontae lena n-áirítear 
dhá cheann d’ionad fáiltithe inimirceach de chuid na Roinne Dlí agus Cirt i gCloich na gCoillte agus 
Carraig Thuathail, faoi seach. Dhréachtaigh an comhairleoireacht Quality Matters, plean straitéiseach 
trí bliana in 2019.  

 
Ealaíona um Shláinte 

• Lean an Chomhairle de bheith páirteach sa chlár ‘West Cork for Health’ i gcomhpháirt le hIonad Ealaíon 
Iarthar Chorcaí, Bord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí agus FSS Theas. Cuirtear an clár ar siúl in ocht n-
áit tuaithe ar fud an chontae lena n-áirítear na cúig Ospidéal Pobail, Ospidéal Bheanntraí agus cúig 
Ionad Cúraim Lae in Iarthar Chorcaí. Tá an clár á éascú ag foireann idirdhisciplíneach ealaíontóirí a 
ndéanann Ionad Ealaíon Iarthar Chorcaí chomhordú orthu. 

• Chuir an t-ealaíontóir Tom Weld obair ar an tionscadal ‘SEA’ i gcrích le húsáideoirí na seirbhíse faoisimh 
in Ospís Marymount agus Teach Altranais Pháirc na bhFianna. 

• Thosaigh an t-amharc-ealaíontóir, Colin Crotty, ag obair ar thionscadal cónaitheachta le haltraí sláinte 
pobail in ionaid sláinte pobail i gCeantar Bardasach Mhala/Chionn Toirc. Fuair an obair seo páirt-
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mhaoiniú trí Chiste Forbartha Ealaíon Cheantar Bardasach Mhala/Chionn Toirc agus tacaíonn an Oifig 
Ealaíon, Dánlann Glucksman agus FSS Theas léi. 

• Is comhthionscadal é ‘A Creative Inquiry’ le Comhairle Cathair Chorcaí, FSS Theas, Féile Lár-Samhraidh 
Chorcaí, Muisc Alive agus Ionad Ealaíon Sirius a bhfuil sé d’aidhm aige taighde agus forbairt a 
dhéanamh ar foirmeacha rannpháirtíochta cruthaithí le daoine aosta i gceantair an Chóibh agus Mhala 
sa chontae. 

 
Forbairt Ghairmiúil Ealaíontóirí 
Is cuid thábhachtach d’obair na Comhairle sna healaíona ná tacú le forbairt ghairmiúil ealaíontóirí trí 
dheiseanna oiliúna agus oibre nua a chur ar fáil. 

• Chuir an Chomhairle cúig sparánacht ar fáil d’ealaíontóirí gairmiúla atá bunaithe i gContae Chorcaí chun 
tabhairt faoi thionscadail chruthaitheacha nua, chun taighde a dhéanamh orthu nó chun iad a fhorbairt. 
Chuir sí ceithre sparánacht ar fáil freisin chun go mbeidh ealaíontóirí in ann am a chaitheamh in Ionad 
Tyrone Guthrie agus i bhFondúireacht Ballinglen. 

• I gcomhpháirt le hOifig Fiontar Dheisceart Chorcaí agus Benchspace, tionscnaíodh an sparánacht 
Dearcan in 2019 a bhfuil sé d’aidhm aige tacú le healaíontóir, déantóir nó dearthóir a oibríonn le 
hadhmad go príomha i dtimpeallacht meantóireachta in Benchspace ar feadh tréimhse bliana nó níos 
giorra. Ba é Joseph Bishop an chéad duine a fuair an sparánacht. 

 
Rannpháirtíocht an Phobail sna hEalaíona 

• Déanann an Oifig Ealaíon comhordú ar chlár Chontae Chorcaí d’Oíche Chultúir. Déanann sí teagmháil 
le réimse leathan eagraíochtaí ealaíon deonacha, ionaid ealaíon agus ealaíontóirí atá bunaithe sa 
cheantar. Cuireadh clár 140 imeacht ar fáil in ochtó ionad timpeall an Chontae. 

• Is tionscadal taispeána gearrscannán é SOS (See our Shorts) a forbraíodh i gcomhar le Féile 
Gearrscannán Neamhspleách Chorcaí. D’éirigh go maith leis an gcéim phíolótach in 2018 agus leanadh 
den tionscadal in 2019. Is é is cuspóir leis ná deis a thabhairt dóibh siúd a théann chuig an bpictiúrlann 
go rialta taithí a fháil ar ghearrscannáin trí chlár saincheaptha de na gearrscannáin is fearr a cuireadh 
chuig Féile Gearrscannán Neamhspleách Chorcaí a thaispeáint do lucht féachana i sé áit i gContae 
Chorcaí. Tugann pictiúrlanna i Mala, Beanntraí, Mainistir na Corann, Eochaill, Ionad Ealaíon Sirius, agus 
Halla an Baile sa Sciobairín tacaíocht don tionscadal. Áirítear cainteanna ó Stiúrthóir na Féile, Mick 
Hannigan, sa chlár scannán atá saor in aisce don phobal. 

• Éire Ildánach: Tacaíonn an Oifig Ealaíon le clár Éire Ildánach. Mar chuid d’obair 2019, eagraíodh na 
himeachtaí leabharlainne go léir do Chruinniú na nÓg i Meitheamh. 

 

An Rannóg Ailtirí 
Tá ról ríthábhachtach ag an Rannó Ailtirí i ndearadh maith agus feasacht ailtireachta a chur chun cinn i gContae 
Chorcaí. Lean siad d’ionchur luachmhar a chur ar fáil i ndáil le dearadh an iliomad tionscadal in 2019. Ar na 
seirbhísí a chuir an Rannóg ar fáil bhí: 
 

- Ullmhú Comhairliúcháin/Treorach  
- Tógáil, Dearadh Intí & Dearadh Uirbeach, ón gcoincheap tosaigh, trí na céimeanna éagsúla pleanála 

agus tairisceana agus an conradh tógála a riar go dtí go bhfuil an tionscadal i gcrích.  
- Leabharlanna agus Foirgnimh Chathartha eile  

 
Seo a leanas achoimre ar roinnt de na príomhthionscadail a raibh baint ag Ailtirí an Chontae leo:  
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Leabharlann Chionn tSáile  
Chuir an Rannóg Ailtirí pacáiste deartha mhionsonraithe cuimsitheach i gcrích 
maidir leis an bhfoirgneamh Sean-Mhuilinn 19ú haois i gCearnóg na hEaglaise a 
thiontú ina leabharlann phoiblí nua. Tá próiseas tairisceana dhá chéim idir 
lámha agus tá na hoibreacha le tosú ar an láithreán go luath in 2020. 
 

 

Leithris Phoiblí & Stáisiún Garda Tarrthála, Front Strand, 
Eochaill  

Fuair an Rannóg Ailtirí cead 
reachtúil Chuid VIII le 
haghaidh leithris phoiblí nua agus saoráid garda tarrthála 
ar Front Strand in Eochaill. Cuirfidh an tsaoráid nua sin leis 
an nGlasbhealach ó Mhainistir na Corann go hEochaill atá 
beartaithe. Tá an dearadh mionsonraithe i gcrích agus 
lorgófar tairiscintí go luath in 2020. 
 
 
 
 
 
 

 
Amharclann Mhala 
Tá an Rannóg Ailtirí i gceannas ar foireann 
chomhairleoirí a fuair siad. Cabhróidh an fhoireann 
sin le hathchóiriú iomlán Halla an Bhaile i Mala a 
dhearadh chun go mbeidh amharclann 200 
suíochán, oifig turasóireachta, spásanna gailearaí, 
seomraí cruinnithe pobail, etc. ann. Tá dul chun 
cinn mór déanta ar an obair dheartha agus táthar 
ag súil leis an togra nua i gcomhair Chuid VIII a 
fhoilsiú i R1, 2010. 
 

Amharclann agus Leabharlann Bhearna na Sceiche 

 
Roinneann Ionad Cultúrtha Bhearna na Sceiche agus brainse Mhaigh Chromtha de Leabharlann Chontae 
Chorcaí an tsean-Phictiúrlann Palace i Maigh Chromtha. Tá tionscadal athchóirithe idir lámha tar éis tine in 
2016. Is é aidhm an tionscadail ná na saoráidí a chur ar ais mar a bhí agus feabhas a chur ar na saoráidí atá 
ann cheana féin don dhá úsáideoir agus don phobal. 
Bhí an tionscadal ag céim an deartha mionsonraithe in 2019 agus beidh sé ag céim na tairisceana faoi dheireadh 
R1 2020. Tá sé beartaithe go dtósófar an tógáil faoi dheireadh 2020. 
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Both Ticéidí agus Bróisiúr Inis Píc 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rinne an Rannóg Ailtirí an dearadh agus an soláthar i ndáil leis an mboth ticéidí atá beartaithe ag Cé Uí 
Chinnéide le haghaidh Inis Píc. Áirítear bróisiúr conaire do thurasóirí a léiríonn áiteanna spéisiúla agus conairí 
siúil ar Inis Píc sna hoibreacha. 
 

Stáisiúin Nua Dóiteáin i gCeann Toirc, Maigh Chromtha agus Cloich na Coillte 
Cuireadh de chúram ar Fhoireann 
Deartha a bhfuil an Rannóg Ailtirí i 
gceannas uirthi dhá Stáisiún 
Dóiteáin do chomhraiceoirí 
dóiteáin ar áirithíocht nua sa 
Chontae. Beidh obair 
uasghrádaithe ar Sheirbhísí Tine 
sna limistéir a bhfuil géarghá léi 
mar thoradh ar na tionscadail. 
 
Teach Dóiteáin Cheann Toirc  
Ceapadh an conraitheoir ceaptha 
agus tosaíódh an tógáil in 2019. 
Cuirfear oibreacha i gcrích i R3 
2020. 
 
Teach Dóiteáin Mhaigh Chromtha  
Tá an dearadh mionsonraithe i gcrích. Tá sraith de bhabhtaí luach-innealtóireachta chun riachtanais bhuiséid 
agus tairisceana ullmhaithe. Tá dáta tairisceana i R1 2020 socraithe. 
 
Teach Dóiteáin Chloich na Coillte 
Tá an fhoireann deartha ceaptha. Tá Cuid VIII faighte agus tá iniúchtaí láithreáin ar siúl. Táthar ag súil le dáta 
tairiseana in 2020.  
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16. Faisnéis & Teicneolaíocht Chumarsáide  
Éascaíonn TFC le hoibriú éifeachtach phróisis inmheánacha na heagraíochta a oibriú. Tugtar achoimre sa 
rannán seo ar na tionscnaimh agus na tionscadail a cuireadh i bhfeidhm i rith 2019. Chomh maith leis na 
tionscadail thíos, phléigh TF le níos mó ná 14,000 glaoch logáilte chuig an Deasc Freastail TF 
 

Straitéis TFC 
D’fhaomh an Fhoireann Bhainistíochta Shinsearach an Straitéis TFC don tréimhse 2019-2022 i Meitheamh 
2019. Is iad na fócais a spreag an straitéis seo ná seirbhísí éifeachtacha a sholáthar; teicneolaíocht a úsáid chun 
gnáthamh oibríochtaí a uathoibriú, próisis riail-bhunaithe; úsáid níos fearr a bhaint as faisnéis ar fud na 
Comhairle agus breis cainéal a chur ar fáil le haghaidh cumarsáide agus comhoibrithe níos éasca. 
1. Feabhas a chur ar sholáthar agus bainistiú ár Seirbhísí TF 
2. Úsáid a bhaint as teicneolaíocht chun ár bpróisis inmheánacha a uathoibriú le go mbainfear an tairbhe is 

mó agus is féidir astu 
3. Rochtain a chur ar fáil ar ár n-acmhainní faisnéise agus ár gcainéil chomhoibrithe a fheabhsú  

Áirítear Treochlár Cur i nGníomh sa straitéis ar bunús é d’fhorbairt Pleananna Bliantúla um Sholáthar Seirbhísí 
TF ar feadh thréimhse na straitéise.   
 

Aistriú Teorann 
Ba thionscadal ríthábhachtach do TFC é cur i bhfeidhm Aistriú na Teorann in 2019. Ar na tascanna TFC a bhí le 
déanamh, bhí athruithe a chur i bhfeidhm ar ár mbonneagar teicniúil agus cumarsáide, nascacht suímh, aistriú 
agus diúscairt chrua-earraí, nuashonruithe ar an Eolaire Gníomhach chun bogadh foirne a léiriú, athruithe 
feidhmchláir chun teacht leis an struchtúr eagraíochtúil nua agus, an rud ba shuntasaí, aistriú faisnéise agus 
taifead le haghaidh na seirbhísí go léir a bhí ag aistriú chuig an gComhairle Contae. 
 
Seo a leanas cur síos ar an obair a rinneadh chun tacú leis an aistriú teorann a chur i bhfeidhm: 

• Cuireadh Tástáil Inghlacthachta Úsáideoirí agus timpeallachtaí forbartha nua ar bun chun na sonraí go 
léir a bhí ag aistriú chuig an gCathair a thástáil agus a bhailíochtú. Chun slándáil na sonraí a chinntiú i 
rith na gcéimeanna tástála tosaigh, bhí gach aistriú anaithnidithe. Chomh maith leis sin, úsáideadh 
ardán FileCloud agus criptiú AX Crypt le prótacal slán a fhorbairt. 

• Rinneadh an chéad aistriú le haghaidh Chlár na dToghthóirí. Aistríodh na taifid ábhartha chuig 
Comhairle Cathair Chorcaí agus leasaíodh Clár Chomhairle Contae Chorcaí de réir an sceidil go luath i 
mí Feabhra. 

• D’oibríomar le gach stiúrthóireacht chun na rialacha gnó le haghaidh asbhaint sonraí a shainiú, agus le 
roinnt tríú páirtithe agus an Ghníomhaireacht Bainistíochta Rialtais Áitiúil chun forbairt agus tástáil a 
dhéanamh ar na scripteanna asbhainte a bhí ag teastáil chun na taifid ábhartha a bhaint as ár gcórais 
áitiúla agus náisiúnta.  

• Bhí obair anailíse spáis trí shonraí digitithe agus éirchóid an-tábhachtach chun sonraí a aithint le 
haistriú chuig an gCathair ar fud córas éagsúil. 

• Bunaíodh eolaire inscálaithe sealadach um aistriú sonraí chun aistriú slán criptithe logáilte a éascú i 
ndáil leis an bhfaisnéis neamhchórais uile a aistriú chuig an gCathair. Forbraíodh Treoir Aistrithe Sonraí 
le haghaidh úsáideoirí gnó chun leanúnachas a chinntiú ó thaobh ainmnithe, struchtúir fillteáin, etc. 

• Seoladh an t-aistriú iomlán deiridh de shonraí uile iHouse a bhí le haistriú de réir an doiciméid 
Riachtanas Gnó chuig Cathair Chorcaí ar an 27 Bealtaine. 

• Aistríodh asbhaint de 10,040 Iarratais Phleanála Dhúnta agus 109,274 doiciméad de réir an doiciméid 
Riachtanas Gnó chuig Cathair Chorcaí ar an 11 Bealtaine 2019. Leanfar d’asbhaintí incriminteacha go 
dtí go bhfuil na hiarratais dhúnta ábhartha go léir aistrithe. 

• Aistríodh sonraí iniúchtaí agus deimhniúcháin tine chuig Comhairle Cathair Chorcaí ar an 23 Bealtaine 
lena n-áirítear 3,620 áitreabh, 20,000 doiciméad agus 4,162 deimhniú sábháilteachta tine. Cuireadh 
aistriú incriminteach i gcrích ina dhiaidh sin i lár mhí Iúil. 

• Seoladh asbhaintí riaráistí cíosa agus sonraí soláthraithe chuig Cathair Chorcaí de réir na spriocdhátaí 
aontaithe. 
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• Seoladh ríomhphost chuig 1,910 duine a bhfuil cuntas acu ar ‘Cork County Alerts’ agus a raibh sé 
cláraithe fúthu go raibh cónaí orthu nó go raibh siad ag obair sa limistéar aistrithe teorann ar an 30 
Aibreán. Cuireadh ríomhphost meabhrúcháin chucu go déanach i mí Bealtaine agus rinneadh an córas 
a uasdátú chun go n-úsáidfí na teorainneacha nua contae agus an fhaisnéis a bhaineann leo, mar 
shampla, Ceantair Bhardasacha. 

• Cuireadh uasdátú Contae, toghcheantar agus ceantar bardasach i bhfeidhm chun go mbeidh siad ag 
teacht leis na teorainneacha nua. Rinneadh athbhreithniú ar 279 sraith chun na cinn a bhí le leasú a 
aithint. 

• Cruthaíodh 10 n-amharcóir GIS nua chun tacú leis an aistriú teorann. Is don phobal 5 cinn acu. 
Roinneadh sonraí teorann go poiblí freisin chun go mbeadh sé éasca iad a roinnt le heagraíochtaí eile 
le go mbeadh siadsan in ann anailís a dhéanamh ar éifeacht an aistrithe teorann orthu, e.g. earnálacha 
sláinte agus oideachais. 

• Aistríodh 15 cinn de shuímh na Comhairle chuig an gCathair agus bhí athruithe le déanamh ar an WAN 
agus trealamh le baint mar thoradh air sin. 

 

Seirbhísí Tacaíochta Gnó 
Buaileann TF le stiúrthóireachtaí eile go minic le cinntiú go bhfuil á riachtanais a gcomhlíonadh agus a 
bhfreagairt againn. Cuireadh roinnt seirbhísí nua ar fáil i rith 2019, lena n-áirítear: 

• Lár-Thairseach Faisnéise GIS nua curtha ar fáil agus méadú déanta ar na feidhmeanna GIS le háireamh 
Ceadanna Dramhaíola, suímh Leabharlann Taistil, Digiteoir Conairí, Tithíocht, Suíomhanna WiFi agus 
amharcóirí Baoithe Fáinne 

• Seoladh aip suirbhé ar thithe folmha agus amharcóir Stoic Inmheánach de Thithe Cíosa  
• Socraíodh tuairisceáin chreidmheasa lárnacha agus tacaíodh leis sin 
• Modúl Iasachtaí Tithíochta nua a fhorbairt atá ag céim na Tástála Inghlacthachta Úsáideoirí ( UAT) 
• Rinneadh uasghrádú ar an tSeirbhís Bainistíochta Priontála chorparáideach agus méadú uirthi le breis 

suíomhanna a áireamh 
• Tugadh réiteach slán-aistrithe comhad isteach chun comhaid mhóra aistriú 
• Ardán nua eislín amach do chomhoibriú tionscadal a rolladh amach  
• Treoirleabhar Comhroinnte Comhad a chruthú agus comhoibriú le roinnt stiúrthóireachtaí chun a 

struchtúr agus ábhar comhroinnte comhad a atheagrú 
• Tugadh tacaíocht i leith follasú ríomhphost i gcomhair imeachtaí saorála faisnéise agus Cúirte araon. 
• Cabhraíodh le riachtanais nua na Comhairle 
• Cabhraíodh le hiarratas ar WiFi4EU a d’éirigh leis 

 

Ár dTeicneolaíocht Faisnéise & Cumarsáide a Fheabhsú 
Is gá córais agus crua-earraí TF a athnuachan chun bogearraí feidhmchláir agus córais a fhaigheann lán-
tacaíocht ón soláthraí a chinntiú. Mura ndéantar córais TF a chothabháil, cruthófar riosca gnó. D’fhéadfadh an 
tacaíocht a bheith teoranta nó d’fhéadfaí í a aistarraingt má tharlaíonn teagmhas a théann i gcion ar  
iontaofacht, feidhmíocht nó inúsáidteacht ár gcóras.  
 
Ar an tionscadail athnuachana teicneolaíochta a cuireadh i gcrích in 2019, bhí:  

• Níos mó ná 150 Meaisín XP a ionadú le cinn nua 
• WiFi príobháideach agus poiblí ar champas Halla an Bhaile a uasghrádú  
• Córas Oibreacha Tuile a uasghrádú agus a ath-imlonnú go IAAS in CIX 
• Uasghrádú VPN Cisco go AnyConnect 
• Bogearraí mótarchánach (DTTAS), meaisíní agus printéir a uasghrádú 
• Obair uasghrádaithe chriticiúil ar an bhfreastalaí 
• An feidhmchlár iHouse a uasghrádú go leagan 3.4 
• MapGuide WebGIS a ionadú 
• Planning enquiry mapping solution in development  
• Feithicil Phráinnfhreagartha a uasghrádú 
• Uasghrádú GCN  (Néal-Líonra an Rialtais )in Annabella agus Inis Cara 



96 
 

• Naisc nua gan sreang nó uasghrádaithe ar naisc gan sreang le haghaidh láithreán áirithe 
• Uasdátú caibinéid agus seomra cumarsáide ar láithreáin sheachtracha – Teach & Saotharlann 

Annabella, Oifig Turasóireachta Mhala, Mótarcháin – Páirc Gnó Bhóthar na Modhfheirme, Oifig an 
Innealtóra Ceantair, Mhainistir na Corann, Halla an Baile sa Sciobairín, Halla an Bhaile sa Chóbh 

• Cuireadh feabhas ar an mbonneagar suíomhanna arda; suíomh tábhachtach bogtha ó Údarás Eitlíochta 
na hÉireann ar Chnoc Osta go WISP áitiúil agus díchoimisiúnaíodh suíomh ard RTÉ i sa Bhlarna 

• Rinneadh uasghrádú ar naisc raidió ar an líonra. Tá teacht níos fearr ar an líonra mar gheall ar luas níos 
fearr agus naisc raidió de shonraíocht níos airde 

• Córas nua Peplink suiteáilte le haghaidh Chonláiste Cathartha Ráth Mhín chun nascacht a fheabhsú. 
 

Slándáil TFC 
Tá sé ríthábhachtach slándáil na gcórais TFC agus an bhonneagair TFC a chothabháil. Bunaíodh Coiste um 
Shlándáil Faisnéise in 2019 a raibh ionadaithe ó stiúrthóireachtaí éagsúla air chun maoirseacht a dhéanamh ar 
na rialuithe agus na beartais slándála agus chun comhoibriú a dhéanamh fúthu. 
 
Ar na tionscadail slándála a rinneadh in 2019, bhí: 

• Plean Nua Freagartha i gcás Teagmhais Slándála a bhfuil Ionad Oibríochtaí Slándála 24/7 san áireamh 
ann 

• Bogearra Frithvíreas McAfee a uasghrádú  
• Uasghrádú ar Bhalla Dóiteáin Nua  
• ManageEngine SIEM – Log360 curtha i bhfeidhm ar bhonn céimnitheach chun Faisnéis agus Teagmhais 

Slándála a Bhainistiú  
• Réiteach agus próiseas nua chun paistí a bhainistiú curtha i bhfeidhm 
• Rialú Rochtana Líonra a rolladh amach (céim 1) -  na ríomhairí pearsanta agus ríomhairí glúine go léir a 

chur ar choraintín i gcás nach bhfuil a n-úsáideoirí ar an bhfearann coiteann, i.e. x neamh-
chorparáideacha nó iad siúd a thagann ar ais  tar éis saoire fadtéarmaí/sosanna gairme, etc.  

• Phléigh an Fhoireann Slándála TFC le 25 Bagairt TF nua. Ar na gníomhartha x a bhí ag teastáil bhí: 
o Paistí agus uasghráduithe díoltóra a chur i bhfeidhm 
o Bac a chur ríomhphoist 
o Fearainn ríomhphoist agus suíomhanna gréasáin ar leith a chur ar liosta dubh 
o Rialacha ball dóiteáin a nuashonrú chun bac a chur ar thrácht de réir Táscairí Baoil  

• Cuireadh 16 foláireamh ríomhphoist Chumarsáid Slándála TF chuig an bhfoireann go léir. Ar na nithe 
ar tugadh foláireamh fúthu, bhí: 

o Ríomhphoist fioscaireachta 
o Ríomhphoist turscair 
o Iarrachtaí faisnéisí aitheantais a chnuaschóipeáil 
o Camscéimeanna fóin 

• Mar chuid den chlár oiliúna Feasachta Foirne maidir le Slándáil, rinneadh 8 gcúrsa oiliúna físeáin agus 
3 chleachtadh fioscaireachta. Atreoraíodh na húsáideoirí a ghéill don fhioscaireacht i dtreo breis 
oiliúna. Bhí laghdú ar chéatadán iomlán na n-úsáideoirí a d’oscail ríomhphoist fioscaireachta ó 15% go 
5% i rith thréimhse na dtrí chúrsa. 

• Rinneadh 3 bhréagionsaí tástála in 2019 agus bhí laghdú mór déine ar fhormhór na bhfadhbanna. 
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17. Seirbhísí Corparáideacha 
 

Méara an Chontae 
Mhair tréimhse oifige Mhéarachta an Chomhairleora Patrick Gerard Murphy ó Mheitheamh 2018 go 
Meitheamh 2019. Toghadh an Comhairleoir Christopher O’Sullivan ina Mhéara ar Chontae Chorcaí i 
Meitheamh 2019. 
 
 

Fáiltiú Méarachta 
Rinne Ból Chumann na hÉireann, an coiste náisiúnta rialuithe do bhabhláil bhóthair, comóradh ar 50 bliain de 
Chomórtas Domhanda in 2019. Mar aitheantas air sin, bhí óstáil dóibh i Seomra na Comhairle, Halla an Chontae, 
ar an 26 Meán Fómhair, 2019. Rinne an Clr. Joe Carroll ionadaíocht don Mhéara ag an imeacht ar fhreastail 
Babhlálaithe Bóthair ó Éirinn, ón nGearmáin agus ón Ísiltír air, lena n-áirítear Uachtarán an Chumainn 
Idirnáisiúnta, Alloys Timmerhuis. 
 

Gradaim Phobail an Mhéara 
Rinne an Coiste um Beartas Straitéiseach Sóisialta Scéim Ghradaim Phobail an Mhéara a fhorbairt chun 
aitheantas a thabhairt dóibh siúd a oibríonn go deonach chun cabhrú le daoine eile agus chun aitheantas a 
thabhairt don obair a dhéanann siad. Tugann an scéim aitheantas do phobail a oibríonn le chéile chun feabhas 
a chur ar a dtimpeallacht freisin. Bhí 50 ainmniúchán do Ghradaim 2019. Reáchtáladh an Searmanas Gradam 
agus dinnéar i bhforhalla Halla an Bhaile Dé Céadaoin, an 17 Aibreán. Bronnadh an Méara 11 Gradam an oíche 
sin: 9 gradam rannóige, 3 ghradam ar gach ceann de na trí rannóg (Tuaisceart, Deisceart agus Iarthar), chomh 
maith le mórghradam ar dhuine aonair agus mórghradam ar ghrúpa aonair. Bronnadh na gradaim sin ar Paul 
Kavanagh agus ‘Clean Coast’ Bhaile na Móna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cruinnithe na gComhaltaí Tofa 



98 
 

Tá Rannóg na Seirbhísí Corparáideacha freagrach as cruinnithe Chomhairle Contae Chorcaí a riar. Bhí 20 
cruinniú ag an gComhairle iomlán, 9 gcruinniú ag an gCoiste Forbartha, 10 gcruinniú agus Cruinniú Speisialta 
amháin ag an nGrúpa um Beartas Corparáideach. Reáchtáladh dhá Chruinniú Speisialta den Choiste Forbartha. 
 
Reáchtáladh an Cruinniú Bliantúil ar an 7ú Meitheamh, 2019.  
 
Chomh maith leis sin, reáchtáladh cruinniú speisialta den Chomhairle iomlán ar an 21 Eanáir, 2019 chun 100 
bliain na Dála a chomóradh.  
 

An Plean Corparáideach 
Rinneadh athbhreithniú ar Phlean Corparáideach 2015-2109 agus dréachtaíodh dréacht-Phlean Corparáideach 
2019-2024 ina bhfuil na haidhmeanna agus gníomhartha a stiúrfaidh gníomhaíochtaí na Comhairle ar feadh 
thréimhse na comhairle reatha. 
 
I rith an dara leath de 2019, baineadh úsáid as cur chuige nuálach maidir le dearadh seirbhíse chun an plean á 
ullmhú agus chun príomhluachana, misean agus cuspóirí straitéiseacha an phlean a shainiú. Rinne teagmháil 
mhór le páirtithe leasmhara éagsúla lena n-áirítear Comhaltaí Tofa, foireann, saoránaigh agus rannpháirtithe 
seachtracha eile. 
 
Cuirfidh an Plean bonn faoi ghníomhaíochtaí na Comhairle as seo go ceann cúig bliana agus stiúrfaidh sé buiséid 
bhliantúla agus cláir oibreacha caipitiúla na Comhairle chomh maith le bheith mar bhunús do na Pleananna 
Bliantúla um Sholáthar Seirbhísí. 
 

Gearáin ó Chustaiméirí 2019 
Fuarthas 24 gearán foirmeálta in 2019. Eisíodh freagairt ar na gearáin sin go léir laistigh den tréimhse ama a 
éilíonn an Chairt do Chustaiméirí, is é sin laistigh de 15 lá oibre ón lá a bhfaightear iad. 
Fuarthas 11 iarratas ar Athbhreithniú Inmheánach in 2019. 
 

Saoráil Faisnéise 
Fuarthas 214 iarratas ar Shaoráil Faisnéise in 2019. 

• Géilleadh do 76 iarratas SF 
• Géilleadh do chodanna 61 iarratas 
• Diúltaíodh do 62 iarratas SF (mar gheall ar dhiúltú faisnéise pearsanta tríú páirtithe a thabhairt, bhí na 

taifid sa ríocht phoiblí cheana féin, faoi phribhléid dhlíthiúil, íogair ó thaobh na tráchtála de, nó níl na 
taifid á sealbhú nó ní ann dóibh) 

• Aistarraingíodh 15 iarratas SF agus fuair 5 cinn acu siúd freagraí taobh amuigh de Shaoráil Faisnéise.   
 
Cuireadh 3 cinneadh SF ar aghaidh chuig Oifig an Choimisinéara Faisnéise in 2019. 
 

Cosaint Sonraí 
Bhí 28 iarratas rochtana ó Ábhair Sonraí in 2019. Bhí an 28 iarratas dúnta faoi dheireadh na bliana. 
 

Ombudsman 
Fuarthas 27 cás Ombudsman in 2019. 
 

Oifig na Gaeilge 
Is é ról Oifig na Gaeilge ná a chinntiú gur údarás áitiúil é Comhairle Contae Chorcaí a chuireann fáilte roimh 
chearta na phobal comhfhreagras a dhéanamh leis an gComhairle i nGaeilge, a chomhlíonann Acht na 
dTeangacha Oifigiúla 2003, agus a chuireann an Ghaeilge chun cinn in oibríochtaí na Comhairle ó lá go lá. 

• D’eagraigh Oifig na Gaeilge imeachtaí le haghaidh Seachtain na Gaeilge, don fhoireann agus don 
phobal araon, in 2019. Bhí an Chomhairle sásta go raibh siad in ann maoiniú agus tacaíocht a chur ar 
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fáil le aghaidh imeachtaí a d’eagraigh na Seirbhísí Leabharlann agus an Oifig Ealaíon do Sheachtain na 
Gaeilge ar fud an Chontae. 

• Chuir Oifig na Gaeilge maoiniú ar fáil óna Ciste Tacaíochta do ghrúpaí agus eagraíochtaí a bhí cúnamh 
ag teastáil leo chun imeachtaí nó gníomhaíochtaí Gaeilge a eagrú ar fud an Chontae. 

• Lean Oifig na Gaeilge de bheith ag obair le Oifig Ealaíon Chontae Chorcaí in 2019 trí mhaoiniú a chur ar 
fáil don chatagóir Gaeilge sna hEalaíona de Scéim Deontais Ealaíon Chomhairle Contae Chorcaí. Ba 
spreagadh mór d’Oifig na Gaeilge an spéis a léiríodh sa deontas agus leanfaidh sí de chur chun cinn na 
Scéime sin leis an Oifig Ealaíon. 

• Mar bhall d’Fhoireann Chultúrtha Chomhairle Contae Chorcaí, ghlac Oifigeach na Gaeilge páirt sa Tríú 
Chomhdháil Bhliantúil Éire Ildánach i gContae Chorcaí a reáchtáladh i Mala. Bhí an chomhdháil dírithe 
ar an téama Ealaíona agus Cruthaitheacht don Óige. 

• Chuir Oifig na Gaeilge maoiniú ar fáil do bhaill foirne chun cúrsaí Gaeilge a dhéanamh ag leibhéil 
éagsúla agus leanann sí de spéis sa Ghaeilge a spreagadh san fhoireann. 

• Leasaíodh agus nuashonraíodh suíomh gréasáin Chomhairle Contae Chorcaí agus cuireadh rannán na 
Gaeilge agus Oifig na Gaeilge leis. Tá an t-ábhar statach ar fáil i mBéarla agus i nGaeilge chomh maith 
le píosaí nua nuachta agus fógraí poiblí. 

• Tá méadú ar líon na bpreasráiteas agus postálacha meán sóisialta a sheolann Comhairle Contae Chorcaí 
amach trí Ghaeilge, nó go dátheangach, chuig na meáin chumarsáide agus an pobal. Leanfar den 
treocht dhearfach sin as seo amach.  

• Lean Comhairle Contae Chorcaí den teagmháil le hOifig an Choimisinéara Teanga maidir le hAcht na 
dTeangacha Oifigiúla agus an reachtaíocht a bhaineann leis a chomhlíonadh. 

• Tá caidreamh ag Oifig na Gaeilge leis na heagraíochtaí Gaeailge áitiúla agus náisiúnta freisin. 
 

An Coiste Iniúchóireachta & Iniúchadh Inmheánach 
Bunaíodh Coiste Iniúchóireachta nua a bhfuil 7 gcomhalta air ar an 22 Deireadh Fómhair 2019. Bhí trí chruinniú 
ag an seanchoiste agus dhá chruinniú ag an gcoiste nua i rith 2019. 
 
Thiomsaigh Iniúchóireacht Inmheánach freagairtí ó stiúrthóireachtaí maidir leis an gCód Caiteachais Phoiblí a 
chomhlíonadh agus dhréachtaigh siad tuarascáil don tuairisceán bliantúil le haghaidh an Choimisiúin Náisiúnta 
Maoirseachta agus Iniúchóireachta don Rialtas Áitiúil. Mar chuid de chlár oibre an Choiste, cuireann 
Iniúchóireacht Inmheánach clár iniúchtaí i gcrích gach bliain agus cuireann siad faoi bhráid an Choiste iad ag 
cruinnithe rialta i rith na bliana. 
 

Gníomhaíochtaí Bainistíochta Riosca 
Tá an Stiúrthóireacht agus na Cláir Riosca Corparáideacha á gcothabháil agus á mbainistiú sa chóras 
CalQRisk.  Faigheann sé sin tacú i bhfoirm athbhreithnithe ar chlár riosca na stiúrthóireachta leis seo ag gach 
cruinniú den Choiste Maoirseachta Riosca. Ó dheireadh 2019, rinneadh athbhreithniú ar na cláir riosca seo a 
leanas - 

• Forbairt Eacnamaíochta, Fiontar agus Turasóireacht 
• Ceantair Bhardasacha 
• Tithíocht 
• Comhshaol 
• Bóithre 

Déantar athbhreithniú ar an gClár Riosca Corparáideach ar sceideal leanúnach agus faoi láthair tá 29 riosca 
ann thar 13 chatagóir chúraim éagsúla. 
 
Tá ballraíocht an Choiste Maoirseachta Riosca leathnaithe chuig na stiúrthóireachtaí go léir. 
Ó thús 2020, méadaíodh minicíocht cruinnithe an Choiste Maoirseachta Riosca ó gach ráithe go gach dara mhí. 
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Athbhreithniú Rialachais 
 
D'oibrigh an Institiúid Riaracháin Phoiblí (IPA) ar athbhreithniú neamhspleách ar Shocruithe Rialachais i 
gComhairle Contae Chorcaí le linn 2019 d’fhonn tuarascáil ar na torthaí a eisiúint in 2020. 
 
Ba é an tagarmharc don mheasúnú ná Prionsabail Rialachais & Creat Rialachais don Earnáil Rialtais Áitiúil 
(2015), arna fhorlíonadh ag roinnt gnéithe ábhartha d’fhorálacha cóid rialachais stáit agus poiblí eile lena n-
áirítear an Cód Cleachtais um Rialachas Comhlachtaí Stáit (2016 ), agus atá ábhartha agus iomchuí don earnáil 
rialtais áitiúil. 
 
Déantar torthaí agus moltaí na Tuarascála a chatagóiriú de réir na sé phrionsabal rialachais a leagtar amach i 
bPrionsabail Rialachais & Creat Rialachais don Earnáil Rialtais Áitiúil: 

1. Cuspóir, Pleanáil agus Feidhmíocht 
2. Róil Cheannaireachta agus Caidrimh 
3. Luachanna, Eitic agus Iompar 
4. Cinnteoireacht, Riosca agus Rialú 
5. Meastóireacht agus Forbairt Acmhainne 
6. Páirtithe Leasmhara agus Cuntasacht Phoiblí 

 
Tar éis críoch don Athbhreithniú, déanfaidh an Institiúid Riaracháin Phoiblí (IPA) moltaí chun socruithe 
rialachais laistigh den Chomhairle a fheabhsú. 
 

Fodhlíthe 
Cruinniú ar an 8 Aibreán – Glacadh le Fodhlíthe Chomhairle Contae Chorcaí um Chur ar Fáil Dramhaíola 2019 
ag cruinniú na Comhairle Iomláine ar an 8 Aibreán, 2019.  
 

Naisc le Ceantair Údaráis Áitiúil Eile 
Lean Comhairle Contae Chorcaí de chaidrimh a chothú le ceantair údaráis áitiúil eile in 2019. Is fiú go mór na 
caidrimh sin ó thaobh naisc gheilleagracha, shóisialta agus chultúrtha a chothú le tíortha thar lear. Cuireann sé 
sin Contae Chorcaí chun cinn mar áit mhaith chónaithe, infheistíochta agus cuairte. Chuir an Méara fáilte roimh 
thoscaireachtaí agus Ambasadóirí éagsúla ar Chuairteanna Cúirtéise i Halla an Chontae i rith na bliana, lena n-
áirítear:  

• An tAmbasadóir Andrews ón Astráil  
• H.E. Mr. He Xiangdong, Ambasadóir na Síne 
• Suzanne Drisdelle, Chargée d’Affaires, Cuairt Ambasáid Cheanada ar Halla an Chontae 
• Ambasadóir na Portaingéile, an tUas. Mr. Miguel de Almeida e Sousa, agus an Comhairleoir 

Geilleagair agus Trádála a ceapadh tamaillín roimhe sin, Dr. Lúis Reis, chomh maith leis an tUas 
George Barter, Consal Oinigh chuig an bPortaingéil.  

• Cuairt ó Thoscaireacht ón Ísiltír 
• Toscaireacht Nanjing 

 

Buaicphointí do Service RePublic I 2019 
 
Leanann foireann Service RePublic de chuid Seirbhísí Corparáideacha ag seachadadh clár de 
dhearadh seirbhíse, seirbhísí ar líne agus seirbhísí faisnéise gnó agus tuairiscithe. Déanann an 
fhoireann bainistíocht ar an tairseach custaiméirí ar líne Chomhairle Contae Chorcaí - 
www.yourcouncil.ie- agus an tairseach inmheánach 'Dash' do sheirbhísí ar líne don fhoireann. 
 
Go dtí deireadh 2019, bhí 146 seirbhís ar líne forbartha ar fud beagnach gach stiúrthóireacht i 
gComhairle Contae Chorcaí. 
 

http://www.yourcouncil.ie/
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I measc roinnt Buaicphointí Seirbhísí Ar Líne i 2019 tá - 
• Seirbhís Deisiúcháin Tithíochta - Cuimsíonn an tseirbhís seo teachtaireachtaí SMS do thionóntaí ag cur in iúl 
dóibh stádas na hiarrata deisiúcháin agus cuairteanna ón gconraitheoir. Ligeann sé don chonraitheoir sonraí 
an jab a fháil ar a bhfón póca agus tugann sé deis dóibh an obair chríochnaithe a thaifeadadh agus a shíniú ag 
an tionónta, iad go léir déanta ar líne ar a bhfeistí soghluaiste. 
• Iarratais ar Phoist Ar Líne - Tá próiseas iomlán ar líne curtha ar fáil ag Comhairle Contae Chorcaí d’iarratais 
ar phoist trí www.yourcouncil.ie lena n-áirítear gearrliosta agus agallaimh iarrthóirí. Ní phriontáiltear an 
fhoirm iarratais riamh agus is féidir gach rud a dhéanamh go leictreonach. 
• Achomhairc Fhíneála Páirceála Ar Líne. 
• Aighneachtaí Ar Líne - Aighneachtaí breise ar líne lena n-áirítear d'athruithe ar Phlean Forbartha an 
Chontae. 
• Cigireachtaí Príobháideacha ar Thithíocht Shóisialta. 
• Comhairliúchán Ar Líne don Phlean Corparáideach. 
 
 
 
Rannóg Maoine 

 
         1 Eanáir 2019 go 31 Nollaig 2019 
 

Líon Iomlán na nOrduithe DOS: - 643  Tuaisceart Deisceart Iarthair 
Líon Iomlán na nIdirbheart: -  647  

      

Éadáil Talún lena n-áirítear Scéimeanna TII 28  3 16 9 
Cead/Ceart Slí  17  3 10 4 
Léasanna / Ceadúnais 27  9 11 7 
Diúscairtí 71  17 41 13 
Éadáil Tithe lena n-áirítear Cuid V 494  135 224 135 

  
Ilchineálach 6  0 5 1 

http://www.yourcouncil.ie/
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1 uimh. Ordú Dílsithe 
1 uimh. Éadáil seanfhoirgneamh bácúis  
1 uimh. Éadáil ionad cóireála fuíolluisce 
1 uimh. Costais Dlí Comhaontaithe 
1 uimh. Tailte a ligean ar cíos 
1 uimh. Comhlíonadh a Shocrú 
 
643 uimh. Orduithe DOS -  Áirítear leis seo 128 uimh. Orduithe DOS a 

cuireadh ar ceal ach bhí siad sin san áireamh 
cheana i bhfigiúirí tuarascála roimhe seo 

 
 
Tá níos mó ná 1 idirbheart ag 4 uimh. Orduithe DOS 
 
Oifig Chumarsáide 

 
Tacaíonn an Oifig Chumarsáide le cumarsáid corparáidí, caidreamh leis na meáin agus gníomhaíocht 
margaíocht Chomhairle Contae Chorcaí ar fud na meán traidisiúnta agus nua-aimseartha. Is é an aidhm atá 
againn ná seirbhísí, gníomhaíochtaí, mianta agus cinntí na Comhairle a chur chun cinn go soiléir, go hionraic 
agus go hoscailte do shaoránaigh agus do ghnóthais. 
 
In 2019, eisíodh 248 preasráiteas ina raibh imeachtaí agus tionscadail ar ghlac an Chomhairle páirt iontu, le 
ráta rathúlachta os cionn 90%, agus tugadh freagra díreach ar 494 ceist ó na meáin, le rialachas 
corparáideach agus cúrsaí bainistíochta cáil á gcur chun tosaigh. Comhordaíodh ábhar eagarthóireachta 
speisialta agus forlíonta ar nós fhorlíonadh an Irish Examiner’s 'Cork County on the Rise' tríd an Oifig 
Chumarsáide. Is féidir é seo a dhéanamh trí oibriú go dlúth le baill fhoirne ar fud na heagraíochta lena 
chinntiú go mbíonn gach ábhar foilsithe ar an eolas agus faofa go tráthúil. 
 
Is príomhthosaíocht é tacú le hOifig an Mhéara agus ullmhaítear 104 óráid agus eagraítear 
grianghrafadóireacht ag imeachtaí éagsúla d’fhonn an Oifig a chur chun cinn agus chun feasacht láidir phoiblí 
a chruthú. Bíonn colún an Mhéara le feiscint gach coicís sa Irish Examiner agus Cork Independent. 
 
Is príomhfheidhm de chuid na hOifige é comhoibriú ar fud roinnt Stiúrthóireachtaí maidir le feachtais 
phoiblíochta agus seoltaí beartais a eagrú le himeachtaí mar IRONMAN, Cuairt Ríoga na hÍsiltíre de King 
Willem-Alexander agus Queen Maxima, an síniú conartha idir an Banc Infheistíochta Eorpach, an síniú 
Conartha Seachbhóthar N22 Maigh Chromtha agus Dámhachtainí tionscnaimh Ghnó agus Turasóireachta 
Chomhairle Contae Chorcaí. Clúdaíodh Toghcháin Áitiúla 2019 freisin le nuashonruithe fíor-ama ar iarrthóirí a 
mheastar a bheith tofa curtha ar shuíomh Gréasáin na Comhairle agus ar chuntais na Meán Sóisialta. 
 
Feidhmíonn www.CorkCoCo.ie mar thairseach do bhaill an phobail chun faisnéis a fháil faoin iliomad seirbhísí 
a sholáthraíonn Comhairle Contae Chorcaí. I 2019, d’fháiltigh an suíomh Gréasáin seo roimh 493,770 
úsáideoir agus 2.49 milliún amharc leathanaigh, a rochtain ar ghléasanna soghluaiste i 50% de na cásanna. I 
measc na bhfeabhsuithe ar an suíomh Gréasáin tá athdhearadh roinnt rannán, lena n-áirítear Seirbhísí 
Tithíochta agus Leabharlainne, agus rinneadh dul chun cinn suntasach maidir le haistriúchán iomlán Gaeilge a 
chinntiú. 
 
Cinntíonn cuntais chorparáideacha na meán sóisialta go gcoimeádtar próifíl láidir agus bealach cumarsáide 
leis na meáin, custaiméirí, agus an pobal i gcoitinne. Chonacthas fás leanúnach ar fud na n-ardán meán 
sóisialta go léir, a raibh os cionn 500,000 imprisean in aghaidh na míosa ar an meán acu, ag léiriú an leibhéal 
suime agus rath i dtéarmaí teachtaireachtaí poiblí. 
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Tá ról láidir ag an Oifig Chumarsáide i dtacú le teachtaireachtaí Fhoireann Measúnaithe Aimsire Trom 
Chomhairle Contae Chorcaí. Glacann an Oifig ról idirchaidrimh leis na meáin, le Réigiún na hOifige 
Bainistíochta Éigeandála Idirghníomhaireachta Theas do bhunaíochtaí na Sraithe Uachtaraí maidir leis an Acht 
um Cheimiceáin chomh maith le tacú leis an Oifig um Bainistíocht Éigeandála ina dteachtaireachtaí mar an 
Feachtas Réidh do Gheimhridh. 
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18. Coistí um Beartas Straitéiseach (CBSanna) 
 

CBS Uimh. 1 – Forbairt & Pleanáil Straitéiseach 
Bhí trí Chruinniú ag an CBS um Fhorbairt & Pleanáil Straitéiseach in 2019, lena n-áirítear an chéad chruinniú 
den Choiste nua tar éis na dtoghán áitiúil. Pléadh roinnt saincheisteanna beartais lena n-áirítear: 

• Tithíocht do dhaoine breacaosta 
• Páirceáil feithiclí i sean-eastáit tithíochta a aisfheistiú 
• Beartas Eatramhach um Áineasa agus Saoráidí 
• Oifig an Rialaitheora Pleanála 
• Plean Forbartha Contae, Doiciméad Comhairliúcháin Phoiblí 

 

CBS Uimh. 2 – Comhshaol, Gníomhú ar son na hAeráide & Bithéagsúlacht 
Due to local elections and an unavoidable delay in constituting the new committee, the Environment, Climate 
Action & Biodiversity SPC met just once in March 2019, at which meeting it considered the following policy 
issues: Ní raibh ach cruinniú amháin i mí an Mhárta den CBS um Chomhshaol, Gníomhú ar son na hAeráide & 
Bithéagsúlacht, mar gheall ar na togháin áitiúla agus moill dhosheachanta maidir le coiste nua a bhunú.   

• Tosaíochtaí forfheidhmiúcháin dramhaíola 2019 
• Dréacht-Straitéis um Oiriúnú don Athrú Aeráide 
• Beartas maidir le húsáid gliofosáite 
• Plaistigh aon-úsáide – Tionscnamh Rialtais Ghlais 
• Bainc fág anseo áitiúil a bhaint  

 

CBS Uimh. 3 – Forbairt Gheilleagrach & Fiontraíochta 
Clúdaíonn an tuairisc seo na CBSanna um Fhorbairt Gheilleagrach & Fiontraíocht a bunaíodh tar éis na 
dtoghchán áitiúil in 2014 agus 2019. Tá an Clr. Frank O’Flynn ina chathaoirleach ar an CBS um Fhorbairt 
Gheilleagrach & Fiontraíocht. 
 
Ní raibh ach trí chruinniú rathúla in 2019 mar gheall ar na toghcháin áitiúla agus an t-am a caitheadh ar 
Chomhaltaí Rannóige agus Eile a cheapadh chuig an CBS um Fhorbairt Gheilleagrach & Fiontraíocht. 
Reáchtáladh na cruinnithe sin ar na dátaí seo a leanas: 
Ráithe 1: Aoine, 11 Eanáir, 2019 
Cur i láthair: Ionad Nuálaíochta um Chórais agus Seirbhísí Uisce: K Fitzgibbon, Comhordaitheoir 
Ráithe 2: Aoine, 12 Aibreán, 2019 
Cur i láthair: Fuinneamh Chorcaí: K Lettice, Comhordaitheoir 
Ráithe 3: Ní raibh cruinniú ann. 
 

Ráithe 4: Aoine, 13 Nollaig, 2019 
Ionduchtúchán le haghaidh Comhaltaí Nua/Cuir i láthair: 
o Léargas ar ról na Stiúrthóireachta: S Corcoran 
o Fiontraíocht – Cork South, Cork North & West Local Enterprise Offices: K Curran/S O’Sullivan 
o An Ciste um Fhorbairt Gheilleagrach & Tionscadail: J Lalor. 
o Plean Fiontraíochta Réigiúin an Iardheisceart: R Church. 
o Forbairt Gheilleagrach – Bonneagar: P Sutton. 
o Forbairt Phobail: K Keegan. 
 
Ar na saincheisteanna a pléadh le linn na gcruinnithe sin, bhí:  
• Achoimre ar leithdháiltí an Chiste um Fhorbairt Gheilleagrach go dáta 
• Dul chun cinn maidir le Clár Oibre 2019 de chuid na Foirne Bonneagair um Fhorbairt Gheilleagrach.  
• Dul chun cinn maidir leis na cuspóirí ábhartha ó Phlean Fiontraíochta Réigiúin an Iardheiscirt a bhaint 

amach. 
• Dul chun cinn maidir le Clár Oibre na nOifigí Fiontair Áitiúil a chur i bhfeidhm. 
• Dul chun cinn maidir tionscnaimh forbartha geilleagraí eile, Tionscadail AE, agus tionscadail 

chomhchistithe eile 
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• Dul chun cinn maidir le Clár Oibre an Choiste um Fhorbairt Phobail Áitiúil a chur i bhfeidhm 
 

CBS Uimh. 4 – Turasóireacht 
Bhí dhá chruinniú ag an CBS um Thurasóireachta in 2019 agus pléadh na cúrsaí seo a leanas:  

• Beartais & Treoirlínte nuashonraithe d’Fhéilte/Imeachtaí agus Ceardlann do Chontae Chorcaí a 
sheoladh  

• An t-eolas is déanaí faoi dhul chun cinn maidir le Carr Cábla agus Ionad Cuairteoirí Oileán Baoi  
• SECAD – Mórchuaird Chorcaí, plé faoi breis nasc a dhéanamh leis an mbranda ‘Pure Cork’  
• Gníomhaíocht Turasóireachta Chomhairle Contae Chorcaí 
 

Rinneadh na cuir i láthair seo a leanas don CBS in 2019: 
• Association of Irish Festivals and Events (AOIFE) - Colm Croffy, Stiúrthóir Feidhmiúcháin, AOIFE 
• An t-eolas is déanaí faoi ghníomhaíochtaí ‘Visit Cork’ – Seamus Heaney, Ceann Visit Cork 
• Ironman 2019 - Sean O’Callaghan, Oifigeach Feidhmiúcháin Sinsearach, Oibríochtaí Ceantair 

Bhardasaigh & Forbairt Tuaithe 
• An t-eolas is déanaí faoi Fhoireann Ghníomhaíochtaí Fháilte Éireann - Brian Quinn, Bainisteoir Cláir 

Oibre, Fáilte Éireann 
 

CBS Uimh. 5 – Tithíocht 
Bhí trí chruinniú ag an CBS um Thithíocht i rith 2019. Ar na saincheisteanna a pléadh bhí an Measúnú ar 
Riachtanais Tithíochta 2019, an Clár Soláthair Tithíochta, Tithíocht Inacmhainne, Bainistíocht Eastát, Seirbhísí 
do Dhaoine gan Dídean, Léasú Rogha-Bhunaithe, agus córas nua bainistíochta a thabhairt isteach do na 
Seirbhísí Cothabhála Tithíochta.  
 
Tugadh an t-eolas is déanaí don CBS agus rinneadh cur i láthair dó maidir leis na Creataí Tithíochta nua. Rinne 
Home for Life Ltd. cur i láthair faoin Scéim Morgáiste go Cíos. Fuair an Coiste comhairle faoi Dheontais Tí 
Phríobháidigh chun meicníochtaí eile a fhorbairt le scóip na ndeontas oiriúnaithe tithe a chaitheamh/a 
mhéadú.  
 
Chabhraigh an CBS le Clár Cóiríochta do Thaistealaithe 2019-2024 a ullmhú agus mhol siad don Chomhairle 
iomlán é a a ghlacadh i Meán Fómhair 2019.  
 

CBS Uimh. 6 – Bóithre & Iompar 
Bhí dhá chruinniú ag an CBS um Bóithre & Iompar in 2019, ceann amháin i Márta agus ceann eile i mí na Nollaig 
i ndiaidh na dtoghchán áitiúil i mí na Bealtaine agus na CBSanna nua a chur ar bun. 

• Forbraíodh beartas maidir le Moilliú Tráchta i mBailte agus Sráidbhailte agus moladh don Chomhairle 
Iomlán é a ghlacadh, faoi réir leasuithe beaga.  

• Rinneadh cuir i láthair maidir leis na Leithdháiltí Deontais do Bhóithre 2019, Spásanna Páirceála 
Oiriúnacha do Dhaoine Aosta agus Tionscadal um Shoilse Poiblí a Aisfheistiú le LED a mbeidh Comhairle 
Contae Chorcaí i gceannas air. 

 

CBS Uimh. 7 – Ionchuimsiú Sóisialta, Pobal & Forbairt Tuaithe   
- Ghair an Rannóg Pobail dhá chruinniú – aistríodh freagracht ón an CBS do na Ceantair Bhardasacha i Meán 

Fómhair, 2019.  
- D’aontaigh an CBS Dréacht-Bheartas Áineasa agus Saoráidí in Aibreán. 
- Eolas is déanaí ó na CBSanna agus na Ceantair Bhardasacha curtha ar fáil. 
- Ceadaíodh togra nua cistithe 3 bliana le haghaidh scéimeanna samhraidh Fhoróige in Aibreán. Riaradh 

maoiniú bliantúil le haghaidh 13 scéim áineasa samhraidh in Meán Fómhair a thacóidh le 1,000 duine óg. 
- Tacaíocht leanúnach curtha ar fáil do Sheachtain Feasachta Idirghníomhaireachta LADT (Lucht Leispiach, 

Aerach, Déghnéasach agus Trasinscneach). Forbraíodh trí imeacht i gContae Chorcaí chun tacú le Líonraí 
LATD nua sa Chontae. Fuarthas Gradam Aitheantas ón nGrúpa Idirghníomhaireachta Chorcaí as ár 
dtacaíocht.  
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-  

CBS Uimh. 8 – Ealaíona, Cultúr & Teanga 
Tá an Oifig Ealaíon freagrach as an CBS um Ealaíona, Cultúr agus Teanga a riar. Bhí dhá chruinniú ag an CBS 
roimh na toghcháin áitiúla i mí na Bealtaine, 2019. 
 
 

Réimse Beartais Cur Síos Glactha ag an 
CBS 

Teangacha Nóta comhairle maidir le cur chun cinn na Gaeilge seolta chuig eagraíochtaí 
a fhaigheann maoiniú ón gComhairle 

Aibreán 2019 

Logainmneacha Athbhreithniú déanta ar bheartas logainmneacha na Comhairle agus 
faomhadh é gan athrú a dhéanamh air 

Feabhra 2019 

Ealaín Phoiblí Creat Beartais um Ealaín Phoiblí   Feabhra 2019 
 
Bunaíodh CBS um Ealaíona, Cultúir agus Teanga tar éis na dtoghchán áitiúil agus bhí cruinniú acu i mí na Samhna 
a raibh an Clr. Patrick Gerard Murphy mar Chathaoirleach air.  Aontaíodh na Buanorduithe ag an gcruinniú sin 
agus tugadh an léargas seo a leanas ar sheirbhísí cultúrtha do chomhaltaí nua mar eolas. 
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19. Aguisíní 
 
Aguisín 1 – Costais Chomhaltaí 2019 
 

Cineál Suim 
Íocaíochtaí Ionadaíochta €942,100.23 
Liúntas Míosúil €511,825.05 
Liúntas Cathaoirleach Cheantar Bardasach €52,151.76 
Liúntas Cathaoirleach CPS €48,161.22 
Liúntas Ceantair Bardasach €54,213.21 
Liúntas an Mhéara agus an Leas-Chathaoirligh  €62,538.12 
Taisteal, Oiliúint & Comhdhálacha €133,081.62 
Iomlán €1,804,071.21 

 
 
  



  Annual Report 2019 
 108 
  Tuarascáil Bhliantúil 2019 

Aguisín 2 – Freastal ar Chomhdhálacha 2019 
 

Dáta Comhdhálacha Áit Líon na ndaoine a d’fhreastail 

Eanáir 
An tAcht Airgeadais 2018 Lú 6 
Teidlíochtaí Scoir & Sochair Chánach Chomhairleoirí Corcaigh 1 
Beartas Comhtháthaithe AE 2014–2020 Louth 1 

Aibreán Comhdháil Turasóireachta Corcaigh 1 
Iúil ‘From Ballot Box to Council Chamber’ Loch Garman 1 
Meán Fómhair Comhdháil Dhubhghlas de hÍde Ros Comáin 1 

Deireadh Fómhair Environment Ireland Baile Átha Cliath 1 
Comhdháil Náisiúnta ar Thithíocht Shóisialta ICSH Port Láirge 1 

Samhain Teidlíochtaí ar Sheirbhísí Sláinte Corcaigh 4 
Ireland's Association of Adventure Tourism  Corcaigh 2 

Nollaig 
Dreasachtaí le haghaidh Ceannaitheoirí Céaduaire Lú 4 
Ceardlann Aeráide & Bithéagsúlachta Environmental Pillar  Baile Átha Cliath 3 
Tacaíochtaí Spóirt Corcaigh 2 
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Aguisín 3 – Freastal ar Chomhdhálacha Oiliúna 2019 
 

Dáta Comhdháil  Áit  Líon na ndaoine a d’fhreastail 

Eanáir Aontas Rialtas Áitiúil na hÉireann Modúl 1 An Muileann gCearr 11 
Aontas Rialtas Áitiúil na hÉireann Modúl 1 Tiobraid Árann 9 

Feabhra Comhdháil an Fhómhair Aontas Rialtas Áitiúil na hÉireann  Longfort 24 
Comhdháil faoi Dhearadh Nuálach Tithíochta Baile Átha Cliath 3 

Márta 
Aontas Rialtas Áitiúil na hÉireann Modúl 2 An tInbhear Mór 8 
Seimineár LAMA an Earraigh Liatroim 21 
Aontas Rialtas Áitiúil na hÉireann Modúl 2 Dún Garbháin 4 

Meitheamh Cuir i Láthair Ionduchtúcháin Corcaigh 33 
Iúil Traenáil Ionduchtúcháin do Chomhaltaí Tofa Tiobraid Árann 30 
Meán Fómhair Seimineár an Fhómhair Aontas Rialtas Áitiúil na hÉireann  Muineachán 28 

Deireadh Fómhair 

Aontas Rialtas Áitiúil na hÉireann Modúl 4 Limerick 7 
Aontas Rialtas Áitiúil na hÉireann Modúl 4 Dún Dealgan 16 
Seimineár LAMA an Fhómhair An Clár 29 
Seimineár Pleanála an Fhómhair Baile Átha Cliath 16 
Comhdháil & Ceardlann Thrípháirteach Baile Átha Cliath 1 
Deiseanna Geilleagracha & Gnó a Cruthú ón Athrú Aeráide   1 

Samhain Aontas Rialtas Áitiúil na hÉireann Modúl 5 Corcaigh 14 
‘Let's Talk Tourism’ Cill Airne 1 
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Aguisín 4: Taisteal Eile  2019 
 

Dáta Imeacht Áit Líon na nDaoine 

Márta 
County Cork B.P & P Association of New York Partnership Nua Eabhrac 1 
Toscaireacht Trádála Lá Fhéile Pádraig SAM 5 
Fuinneamh & Athrú Aeráide Barcelona 10 

Meitheamh Cruinniú Mullaigh Teic. Nanjing Hong Cong & an tSín 1 
Deireadh Fómhair Cruinniú Bliantúil an Chomhchoiste Póilíneachta agus na hÚdaráis Áitiúla Baile Átha Cliath 1 

Samhain 

Gradaim ‘Pride of Place’ Cill Chainnigh 4 
Gradaim Sármhaitheasa Innealtóirí na hÉireann Baile Átha Cliath 1 
Misean Trádála  An tSín 3 
Cuairt Staidéir ar an mBruiséil An Bhruiséil 12 
Asia Matters Baile Átha Cliath 1 
Dámhachtainí um Fheabhas sa Rialtas Áitiúil Baile Átha Cliath 5 
Imeacht Náisiúnta Líonraithe do na Coistí um Fhorbairt Pobail Tulach Mhór 1 
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Aguisín 5: An Plean Bliantúil um Sholáthar Seirbhísí (PBSS) 
 

Uimh Stiúrthóireac
ht 

Príomhsheirb
hís 

Cuspóir PBSS Caighdeán na 
Feidhmíochta 

Críochnú 
Caighdeáin 
Feidhmíochta 

Nótaí Táscaire 
Feidhmíochta 

Rangú TF 
2018 

Rangú 
TF 2017 

1 An Clár 
Aistrithe 
Teorann 

Plean 
Aistrithe 
Foirne 

Plean aistrithe foirne a aontú, i gcomhar 
leis an Rannóg Pearsanra, le Comhairle 
Cathair Chorcaí agus an Coiste 
Maoirseachta Forfheidhmiúcháin maidir 
le haistriú foirne faoin gclár aistrithe 
teorann. 

Plean aontaithe faoi 
01/03/2019 

Déanta   Neamhbhainteach   

2 An Clár 
Aistrithe 
Teorann 

Sócmhainní 
Oibriúcháin 
Tábhachtacha 

Aithint na sócmhainní oibriúcháin 
tábhachtacha atá ag teastáil ó CCC tar 
éis dáta an aistrithe agus cásanna gnó 
maidir lena gcoinneáil a chur faoi bhráid 
Chomhairle Cathair Chorcaí agus an 
Choiste Maoirseachta um Chur i 
bhfeidhm 

Sócmhainní aitheanta 
faoi 01/03/2019 

Déanta   Neamhbhainteach   

3 An Clár 
Aistrithe 
Teorann 

Soláthar 
seirbhísí i 
limistéar an 
aistrithe 

Na seirbhísí go léir le haistriú go 
Comhairle Cathair Chorcaí mar chuid 
den Chlár Aistrithe Teorann a aithint. 
Conas agus cathain a aistreofar na 
seirbhísí sin a aontú. 

Seirbhísí aitheanta faoi 
01/03/2019 

Déanta   Neamhbhainteach   

4 An Clár 
Aistrithe 
Teorann 

Cúiteamh 
Airgeadais 
Bliantúil 

Dul i mbun idirbheartaíochta i gcomhar 
leis an Rannóg Airgeadais leis an gCoiste 
Maoirseachta Forfheidhmiúcháin agus 
Comhairle Cathair Chorcaí chun an 
Cúiteamh Airgeadais Bliantúil is iníoctha 
ag Comhairle Cathair Chorcaí le 
Comhairle Contae Chorcaí. 

Cúiteamh aontaithe 
faoi 31/12/2019 

Déanta   Neamhbhainteach   

5 An Clár 
Aistrithe 
Teorann 

Socraíocht 
Airgeadais 

Dul i mbun idirbheartaíochta i gcomhar 
leis an Rannóg Airgeadais leis an gCoiste 
Maoirseachta Forfheidhmiúcháin agus 
Comhairle Cathair Chorcaí chun an Socrú 
Airgeadais a aontú.  
 

Socraíocht Airgeadais 
aontaithe faoi 
01/08/2019 

Déanta i 
bpáirt 

Idirbheartaíocht ag dul 
ar aghaidh i gcónaí 

Neamhbhainteach   

6 An Clár 
Aistrithe 
Teorann 

Tuarascálacha 
Comhlíontach
ta chuig baill 
an Choiste 
Maoirseachta 
Forfheidhmiú

Tuarascálacha an Choiste Maoirseachta 
um Chur i bhFeidhm/Tuarascálacha 
Comhlíontachta i ndáil leis an Acht 
Rialtais Áitiúil 2019 a eisiúint mar a 
leagtar amach sa reachtaíocht. 

Déanta faoi 31/12/2019 Déanta   Neamhbhainteach   
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cháin agus an 
Údarás Áitiúil. 

7 An Clár 
Aistrithe 
Teorann 

Cumarsáide – 
an Clár 
Aistrithe 
Teorann 

Comhphlean cumarsáide um aistriú 
teorann maidir leis an gclár aistrithe 
seirbhísí a fhorbairt i gcomhar leis an 
Rannóg Seirbhísí Corparáideacha agus 
Comhairle Cathair Chorcaí. 

Plean forbartha faoi 
01/04/2019 

Déanta   Neamhbhainteach   

8 Seirbhísí 
Corparáideac
ha 

Seirbhísí do 
Chustaiméirí 

Seirbhís CRM Firmstep a chur i bhfeidhm 
i ngach réimse seirbhíse san Ionad agus 
monatóireacht leanúnach a dhéanamh 
ar an CRM nua. 

Cur i bhfeidhm 100% 
faoi R3 2019  

Déanta       

9 Seirbhísí 
Corparáideac
ha 

Seirbhísí do 
Chustaiméirí 

Athbhreithniú agus leathnú a dhéanamh 
ar an raon seirbhísí a chuireann an 
tIonad Teagmhála Custaiméirí ar fáil i 
gcomhar le foireann Service republic (i.e. 
Ceantair Bhardasacha, Bóithre agus 
Comhshaol) 

Réimsí seirbhísí nua 
aitheanta agus 
athbhreithniú déanta 
faoi R3 2019.   
Tuarascáil ráithiúil 
ullmhaithe le haghaidh  
Stiúrthóirí na Seirbhísí 

Déanta i 
bPáirt  

Rinneadh leathnú ar 
na seirbhísí trí 
ríomhphoist saoráidí a 
chur tríd an ardán 
Firmstep.  

    

10 Seirbhísí 
Corparáideac
ha 

Seirbhísí do 
Chustaiméirí 

Córas fóin Cisco nua suiteáilte san Ionad, 
tríd an gConradh IPT a bheith bronnta 
agus curtha i bhfeidhm ag an Rannóg 
TFC 

Córas nua suiteáilte 
agus leor-oiliúint curtha 
ar na húsáideoirí faoi 
R4 2019 

Níl sé déanta Beidh conradh 
Prótacal 
Teileafónaíocht Idirlín i 
bhfeidhm faoi R2 2020 
agus oibreofar córas 
teileafóin Cisco reatha 
an Ionaid Teagmhála 
faoi R3 2020  

    

11 Seirbhísí 
Corparáideac
ha 

Iniúchadh 
Inmheánach 

An Plean Iniúchóireachta Inmheánaí 
Bliantúla a ullmhú agus a chur i 
bhfeidhm 

Cur i gcrích faoi R4 Déanta i 
bPáirt 

     

12 Seirbhísí 
Corparáideac
ha 

Iarratais ar 
Shaoráil 
Faisnéise (SF) 

Iarratais SF, gearáin Ombudsman & 
Chairt Chustaiméirí a phróiseáil de réir 
na gceanglas reachtúil agus na Cairte 
Custaiméirí 

Freagairtí eisithe faoi 
spriocdhátaí reachtúla 
agus spriocdhátaí 
riachtanacha eile 

Déanta       

13 Seirbhísí 
Corparáideac
ha 

Gníomhaire 
um Fháil, Díol 
agus Léasú 
Maoine 

Tacú agus cabhrú leis an Stiúrthóireacht 
Tithíochta chun spriocanna i leith 
tithíochta sóisialta a bhaint amach 

Spriocanna rannóige 
bainte amach  
Nollaig 2019 

Déanta   H1(a) líon iomlán 
na dteaghaisí  

3 4 

14 Seirbhísí 
Corparáideac
ha 

An Fhoireann 
Aistrithe 
Teorann 

Tacú leis an bpróiseas aistrithe teorann 
agus le athstruchtúrú sheirbhísí na 
Comhairle mar thoradh air sin 

Próiseas teagmhála le 
custaiméirí agus 
foireann a sholáthar 
chun seirbhísí a 
athdhearadh faoi R3 
2019 
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15 Seirbhísí 
Corparáideac
ha 

An Fhoireann 
Aistrithe 
Teorann 

Deiseanna chun seirbhísí 
comhleanúnacha ar fud na heagraíochta 
a dhearadh a fhorbairt i ngach rannóg 

Próiseas deontas a 
chomhdhlúthú ar fud 
na Comhairle faoi R4 
2019. 
Seirbhís amháin Chuid 8 
do na rannóga go léir 
faoi R4 2019. 
 
An próiseas ‘Ask a 
Question’ a 
athdhearadh chun 
ardán cúloifige a chur 
ar fáil do na seirbhísí go 
léir faoi dheireadh R4 
2019. 

Déanta       

16 Seirbhísí 
Corparáideac
ha 

An Fhoireann 
Aistrithe 
Teorann 

Work with Communications to review 
and design Cork County Council's digital 
services platforms - website, intranet, 
yourcouncil.ie, twitter and instagram 

Digital services 
platform design review 
carried out with 
Communications by 
end of Q4 2019 

Déanta       

17 Seirbhísí 
Corparáideac
ha 

An Fhoireann 
Aistrithe 
Teorann 

An próiseas deartha seirbhíse a 
dhaingniú i gComhairle Contae Chorcaí 
agus sa Phlean Corparáideach, agus 
féachaint le bheith mar an bpáirtí go 
roghnóidh rannóga agus aonaid muid 
nuair atá seirbhísí inmheánacha á 
ndearadh acu. 

Tús a chur le straitéis 
dhigiteach do 
Chomhairle Contae 
Chorcaí a chur i 
bhfeidhm le tacaíocht 
ón Rannóg TF faoi R2 
2019. 
Straitéis cumarsáide 
inmheánaí a thosú, a 
fhorbairt agus a chur i 
bhfeidhm faoi R2 2019. 
Próiseas teagmhála don 
fhoireann forbartha 
agus curtha in iúl faoi 
R1 2019. 
15 seirbhís 
inmheánacha nua 
foilsithe ar Dash faoi 
R4 2019 

Déanta       

18 Seirbhísí 
Corparáideac
ha 

Bainistíocht 
Riosca 
Chorparáidea
ch 

Beartas na Comhairle um Bainistíocht 
Riosca Chorparáideach a chur i bhfeidhm 
tríd an gCoiste Maoirseachta um 
Bainistíocht Riosca. 

Athbhreithniú déanta 
ar an gClár Rioscaí 
Seirbhísí 
Corparáideacha agus é  

Déanta       
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a chomhtháthú le 
CalQRisk faoi dheireadh 
2019. 
Ceithre chruinniú 
rathúla ag an gCoiste 
Maoirseachta um 
Rioscaí in 2019. 

19 Seirbhísí 
Corparáideac
ha 

Plean 
Corparáideac
h 

Athbhreithniú ar an bPlean 
Corparáideach agus plean nua a 
dhéanamh. 

Plean Corparáideach 
nua ann faoi Nollaig 
2019.  

Déanta i 
bpáirt  

Cheadaigh an 
Chomhairle fadú a 
chur leis an sceideal dá 
chur i gcrích go dtí 
deireadh mhí Feabhra 
2020. 

    

20 Seirbhísí 
Corparáideac
ha 

Athbhreithniú 
rialachais 

Dréacht-athbhreithniú curtha chun 
críche agus plean déanta. 

Meitheamh 2019         

21 Seirbhísí 
Corparáideac
ha 

Coiste 
Iniúchóireacht
a 

Tacú agus éascú le cruinnithe an Choiste 
Iniúchóireachta  

Cúig Chruinniú den 
Choiste Iniúchóireachta 
a éascú chomh maith le 
haon imeachtaí oiliúna; 
faomhadh na Comhairle 
a fháil don Tuarascáil 
Bhliantúil agus don 
Chlár Oibre. 

Déanta       

22 Seirbhísí 
Corparáideac
ha 

Comhordú a 
dhéanamh ar 
an bPlean 
Bliantúil um 
Sholáthar 
Seirbhísí 

Athbhreithniú a dhéanamh ar phlean na 
bliana roimhe agus tuarascáil air a 
eisiúint chuig an gComhairle. 

Tuarascáil eisithe faoi 
dheireadh R2. 

Déanta       

23 Seirbhísí 
Corparáideac
ha 

Táscairí 
Feidhmíochta  

Sonraí Eochairtháscairí Feidhmíochta a 
thiomsú agus a chur faoi bhráid an 
Choimisiúin Náisiúnta Maoirseachta 
agus Iniúchóireachta don Rialtas Áitiúil 

Sonraí curtha faoi 
bhráid an Choimisiúin 
faoin spriocdháta 

Déanta       

24 Seirbhísí 
Corparáideac
ha 

PR/Poiblíocht CCC a chur chun cinn mar Údarás Áitiúil 
nuálach forásach agus mar sholáthraí 
seirbhísí áitiúla ardchaighdeán trí scéalta 
nuachta faoin gComhairle a aithint agus 
a chur chun cinn ar na hardáin go léir le 
go scaipfear an teachtaireacht. 

Trácht suímh gréasáin 
agus meán sóisialta a 
mhéadú. 

    C3 (A) Líon na 
gcuairteanna ar 
leathnaigh 
shuíomh gréasáin 
an údaráis áitiúil in 
2019 

6 7 

25 Seirbhísí 
Corparáideac
ha 

Feasacht Próifíl an Mhéara agus na Comhairle nua 
a chur chun cinn, na Ceantair 

Óráidí ardchaighdeáin a 
chur ar fáil agus 
leanúint den cholún sna 

Déanta       



  Annual Report 2019 
 115 
  Tuarascáil Bhliantúil 2019 

Bhardasacha a dhaingniú, agus feasacht 
ar an Aistriú Teorann a mhéadú.  

nuachtáin. 
Gníomhaíochtaí 
suntasacha na gCeantar 
Bardasach a chur chun 
cinn. Feasacht ar an 
Teorainn a mhéadú trí 
fheachtas suímh 
gréasáin, meán 
sóisialta, 
nuachtlitreach, 
nuachtáin agus raidió. 

26 Seirbhísí 
Corparáideac
ha 

Cumarsáid 
inmheánach 

Cainéil chumarsáide inmheánaí a 
feabhsú agus a chruthú atá éifeachtach 
agus córasach. Eolas ó Oifigigh 
Idirchaidrimh Chumarsáide a mhéadú. 

Eislíon a fhorbairt. 
Teagmháil le Oifigigh 
Idirchaidrimh 
Chumarsáide agus 
Ceantair Bhardasacha 
agus ‘dea-nuacht agus 
dea-scéalta’ a fhorbairt. 

Déanta       

27 Seirbhísí 
Corparáideac
ha 

Móréigeandái
l/Drochaimsir 

Eolas cruinn reatha ar dhrochaimsir a 
chur ar fáil don phobal, don Chomhairle 
agus don fhoireann. 

Córais bunaithe chun 
eolas ar Éigeandálaí 
agus Drochaimsir a chur 
ar fáil ar an suíomh 
gréasáin, trí 
ríomhphost, ar na 
meáin shóisialta, trí 
chainéil MapAlerter 
agus i bhfoláirimh 
téacs. 
Plean Cumarsáide 
Idirghníomhaireachta a 
thabhairt chun críche. 

Déanta       

28 Seirbhísí 
Corparáideac
ha 

Ionadaíocht 
Dhaonlathach 

Ról daonlathach na gComhaltaí Tofa 
(comhairle nua tofa i R2) a fhorbairt agus 
tacú leis sin. 

Cuir i láthair 
ionduchtúcháin i R2. 
Comhairle a fháil ón 
Aontas Rialtais Áitiúil 
(AILG) na hÉireann 
maidir el hoiliúint a 
chur ar chomhaltaí nua 
i R2. Oiliúint agus 
oiliúint ar na meáin a 
chur ar fáil i R3. 

Déanta i 
bpáirt 

Traenáil 
ionduchtúcháin 
déanta. 
Comhairliúchán AILG 
agus oiliúint ar na 
meáin fós le déanamh. 
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29 Seirbhísí 
Corparáideac
ha 

Clár 
Toghthóirí 

Idirbhearta Toghchórais agus Cláir 
Toghthóirí a phróiseáil go tráthúil. 
 
 

Caoi a chur ar an 
Toghchóras agus an 
Clár Toghthóirí agus iad 
a nuashonrú i 2. 
 

Déanta       

30 Seirbhísí 
Corparáideac
ha 

Cosaint Sonraí Tacú leis na Stiúrthóireachtaí agus iad 
cur Beartais agus Nósanna Imeachta  
RGCS (an Rialachán Ginearálta maidir le 
Cosaint Sonraí) na Comhairle i bhfeidhm 

Comhlíonadh iomlán le  
RGCS faoi Nollaig 2019 
agus ina dhiaidh sin 

Déanta       

31 Seirbhísí 
Corparáideac
ha  

Oifig na 
Gaeilge  

Promote greater awareness of Irish and 
the role of the Irish Officer.  
Feasacht ar an nGaeilge agus ar ról an 
Oifigigh Gaeilge a chur chun cinn. 

Cabhrú leis an 
gComhairle 
comhlíonadh le hAcht 
na dTeangacha Oifigiúla 
2003, agus tionscnaimh 
Ghaeilge a éascú. 

Déanta       

32 Seirbhísí 
Corparáideac
ha  

Oifig na 
Gaeilge  

Cabhrú le hathfhorbairt an tsuímh 
gréasáin chun leagan Gaeilge den ábhar 
statach a chur ar fáil, agus plean a 
cheapadh chun cothabháil shásúil 
leanúnach a dhéanamh ar an leagan 
Gaeilge den suíomh gréasáin. 

Suíomh gréasáin 
nuashonraithe agus an 
plean cothabhála le 
bheith i gcrích faoi 
dheireadh Mheán 
Fómhair 2019. 

Déanta       

33 Aturnaetha 
an Chontae 

Seirbhísí Dlí  Comhairle dlí & seirbhísí dlí a chur ar fáil 
do Stiúrthóirí na Seirbhísí agus Ceantair 
Bhardasacha 

Comhairle 
ardchaighdeáin a chur 
ar fáil go pras 

Déanta  Aturnaetha an 
Chontae 

  

34 Aturnaetha 
an Chontae 

Dlíthíocht 
Ard-Chúirte, 
Cúirte Cuarda 
agus Cúirte 
Dúiche 

Seirbhísí ardchaighdeáin éifeachtúla a 
chur ar fáil thar ceann na Comhairle 
nuair is gá 

Seirbhís éifeachtúil a 
chur ar fáil maidir leis 
an gComhairle a 
chosaint in aghaidh 
éileamh agus sáruithe a 
ionchúiseamh 

Déanta  Aturnaetha an 
Chontae 

  

35 Aturnaetha 
an Chontae 

Seirbhísí a 
sholáthar 
d’Uisce 
Éireann faoin 
gcomhaontú 
seirbhíse 

Seirbhísí a sholáthar d’Uisce Éireann 
faoin gcomhaontú seirbhíse 

Seirbhísí tíolactha agus 
dlíthíochta a chur ar fáil 
go héifeachtúil agus go 
pras d’Uisce Éireann de 
réir an chomhaontaithe 
seirbhíse 

Déanta  Aturnaetha an 
Chontae 

  

36 Aturnaetha 
an Chontae 

Clár Rioscaí 
Dlíthíochta a 
choinneáil 

Eolas a chur ar fáil chun cabhrú le 
dliteanais na Comhairle a bhaineann le 
dlíthíocht a mheas 

Meastachán a thabhairt 
i gcás neamhchosaint 
dhóchúil 
inchainníochtúil na 
Comhairle maidir le 
costais, damáistí agus 
cúiteamh 

Déanta  Aturnaetha an 
Chontae 
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37 Forbairt 
Gheilleagrach, 
Fiontraíocht 
& 
Turasóireacht 

Forbairt 
Gheilleagrach  

Bonneagar geilleagrach an chontae a 
sholáthar, a bhainistiú agus a chur chun 
cinn chun tacú le fás na hearnála 
gnólachtaí nuathionscanta/SME. 

Áitíocht bhliantúil de 
80% i ndáil le hAonaid 
Fáis Gnó. 

Déanta       

38 Forbairt 
Gheilleagrach, 
Fiontraíocht 
& 
Turasóireacht 

Tacaíochtaí 
Fiontraíochta 

Tacaíochtaí airgeadais agus tacaíochta 
boga a chur ar fáil chun tacú le fás na 
hearnála gnólachtaí 
nuathionscanta/SME. 
 
 

Eochairtháscairí 
feidhmíochta sa Phlean 
don Fhiontraíocht 
Áitiúil go 2020 a 
chomhlíonadh. 

Déanta   J1: Líon na bpost a 
cruthaíodh le 
cúnamh ón Oifig 
Fiontair Áitiúil i 
rith 2019.  

5 3 

39 Forbairt 
Gheilleagrach, 
Fiontraíocht 
& 
Turasóireacht 

Forbairt 
Gheilleagrach 

Tacaíocht airgeadais dhírithe a chur ar 
fáil do thionscnaimh gheilleagracha 
straitéiseacha. 

Próifíl náisiúnta agus 
idirnáisiúnta gheilleagar 
Chorcaí a chur chun 
cinn. 

Déanta       

40 Forbairt 
Gheilleagrach, 
Fiontraíocht 
& 
Turasóireacht 

Turasóireacht An brabús is mó agus is féidir le 
haghaidh gheilleagar Chorcaí a bhaint 
amach trí ghníomhaíocht gheilleagrach 
turasóireachta a chur chun cinn. 

An sciar is mó agus is 
féidir de na cuairteoirí 
bliantúla ar Éirinn a 
bhaint amach do 
Chorcaí. 

Déanta   J4: Straitéis 
Turasóireachta & 
Oifigeach 
Turasóireachta 

Yes Yes 

41 Forbairt 
Gheilleagrach, 
Fiontraíocht 
& 
Turasóireacht 

Forbairt 
Gheilleagrach  

Gníomhaíocht gheilleagrach tuaithe a 
spreagadh i gCorcaigh 

An maoiniú is mó agus 
is féidir a fháil don 
gheilleagar tuaithe 

Déanta       

42 Forbairt 
Gheilleagrach, 
Fiontraíocht 
& 
Turasóireacht 

Forbairt 
Gheilleagrach  

Dea-chleachtas i leith beartais 
gheilleagraigh a fhorbairt i réigiún 
Chorcaigh. 

Comhpháirtíochtaí 
geilleagracha 
idirnáisiúnta atá 
inbhuanaithe 

Déanta       

43 Forbairt 
Gheilleagrach, 
Fiontraíocht 
& 
Turasóireacht 

Forbairt 
Gheilleagrach  

Beartais gheilleagracha a thionscnóidh 
fás Gheilleagar Chorcaí a fhorbairt agus a 
chur chun cinn 

Méadú ar aschur 
geilleagrach i 
ngeilleagar Chontae 
Chorcaí 

Déanta i 
bpáirt 

Ag fanacht le foilsiú 
na  Straitéisí Spáis 
agus Eacnamaíochta 
Réigiúnacha (RSES) a 
chuirfidh eolas faoi 
bheartas 
neamhfhoirmiúla an 
Chontae. 

   á 

44 Comhshaol/A
thrú ar an 
Aeráide/Leath

Clár 
Iniúchóireacht

Na spriocanna a shainítear i bPlean 
Iniúchta (Critéir Íoscta Mholta le 

Spriocanna an Phlean 
Iniúchta mar a 
liostaítear iad ina 

Déanta       
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anbhanda/Sei
rbhísí 
Éigeandála 

a 
Talmhaíochta  

haghaidh Iniúchtaí Comhshaoil (RMCEI)) 
2019 a bhaint amach. 
 

spriocanna aonair i 
bplean foirne na 
rannóige a bhaint 
amach go hiomlán. 
 

45 Comhshaol/A
thrú ar an 
Aeráide/Leath
anbhanda/Sei
rbhísí 
Éigeandála 

Air Quality 
Licence 
Testing, 
Monitoring 
and 
Enforcement 

Na spriocanna a shainítear i bPlean 
Iniúchta (Critéir Íoscta Mholta le 
haghaidh Iniúchtaí Comhshaoil (RMCEI)) 
2019 a bhaint amach. 
 

Spriocanna an Phlean 
Iniúchta mar a 
liostaítear iad i bplean 
foirne na rannóige a 
bhaint amach ina n-
iomláine. 
 

Déanta   E2: % de na 
gearáin maidir le 
truailliú 
comhshaoil dúnta 

11 7 

46 Comhshaol/A
thrú ar an 
Aeráide/Leath
anbhanda/Sei
rbhísí 
Éigeandála 

Seirbhís 
Feasachta 
Fuinnimh 
(Comhairle), 
monatóireach
t, eolas agus 
comhairle 
agus feasacht. 

ISO 50001 a choinneáil An creidiúnú a 
choinneáil  

Déanta       

47 Comhshaol/A
thrú ar an 
Aeráide/Leath
anbhanda/Sei
rbhísí 
Éigeandála 

Straitéisí um 
Oiriúnú don 
Athrú ar an 
Aeráide 

Straitéis um Oiriúnú don Athrú ar an 
Aeráide a fhorbairt de réir ceanglas 
reachtúla agus an treoirdhoiciméid 
náisiúnta. 

Spriocanna agus 
amlínte náisiúnta mar a 
liostaítear iad i bplean 
foirne na rannóige a 
bhaint amach 

Déanta       

48 Comhshaol/A
thrú ar an 
Aeráide/Leath
anbhanda/Sei
rbhísí 
Éigeandála 

Straitéisí um 
Oiriúnú don 
Athrú ar an 
Aeráide 

Clár Oibre CARO 2019 a aontaíodh leis 
an Roinn Cumarsáide, Gníomhartha ar 
son na hAeráide agus Comhshaoil a 
sholáthar 

Sprioc Chlár Oibre 2019 
a bhaint amach. 

Déanta       

49 Comhshaol/A
thrú ar an 
Aeráide/Leath
anbhanda/Sei
rbhísí 
Éigeandála 

Oideachas, 
eolas, 
comhairle 
agus feasacht 
comhshaoil ( 
an pobal i 
gcoitinne) 

Straitéis um Fheasacht Chomhshaoil a 
chur i bhfeidhm 

Athbhreithniú ar an 
straitéis reatha, dul i 
gcomhairle le páirtithe 
leasmhara, dréacht-
straitéis a chur faoi 
bhráid an Choiste um 
Beartais Straitéiseacha 

Déanta i 
bpáirt 

Comhairliúchán le 
páirtithe leasmhara 
déanta, áirithe i gclár 
oibre an CBS. 
Cinneadh ar feitheamh 
ag brath ar an mbeidh 
plean feasachta ar 
leith de dhíth sa 
todhchaí nó nach 
mbeidh  

E4: % de na 
scoileanna ar 
bronnadh an brat 
glas orthu  

7 Neamhb
hainteac
h in 2017 
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50 Comhshaol/A
thrú ar an 
Aeráide/Leath
anbhanda/Sei
rbhísí 
Éigeandála 

Tionscadal 
Feabhsúcháin 
ar Inis 
Sionnach 

Clár feabhsúcháin ar an mBior Theas a 
chur i gcrích, clár iarchúraim a bhunú de 
réir ceanglais an cheadúnais agus chlár 
an mheabhráin tuisceana. 

Clár i gcrích faoi R2 Déanta i 
bpáirt 

Clár feabhsúcháin ar 
an mBior Theas déanta 
i R4 2019. Moill mar 
gheall ar shuiteáil 
chlaochladáin an ESB. 
Clár iarchúraim curtha 
ar bun. 

    

51 Comhshaol/A
thrú ar an 
Aeráide/Leath
anbhanda/Sei
rbhísí 
Éigeandála 

Oibríochtaí 
‘Rialuithe 
Oifigiúla’ 
maidir le 
Sábháilteacht 
Bia 
Tréidliachta 
 

Na rialuithe oifigiúla go léir a chur i 
bhfeidhm de réir na nósanna imeachta 
chaighdeánacha aontaithe mar atá 
leagtha amach ag an Údarás 
Shábháilteachta Bia Éireann. 

Na spriocanna 
comhaontaithe 
seirbhíse atá liostaithe i 
plean foirne na 
rannóige a bhaint 
amach ina n-iomláine. 

Déanta       

52 Comhshaol/A
thrú ar an 
Aeráide/Leath
anbhanda/Sei
rbhísí 
Éigeandála 

Oibríochtaí na 
Saotharlainne 
Sábháilteacht
a Bia 
Tréidliachta  

Comhaontú Seirbhíse leis an Údarás 
Shábháilteachta Bia Éireann a chur i 
bhfeidhm 

Na spriocanna 
comhaontaithe 
seirbhíse atá liostaithe i 
plean foirne na 
rannóige a bhaint 
amach ina n-iomláine. 

Déanta       

53 Comhshaol/A
thrú ar an 
Aeráide/Leath
anbhanda/Sei
rbhísí 
Éigeandála 

Oibríochtaí 
tréidliachta a 
bhaineann le 
madraí, 
capaill agus 
an 
gcomhshaol. 

Saincheisteanna a bhaineann le 
comhlíonadh reachtúla leis an 
reachtaíocht ábhartha a mheas agus a 
fhiosrú. 

Na spriocanna 
comhaontaithe 
seirbhíse atá liostaithe i 
plean foirne na 
rannóige a bhaint 
amach ina n-iomláine. 

Déanta       

54 Comhshaol/A
thrú ar an 
Aeráide/Leath
anbhanda/Sei
rbhísí 
Éigeandála 

Monatóireach
t a dhéanamh 
ar 
Fhorfheidhmi
úchán 
Dramhaíola. 

Na spriocanna a shainítear i bPlean 
Iniúchta (Critéir íosta mholta maidir le 
hIniúchtaí Comhshaoil (RMCEI)) 2019 a 
bhaint amach. 
 

Spriocanna an Phlean 
Iniúchta mar a 
liostaítear iad i bplean 
foirne na rannóige a 
bhaint amach ina n-
iomláine. 
 

Déanta       

55 Comhshaol/A
thrú ar an 
Aeráide/Leath
anbhanda/Sei
rbhísí 
Éigeandála 

Monatóireach
t a dhéanamh 
ar 
Fhorfheidhmi
úchán 
Dramhaíola. 

An Plean Gnó ar ghlac an Grúpa 
Maoirseachta um Athbhreithniú ar 
Sheirbhísí Poiblí a chur i bhfeidhm 

Spriocanna an Phlean 
Gnó do 2019 mar a 
liostaítear iad i bplean 
foirne na rannóige a 
bhaint amach ina n-
iomláine. 

Déanta       

56 Comhshaol/A
thrú ar an 

Rialúcháin 
Dramhaíola, 

Amlínte reachtúla le haghaidh iarratas ar 
cheadúnais a chomhlíonadh 

Líon na n-iarratas ar 
cheadúnais a phróiseáil 

Déanta       
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Aeráide/Leath
anbhanda/Sei
rbhísí 
Éigeandála 

iarratais ar 
cheadúnais a 
phróiseáil 
agus 
tuarascáil. 
 

laistigh de na hamlínte 
reachtúla a léiriú mar & 
de líon iomlán na n-
iarratas ar cheadúnas a 
fuarthas 

57 Comhshaol/A
thrú ar an 
Aeráide/Leath
anbhanda/Sei
rbhísí 
Éigeandála 

Cáilíocht an 
Uisce a 
chosaint agus 
a fheabhsú 

Na spriocanna a shainítear i bPlean 
Iniúchta (Critéir íosta mholta maidir le 
hIniúchtaí Comhshaoil (RMCEI)) 2019 a 
bhaint amach. 
 

Spriocanna an Phlean 
Iniúchta mar a 
liostaítear iad i bplean 
foirne na rannóige a 
bhaint amach ina n-
iomláine. 
 

Déanta   E2: % de na 
gearáin 
chomhshaoil a 
dúnadh  

11 7 

58 Comhshaol/A
thrú ar an 
Aeráide/Leath
anbhanda/Sei
rbhísí 
Éigeandála 

Cáilíocht an 
Uisce a 
chosaint agus 
a fheabhsú 

Athbhreithniú a dhéanamh ar struchtúir 
saotharlainne chun cuspóirí na straitéisí 
náisiúnta um sheirbhísí saotharlainne 
comhroinnte a chur i gcrích 

Na próisis ar/nach 
príomhphróisis 
saotharlainne iad a 
aithint – R1 
Athbhreithniú ar na 
struchtúir i gcrích agus 
samhail leasaithe molta 
– R3 
Plean chun na 
struchtúir 
athbhreithnithe a chur i 
bhfeidhm déanta- R4  
 

Déanta   E2: % de na 
gearáin 
chomhshaoil a 
dúnadh 

11 7 

59 Comhshaol/A
thrú ar an 
Aeráide/Leath
anbhanda/Sei
rbhísí 
Éigeandála 

Iniúchadh, 
monatóireach
t agus tástáil i 
leith saoráide 
fuíolluisce 
ceadúnaithe. 

Ceanglais an Phlean Samplála Bhliantúil 
a aontaíodh le hUisce Éireann do 2019 a 
chomhlíonadh. 

Spriocanna an Phlean 
Samplála mar a 
liostaítear iad i bplean 
foirne na rannóige a 
bhaint amach ina n-
iomláine. 
 

Déanta       

60 Comhshaol/A
thrú ar an 
Aeráide/Leath
anbhanda/Sei
rbhísí 
Éigeandála 

Oibríochtaí 
Seirbhíse 
Dóiteáin 

Athbhreithniú a dhéanamh ar shocruithe 
cumhdaigh dóiteáin i bhfianaise an 
Leathnaithe ar Theorainn na Cathrach 
agus Thuarascáil RBA II. 

Cur i gcrích i R4 2019 Níl sé déanta. Aontaíodh go leanfaí 
leis na socruithe 
cumhdaigh dóiteáin 
reatha ar feadh 
tréimhse tar éis 
shíneadh na teorann. 

 
F1: Costas ar 
bhonn capita ar an 
tSeirbhís Dóiteáin 

7 7 

61 Comhshaol/A
thrú ar an 
Aeráide/Leath
anbhanda/Sei

Rialú Tógála a 
chur chun 
feidhme 

Enforce Building Control Regulations  
Rialúcháin maidir le Rialú Tógála a chur 
chun feidhme 

Sprioc de 12% go 15% a 
bhaint amach maidir le 
hiniúchadh a 
dhéanamh ar 

Níl sé déanta Méadú ar líon na 
bhfoirgneamh 
nuathótha.  

P1: Foirgnimh nua 
a ndearnadh 
iniúchadh orthu 

29 26 
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rbhísí 
Éigeandála 

fhoirgnimh nua ar fud 
an chontae 

Rinneadh iniúchtaí ar 
bhunús riosca agus 
rinneadh roinnt 
iniúchtaí leantacha a 
raibh aschuir níos  
fearr ó acmhainní a 
bhí ann cheana féin 
mar thoradh orthu.  

62 Comhshaol/A
thrú ar an 
Aeráide/Leath
anbhanda/Sei
rbhísí 
Éigeandála 

Comhairle 
maidir le 
Sábháilteacht 
ó Dhóiteán 

 
Tionscnaimh Phobail Sábháilteachta ó 
Dhóiteán a fhorbairt, imeacht dhá lá i 
ngach Limistéar Stáisiúin le linn 
Seachtain Sábháilteachta ó Dhóiteáin go 
háirithe 

Cur i gcrích i R3 2019 Déanta       

63 Comhshaol/A
thrú ar an 
Aeráide/Leath
anbhanda/Sei
rbhísí 
Éigeandála 

Sábháilteacht 
ó Dhóiteán a 
chur chun 
feidhme 

Leanúint de chlár iniúchtaí i leith tithe 
altranais agus áitreabh cúraim cónaithe 
eile a chur i bhfeidhm 

Ráta iniúchtaí de réir 
Chlár 2019 do Chosc ar 
Dhóiteáin de chuid gach 
Rannóg. 

Déanta       

64 Comhshaol/A
thrú ar an 
Aeráide/Leath
anbhanda/Sei
rbhísí 
Éigeandála 

Iarratais agus 
aighneachtaí 
a bhaineann 
le Rialú Tógála 

Amanna luatha ‘céad teagmhála’ a 
bhaint amach do gach iarratas / 
spriocdhátaí reachtúla a chomhlíonadh 

De réir Phlean 2019 um 
Rialú Tógála de chuid 
gach Rannóg 

Déanta       

65 Comhshaol/A
thrú ar an 
Aeráide/Leath
anbhanda/Sei
rbhísí 
Éigeandála 

Cosaint 
Shibhialta 

Tacú leis na Gníomhaireachtaí 
Príomhfhreagartha i bhfreagairt a 
dhéanamh ar éigeandálaí agus 
garchabhair agus tacaíocht eile a chur ar 
fáil ag imeachtaí pobail áitiúla. 

Cloí leis na caighdeáin 
atá aitheanta sna 
Pleananna Forbartha 
um  Chosaint Shibhialta  
2017-2019 a 
ullmhaíodh de réir 
cheanglais Alt 12 den 
Acht um Chosaint 
Shibhialta   

Déanta       

66 Comhshaol/A
thrú ar an 
Aeráide/Leath
anbhanda/Sei
rbhísí 
Éigeandála 

Bainistíocht 
Mhóréigeand
ála 

Plean Móréigeandála Chomhairle Contae 
Chorcaí a athbhreithniú, a nuashonrú, a 
chleachtadh agus a thástáil de réir an 
Chreata um Bainistíocht 
Móréigeandálacha. Pleananna 
Éigeandála Seachtraí 
Idirghníomhaireachta (Údarás Áitiúil, 
FSS, an Garda Síochána) 

Cur i gcrích faoi R4 
2019 de réir Chlár Oibre 
2019 CCC um 
Bainistíocht Éigeandála 

Déanta       
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suíomhoiriúnaithe bunaíochtaí uas-
sraithe atá sonrach don suíomh a 
athbhreithniú, a nuashonrú, a 
chleachtadh agus a thástáil de réir IR 
Uimh 74 de 2006. 

67 Airgeadas Rialachas 
Airgeadais 
Corparáideac
h 

Na struchtúir rialachais airgeadais 
chorparáidigh is fearr agus is féidir a 
bhunú a chomhlíonann dea-chleachtas 
sa tionscal lena n-áirítear ceanglais 
reachtúla. 

Athbhreithniú iomlán ar 
rialachas in 2019. 

Déanta i 
bpáirt 

Cuireadh tús leis an 
Athbhreithniú ar 
Rialachas in 2019 le 
bheith curtha i gcrích 
in 2020. 

neamhbhainteach   

68 Airgeadas Oibriúchán 
Airgeadais 
 

An próiseas aistrithe teorann a 
bhainistiú sa chaoi is go mbeidh an 
toradh is fearr agus is féidir do 
Chomhairle Chontae Chorcaí as. 

Na socraíochtaí is fearr 
agus is féidir a fháil 
chun na hoibríochtaí 
amach anseo a chinntiú  

Déanta i 
bpáirt 

Tá na gnéithe a 
bhaineann leis an 
gcuntas caipitiúil agus 
na sócmhainní agus 
dliteanais fós ar siúl; 
éifeacht mhór ag an 
tionscadal teorann ar 
acmhainní agus ar 
réimsí ghnó 
ríthábhachtacha eile 
 

neamhbhainteach   

69 Airgeadas Árachais 
Chorparáidea
cha 

Polasaithe agus éilimh árachais a 
bhainistiú go tráthúil agus ar bhealach 
atá éifeachtach ó thaobh costais de 

1. Líon agus luach na n-
éileamh 2. Costas an 
chumhdaigh árachais 

Déanta   neamhbhainteach   

70 Airgeadas Bailiú 
Iasachtaí Tí 

Leibhéil bhailiúcháin i leith iasachtaí tí a 
ardú a mhéid agus is féidir & leanúint de 
riaráistí a laghdú 

Luach riaráistí a laghdú 
agus líon na gcuntas a 
mbaineann riaráistí leo 
a laghdú 

Déanta   M2(C) % Bailiú 
Iasachtaí Tí 

22 30 

71 Airgeadas Mótarcháin Seirbhís chuntair agus seirbhís phoist 
mhótarchánach éifeachtach a chur ar fáil 

  Déanta   R3 % de na 
hidirbhearta 
mótarchánach a 
rinneadh ar líne 

3 4 

72 Airgeadas Soláthar  Comhlíonadh le soláthar sa Chomhairle a 
fhorbairt. 

60% den fhoireann faoi 
dheireadh 2019 

Déanta i 
bpáirt 

Bainte amach go 
hiomlán faoin 8ú 
Márta 2020 

neamhbhainteach   

73 Airgeadas Soláthar Cultúr ina soláthraítear luach a chur 
chun cinn agus a dhaingniú i ngach 
réimse oibríochtúil. 

Struchtúr rialachais 
iomlán le bheith ann 
faoi dheireadh 2019 

Déanta   neamhbhainteach   

74 Airgeadas Bailiú Rátaí  Leibhéil bhailiúcháin a ardú a mhéid 
agus is féidir 

Feidhmíocht 2018 a 
sholáthar arís 

Déanta   M2(A) % Bailiú 
Rátaí Tráchtála  

3 6 

75 Airgeadas Íocaíochtaí Seirbhís chuntas iníoctha éifeachtach a 
chur ar fáil do chreidiúnaithe agus de 
réir na reachtaíochta ábhartha 

Oibleagáidí reachtúla 
maidir le híoc pras a 
chomhlíonadh 

Déanta       
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76 Airgeadas Rialachas 
Airgeadais 
Corparáideac
h 

 
Córais Acmhainne Fiontair lán-
chomhtháite a choimisiúnú chun tacú le 
próisis, gníomhaíochtaí agus oibleagáidí 
gnó. 

1. Plean a dhéanamh  
2. Córais Acmhainne 
Fiontair a roghnú 
3. Acmhainní a chur ar 
fáil don fhoireann 
tionscadail 
 

Níl sé déanta Chuir éifeacht an 
athraithe teorann air  

neamhbhainteach   

77 Airgeadas Rátaí Bonn éifeachtach luachála inrátaithe a 
uasmhéadú 

Feidhmíocht níos fearr 
ná  feidhmíocht 2018 a 
bhaint amach 

Déanta   neamhbhainteach   

78 Airgeadas Párolla Seirbhís phárolla éifeachtach a chur ar 
fáil don fhoireann ar fad agus an 
tseirbhís a chur ar chomhréim leis an 
mbeartas náisiúnta um sheirbhísí 
comhroinnte 

Oibleagáidí reachtúla 
párolla a chomhlíonadh 
agus CorePay a chur i 
bhfeidhm 

Déanta   neamhbhainteach   

79 Tithíocht Caipiteal 
Tithíochta & 
Airgeadas 

Soláthar tacaíochtaí tithíochta sóisialta a 
chur chun cinn de réir chuspóirí Atógáil 
Éireann Ireland, ag úsáid na meicníochtaí 
soláthair go léir atá ar fáil agus ag obair 
leis na Comhlachtaí Ceadaithe Tithe 
chun na roghanna soláthair a 
uasmhéadú. 

Clár Caipitiúil de 670 
aonad in 2019 chomh 
maith le sprioc HAP de 
1100 in 2019. 

Déanta i 
bpáirt 

Moill ar thógáil de 
dheasca fadhbanna 
fóntais. Leasaíodh 
spriocanna TAP mar 
gheall ar an athrú 
teorann. 

H1 (a) Líon iomlán 
na dteaghaisí a 
cuireadh ar fáil i 
rith na tréimhse  

3 4 

80 Tithíocht Caipiteal 
Tithíochta & 
Airgeadas 

Soláthar Clár Caipitiúil Tithíochta na 
Comhairle a chur chun cinn 

351 aonad a sholáthar 
in 2019 

Déanta i 
bpáirt 

Moill ar thógáil de 
dheasca fadhbanna 
fóntais 

H1 (b1) Líon na 
dteaghaisí a thóg 
an tÚdarás Áitiúil i 
rith na tréimhse 

5 2 

81 Tithíocht Tacaíocht 
Ailtireachta i 
gcomhair 
Tithíochta 

Leanúint de Sheirbhísí Ailtireachta agus 
Suirbhéireachta Cainníochta a chur ar 
fáil ar fud an Chontae lena n-áirítear an 
creat ailtire-threoraithe le aghaidh 
tionscadal ar mó iad ná €5m a riar agus a 
bhainistiú 
 
 

Dearadh Ailtire Intí. 
Soláthar 45 aonad in 
2019 mar chuid den 
chlár caipitiúil 
foriomlán de 670 
aonad. 

Déanta i 
bpáirt 

36 Aonad curtha ar 
fáil.   

    

82 Tithíocht Caipiteal 
Tithíochta & 
Airgeadas 

Ceannachán Tithíochta Sóisialta a chur 
chun cinn  

30 Ceannachán 
Tithíochta Sóisialta in 
2019 

Déanta   H1 (a) Líon iomlán 
na dteaghaisí a 
cuireadh ar fáil i 
rith na tréimhse 

3 4 

83 Tithíocht Caipiteal 
Tithíochta & 
Airgeadas 

Athbhreithniú iomlán ar Chíosa 
Dheisceart Chorcaí 

Implement updated 
rents in South Cork 
from September. 
 

Níl sé déanta  M2 (b) Leibhéil 
Bhailiúcháin Cíosa 
agus Blianachtaí 

5 6 
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Cíosa nuashonraithe a 
chur i bhfeidhm i 
nDeisceart Chorcaí ó 
Mheán Fómhair. 

84 Tithíocht Caipiteal 
Tithíochta & 
Airgeadas 

Leanúint ar aghaidh le cur i bhfeidhm 
éifeacht an athbhreithnithe agus bailithe 
cíosa 

100% den ioncam 
buiséadaithe a bhailiú 

Déanta   M2 (b) Leibhéil 
Bhailiúcháin Cíosa 
agus Blianachtaí 

5 6 

85 Tithíocht Beartas 
Tithíochta & 
Comhordú 

Beartas Inmheánach & Beartas 
Seachtrach Cumarsáide a fhorbairt 
chomh maith le Beartas, Cleachtas agus 
Nósanna Imeachta ar fud na 
Stiúrthóireachta Tithíochta 

Feasacháin eolais 
inmheánacha bhliantúla 
le scaipeadh agus 4 
ráiteas meán ar a 
laghad sa mhí 

Déanta       

86 Tithíocht Roghanna 
Tithíochta 

Soláthar an Chláir Léasaithe Shóisialta a 
chur chun cinn lena n-áitítear Soláthar 
Comhlachtaí Ceadaithe Tithe, Léasú 
Príobháideach/Léasú Fadtéarmach. 

112 Aonad a sholáthar 
in 2019 

Déanta   H1 (a) Líon iomlán 
na dteaghaisí a 
cuireadh ar fáil i 
rith na tréimhse 

3 4 

87 Tithíocht Roghanna 
Tithíochta 

Soláthar na bhForbairtí Ceadaithe faoi 
ghlaonna na Scéime Cúnaimh Caipitil 
(CAS) roimhe a chur chun cinn   

13 aonad a sholáthar in 
2018 agus dul chun cinn 
a dhéanamh maidir le 
28 aonad a bhfuil cead 
CAS 1 faighte ina leith. 

Déanta   H1 (a) Líon iomlán 
na dteaghaisí a 
cuireadh ar fáil i 
rith na tréimhse 

3 4 

88 Tithíocht Roghanna 
Tithíochta 

Leanúint den Chlár Cúnaimh Tithíochta a 
chur i bhfeidhm agus sprioc bhliantúil na 
Roinne Tithíochta, Pleanála, Pobail agus 
Rialtais Áitiúil maidir leis an Íocaíocht 
Cúnaimh Tithíochta (HAP) a bhaint 
amach 

22 duine ag clárú in 
aghaidh na seachtaine 

Déanta i 
bpáirt 

Sprioc leasaithe mar 
gheall ar an athrú 
teorann. 

H1 (d)  Líon na n-
aonad a cuireadh 
ar fáil faoin Scéim 
HAP i rith na 
tréimhse  

Ó 
2019 ar 
aghaidh 
amháin 

Ó 
2019 ar 
aghaidh 
amháin 

89 Tithíocht Roghanna 
Tithíochta 

Líon na n-iniúchtaí maidir le 
híoschaighdeáin um Ligean ar Cíos a 
mhéadú 

Sprioc de 2865 
iniúchadh in 2019 
 
 

Déanta i 
bpáirt 

     

90 Tithíocht Roghanna 
Tithíochta 

Leanúint de deontais a chur ar fáil do 
thithe príobháideacha de réir chead ón 
roinn. 
 

Na hiarratais go léir a 
phróiseáil go pras 

Déanta       

91 Tithíocht Roghanna 
Tithíochta 

Leanúint de Phlean Gníomhartha um 
Aonaid Chónaithe Fholmha Chontae 
Chorcaí a chur i bhfeidhm 

Sprioc de 50 
ceannachán ‘ceannach 
& athchóiriú’ agus 10 n-
áitreabh ‘deisiú & léasú’ 

Déanta i 
bpáirt 

Rannpháirtíocht sa 
Scéim ‘Deisiú agus 
Léasú’  

H2 %  de líon na 
dteaghaisí ag H1(g) 
a bhí folamh ag 
deireadh an 
tréimhse.  

10 12 

92 Tithíocht Tionscadail 
Éifeachtúlacht

Leanúint den chlár oibreacha 
aisfheistithe um éifeachtúlacht fuinnimh 

Tús a chur le Céim 2 
den Chlár 
Éifeachtúlachta 

Déanta   H4 (a) Caiteachas 
maidir le tithe a 
dheisiú agus a 

22 28 
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a Fuinnimh a 
Bhainistiú 

le haghaidh áitreabh ar leis an Údarás 
Áitiúil iad 

Fuinnimh; éilimh 
forchúitimh le haighniú 
ar bhunús leanúnach 

chothabháil ar 
thóg nó ar 
cheannaigh an 
tÚdarás Áitiúil iad i 
rith 2019 roinnte 
ar líon na 
dteaghaisí a 
cuireadh ar fáil go 
díreach i stoc an 
Údaráis Áitiúil ag 
deireadh na 
tréimhse (H1G) 

93 Tithíocht Monatóireach
t ar 
chothabháil 
tithe 

Clár cothabhála pleanáilte a chur i 
bhfeidhm 

Plean a ullmhú do 
Stiúrthóirí na Seirbhísí 
faoi dheireadh R1. 
Soláthar agus cur i 
bhfeidhm faoi 
dheireadh na bliana.  

Déanta  . H4 (a) Caiteachas 
maidir le tithe a 
dheisiú agus a 
chothabháil ar 
thóg nó ar 
cheannaigh an 
tÚdarás Áitiúil iad i 
rith 2019 roinnte 
ar líon na 
dteaghaisí a 
cuireadh ar fáil go 
díreach i stoc an 
Údaráis Áitiúil ag 
deireadh na 
tréimhse (H1G) 

22 28 

94 Tithíocht Tithe Folmha 
a Athchóiriú 

Clár athligin tithe folmha agus clár 
athligin tithe folmha tréigthe a chur i 
bhfeidhm 

Athchóiriú iomlán de 66 
teach folmha agus 26 
teach folmha tréigthe; 
éilimh forchúitimh a 
aighniú faoi R4 2019. 
Aonaid fholmha a chur 
in úsáid go 
héifeachtach agus go 
sciobtha i rith na bliana 
trí chur i bhfeidhm an 
nóis imeachta nua 
maidir le teaghaisí 
folmha a rangú. 

Déanta   H3 (a) An t-am ó 
fágadh an teaghais 
go dtí an dáta in 
2019 (Seachtainí) 

21 27 

95 Tithíocht Scéimeanna 
Oibre 
Deisiúcháin  

Scéim Pobail Fuinnimh níos fearr a chur i 
bhfeidhm agus a chríochnú do Harbour 
View, an Cóbh 

Scéim a chur i gcrích 
agus éilimh forchúitimh 

Déanta   H4 (a) Caiteachas 
maidir le tithe a 
dheisiú agus a 

22 28 
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a chur isteach faoi R4 
2019. 
 

chothabháil ar 
thóg nó ar 
cheannaigh an 
tÚdarás Áitiúil iad i 
rith 2019 roinnte 
ar líon na 
dteaghaisí a 
cuireadh ar fáil go 
díreach i stoc an 
Údaráis Áitiúil ag 
deireadh na 
tréimhse (H1G) 

96 Tithíocht Monatóireach
t ar 
chothabháil 
tithe 

Tús a chur le Suirbhéireacht ar Stoc agus 
Clár Cothabhála Pleanáilte a chur i 
bhfeidhm 

Suirbhéireacht ar Stoc 
fós ar siúl. Cláir 
chothabhála a aithint 
faoi dheireadh R2. Cláir 
Chothabhála 
Phleanáilte Tosaigh le 
cur ar fáil faoi R3. 

Déanta i 
bpáirt 

Tús curtha leis an 
tSuirbhéireacht ar 
Stoc.. 

    

97 Tithíocht Monatóireach
t ar 
chothabháil 
tithe 

Athbhreithniú ar an gcóras cothabhála 
nua maidir le Freagairt Tithíochta agus 
Firmstep a rolladh amach le haghaidh 
oibríochtaí tithíochta. Modúl Firmstep 
deiridh a rolladh amach le aghaidh 
conraitheoirí. 

Nósanna imeachta agus 
prótacail nua a le 
hathbhreithniú i R3. 
Nósanna imeachta nua 
maidir le taifeadadh ar 
Firmstep le tabhairt 
isteach faoi dheireadh 
R2 ag brath ar rolladh 
amach an chláir 
Firmstep. 

Déanta i 
bpáirt 

 H4 (a) Caiteachas 
ar thithíocht a 
dheisiú agus a 
chothabháil ar 
thóg nó ar 
cheannaigh an 
tÚdarás Áitiúil i 
rith 2019 roinnte 
ar líon na 
dteaghaisí a 
cuireadh ar fáil go 
díreach i stoc an 
Údaráis Áitiúil ag 
deireadh na 
tréimhse (H1G) 

22 28 

98 Tithíocht Sóisialta/Léas
ú/Deonach/C
uid V 

Na hiarratais phleanála Cuid V go léir a 
mheas, agus liosta fabhtanna maidir leis 
na háitribh go léir a réiteach agus go 
teorainneacha agus teideal a dheimhniú 
sula dtíolactar iad. 

Tá gach tuarascáil le 
huaslódáil ar Odyssey 
laistigh de na 
spriocthréimhsí.  
Tá na hiniúchtaí 
fabhtanna gó léir le 
bheith déanta laistigh 
de 5 lá ó fhógra a fháil 
ón bhforbróir.  

Déanta   H1 (a) Líon iomlán 
na dteaghaisí a 
cuireadh ar fáil i 
rith na tréimhse 

3 4 
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Tá na háitribh go léir le 
bheith fógartha ar CBL 
nuair atá na fabhtanna 
réitithe. 

99 Tithíocht Soláthar Creataí nua maidir le foirne deartha 
innealtóir-treoraithe, Teiripeoirí 
Saothair, Suirbhéirí Cainníochta, 
Teicneoirí Cothabhála Ola agus 
Teicneoirí Cothabhála Gáis agus an stoc 
de chreataí tithíochta atá ann cheana 
féin a chothabháil. 

Doiciméid chreata le 
tabhairt chun críche 
faoi R1. 
Tairiscintí le fógairt ar 
E-Tenders faoi lár R3. 

Déanta i 
bpáirt 

  H4 (a) Caiteachas 
ar thithíocht a 
dheisiú agus a 
chothabháil ar 
thóg nó ar 
cheannaigh an 
tÚdarás Áitiúil i 
rith 2019 roinnte 
ar líon na 
dteaghaisí a 
cuireadh ar fáil go 
díreach i stoc an 
Údaráis Áitiúil ag 
deireadh na 
tréimhse (H1G) 

22 28 

100 Tithíocht Leithdháilead
h Maoine 
Tithíochta 

Sraith de Thuarascálacha Bainistíochta a 
chur ar CBL chun éascú le Soláthar 
Tithíochta amach anseo agus chun 
Iarratasóirí CBL neamh-chláraithe a 
aithint. 

Na tuarascálacha go léir 
le cur ar CBL faoi 
dheireadh R4 2019. 
Scríobh chuig gach 
iarratasóir CBL neamh-
chláraithe faoi 
dheireadh R2. 
 
 

Déanta i 
bpáirt 

 H3 (a) An t-am ó 
fágadh an teaghais 
go dtí an dáta in 
2019 (Seachtainí) 

21 27 

101 Tithíocht Iarratais agus 
aistrithe 
tithíochta a 
riaradh 

Measúnú Bliantúil ar Riachtanais 
Tithíochta a dhéanamh 

Le cur i gcrích de réir 
spriocdháta na Roinne 
Tithíochta, Pleanála, 
Pobail agus Rialtais 
Áitiúil 

Déanta       

102 Tithíocht Deontas 
Tithíochta um 
Oiriúnú le 
haghaidh 
daoine faoi 
mhíchumas, 
próiseáil 
iarratas agus 
tuairisc 

Leanúint le clár de Dheontais Tithíochta, 
Oiriúnuithe agus Síntí le haghaidh 
Teaghaisí Údaráis Áitiúil a chur i 
bhfeidhm 

Comhairleoirí le 
ceapadh le haghaidh 
síntí ceadaithe faoi 
dheireadh Eanáir 2019. 
Soláthar i leith gach 
tionscadal le bheith 
déanta agus ar an 
láithreán faoi dheireadh 
Aibreáin 2019.  

Déanta   H4 (a) Caiteachas 
maidir le tithe a 
dheisiú agus a 
chothabháil ar 
thóg nó ar 
cheannaigh an 
tÚdarás Áitiúil iad i 
rith 2019 roinnte 
ar líon na 
dteaghaisí a 

22 28 
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Cur i gcrích faoi 
dheireadh R4. 
Síntí agus Deontais 
Bheaga do Dhaoine faoi 
Mhíchumas faoi R4 
2019.  
Éileamh ar 
fhorchúiteamh i leith 
Deontais do Dhaoine 
faoi Mhíchumas. 

cuireadh ar fáil go 
díreach i stoc an 
Údaráis Áitiúil ag 
deireadh na 
tréimhse (H1G) 

103 Tithíocht Straitéis um 
Thaistealaithe 

Clár Cóiríochta do Thaistealaithe a 
ullmhú 

Clár Cóiríochta do 
Thaistealaithe déanta 
faoin 1 Iúil, 2019 

Déanta       

104 Tithíocht Easpa Dídine Oibriú le páirtithe leasmhara éagsúla 
chun easpa dídine a íoslaghdú 

50 Aonad HAP le fáil i 
gCorcaigh Theas in 
2019 ag an Oifigeach 
Aimsithe Áite agus 
Oifigeach Coinneála 
Tionóntachta 

Déanta i 
bpáirt 

 H6 (a) Líon na 
ndaoine fásta i 
gcóiríocht 
éigeandála atá gan 
dídean go 
fadtéarmach mar 
chéatadán ar líon 
iomlán na ndaoine 
fásta i gcóiríocht 
éigeandála ag 
deireadh 2019 

14 5 

105 Tithíocht Caipiteal/Oibr
íochtaí 
Tithíochta 

Poitéinseal maidir le Moil tithíochta 
Sóisialta i gContae Chorcaí a fhiosrú. 

Áitribh a aithint a 
bheadh oiriúnach le 
húsáid mar Mhoil 
Theaghlaigh & 
Tuarascáil in R3. 

Níl sé déanta  H1 (a) Líon iomlán 
na dteaghaisí a 
cuireadh ar fáil i 
rith na tréimhse  

3 4 

106 Tithíocht Caipiteal & 
Airgeadas 
Tithíochta  

Manage Housing Capital Finances 
including claiming for expenditure 
incurred, reconciliation of account 
balances and identifying funding for 
future projects. 

Process over €100m in 
claims; reduce the 
number of active 
capital codes; funding 
sourced/agreed for 
future projects. 

Déanta       

107 Tithíocht Caipiteal & 
Airgeadas 
Tithíochta 

Ionchur CCC maidir le Beartán CPP 2 
(Comhpháirtíocht Phríobháideach 
Phoiblí), lena n-áirítear comhaontú idir-
údaráis a chomhordú; measúnú ar 
thairiscintí agus tús a chur le hobair ar 
láithreáin CCC 

Údarás 
idirghníomhaireachta  
ann; Tógáil tosaithe  

Déanta   H1 (a) Líon iomlán 
na dteaghaisí a 
cuireadh ar fáil i 
rith na tréimhse 

3 4 
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108 Tithíocht Roghanna 
Tithíochta 

Scéim Tithíochta Inacmhainne a chur 
chun cinn mar atá ordaithe ag an Roinn 
Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil 

Láithreáin oiriúnacha 
aitheanta 

Déanta   H1 (a) Líon iomlán 
na dteaghaisí a 
cuireadh ar fáil i 
rith na tréimhse 

3 4 

109 Tithíocht Caipiteal & 
Airgeadas 
Tithíochta 

Láithreáin a aithint i gceantair ardéilimh 
a bheadh oiriúnach do Thithíocht 
Shóisialta Inacmhainne  

Láithreáin oiriúnacha 
aitheanta 

Déanta   H1 (a) Líon iomlán 
na dteaghaisí a 
cuireadh ar fáil i 
rith na tréimhse 

3 4 

110 TFC Tacú le cur i 
bhfeidhm an 
Athraithe 
Teorann 

Cabhrú le sonraí ábhartha a roghnú, a 
asbhaint, a chartlannú agus a aistriú ó 
líne córas gnó.  

Na sonraí ábhartha go 
léir a aistriú chuig an 
gCathair trí phróiseas 
slán 

Déanta       

111 TFC Tacú le cur i 
bhfeidhm 
leanúnach na 
seirbhísí 
digiteacha 

Comhoibriú leis an bhfoireann 
Claochlaithe Seirbhísí chun tacú leis an 
gclár claochlaithe seirbhísí digiteacha 

Leanúint de bheith ag 
tacú leis an ardán 
teicneolaíochta  

Déanta       

112 TFC Tacú le 
feidhmchláir 
agus córais 
líne gnó 

Tacú le réitigh TFC maidir le córais líne 
gnó 
 
Neamhchosaint ar fheidhmchláir 
bhogearraí OL & EOC OS agus Bunachair 
Shonraí a laghdú 

Business system 
support calls answered 
in a timely fashion 
At least 80% of systems 
on supported platforms 
Glaonna le haghaidh 
tacaíochta maidir le 
córais ghnó a fhreagairt 
go pras. 80% de chórais 
ar a laghad le bheith ar 
ardáin faoi thacaíocht. 

Déanta i 
bpáirt 

Pleananna 
athnuachana 
teicneolaíochta chun 
roinnt córas a 
uasghrádú in 2020 

    

113 TFC Seirbhísí 
athléimneach
a TF/slána a 
chur ar fáil 

Na seirbhísí TF go léir á soláthar ar 
bhealach uasmhéadaíonn slándáil 
faisnéise agus a chomhlíonann RGCS 

Teagmhais slándála gus 
bagairtí nua a bhainistiú 
go héifeachtach 

Déanta       

114 TFC Soláthar 
seirbhísí atá 
éifeachtach 
agus cost-
éifeachtúil a 
chur ar fáil 

Seirbhísí cost-éifeachtúla ardchaighdeáin 
a sholáthar 

Dea-chleachtais maidir 
le bainistíocht seirbhísí 
a fhorbairt lena n-
áirítear Deasc 
Chabhrach, Catalóg 
Bhainistíochta Rioscaí, 
Bainistíocht Conarthaí, 
etc. 

Déanta   C4 Costas 
formiomlán TCF in 
aghaidh an WTE  

12 9 

115 Oibríochtaí 
Ceantar 
Bardasach & 

Ailtirí Leanúint den bhonneagar ábhartha ar 
Inis Píc a chothabháil. Timpeallacht atá 

Cruinnithe démhíosúla 
le hionadaithe SIDC 

Déanta       
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Forbairt 
Tuaithe 

slán d’oibrithe agus do chuairteoirí a 
chinntiú 

116 Oibríochtaí 
Ceantar 
Bardasach & 
Forbairt 
Tuaithe 

Ailtirí Leanúint de na fothracha 
meánaoiseacha i reiligí ar fud Chontae 
Chorcaí a chaomhnú ag dírithe ar 
Thuaisceart Chorcaí go príomha, agus de 
chomhairle a chur ar Innealtóirí Ceantair 
agus grúpaí áitiúla 

Caomhnú a dhéanamh 
de réir mar is gá 

Déanta i 
bpáirt 

     

117 Oibríochtaí 
Ceantar 
Bardasach & 
Forbairt 
Tuaithe 

Ailtirí Stáisiún Dóiteáin i gCeann Toirc & Maigh 
Chromtha a dhearadh 

Conraitheoir a 
cheapadh do Cheann 
Toirc faoi dheireadh R2 
agus Cur isteach i 
gcomhair Tairisceana 
do Mhaigh Chromtha 
faoi R2.  

Déanta i 
bpáirt 

     

118 Oibríochtaí 
Ceantar 
Bardasach & 
Forbairt 
Tuaithe 

Ailtirí Stáisiún Dóiteáin i gCloich na Coillte a 
dhearadh  
 

Comhairleoirí a 
cheapadh faoi 
dheireadh R2 

Déanta       

119 Oibríochtaí 
Ceantar 
Bardasach & 
Forbairt 
Tuaithe 

Ailtirí Leabharlann nua i gCionn tSáile a 
dhearadh 

Cur isteach i gcomhair 
Tairisceana faoi R2. 

Déanta i 
bpáirt 

     

120 Oibríochtaí 
Ceantar 
Bardasach & 
Forbairt 
Tuaithe 

Ailtirí Cabhrú le hOifig na gCeantar Bardasach 
feabhsúcháin sráid-dreacha agus 
oibríochtaí ríochta poiblí a chur i 
bhfeidhm 

Tacaíocht deartha a 
chur ar fáil de réir mar 
is gá. tuarascáil ar dhul 
chun cinn Mhainistir na 
Corann a chur isteach 
faoi dheireadh R1. 

Déanta       

121 Oibríochtaí 
Ceantar 
Bardasach & 
Forbairt 
Tuaithe 

Ailtirí Obair uasghrádaithe amharclainne i 
mBearna na Sceiche agus i Mala. 

Submit for tender by 
end of Q2 & Q4 
respectively. 
Cur isteach i gcomhair 
tairisceana i R2 & R4 
faoi seach. 

Déanta i 
bpáirt 

     

122 Oibríochtaí 
Ceantar 
Bardasach & 
Forbairt 
Tuaithe 

Ailtirí Stáisiún Garda Tarrthála in Eochaill Cuid VII a fháil i R1 agus 
cur isteach i gcomhair 
tairisceana i R1/R2. 

Déanta i 
bpáirt 
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123 Oibríochtaí 
Ceantar 
Bardasach & 
Forbairt 
Tuaithe 

Ailtirí Caisleán Mhala Comhairleoirí a 
cheapadh faoi 
dheireadh R2 

Déanta i 
bpáirt 

     

124 Oibríochtaí 
Ceantar 
Bardasach & 
Forbairt 
Tuaithe 

Bonneagar 
fisiciúil na 
leabharlann, 
trína ndéantar 
seirbhísí 
Leabharlann 
Chontae 
Chorcaí a 
sholáthar,  a 
chothabháil 
agus a 
fheabhsú, 

Dul chun cinn a déanamh maidir le 
leabharlanna nua a fhorbairt i gCionn 
tSáile, Ceann Toirc, Eochaill, Inis Arcáin 
agus Droichead na Bandan, leabharlann 
Mhaigh Chromtha a athchóirí, agus 
Leabharlann Taistil nua do Thuaisceart 
Chorcaí a fháil in ionad an tseachchinn, 
ag brath ar acmhainní 

Pleananna le tabhairt 
chuig an gcéad chéim 
eile i ngach cás: chuig 
lár-thógáil i gCionn 
tSáile; Ceann Toirc le 
hoscailt; ullmhú chúl an 
láithreáin agus dul chun 
cinn maidir i gcás na 
hathfhorbartha in 
Eochaill; chuig céim an 
áitribh nua i gcás Inis 
Arcáin; pleananna 
déanta do Mhainistir na 
Corann; cead maoinithe 
do Leabharlann Taistil 
Thuaisceart Chorcaí. 
Droichead na Bandan: 
dul chun cinn déanta. 

Déanta i 
bpáirt 

I mbun 
idirbheartaíochta i 
gcónaí le láithreáin 
fhéideartha i gCeann 
Toirc. Leabharlann 
Taistil 
dhíchoimisiúnaithe á 
fiosrú i gcás Inis 
Arcáin. 

    

125 Oibríochtaí 
Ceantar 
Bardasach & 
Forbairt 
Tuaithe 

Seirbhísí 
leabharlainne 
ar líne agus 
bonneagar TF 
i leabharlanna 
brainse a 
chothabháil 
agus a 
fhorbairt   

Leanúint de mheaisíní RFID féinseirbhíse 
a rolladh amach in dhá leabharlann 
bhrainse eile ar a laghad 

Féinseirbhís RFID ag 
oibriú in dhá bhrainse 
eile faoi R3. 

Déanta       

126 Oibríochtaí 
Ceantar 
Bardasach & 
Forbairt 
Tuaithe 

Leanúint de 
sheirbhísí 
leabharlainne 
a sholáthar de 
réir dea-
chleachtais 
maidir le 
caighdeáin 
leabharlainne, 
Sláinte agus 
Sábháilteacht

Ceapacháin a dhéanamh de réir an 
phlean lucht oibre nuair atá sé aontaithe 
ag an DOE. Athoiliúint a chur ar 
fhoireann agus oiliúint a nuashonrú don 
fhoireann i róil éagsúla. 

An plean a ghlacadh 
agus a chur i bhfeidhm 

Déanta       
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a, forbairt 
foirne, 
caidreamh 
foirne agus 
luach ar 
airgead. 
 

127 Oibríochtaí 
Ceantar 
Bardasach & 
Forbairt 
Tuaithe 

An 
leabharlann a 
chur chun 
cinn mar 
chroílár 
cultúir agus 
pobail, trí 
bhailiúcháin, 
foilseacháin, 
imeachtaí 
agus cláir na 
leabharlainne, 
ag díriú ar 
litríocht agus 
léitheoireacht 
 

Réimse clár cultúir agus pobail a chur ar 
fáil maidir leis na rudaí seo a leanas: 
‘Your Good Self’, Cruinniú na nÓg, Éire 
Ildánach, Seachtain Oidhreachta, Féile 
Leabhair Pháistí Éireann, Bealtaine, 
Seachtain na Gaeilge, Lá Náisiúnta na 
Filíochta, an Scéim um Scríbhneoir 
Cónaithe Aoishbhá 
 

Feabhas a chur ar 
fheasacht an phobail ar 
sheirbhísí leabharlainne 
agus rannpháirtíocht an 
phobail iontu a 
mhéadú. 

Déanta       

128 Oibríochtaí 
Ceantar 
Bardasach & 
Forbairt 
Tuaithe 

An 
leabharlann a 
chur ar fáil 
mar chroílár 
eolais agus 
foghlama 
 

Cláir agus comhpháirtíochtaí a fhorbairt 
chun feasacht ar sheirbhísí eolais agus 
litearthachta na leabharlainne a chur 
chun cinn i gcomhar le ‘Right to Read’, 
‘Work Matters’ agus Éire Shláintiúil. An 
clár foghlama a fheabhas trí chur chun 
cinn na leabharlainne mar mhol 
digiteach agus trí réimse eispéireas 
foghlama digití a chur ar fáil. 
 

Feasacht pobail ar na 
seirbhísí leabharlainne 
agus rannpháirtíocht an 
phobail iontu a 
mhéadú. Teicneolaíocht 
nua a chur chun cinn 
agus a úsáid. 
. 

Déanta       

129 Oibríochtaí 
Ceantar 
Bardasach & 
Forbairt 
Tuaithe 

Cur chun cinn 
an n-ealaíon 
agus cultúir sa 
phobal. 

Bliain 1 de Chónaitheacht Shliabh 
Luachra a dhéanamh, an clár a mheas i 
gcomhar le páirtithe leasmhara áitiúla 
agus údaráis áitiúil.  
 

Clár curtha ar fáil faoi 
R4. 
 

Déanta       

130 Oibríochtaí 
Ceantar 
Bardasach & 
Forbairt 
Tuaithe 

Cur chun cinn 
an n-ealaíon 
agus cultúir sa 
phobal. 

Próisis tuairiscithe ar líne a fhorbairt don 
chlár Deontas Ealaíon ag úsáid an ardáin 
Firmstep. 
 

Próiseas nua ann faoi 
R2.  
 

Déanta       
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131 Oibríochtaí 
Ceantar 
Bardasach & 
Forbairt 
Tuaithe 

Soláthar na 
seirbhísí 
leabharlainne 
a bhainistiú 
de réir dea-
chleachtais 
maidir le 
caighdeáin 
leabharlainne, 
Sláinte agus 
Sábháilteacht, 
forbairt 
foirne, 
caidreamh 
foirne agus 
luach ar 
airgead. 
 

Na rudaí seo a leanas a dhéanamh/a 
chur chun cinn: turais iniúchta 
sábháilteachta, cruinnithe 
sábháilteachta, bainistíocht riachtanas 
na Sraithe Sábháilteachta agus Sláinte 
Cheirde agus cruinnithe buiséid, 
Pleananna Foirne, Córas Bainistíochta 
agus Forbartha Feidhmíochta, comhráití 
Fillte ar an Obair, oiliúint foirne agus 
monatóireacht ar am agus tinreamh de 
réir tionscnamh athchóirithe na hearnála 
poiblí. 
 

Gach rud i gcrích mar is 
gá. 
 

Déanta       

132 Oibríochtaí 
Ceantar 
Bardasach & 
Forbairt 
Tuaithe 

Páirceáil Leanúint de Rialuithe Páirceála Íoctha a 
Bhainistiú go héifeachtúil 

Maintain, as far as 
possible, income at 
2018 Levels 
 
Leibhéil 2018 ioncaim a 
choinneáil, a oiread 
agus is féidir 

Déanta       

133 Oibríochtaí 
Ceantar 
Bardasach & 
Forbairt 
Tuaithe 

Tionscadail 
Chaipitiúla 

Na Tionscadail Ríochta Poiblí sa Chlár 
Caipitiúil a fhorbairt 

Tionscadail Ríochta 
Poiblí sa Chlár Caipitiúil 
a chur i gcrích 

Déanta i 
bpáirt 

Moill dhosheachanta i 
líon teoranta de 
chásanna  

    

134 Oibríochtaí 
Ceantar 
Bardasach & 
Forbairt 
Tuaithe 

Leithris 
Phoiblí a 
Oibriú & a 
Chothabháil 
 

Leithris Phoiblí a Oibriú & a Chothabháil 
ar Bhealach Slán & Sláinteach 
 

Caighdeáin coinnithe ag 
leibhéil 2018 
 

Déanta       

135 Oibríochtaí 
Ceantar 
Bardasach & 
Forbairt 
Tuaithe 

Seirbhísí 
Comhshaoil – 
Bainistíocht 
Bruscair 
 
 

Caighdeáin na Bainistíochta Bruscair a 
choinneáil ag Leibhéil 2018 
 

Caighdeáin coinnithe ag 
leibhéil 2018 

Déanta       

136 Oibríochtaí 
Ceantar 

Seirbhísí 
Comhshaoil – 

Caighdeáin Ghlanta Sráideanna a 
choinneáil ag Leibhéil 2018 

Caighdeáin coinnithe ag 
leibhéil 2018 

Déanta       
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Bardasach & 
Forbairt 
Tuaithe 

Glanadh 
Sráideanna 
 
 

 

137 Oibríochtaí 
Ceantar 
Bardasach & 
Forbairt 
Tuaithe 

Seirbhísí 
Comhshaoil – 
Reiligí 
 
 

Reiligí a Bhainistiú & Díol Áiteanna 
Uaighe a Rialú 
 

Caighdeáin coinnithe ag 
leibhéil 2018 

Déanta       

138 Oibríochtaí 
Ceantar 
Bardasach & 
Forbairt 
Tuaithe 

Láithreáin 
Thréigthe 
 

Monatóireacht a dhéanamh ar láithreáin 
thréigthe agus comhlíonadh leis na 
hAchtanna um Láithreáin Thréigthe a 
chinntiú 
 

An Reachtaíocht um 
Láithreáin Thréigthe a 
fhorfheidhmiú 
 

Déanta       

139 Oibríochtaí 
Ceantar 
Bardasach & 
Forbairt 
Tuaithe 

Bainistíocht 
Tránna 
 

Tránna a bhfuil Brat Gorm agus Brat Glas 
acu a chothabháil 
 

Stádas an Bhrait 
Ghoirm & an Bhrait 
Ghlas a fháil do 
Thránna. 
 

Déanta       

140 Oibríochtaí 
Ceantar 
Bardasach & 
Forbairt 
Tuaithe 

Áiseanna 
Fóillíochta a 
oibriú 
 
 

Ionaid Fóillíochta atá faoi bhainistíocht 
nó faoi úinéireacht an Údaráis Áitiúil a 
Chothabháil 
 

Caighdeáin coinnithe ag 
leibhéil 2018 

Déanta       

141 Oibríochtaí 
Ceantar 
Bardasach & 
Forbairt 
Tuaithe 

Limistéir 
Fóillíochta 
Lasmuigh a 
Oibriú 
 

Clóis spraoi, áiseanna gleacaíochta 
lasmuigh do dhaoine fásta agus limistéir 
cluichí il-úsáide a chothabháil go 
caighdeán cuí 
 

Caighdeáin coinnithe ag 
leibhéil 2018 

Déanta       

142 Oibríochtaí 
Ceantar 
Bardasach & 
Forbairt 
Tuaithe 

Limistéir 
Fóillíochta 
Lasmuigh a 
Oibriú 
 

Clóis spraoi nua a fhorbairt de réir an 
Chláir Chaipitiúil 
 

Clóis spraoi nua a chur i 
gcrích de réir an Chláir 
Chaipitiúil 
 
 

Déanta       

143 Oibríochtaí 
Ceantar 
Bardasach & 
Forbairt 
Tuaithe 

Tionscadail 
Chaipitiúla 
 

Mórthionscadail Táitneamhachta a 
fhorbairt de réir an Chláir Chaipitiúil 
 
 
 

Ceanglais an Chláir 
Chaipitiúil a 
chomhlíonadh 
 

Déanta i 
bpáirt 

Moill dhosheachanta i 
gcás líon teoranta de 
chásanna. 

    

144 Oibríochtaí 
Ceantar 
Bardasach & 

Corrthrádail
  
 
 

Fodhlíthe Corrthrádala a thabhairt 
isteach agus a chur i bhfeidhm ar fud an 
Chontae 
 

Na fodhlíthe a chur faoi 
bhráid na Comhairle le 
faomhadh 
 

Níl sé déanta Dúshlán Cúirte – ag 
feitheamh le toradh 
chás JR 
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Forbairt 
Tuaithe 

 

145 Oibríochtaí 
Ceantar 
Bardasach & 
Forbairt 
Tuaithe 

Forbairt 
Pobail 
 
 

Scéim Ciste Pobail 2019 a Riar Cinntiú go bhfuil na 
deontais éilithe go léir 
tarraingthe síos agus 
íoctha faoi 31 Nollaig 
2019. 
 

Déanta       

146 Oibríochtaí 
Ceantar 
Bardasach & 
Forbairt 
Tuaithe 

Forbairt 
Pobail 
 

Tionscadail 2019 a chur i gcrích agus 
tionscadail a fhorbairt do 2019 
 

Deontais Roinne a 
tharraing síos ina n-
iomláine do Scéim 2018 
 
Liosta 2019 a ullmhú de 
réir threoirlínte na 
Roinne 
 

Déanta       

147 Oibríochtaí 
Ceantar 
Bardasach & 
Forbairt 
Tuaithe 

Forbairt 
Pobail 
 

Tionscadail um Fheabhsú Sráidbhailte & 
Ciste um Fhorbairt Bailte a sholáthar sna 
Ceantair Bhardasacha go léir (tionscadail 
ar leith le haontú ag gach Ceantar 
Bardasach). 
 
 
 

Na tionscadail 
aontaithe ag Comhaltaí 
Tofa a chur i gcrích faoi 
R4. 
 

Déanta       

148 Oibríochtaí 
Ceantar 
Bardasach & 
Forbairt 
Tuaithe 

Feidhmeanna 
na gCeantar 
Bardasach a 
Chomhordú 
 

Éascú le Feidhmeanna na gCeantar 
Bardasach a Lárú agus Chomhordú 
 
 

Comhordú iomlán 
Fheidhmeanna na 
gCeantar Bardasach a 
Chinntiú faoi 31 Nollaig, 
2019 
 

Déanta i 
bpáirt 

Ag fanacht le go 
mbeidh an próiseas 
athbhreithnithe 
teorann i gcrích. 
 

    

149 Pearsanra Sábháilteacht 
 
 

Cloí le dea-chleachtas Sláinte & 
Sábháilteachta/leasa trí chomhairliúchán 
agus cumarsáid leis an 
bhfoireann/seiceáil réamhghníomhach 
 
An Córas Bainistíochta Sábháilteachta a 
fheabhsú go leanúnach, cloí le 
reachtaíocht sábháilteachta 
 

R2 2019 
 

Déanta                                     

150 Pearsanra Caidreamh 
Foirne 
 
 

Neamhláithreacht a laghdú trí 
mhonatóireacht leanúnach a dhéanamh 
ar Shaoire Bhreoiteachta agus 
bainistíocht éifeachtúil na saoire sin. 

Feabhas a chur ar 
staitisticí 2019 
 

Déanta i 
bpáirt 

Ag feitheamh le 
staitisticí deiridh 2019 

C2 (a) - % 
laethanta oibre 
neamhláithreachta 
mar gheall ar 

14 
12 
12 

12 
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  bhreoiteacht a 
bhfuil teastas 
liachta ann in leith 
C2 (b) - % 
laethanta oibre 
neamhláithreachta 
mar gheall ar 
bhreoiteacht  
féindeimhnithe  

151 Pearsanra Comhionanna
s 
 
 

Cloí leis an reachtaíocht ábhartha i leith 
Cosaint Leanaí agus Grinnfhiosrú Garda 
lena n-áirítear oiliúint foirne & 
grinnfhiosrú foirne 
 

Comhlíonadh agus 
oiliúint a chur i gcrích 
mar is gá 
 

Déanta i 
bpáirt 

     

152 Pearsanra Tionscadail 
Acmhainní 
Daonna 
 

Na modúil Core go léir a phleanáil agus a 
sholáthar 

R 2019 Déanta i 
bpáirt 

Fadhbanna Náisiúnta 
le Core agus MyPay 

    

153 Pearsanra Oiliúint Foirne
  
 
 

Athbhreithniú agus dul chun cinn a 
dhéanamh maidir le riachtanais 
foghlama & forbartha foirne de réir 
fhorbairt straitéiseach na heagraíochta 
agus an chórais bainistíochta agus 
forbartha feidhmíochta 
 

Riachtanais Foghlama & 
Forbartha a 
chomhlíonadh  R4 
2019. 

Déanta       

154 Pleanáil Bainistíocht 
Forbartha 
 
 
 

Seirbhís Bainistíochta Forbartha atá 
éifeachtúil agus éasca teacht air a chur 
ar fáil a thacaíonn le forbairt 
gheilleagrach sa chontae                    
 

Amlínte reachtúla a 
chomhlíonadh 
 

Déanta   P2 A: Líon na n-
iarratas pleanála 
Údaráis Áitiúil a 
bhí faoi réir 
achomhairc chuig 
an mBord Pleanála 
agus a chinn an 
Bord ar dháta ar 
bith in 2019                                                   
P2 B: % na gcinntí 
ag A a 
dhearbhaigh (le 
hathrú nó gan 
athrú) an cinneadh 
a rinneadh an 
tÚdarás Áitiúil  
P4 A: Costas per 
Capita ar an 
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tSeirbhís Phleanála 
in 2019 

155 Pleanáil Bainistíocht 
Forbartha 
-                                             
Gníomhaire 
na Roinne 
Oideachais 
um láithreáin 
scoile 
 

Oibriú leis an Roinn Oideachais chun 
láithreáin scoile ar fud an chontae a 
roghnú agus a sholáthar 
 
 
 

Gach iarratas seirbhíse 
a chomhlíonadh de réir 
na hamlíne a 
shonraítear 
 

Déanta       

156 Pleanáil Ranníocaíocht
aí Forbartha – 
Scéimeanna 
faoi Ailt 48 
agus 49 a chur 
i bhfeidhm, 
sceidealú 
agus 
riarachán 
 

Ranníocaíochtaí Forbartha a ghearradh 
le Cead Pleanála a bhailiú agus sceideal 
íocaíochtaí a eagrú. Tuairiscí maidir le 
hiarratais ar Aisíoc Pleanála a sholáthar 
 
 

Na hiarratais uile faoi 
na Scéimeanna do 
Ranníocaíocht 
Forbartha a meas, dul 
sa tóir ar na cuntais gan 
íoc, agus comhlíonadh 
coinníollacha banna a 
chinntiú 
 

Déanta i 
bpáirt 

 
 

    

157 Pleanáil Forfheidhmiú
chán Pleanála 
 
 
 
 
 

Seirbhís Forfheidhmiúcháin Pleanála atá 
pras agus freagrúil a chur ar fáil  
 

Amlínte reachtúla a 
chomhlíonadh 
 

Déanta i 
bpáirt 

Athbhreithniú 
inmheánach ar 
riachtanais phróisis 
agus acmhainne idir 
lámha 
 

P3 B: Líon iomlán 
na gcásanna a 
fiosraíodh agus a 
dúnadh i rith 2019 
 

9 13 

158 Pleanáil Ríomhphlean
áil 
 

Ullmhú do thabhairt isteach tairseach 
seirbhíse ríomhphleanála (an Bunachar 
Sonraí Náisiúnta um Iarratais Phleanála) 
Amlínte reachtúla a chomhlíonadh 
 

Amlínte na Roinne a 
chomhlíonadh 

Déanta i 
bpáirt 

Moill náisiúnta ar dhul 
chun cinn an chórais 

    

159 Pleanáil Seirbhísí 
Seandálaíocht
a, 
Oidhreachta 
agus 
Caomhantais 

Seirbhísí Seandálaíochta, Oidhreachta 
agus Caomhantais a bhainistiú agus 
sainchomhairle a chur maidir le seirbhísí 
Seandálaíochta, Oidhreachta agus 
Caomhantais a sholáthar ar fud na 
heagraíochta lena n-áirítear an Fheidhm 
Rialaithe Pleanála, deontais do 
Chaomhantais Ailtireachta Náisiúnta a 
riar, agus tionscadail chaomhantais 
ailtireachta speisialta a sholáthar 

Ceanglais reachtúla a 
chomhlíonadh agus 
gach deis maoinithe a 
thapú 
 

Déanta       
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160 Pleanáil Beartas 
Pleanála  
 
 
 
 

Treoir maidir le Pleanáil Straitéiseach a 
chur ar fáil tríd an bPlean Forbartha 
Contae reachtúil agus Plean Ceantair 
Áitiúil a ullmhú 
 

Páipéar 
Saincheisteanna 
Athbhreithnithe i leith 
an Phlean Forbartha 
Contae a ullmhú 
 

Déanta       

161 Pleanáil Beartas 
Pleanála 

Iniúchadh Bonneagair agus Comhshaoil a 
dhéanamh chun tacú leis an bPlean 
Forbartha Contae agus an Measúnú 
Comhshaoil ar an bPlean Forbartha 
Contae a ullmhú.  
 

An tIniúchadh 
Bonneagair agus 
Comhshaoil a thabhairt 
chun críche chun tacú 
leis an bPlean 
Forbartha Contae agus 
an Measúnú 
Comhshaoil 
Straitéiseach ar an 
bPlean Forbartha 
Contae a ullmhú 

Déanta       

162 Pleanáil Beartas 
Pleanála 

Tionscnaimh Bainistíochta Talún 
ghníomhacha tríd an gClár um Láithreáin 
Fholmha, Staidéir ar Sholáthar Talún do 
Thithíocht agus Stoc Straitéiseach Talún. 
 
 

Tionscnaimh 
Bainistíochta Talún a 
chur i bhfeidhm tríd an 
gClár um Láithreáin 
Fholmha, Staidéir ar 
Sholáthar Talún do 
Thithíocht agus Stoc 
Straitéiseach Talún. 
 

Déanta i 
bpáirt 

Dréacht-Staidéar ar 
Sholáthar Talún do 
Thithíocht i gcrích. 
Obair chúlra ar an 
gClár um Láithreáin 
Fholmha idir lámha. 
Obair ar an Stoc 
Straitéiseach Talún ag 
tacú leis an bpróiseas 
athbhreithnithe ar an 
Plean Forbartha 
Contae  
 

    

163 Pleanáil Trácht agus 
Iompar 

Tacú le Lucht Bainistíochta Forbartha 
agus na páirtithe leasmhara a bhaineann 
leo, ag gach céim den phróiseas pleanála 
chun Seirbhís Bainistíochta Forbartha 
éifeachtúil a chur ar fáil a thacaíonn le 
fás geilleagrach sa chontae laistigh 
d’amlínte sonraithe. 
 

Riachtanais 
Bhainistíochta 
Forbartha a 
Chomhlíonadh 
 

Déanta       

164 Pleanáil Trácht agus 
Iompar 

Gach modh iompair a chur chun cinn 
lena n-áirítear iompar poiblí, siúl agus 
rothaíocht chun gluaiseacht daoine sa 

Scéimeanna 
iompair/rothaíochta/siú
il le maoiniú ón Údarás 
Náisiúnta Iompair a 

Déanta       
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chontae agus taobh amuigh den chontae 
a fheabhsú. 
 

sholáthar ar fud an 
chontae  
 

165 Pleanáil Foireann um 
Bonneagar 
Tithíochta a 
Chur i 
bhFeidhm 

Cur i bhfeidhm na Limistéar Fairsingithe 
Uirbigh i ndlínse Chomhairle Contae 
Chorcaí. 
 
  

Dul chun cinn a 
dhoiciméadú maidir le 
cur i bhfeidhm 
Limistéar Fairsingithe 
Uirbigh. 
 

Déanta i 
bpáirt 

Obair thionscadal idir 
lámha agus beidh an 
caighdeán 
feidhmíochta faoi réir 
maoinithe agus 
acmhainní. 

    

166 Pleanáil Foireann um 
Bonneagar 
Tithíochta a 
Chur i 
bhFeidhm 

Tacú le cur i bhfeidhm na dTionscnamh 
faoin gCiste Gníomhachtaithe an 
Bhonneagair Tithíochta Áitiúil (a 
bhaineann leis na Limistéir Fairsingithe 
Uirbigh) 
 
 
 
 

Céimeanna na 
dtionscadal faoin gCiste 
Gníomhachtaithe an 
Bhonneagair Tithíochta 
Áitiúil de réir amchláir 
sonraithe; éascú le 
cruinnithe páirtithe 
leasmhara 
tábhachtacha; 
Bonneagar giaráilte ag 
an Stát a sholáthar;  
Aonaid tithe a sholáthar 
 

Déanta i 
bpáirt.  

Tá na tionscadail faoin 
gCiste 
Gníomhachtaithe an 
Bhonneagair 
Tithíochta Áitiúil idir 
lámha agus braitheann 
caighdeán na 
feidhmíochta ar 
mhaoiniú agus 
acmhainní agus torthaí 
riosca tionscadail. 
 

    

167 Pleanáil Foireann um 
Bonneagar 
Tithíochta a 
Chur i 
bhFeidhm 

Tacú le cur i bhfeidhm an Chiste 
Forbartha um Athnuachan Uirbeach.  
Tionscadail (a bhaineann le Limistéir 
Fairsingithe Uirbigh) 
 

Céimeanna tionscadail 
Chiste Forbartha um 
Athnuachan Uirbeach a 
chur i gcrích; éascú le 
roinnt cruinnithe le 
páirtithe leasmhara 
tábhachtacha 
 

Déanta i 
bpáirt 

Tionscadail Chiste 
Forbartha um 
Athnuachan Uirbeach 
idir lámha agus 
braitheann caighdeán 
na feidhmíochta ar 
mhaoiniú, acmhainní 
agus torthaí riosca 
tionscadail. 
 

    

168 Pleanáil Eastáit 
Tithíochta 

Forbairtí Tithíochta Neamhchríochnaithe 
a Bhainistiú. Méadú ar líon na n-eastát 
tithíochta a ghlacadh faoi chúram 
 

Méadú ar líon na 
bhforbairtí a thugtar go 
caighdeán inghlactha i 
gcomhar le forbróirí 
agus méadú ar líon na 
mBannaí atá á 
dtarraingt síos agus ar 
líon na n-oibreacha a 
dhéantar 
 

Déanta i 
bpáirt 

Meabhrán Tuisceana 
UÉ; Maoiniú; Soláthar 
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169 Bóithre & 
Iompar 

Oibríochtaí 
Bóithre 

Athbhreithniú a dhéanamh ar an bPlean 
um Seirbhís Gheimhridh agus ar na 
bealaí a gcuirtear salainn ar an bóithre i 
ndiaidh leathnú theorainn na cathrach  

I gcrích faoi R4/2019 Déanta       

170 Bóithre & 
Iompar 

Oibríochtaí 
Bóithre 

Scéimeanna ceadaithe 2019 um RI, RM, 
Draenáil, CIS, LIS & Feabhsú 
Sábháilteachta ar fud an chontae a 
sholáthar 

I gcrích faoi R4/2019 Déanta   R2  % ciliméadar 
de bhóithre  
réigiúnacha a 
neartaíodh i rith 
2019 

  

171 Bóithre & 
Iompar 

Oibríochtaí 
Bóithre 

Clár ceadaithe maidir le ciumhaiseanna a 
chothabháil agus feabhsúcháin ar 
bhealaí isteach go dtí bailte a chur i 
bhfeidhm dá soláthraítear dóibh i 
mBuiséad na Comhairle.   

I gcrích faoi R3/2019 Déanta       

172 Bóithre & 
Iompar 

Oibríochtaí 
Bóithre 

Athbhreithniú ar theorainneacha an 
Limistéir Innealtóireachta chun go 
mbeidh siad ailínithe a mhéid agus is 
féidir leis na Toghcheantair Áitiúla le cur 
i bhfeidhm ar an 1 Eanáir 2020 

I gcrích faoi R4/2019 Déanta i 
bpáirt 

     

173 Bóithre & 
Iompar 

Bainistíocht 
Flít 

Clár Ionadaithe Flít faofa 2019 a chur i 
gcrích 

I gcrích faoi R4/2019 Déanta       

174 Bóithre & 
Iompar 

Bainistíocht 
Flít 

Triail Sáile a dhéanamh mar chuid den 
Phlean Seirbhís Geimhridh 
athbhreithnithe i ndiaidh leathnú 
theorainn na cathrach   

I gcrích faoi R4/2019 Déanta i 
bpáirt 

Chuir fadhbanna leis 
an trealamh suiteáilte 
moill ar an triail a 
thosú ar na bealaí 

    

175 Bóithre & 
Iompar 

Bainistíocht 
Flít 

Leanúint de bheith ag comhoibriú leis an 
Roinn Fuinnimh agus Athraithe ar an 
Aeráide ag iarraidh spriocanna úsáide 
fuinnimh laghdaithe a bhaint amach 
agus deimhniú ISO: 50001 a choinneáil 

Fós ar siúl Déanta       

176 Bóithre & 
Iompar 

Bainistíocht 
Flít 

Leanúint den Chóras Árachais Firmstep 
nua a rolladh amach do gach feithicil faoi 
árachas. 
 
 

I gcrích faoi R4/2019 Déanta       

177 Bóithre & 
Iompar 

Bainistíocht 
Flít 

An Beartas Sábháilteachta Feithiclí do 
Chomhairle Contae Chorcaí a 
athbhreithniú agus a nuashonrú. 
 

I gcrích faoi R4/2019 Déanta i 
bpáirt 

Ba cheart go mbeadh 
sé i gcrích i R1 2020. 

    

178 Bóithre & 
Iompar 

Airgeadas & 
Riarachán 

Iarratais ar cheadúnais/cheadanna a 
chinneadh, e.g. oscailtí bóithre, dúnadh 
sealadach bóithre, ceadanna ualaigh 
neamhghnách 

I gcomhlíonadh nós 
imeachta reachtúil/go 
tráthúil 

Déanta       
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179 Bóithre & 
Iompar 

Dearadh 
Bóithre Áitiúla 

Fógraí a eisiúint chun caitheamh le 
Conraitheoirí agus chun iad cheapadh do 
na céimeanna atá fós le déanamh ar an 
M28 Corcaigh go Rinn an Scidígh (faoi 
réir Thoradh an Athbhreithnithe 
Bhreithiúnaigh) 
 

I gcrích faoi R4/2019 Níl sé déanta Níl Toradh an 
Athbhreithnithe 
Bhreithiúnaigh san 
Ard-Chúirt i gcrích 

    

180 Bóithre & 
Iompar 

Dearadh 
Bóithre Áitiúla 

Conraitheoirí a cheapadh do 
Chéimeanna 1 go 4 de Bhóthar Faoisimh 
Thuaidh Mhala N72 agus an scéim a 
thabhairt ar aghaidh go Céim 3 
(Dearadh) 
 

I gcrích faoi R4/2019 Déanta       

181 Bóithre & 
Iompar 

Dearadh 
Bóithre Áitiúla 

Conraitheoir a cheapadh don 
Phríomhchonradh Tógála i leith Scéim 
N22 Maigh Chromtha go Baile Bhuirne 
 

I gcrích faoi R4/2019 Déanta       

182 Bóithre & 
Iompar 

Dearadh 
Bóithre Áitiúla 

Na Scéimeanna Mionoibreacha & Cosáin 
a mhaoinigh Bonneagar Iompair Éireann 
a sholáthar 
 

I gcrích faoi R4/2019 Déanta       

183 Bóithre & 
Iompar 

Dearadh 
Bóithre Áitiúla 

Doiciméid Deartha agus Tairisceana a 
chur i gcrích i leith Scéim N72 Coill Chlaí 
an Uisce go Crosaire an Chlochair 
 

I gcrích faoi R4/2019 Déanta       

184 Bóithre & 
Iompar 

Dearadh 
Bóithre Áitiúla 

An Plean Measúnaithe Tionscadail do 
N71 Seachbhóthar Dhroichead na 
Bandan a chur i gcrích 
 

I gcrích faoi R4/2019 Déanta       

185 Bóithre & 
Iompar 

Dearadh 
Bóithre Áitiúla 

An Plean Measúnaithe Tionscadail do 
N71 an Muileann Nua go hAbha na hInse 
a chur i gcrích 
 

I gcrích faoi R4/2019 Déanta       

186 Bóithre & 
Iompar 

Dearadh 
Bóithre 
Réigiúnacha 
agus Áitiúla, 
Bainistíocht & 
Forbairt 
Bóithre 

Na Scéimeanna Timpistí Ísealchostais a 
mhaoinigh an Roinn Iompair, 
Turasóireachta agus Spóir a chur i gcrích 
 

20 Scéim 
Sábháilteachta 
Ísealchostais a 
dhéanamh nó líon 
coigeartaithe chun an 
leithdháileadh deontais 
iomlán a úsáid 

Déanta       

187 Bóithre & 
Iompar 

Bainistíocht & 
Forbairt 

An Clár Soilsithe Phoiblí bliantúil a chur i 
gcrích go substainteach 

I gcrích faoi R4/2019 Déanta i 
bpáirt 

Deacair don 
Chonraitheoir 
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Bóithre – 
Soilsiú Poiblí  

 Conraitheoirí Sibhialta 
a fhostú ar na rátaí ísle 
tairisceana ó 
Chonradh 2018.  

188 Bóithre & 
Iompar 

Bainistíocht & 
Forbairt 
Bóithre – 
Soilsiú Poiblí  

An Clár um Thiontú Soilsithe Phoiblí go 
LED 2018/2018 a chur i gcrích go 
substainteach 
 

I gcrích faoi R4/2019 Déanta i 
bpáirt 

Beidh am in 2020 chun 
é sin a chríochnú mar 
gheall ar an ualach 
oibre a bhí ar an 
bhfoireann PL & an 
Conraitheoir agus an 
mhoill a bhí ar 
Thionscadal RMO 
LEDR a thosú 

    

189 Bóithre & 
Iompar 

Bainistíocht & 
Forbairt 
Bóithre – 
Soilsiú Poiblí  

Stoc soilse Chomhairle Contae Chorcaí a 
chothabháil 
 
 

98.5% de na soilse ag 
obair i gcónaí 

Déanta       

190 Bóithre & 
Iompar 

Bainistíocht & 
Forbairt 
Bóithre – 
Soilsiú Poiblí  

Comhoibriú leis an Oifig Bainistíochta 
Bóithre i ndáil le tionscadal 
Éifeachtúlachta Fuinnimh um Shoilsiú 
Poiblí chun Conraitheoir a cheapadh leis 
na hoibreacha a dhéanamh 
 

I gcrích faoi R4/2019 Déanta       

191 Bóithre & 
Iompar 

Bainistíocht & 
Forbairt 
Bóithre – 
Sábháilteacht 
ar Bhóithre 

Gach láthair tionóisce marfaí a iniúchadh 
chun tosca rannpháirteacha/guaisí a 
bhaineann le bóithre a aithint. Páirt a 
ghlacadh sa Ghrúpa Oibre Réigiúnach 
um Scileanna Teicniúla. 

Laistigh de dhá mhí ón 
tionóisc 

Déanta       

192 Bóithre & 
Iompar 

Bainistíocht & 
Forbairt 
Bóithre – 
luasteorainn 
de 30kph in 
eastáit, 
aguisín le 
fodhlíthe 
luasteorann 

Fodhlíthe maidir le luasteorann de 
30kph in eastáit ainmnithe eile a 
thabhairt isteach in 2019. 
 
 

I gcrích faoi R4/2019 Déanta       

193 Bóithre & 
Iompar 

Dearadh 
Bóithre 
Réigiúnacha & 
Áitiúla 

Cúig mhórchonradh athdhromchlaithe le 
haghaidh tionscadal feabhsaithe 
athchóirithe. 
 

R1/R2/2019 Déanta       
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194 Bóithre & 
Iompar 

Dearadh 
Bóithre 
Réigiúnacha & 
Áitiúla 

Athshlánú/ionadú droichead & struchtúr 
bóthar eile ar bhóithre réigiúnacha & 
bóithre áitiúla a chur i gcrích. 
 
 

Athshlánú/ionadú 33 
droichead & struchtúr 
bóthair eile ar a laghad 
faoi R4 2019. 
 

Déanta       

195 Bóithre & 
Iompar 

Dearadh 
Bóithre 
Réigiúnacha & 
Áitiúla 

Tionscadail straitéiseacha um Bóithre 
Réigiúnacha & Bóithre Áitiúla a chur 
chun cinn ar fud an chontae. 
 
 

Clár comhaontaithe a 
chomhlíonadh 

Déanta       

196 Bóithre & 
Iompar 

Dearadh 
Bóithre 
Réigiúnacha & 
Áitiúla 

Tionscadail eile um Bóithre Réigiúnacha 
& Bóithre Áitiúla a chur chun cinn ar fud 
an chontae. 
 

Clár comhaontaithe a 
chomhlíonadh 

Déanta       

197 Bóithre & 
Iompar 

Dearadh 
Bóithre 
Réigiúnacha & 
Áitiúla 

Iarratais ar dheontais le haghaidh 
fheabhsúchán ar leith agus 
fheabhsúchán straitéiseach a ullmhú i 
gcomhair tionscadal bóithre réigiúnacha 
& bóithre áitiúla 
 

Iarratais ar na 
tionscadail 
chomhaontaithe a 
aighniú faoi R4 2019. 

Déanta i 
bpáirt 

Cuireadh roinnt 
aighneachtaí maidir le 
hiarratais siar tar éis 
plé a dhéanamh leis an 
Roinn Iompair, 
Turasóireachta agus 
Spóirt.  

    

198 Bóithre & 
Iompar 

Oibríochtaí 
Bóithre, 
Bainistíocht & 
Forbairt 
Bóithre 

Bóithre réigiúnacha & áitiúla a 
athdhromchlú le maoiniú ón Deontas 
um Athchóiriú a Chothabháil agus córas 
bainistíochta cosán a uasdátú. 
 

Athdhromchlú déanta 
ar 185km faoi 
dheireadh mhí na 
Samhna 2019 

Déanta      

199 Bóithre & 
Iompar 

Oibríochtaí 
Bóithre, 
Bainistíocht & 
Forbairt 
Bóithre 

Dromchla bóithre réigiúnacha & áitiúla a 
chóiriú le maoiniú ón Deontas um 
Athchóiriú a Chothabháil agus an córas 
bainistíochta cosán a uasdátú. 
 

Athdhromchlú déanta 
ar 320km faoi 
dheireadh Dheireadh 
Fómhair October 2019 

Déanta      

200 Bóithre & 
Iompar 

Oibríochtaí 
Bóithre, 
Bainistíocht & 
Forbairt 
Bóithre 

Iarratas a chur isteach ar aon 
Scéimeanna Rannpháirtíochta Pobail a 
fhaomhann an Roinn Iompair, 
Turasóireachta agus Spóirt agus an córas 
bainistíochta cosán a uasdátú. 
 

I gcrích faoi R4/2019 Déanta       

201 Bóithre & 
Iompar 

Oibríochtaí 
Bóithre, 
Bainistíocht & 
Forbairt 
Bóithre 

Clár na Scéime um Fheabhsú Áitiúil a 
aontaíodh leis an Roinn Forbartha 
Tuaithe a sholáthar agus an t-éileamh a 
tharraingt síos ina dhiaidh sin. 
 

I gcrích faoi R4/2019 Déanta       
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202 Bóithre & 
Iompar 

Dearadh 
Bóithre 
Réigiúnacha & 
Áitiúla, 
Bainistíocht & 
Forbairt 
Bóithre 

An tsuirbhéireacht a éilíonn an Roinn 
Iompair, Turasóireachta agus Spóirt a 
chur i gcrích ar bhóithre réigiúnacha & 
áitiúla lena n-áirítear an bhaill a rátáil ó 
amharc.  
 

I gcrích faoi R4/2019 Déanta   R1 % (a) na mBóithre 
Réigiúnacha (b) na 
bPríomhbhóithre 
Áitiúla agus (c)  
mBóithre 
Tánaisteacha Áitiúla 
a fuair rátáil choinníll 
i rith na tréimhse 24 
mí roimh 31/12/2019 

30 30 

203 Seirbhísí 
Uisce/Cósta/B
ainistíocht 
Tuile 

Dearadh agus 
Cur i 
bhFeidhm 
Tionscadal um 
Bainistíochta 
Chósta & 
Tuile 

Tionscadail Tuile – scéimeanna beaga & 
mórscéimeanna tuile arna maoiniú ag an 
OPW a chur chun cinn 
 

  Déanta       

204 Seirbhísí 
Uisce/Cósta/B
ainistíocht 
Tuile 

Dearadh agus 
Cur i 
bhFeidhm 
Tionscadal um 
Bainistíochta 
Chósta & 
Tuile 

Tionscadail Chósta – scéimeanna 
caipitiúla arna maoiniú ag an Roinn 
Talmhaíochta, Bia agus Mara, Oifig na 
nOibreacha Poiblí & Gníomhaireachtaí 
Rialtais eile a bhainistiú agus a chur i 
gcrích 
 

Moltaí a mheas, liosta 
scéimeanna 
inmharthana a ghiniúint 
faoi na spriocdhátaí. 
Forchúiteamh 100% 
faoi dheireadh na 
bliana; íoschaighdeán: 
forchúiteamh amháin 
sa bhliain. 

Déanta       

205 Seirbhísí 
Uisce/Cósta/B
ainistíocht 
Tuile 

Dearadh agus 
Cur i 
bhFeidhm 
Tionscadal um 
Bainistíochta 
Chósta & 
Tuile 

Oibreacha mar a aontaíodh iad leis an 
gCoiste um Bainistíocht Chósta a chur i 
gcrích 
 
 

Iarratais léasa cladaigh 
a ullmhú le haighniú. 
Pacaí Tairisceana 
Tógála tionscanta don 
chlár. 
 

Déanta i 
bpáirt 

Cuireadh moill ar 
iarratas léasa Bhaile 
Choitín mar gheall ar 
riachtanais iniúchta 
láithreáin a bheith 
méadaithe. 

    

206 Seirbhísí 
Uisce/Cósta/B
ainistíocht 
Tuile 

Dearadh agus 
Cur i 
bhFeidhm 
Tionscadal um 
Bainistíochta 
Chósta & 
Tuile 

Carr Cábla Oileán Baoi: Cothabháil & 
Iniúchadh Teicniúil, lena n-áirítear 
iniúchtaí míosúla CCC agus oibreacha 
athraithe molta 
 
 

Leanúint de 
chomhlíonadh 
rialaitheach 

Déanta       

207 Seirbhísí 
Uisce/Cósta/B
ainistíocht 
Tuile 

Oibríochtaí 
Táirgthe Uisce 
Óil 

Comhlíonadh leis an gComhaontú 
Seirbhíse, na prótacail agus an Plean 
Seirbhíse Bliantúil a aontaíodh le hUisce 
Éireann chun na soláthar uisce óil a 

Rátáil fhoriomlán na 
cáilíochta uisce faoin 
bPlean Seirbhíse 
Bliantúil Uisce Éireann a 

Déanta   W1 - % uisce óil i 
scéimeanna 
príobháideacha a 
chomhlíonann 
ceanglais reachtúla 

 26 
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chinntiú de réir na Rialacháin um Uisce 
Óil 
 

choinneáil mar a 
rinneadh in 2018. 

 

208 Seirbhísí 
Uisce/Cósta/B
ainistíocht 
Tuile 

Oibríochtaí 
Táirgthe Uisce 
Óil 

Clár Aimsithe & Deisithe a chur i 
bhfeidhm de réir an chomhaontaithe le 
hUisce Éireann 
 

Laghdú ar uisce gan 
tásc a bhaint amach de 
réir spriocanna an 
Chomhaontaithe 
Aimsithe agus Deisithe 

Déanta   W1 - % uisce óil i 
scéimeanna 
príobháideacha a 
chomhlíonann 
ceanglais reachtúla 
 

 26 

209 Seirbhísí 
Uisce/Cósta/B
ainistíocht 
Tuile 

Scéimeanna 
beaga 
príobháideach
a, 
Monatóireach
t agus 
maoirseacht 

Bunachar sonraí de scéimeanna beaga 
príobháideacha a nuashonrú agus cur 
chuige oiriúnach i leith riosca a ghlacadh 
le haghaidh cothabháil leanúnach 
 

An clár a uasdátú i 
gcomhar leis an Rannóg 
Comhshaoil 

Déanta i 
bpáirt 

      

210 Seirbhísí 
Uisce/Cósta/B
ainistíocht 
Tuile 

Deontais 
Mhaoinithe le 
haghaidh 
Grúpscéimean
na 

Leanúint de thacú le forbairt 
Grúpscéimeanna sa chontae agus cinntiú 
go ndéanfar iarratas ar thacaíocht 
deontais go tráthúil le haghaidh 
grúpscéimeanna aonair agus n-íoctar 
fóirdheontais go pras. 
 
 

An méid céanna 
tacaíochta deontais 
agus a baineadh amach 
in 2018 a bhaint amach 
arís nó níos mó ná sin. 
Liosta de na 
Grúpscéimeanna Uisce 
arbh fhéidir leo na 
riachtanais a 
chomhlíonadh maidir le  
glacadh faoi chúram. 

Déanta       

211 Seirbhísí 
Uisce/Cósta/B
ainistíocht 
Tuile 

Iarratais ar 
Dheontais le 
haghaidh 
Toibreacha 

Iarratais ar dheontais le haghaidh 
toibreacha a mheas agus a phróiseáil go 
pras 
 

80% de na hiarratais a 
phróiseáil laistigh de 6 
seachtaine 

Déanta       

212 Seirbhísí 
Uisce/Cósta/B
ainistíocht 
Tuile 

Oibríochtaí 
Dáileacháin 
Uisce 
Óil/Oibriú 
agus 
Cothabháil 
Líonraí 
Fuíolluisce 

Tuairiscí ar iarratais ar naisc uisce a 
sholáthar go pras 
 

90% de na hiarratais a 
phróiseáil laistigh de 4 
seachtaine 

Déanta i 
bpáirt 

Próiseáladh 70% acu 
laistigh de 4 
seachtaine. Bhí roinnt 
folúntais 
innealtóireachta agus 
riaracháin ann ar 
feadh tamaill fhada in 
2019. 

    

213 Seirbhísí 
Uisce/Cósta/B
ainistíocht 
Tuile 

Oibriú agus 
Bainistíocht 
Líonraí 
Fuíolluisce 

Comhlíonadh leis an gComhaontú 
Seirbhíse, na prótacail agus an Plean 
Seirbhíse Bliantúil a aontaíodh le hUisce 

An rátáil foriomlán 
chéanna ar sholáthar 
Phlean Seirbhíse 
Bliantúil Uisce Éireann 

Déanta       
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Éireann chun cóireáil fuíolluisce 
éifeachtach a chur ar fáil.  
 
 

agus a fuarthas in 2018 
a choinneáil 

214 Seirbhísí 
Uisce/Cósta/B
ainistíocht 
Tuile 

Oibriú agus 
Bainistíocht 
Líonraí 
Fuíolluisce 

Comhlíonadh leis an gComhaontú 
Seirbhíse, na prótacail agus an Plean 
Seirbhíse Bliantúil a aontaíodh le hUisce 
Éireann chun córas bailithe fuíolluisce 
éifeachtach a chothabháil. 
 

An rátáil foriomlán 
chéanna ar sholáthar 
Phlean Seirbhíse 
Bliantúil Uisce Éireann 
agus a fuarthas in 2018 
a choinneáil 

Déanta       

215 Seirbhísí 
Uisce/Cósta/B
ainistíocht 
Tuile 

Tuairiscí Uisce 
agus pointe 
teagmhála 
EPA 

Torthaí, fógraí agus tuairiscí go léir a 
uaslódáil ar shuíomh gréasáin EDEN na 
Gníomhaireachta um Chaomhnú 
Comhshaoil sa tréimhse a aontaíodh 
 
 

100% de theagmhais 
agus fógraí a 
mbaineann 
gníomhartha 
ceartaitheach leo a 
thuairisciú laistigh de 4 
seachtaine ó dháta na 
samplála 

Déanta       

216 Seirbhísí 
Uisce/Cósta/B
ainistíocht 
Tuile 

Oifig um 
Thionscadail 
Chaipitiúla – 
Dearadh 
Bonneagair 
Uisce 

Comhlíonadh leis an gComhaontú 
Seirbhíse, na prótacail agus an Plean 
Seirbhíse Bliantúil a aontaíodh le hUisce 
Éireann chun Tionscadail Chaipitiúla 
Seirbhíse Uisce chost-éifeachtúla a 
sholáthar. 
 

An rátáil foriomlán 
chéanna ar sholáthar 
Phlean Seirbhíse 
Bliantúil Uisce Éireann 
agus a fuarthas in 2018 
a choinneáil 

Déanta       


	Ionadaithe Poiblí Eanáir go Bealtaine 2019
	Toghcháin Áitiúla 2019
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