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Nótaí Cainte do Heather Humphreys Uasal, T.D. 

an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta  

 An Comhchoiste Oireachtais um  

 Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta  

4 Deireadh Fómhair 2017 
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Ráitis tosaigh 

 Mar Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, tá an-áthas orm an 

deis seo a thapú le labhairt leis an gCoiste i dtaca le Caiteachas 

agus Spriocanna Feidhmíochta na Roinne Ealaíon, Oidhreachta, 

Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta le linn an chéad 

chuid de 2017.  

 Mar is eol do na comhaltaí, aistríodh an fhreagracht as 

feidhmeanna Forbartha Réigiúnaí agus Gnóthaí Tuaithe mo 

Roinne go dtí an Roinn nua Forbartha Tuaithe agus  Pobail le 

héifeacht ón 27 Iúil 2017 agus athainmníodh mo Roinn mar an 

Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta le héifeacht ón 1 

Lúnasa 2017. 

 Sa tuarascáil atá curtha ar fáil ag mo Roinn do na comhaltaí tá 

sonraí a bhaineann le feidhmíocht agus caiteachas ar fud gach 

réimse cláir le linn an chéad leath le 2017. 
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 Déantar foráil i Meastacháin Athbhreithnithe 2017 d’oll-

leithdháileadh de os cionn €368 milliún don Roinn Gnóthaí 

Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta in 2017.  Chomh maith leis 

sin, tugadh maoiniú caipitil de €13.548 milliún eile ar aghaidh ó 

sholáthar caipitil 2016.  

 Ba ionann an t-ollchaiteachas iomlán a thabhaigh an Roinn 

Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus 

Gaeltachta sa tréimhse go dtí an 30 Meitheamh 2017 agus €143 

milliún - is ionann an caiteachas seo agus 39% den oll-

leithdháileadh foriomlán do 2017. 

 Ina theannta sin, caitheadh €3,478 milliún le linn na tréimhse sin i 

leith an tsoláthair chaipitil a tugadh ar aghaidh ó 2016. 

 Ba bhliain an-suntasach í 2017 do mo Roinn.  Mar chuid d’Éire 

Ildánach tá leas bainte agus forbairt déanta ar an bhféiniúlacht, 

bród agus dea-thoil a méadaíodh le Clár Comórtha Céad Bliain Éire 

2016, ar éirigh go han-mhaith leis. Is tionscnamh oidhreachta uile-

Rialtais é Éire Ildánach atá ailínithe le Culture 2025 - Éire Ildánach 

agus atá i gcreat an Chlár don Rialtas Comhpháirtíochta.   

 Is é an príomh-mholadh ná go ndéanann teagmháil leis na 

healaíona agus an gcultúr agus rannpháirtíocht iontu 
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cruthaitheacht phearsanta agus comhchruthaitheacht a spreagadh 

agus go mbíonn impleachtaí nach beag ann d’fholláine aonair agus 

do chomhfholláine agus do bhaint amach spriocanna.  

 Labhróidh mo chomhghleacaí, Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire 

Stáit Joe McHugh, agus mé féin anois faoi bhuaicphointí gach 

réimse cláir sa chéad chuid de 2017. Tosóidh muid leis an gclár 

Ealaíon, Cultúir agus Scannán, agus tá muid sásta tuilleadh eolais a 

thabhairt ina dhiaidh seo ar aon cheist atá ag Comhaltaí.   
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Clár A: Na hEalaíona, Cultúr agus Scannáin 

 Tá breis is €158m curtha ar fáil in 2017 do na hEalaíona, Cultúr 

agus Scannáin, le €11.548m breise curtha ar fáil ó chaipiteal a 

tugadh ar aghaidh.   

 Ba é €77.621m an t-ollchaiteachas iomlán do Chlár A suas go dtí 

an 30 Meitheamh 2017, 49% de leithdháileadh na gclár 2017.   

 De bharr scála agus castacht ghnéithe aonuaire na gclár caipitil 

agus reatha araon, tá roinnt coigeartuithe déanta ar leithdháiltí 

laistigh den chlár seo. Mar shampla, tá coigilteas tagtha chun cinn 

i bhFo-mhírcheann A.7 Infreastruchtúr agus Forbairt Chultúrtha de 

bharr meascán de thosca seachtracha agus freisin i bhFo-

mhírcheann A.16 Ionad Imeachtaí Chorcaí nach bhfuil bogtha chun 

cinn chomh tapa is a rabhthas ag súil leis. Tá cead faighte ón Roinn 

Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe an coigilteas seo a úsáid 

chun dul i ngleic le brú atá ag teacht chun cinn i réimsí cláir eile. 

 

 Rinne mé tagairt cheana féin do chlár Éire Ildánach ach ba mhaith 

liom anois tuilleadh sonraí a thabhairt faoin tionscnamh seo. 
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 Mar atá luaite agam, is tionscnamh uile-Rialtais é, faoi stiúir mo 

Roinne, a chuireann an chruthaitheacht i gcroílár an pholasaí 

poiblí. 

 Tá sé mar aidhm leis go mbeidh leibhéal feabhsaithe 

comhordúcháin, fócais agus ceannaireachta ag baint le polasaithe 

agus tionscnaimh atá cheana féin ar fud an rialtais náisiúnta agus 

áitiúil, gníomhaireachtaí Stáit, earnáil na n-ealaíon agus an 

chultúir, eagraíochtaí Gaeltachta agus Gaeilge. 

 Faoin tionscnamh, tá Foirne Cultúir curtha ar bun i ngach Údarás 

Áitiúil leis an gcultúr agus an chruthaitheacht a chur chun cinn 

agus foilsíodh 31 Plean Cultúir agus Cruthaitheachta áitiúil do 

2018 i mí na Bealtaine 2017. 

 Rinneadh Cruinniú na Cásca, lá d’imeachtaí agus cláir chultúrtha, a 

cheiliúradh ar fud na tíre Luan Cásca 2017.   

 I mí an Mheithimh seoladh Clár Trialach Leasa Shóisialaigh do 

Scríbhneoirí agus Ealaíontóirí le é a dhéanamh níos éasca 

d’ealaíontóirí agus do scríbhneoirí teacht ar thacaí leasa 

shóisialaigh. 

 Tá líon áirithe seoltaí ar an sceideal faoi Chlár Éire Ildánach níos 

faide anonn i mbliana, lena n-áirítear clár infheistíochta caipitil 
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don earnáil chultúir agus oidhreachta agus clár Leanaí Ildánacha, 

lena gcuirfear ar chumas gach páiste in Éirinn rochtain a fháil ar 

cheol, dráma, ealaín agus códáil - is comhtionscnamh é seo leis an 

Roinn Oideachais agus an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige. 

 Athosclaíodh Gailearaí Náisiúnta na hÉireann don phobal i 

Meitheamh 2017 nuair a críochnaíodh tionscadal infheistíochta 

€30 milliún le huasgráduithe timpleallachta agus spásanna 

taispeántais nua a bhí go mór de dhíth a chur ar fáil. 

 Bhí freagairt an phobail do na spásanna nua feabhsaithe an-

dearfach ar fad, agus thug an Gailearaí tuairisc go raibh líon na 

gcuairteoirí méadaithe de 89% le linn na tréimse Meitheamh go 

Lúnasa 2017 i gcomparáid le 2016. 

 Tá an tIonad nua Cultúir agus Oidhreachta ag Banc na hÉireann, 

Faiche an Choláiste ag dul ar aghaidh go maith agus táthar ag súil 

go mbeidh an foirgneamh críochnaithe faoi dheireadh na bliana 

seo.  Osclófar an tIonad in 2018 le taispeántas na Leabharlainne 

Náisiúnta ar Seamus Heaney. 

 Tá céim an deartha den phlean infheistíochta caipitil ar bhonn 

céimnithe d’áitreabh na Leabharlainne ar Shráid Chill Dara ar siúl i 

gcomhpháirtíocht le hOifig na nOibreacha Poiblí. 
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 Bhí an-áthas orm níos mó ná €10m de mhaoiniú a fhógairt faoin 

Scéim Chaiptil Ealaíon agus Cultúir in 2017 - bhain 62 ionad 

ealaíon agus cultúir ar fud na tíre tairbhe as maoiniú faoi 

Shraitheanna 1 agus 2 den scéim, a d’fhógair mé i mí Feabhra, 

agus chuaigh Sraith 3 den Scéim, a d’fhógair mé i mí Lúnasa 2017, 

chun leasa do 60 eagraíocht áitiúil ealaíon eile. 

 Lean ár bhFórais Chultúir Náisiúnta ar aghaidh ag mealladh líonta 

móra cuairteoirí le blaiseadh a fháil de na seoda éagsúla go léir atá 

ar taispeáint iontu - ba ionann líon iomlán na gcuairteoirí sa chéad 

leath de 2017 agus beagnach 1.7 milliún.  

 

 Tá mé sásta tuilleadh eolais a thabhairt má tá ceisteanna ag 

Comhalta ar bith faoin réimse seo den chlár sula leanfaidh mé ar 

aghaidh.   
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Clár B: Oidhreacht 

 Tá maoiniú os cionn €45.5m curtha ar fáil do Chlár Oidhreachta 

mo Roinne. Áirítear air sin €35.7m atá leithdháilte ar chaiteachas 

reatha; €9.8m do chaiteachas caipitil agus €2m eile de chaipitil a 

tugadh ar aghaidh.  

 Ba é €7.102m an t-ollchaiteachas iomlán do Chlár B suas go dtí an 

30 Meitheamh 2017, 16% de leithdháileadh na gclár 2017.   

 Ina theannta sin, tá cead faighte ón Roinn Caiteachais Phoiblí agus 

Athchóirithe chun coigilteas caipitil de €4 milliún a úsáid i bhFo-

Mhírcheann B.5 Oidhreacht Nádúrtha (an tSeirbhís Páirceanna 

Náisiúnta agus Fiadhúlra).  Tá an maoiniú breise seo á úsáid i 

bpáirt chun íoc as na costais a thiocfaidh chun cinn in 2017 as 

cúiteamh comhaontaithe an Rialtais do shleádóirí a mbeidh 

éifeacht ag na bearta atá curtha i bhfeidhm chun tacú le 

comhlíonadh Threoracha ón AE maidir le Gnáthóga orthu agus 

chun soláthar a dhéanamh le haghaidh oibreacha riachtanacha ag 

ár bPáirceanna Náisiúnta agus Anaclanna Dúlra. 

 Tá cead faighte freisin le tuilleadh coigiltis chaipitil de €2m breise 

a úsáid chun freastal ar éileamh breise faoi Scéimeanna 

Oidhreachta Tógtha. 
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 Bhí an chéad leath de 2017 an-ghnóthach sna Páirceanna 

Náisiúnta agus Anaclanna Dúlra, agus táthar ag dréim leis go 

mbeidh líon na gcuairteoirí don bhliain iomlán os cionn 3 milliún.  

 Lean forbairt na comhpháirtíochta straitéisí le Fáilte Éireann ag 

bogadh chun cinn go sciobtha i dtaca leis na páirceanna náisiúnta 

le linn na chéad sé mhí den bhliain mar a rinne na cláir 

infheistíochta bheartaithe.  

 Ba bhuaicphointe den infheistíocht sin nuair a osclaíodh na 

seomraí stairiúla i dTeach Chill Airne don phobal den chéad uair 

riamh. Ó osclaíodh na seomraí go hoifigiúil ar an 4 Iúil tá siad 

feicthe ag níos mó ná 17,000 cuairteoir.  

 Leanadh ar aghaidh freisin leis na hoibreacha ar ár n-áiseanna 

áineasa lasmuigh sna Páirceanna, agus cuireadh síneadh le rianta 

áirithe agus leathnaíodh áiseanna eile do chuairteoirí.  

 Bhí bliain níos fearr ná mar a bhí riamh ag na suíomhanna 

Séadchomharthaí Náisiúnta a fheidhmíonn Oifig na nOibreacha 

Poiblí thar ceann mo Roinne freisin, agus tá an chuma air go 

mbeidh líom iomlán na gcuairteoirí don bhliain os cionn 3.2 

milliún. Tá comhpháirtíocht infheistíochta straitéisí le Fáilte 

Éireann ar bun i dtaca lenár séadchomharthaí náisiúnta freisin 
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agus tá maoiniú cáipitil á chur anois i bhfeabhsúcháin atá go mór 

de dhíth ar áiseanna do chuairteoirí agus léirmhíniú ag 

suíomhanna tábhachtacha.  

 Táthar ag leanúint ar aghaidh leis an obair ar an timpeallacht 

nádúrtha freisin agus táim ag súil leis an bPlean Gníomhaíochta 

Náisiúnta um Bithéagsúlacht a fhoilsiú amárach ag Garraithe na 

Lus.  

 Ní mór dom freisin an obair atá déanta maidir le comhall 

idirnáisiúnta a lua, go háirithe i dtaca le Limistéir faoi Chaomhnú 

Speisialta. Go deimhin, ba mhór an phribhléid dom é le seachtainí 

beaga anuas, an tionscadal An Portach Beo a sheoladh, lena 

ndéanfar maoirseacht ar athshlánú tráinsí suntasacha portaigh 

ardaithe sa réigiún Lártíre.  

 Bliain stairiúil a bheidh ann i mbliana ó thaobh infheistíocht mo 

Roinne san oidhreacht thógtha agus déanfar €4 mhilliún (lena 

ndéanfar €3 mhilliún breise a ghiaráil) a infheistiú faoi dheireadh 

na bliana seo i bhfoirgnimh agus struchtúir oidhreachta 

thábhachtacha. 
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 Tá dul chun cinn déanta freisin ag mo Roinn ar obair ar phlean 

oidhreachta náisiúnta agus tá mé ag súil le teacht ar ais chuig an 

gcoiste ar an ábhar sin in am trátha.  
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Clár C: An Ghaeilge, an Ghaeltacht agus na hOileáin 

Labhróidh mo chomhghleacaí, an tAire Stáit Joe McHugh TD, faoi na 

gnéithe ábhartha de na meastacháin Ghaeltachta, Ghaeilge agus Oileán.   
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Clár D: Comhoibriú Thuaidh-Theas 

 Maidir leis an gComhoibriú Thuaidh-Theas, tá soláthar os cionn 

€38.6m á chur ar fáil in 2017 chun tacú leis an dá chomhlacht 

forfheidhmithe Thuaidh-Theas, An Foras Teanga (lena gcuimsítear 

Foras na Gaeilge agus Gníomhaireacht na hUltaise) agus 

Uiscebhealaí Éireann.   

 Tá na buiséid sin faoi réir cheadú ón gComhairle Aireachta 

Thuaidh/Theas freisin.  

 Ba é €16.192m an t-ollchaiteachas iomlán do Chlár D suas go dtí 

an 30 Meitheamh 2017, 42% de leithdháileadh na gclár 2017.   

 Tá cead faighte ón Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe 

chun coigilteas caipitil de €2m a úsáid d’Uiscebhealaí Éireann le 

haghaidh oibreacha riachtanacha ar an ngréasán uiscebhealaí ag 

láithreacha éagsúla. 

 Is cuid ríthábhachtach í ár n-oidhreacht uiscebhealaí de ghné 

uathúil dhíolacháin na hÉireann agus tá clár cothabhála, 

infheistíochta agus margaíochta Uiscebhealaí Éireann do na 

dobharlaigh an-tábhachtacha stairiúla seo fíorthábhachtach ina 

leith sin.  
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 Tá mé sásta tuilleadh eolais a thabhairt má tá ceisteanna ag 

Comhalta ar bith. 

 

 

CRÍOCH 


