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Aitheasc do Chomhchoiste um Chultúr, Oidhreacht agus Gaeltachta  

Teach Laighean 14/11/18 

 

Tá dhá bhunphrionsabal i straitéis Údarás na Gaeltachta don tréimhse trí bliana 2018-2020. An Ghaeilge 

agus Nuálaíocht & Fiontraíocht. Is iad na prionsabail seo croílár straitéis na heagraíochta, déanfar gach 

iarracht na cúinsí cuí a chruthú, ionas go mbeadh an Ghaeltacht mar áit ina mbeidh an Ghaeilge mar 

phríomhtheanga phobail ann agus áit a mheallfaidh an gnáthphobal, fiontraithe agus cuairteoirí araon 

chun cónaí, maireachtáil agus oibriú ann.  

Chuige sin caithfear tacú le hacmhainní teanga, pobail agus cultúrtha agus forbairt a dhéanamh orthu, 

nuálaíocht a chothú agus fiontraíocht a mhéadú. Díreofar ar chláir agus tionscadail taighde chun an 

nuálaíocht agus an fhiontraíocht a chothú mar chodanna dílse den chlár forbartha.  

Beifear ag díriú go láidir ar infheistíocht a mhealladh i réimse na nuálaíochta. Creideann an tÚdarás go 

bhfuil deiseanna suntasacha anseo do na ceantair Ghaeltachta ar fad ach na hacmhainní cuí a bheith ar 

fáil chun an straitéis a chur i bhfeidhm ina iomláine. Chun go mbeidh rath ar iarrachtaí cruthaithe 

fostaíochta an Údaráis tá riachtanas ann an punann maoine a uasghrádú agus infreastruchtúr a 

fheabhsú chun gur féidir tograí a spreagadh agus a fhás agus tograí nua a mhealladh chun na Gaeltachta.  

 

Fís & Misean 

Tá sé mar bhunsprioc againn tacú le hacmhainní teanga, pobail, nádúrtha agus cultúrtha na Gaeltachta 

agus forbairt a dhéanamh orthu de réir an mhaoinithe a bhíonn ar fáil dúinn. Caithfear an Ghaeilge agus 

pobal na Gaeltachta a chur chun cinn agus a threisiú chun pobail labhartha Ghaeilge níos láidre a 

chothú. Tá dúshláin mhóra leagtha roimh an eagraíocht agus táimid ag tabhairt fúthu le díocas agus le 

tiomantas a chinnteoidh go mbeidh neartú agus saibhriú na Gaeltachta mar thoradh ar ár gcuid 

iarrachtaí. 

Nuálaíocht & Fiontraíocht agus An Ghaeilge an dá théama uileghabhálach a chuimsíonn Plean 

Straitéiseach nua Údarás na Gaeltachta don tréimhse 2018-2020. Leagann an Plean Straitéiseach amach 

cur chuige na heagraíochta chun pobal agus geilleagar fuinniúil, rathúil, inbhuanaithe Gaeltachta a 

fhorbairt agus trí sin áit na Gaeilge mar phríomhtheanga phobal na Gaeltachta a chinntiú.  

 

Ábhar dóchais é go bhfuil an bonn fhostaíocht i gcomhlachtaí Gaeltachta anois ag leibhéal seasmhach 

agus ag an leibhéal is airde le 7 mbliana. Ag deireadh 2017 bhí 7,503 post lánaimseartha agus 606 post 

páirtaimseartha i gcomhlachtaí a fhaigheann tacaíocht ón Údarás.  

De réir taighde a rinneadh ar thionchar eacnamaíochta an Údaráis sa Ghaeltacht, tá aschur 

eacnamaíochta suntasach á sholáthar ag cliantchomhlachtaí an Údaráis sa Ghaeltacht. Tá tionchar 

eacnamaíochta iomlán de beagnach €900 milliún ag caiteachas chliantchomhlachtaí an Údaráis.  Is léir ó 

na táscairí eacnamaíochta seo a leanas go bhfuil luach á fháil ag an Stát as an infheistíocht atá á 

dhéanamh ag an Údarás sa Ghaeltacht (Indecon 2014, DJEI 2017;) 

• Tá 7,503 duine fostaithe go lánaimseartha i gcliantchomhlachtaí an Údaráis agus díolachán 
iomlán de €844 milliún á dhéanamh acu; 
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• Déanann cliantchomhlachtaí an Údaráis ranníocaíochtaí de €502 milliún i ndíolacháin de bharr 
gníomhaíochtaí easpórtála, is ionann sin agus 60% den aschur iomlán; 

• Déanann cliantchomhlachtaí Údarás na Gaeltachta ranníocaíochtaí measta de suas le €77 milliún 
i gcáin leis an Státchiste go bliantúil; 

• Caitheann cliantchomhlachtaí Údarás na Gaeltachta €425 milliún go díreach i ngeilleagar na 
hÉireann ar phárolla, ar sheirbhísí agus ar ábhar ó fhoinsí Éireannacha; 

Tá sé soiléir go bhfuil tionchar láidir geilleagrach ag gníomhaíochtaí an Údaráis ar an nGaeltacht mar 

thoradh ar an bhfócas earnálach, ar scála na gcomhlachtaí a gcuirtear tacaíocht ar fáil dóibh, agus ar an 

gcomhoibriú dlúth atá idir an eagraíocht agus an pobal.  

Lena chois sin, déanann an tÚdarás infheistíochtaí caipitil straitéiseacha in áiseanna infreastruchtúir go 

bliantúil a thacaíonn le fostóirí móra reatha tabhairt faoi fhorbairtí suntasacha nua agus a chabhraíonn 

lenár bpunann maoine a chur in oiriúint do thograí nua a d’fhéadfaí a mhealladh amach anseo. De bharr 

srianta buiséid caipitil is ar bhonn tosaíochta le plean infheistíochta agus cothabhála straitéiseach atá 

aonaid fholmha á n-athchóiriú agus á dtabhairt suas chun dáta. Tá sé níos tábhachtaí ná riamh 

infheistíocht straitéiseach agus chuí a bheith á déanamh in infreastruchtúr Gaeltachta chomh maith le 

hinfreastruchtúr an Údaráis féin chun gur féidir an leas is mó don Ghaeltacht a bhaint as deiseanna gnó 

a d’fhéadfadh a bheith mar thoradh ar an mBreatimeacht agus athruithe geopholaitiúla eile, go háirithe 

iad siúd a bhaineann le hInfheistíocht Dhíreach Sheachtrach.  

Tháinig ardú €300,000 ar bhuiséad caipitil an Údaráis go dtí €7m do 2018 le buiséad reatha de tuairim 

agus €9m.  Ar iarratas ón Roinn cuireadh na riachtanais breise caipitil atá againn agus an méid 

fostaíochta a bheadh luaite leis an chaiteachas caipitil seo ar aghaidh agus tá sé seo tógtha san áireamh 

sa bPlean Forbartha Náisiúnta a foilsíodh le gairid. Tá sé aitheanta sa bPlean go bhfuil allúntas de €12m 

sa bhliain ag teastáil ón Údarás agus bheadh muid ag súil an fhigiúir seo a shárú chomh luath agus gur 

féidir chun ár gcuid aidhmeanna agus spriocanna fostaíochta dúshlánacha a bhaint amach.  

I láthair na huaire tá figiúir aon uaire speisialta de €10m breise go bhféadfaí a chaitheamh ar 

infheistíocht i dtograí agus uasghrádú fíor-riachtanach ar ár bpunann maoine ach é a bheith ar fáil dúinn. 

Meastar go bhféadfaí os cionn 540 post nua a chruthú mar thoradh ar infheistíocht dá leithéid. Tá an 

caiteachas seo riachtanach chun a chinntiú go bhfuil na ceantair Ghaeltachta iomaíoch agus in ann 

infheistíocht agus fostaíocht a mhealladh, le foirgintí de chaighdeán ceart beifear ábalta é seo a 

dhéanamh.  

 

Tá straitéis dúshlánach agus uaillmhianach leagtha amach ag Údarás na Gaeltachta ar mhaithe le na 

ceantair agus le  pobail na Gaeltachta don trí bliana amach romhainn.  Tá an struchtúr seo bunaithe ar 

riachtanais, agus go mór mór ar fhéidearthachtaí na Gaeltachta ó thaobh an gheilleagair agus ó thaobh 

cúrsaí cultúrtha de. 

Beidh gá leis na hacmhainní cuí chun straitéis nua na heagraíochta a chur i bhfeidhm agus chun na 

torthaí atá leagtha síos ó thaobh fostaíochta agus ó thaobh teanga de a bhaint amach. 

Tá titim shuntasach tagtha ar bhuiséad an Údaráis le tréimhse. Bhí buiséad caipitil de €26 milliún ann 

chun fostaíocht a chruthú in 2008.  Is figiúr de €7m a bhí ag an Údarás chuige seo in 2018.  Tá sé curtha 

in iúl, agus glacann ár Roinn féin go bhfuil figiúr de ar a laghad €12m ag teastáil mar bhuiséad caipitil ag 

Údarás na Gaeltachta in aghaidh na bliana. 
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Tá gá le forbairt a dhéanamh ar fhoireann an Údaráis sna blianta beaga amach romhainn chun go 

mbeifear in ann na haidhmeanna agus cuspóirí dúshlánach agus uaillmhianach a bhaint amach ó thaobh 

nithe mar Pleanáil Teanga agus chun an sprioc fostaíochta atá leagtha síos a bhaint amach. Caithfear dul 

i ngleic le nithe nua ar nós an Bhreatimeacht chomh maith. Tá foireann an Údaráis  laghdaithe  ó 113 in 

2008 go 87 in 2018.  Léiríonn an plean fórsa saothair atá á ullmhú ag an Údarás go bhfuil foireann de 107 

ag teastáil chun Straitéis agus pleananna na heagraíochta a chur i bhfeidhm. 

Tá ról lárnach ag na Comharchumainn agus na heagraíochtaí pobal bhunaithe a thacaíonn Údarás na 

Gaeltachta leo trí mhaoiniú a chuirtear ar fáil don chuspóir sin faoin mBuiséad Forbartha Pobail. Tá ról 

lárnach ag na Comharchumainn Ghaeltachta sna pobail agus seirbhísí a sholáthraítear do na pobail agus 

go deimhin i bhfeidhmiú straitéis na heagraíochta. Acmhainn suntasach atá sna heagraíochtaí seo atá 

bunaithe ar an bprionsabail ‘ón mbun aníos’ agus gur gá maoiniú sásúil seasta a chinntiú dóibh.  

 

PRÍOMHSPRIOCANNA NA STRAITÉISE 

Ar na príomhspriocanna atá leagtha amach ag an eagraíocht do na trí bliana seo romhainn tá: 

 1,500 post nua a cheadú thar thréimhse na straitéise;  

 Tacú le 8,000 post lánaimseartha a bheith cruthaithe agus buanaithe i gcliantcomhlachtaí;  

 An bhunsraith fhiontraíochta a bhuanú agus forbairt, trí thacú le comhlachtaí nua agus comhlachtaí 

seanbhunaithe a gcuid gnó a fhás agus a láidriú 

o Ardú 10% a chur le líon na gcliantchomhlachtaí atá i mbun easpórtála;  

o Easpórtáil agus díolacháin na gcliantchomhlachtaí a mhéadú 20%;  

o Caiteachas na gcliantchomhlachtaí ar Thaighde agus Forbairt a mhéadú 15%;  

 Tacú le 29 Plean Teanga a bheidh ullmhaithe agus á bhfeidhmiú (26 LPT & 3 BSG); 

 Tacú le 31 eagraíocht pobail sa Ghaeltacht trí chlár maoinithe leanúnach spriocdhírithe a chur ar fáil; 

 Forbairt scileanna agus infhostaitheachta sa Ghaeltacht trí thacú le cláir oiliúna, oideachais agus cláir 

nua-aimseartha do phrintísigh chomh maith le nascanna a chothú le hinstitiúidí tríú leibhéal; 

 Plean Gníomhaíochta d’Acmhainní Nádúrtha na Gaeltachta a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm; 

 Taighde a dhéanamh ar earnáil na feamainne sa Ghaeltacht le táirgí breisluacha a aithint agus 

tuarascáil a ullmhú dá réir;  

 

I gcomhréir le príomhspriocanna an phlean tá sraith Tionscnaimh Straitéiseacha ar a bhfuil an plean 

bunaithe chomh maith.  

 

TIONSCNAIMH STRAITÉISEACHA 

 

gteic – Gréasán Digiteach na Gaeltachta 

Déanfar 30 aonad nuálaíochta agus digiteach le ceangal leathanbhanda ardluais a fhorbairt fud fad na 

Gaeltachta chomh maith le 6 oileán Gaeltachta agus 7 nOileán eile amach ón gcósta.  

Tabharfaidh na forbairtí seo deis do phobal na Gaeltachta filleadh uirthi nó fanacht ina gceantar féin trí 

dheiseanna cianoibre ag deasca sealaíochta, spásanna oibre comhionaid nó oifigí príobháideacha sna 

moil chéanna. Deis den scoth a bheidh san éiceachóras digiteach seo do chomhlachtaí nua 

teicneolaíochta tosú amach nó lonnú sna ceantair tuaithe a chuimsíonn na Gaeltachtaí.  

 

Páirc na Mara 
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Déanfar Páirc na Mara, páirc nuálaíochta muirí íseal-charbóin nua-aimseartha a fhorbairt ar láthair 

tuairim is 45 míle siar ó Chathair na Gaillimhe. I gcomhairle le páirtithe straitéiseacha, cuirfear 

pleananna i dtoll a chéile ar bhun comhoibríoch, a chuirfidh ar chumas Údarás na Gaeltachta páirc 

nuálaíochta muirí chomhaimseartha a fhorbairt, chun fás san earnáil a chur chun cinn agus chun fás 

eacnamaíoch agus fostaíochta sa gceantar a chumasú. Samhlaítear go mbeidh forbairt Pháirc na Mara 

ina chumasóir tábhachtach i leith fhorbairt an tionscail mhuirí ina iomláine, ní hamháin i gceantar 

Chonamara Láir ach ar leibhéal réigiúnach agus ar leibhéal náisiúnta freisin. 

 

Branda na Gaeltachta 

Is éard atá i mBranda na Gaeltachta ná stampa aitheantais do gach rud a thionscnaítear sa nGaeltacht 

agus beidh mar léiriú físiúil ar an mbeocht, fiontraíocht, saibhreas cultúrtha, oidhreacht agus teanga 

uathúil atá sna réigiúin Ghaeltachta. Is táirge ar leith, táirge den chéad scoth ar chaighdeán domhanda é 

Gaeltacht na hÉireann atá bunaithe ar theanga, ar chultúr, ar dhaoine agus ar acmhainní na Gaeltachta. 

Forbrófar an branda chun gur féidir an úsáid is fearr a bhaint as an ‘táirge’ Gaeltachta seo agus an 

poitéinseal is fearr a bhaint amach don réigiún ó thaobh forbairt acmhainní, cruthú fostaíochta agus 

infheistíocht shoghluaiste a mhealladh.  

 

Diaspóra na Gaeltachta 

Beidh an straitéis seo ag súil le pobal na Gaeltachta atá ar imirce thar lear nó atá scaipthe ar fud na tíre a 

mhealladh ar ais chun na Gaeltachta, le tacú leis na pobail bhríomhara teanga agus cultúir a chothú. 

Táthar ag súil gur féidir ceangal leanúnach a dhéanamh leis an bpobal náisiúnta agus domhanda seo 

chun na deiseanna fostaíochta, maireachtála, sóisialta, teanga agus cultúir atá ar fáil sna ceantair 

Ghaeltachta a chur ar a súile dóibh. Tá an ceangal a dhéantar agus a chothaítear leis an diaspóra 

Gaeltachta tábhachtach chun an Ghaeltacht a chur chun cinn mar réigiún atá spreagúil agus nuálaíoch 

chun cónaí agus oibriú inti. 

 

Scéim Forbartha Bainistíochta Turasóireachta 

Tabharfar tacaíocht do réimse tograí straitéiseacha turasóireachta Gaeltachta sa tionscnamh seo chun 

cabhrú leis na tograí sin cur lena gcumas bainistíochta, margaíochta, forbartha agus feidhmiúcháin. Tá sé 

tábhachtach d’earnáil na turasóireachta sa Ghaeltacht go mbeidh léiriú ar theanga, ar chultúr, ar 

thimpeallacht agus ar oidhreacht shaibhir na Gaeltachta mar ghné lárnach i bhforbairt na dtáirgí, 

seirbhísí agus na hacmhainní atá riachtanach chun an oiread de luach eacnamaíochta agus fostaíochta a 

shaothrú chun tairbhe na bpobal áitiúil.  

 

Is í aidhm Údarás na Gaeltachta ná an Ghaeilge a chaomhnú agus a neartú tríd is tríd ó thaobh fhorbairt 

na Gaeltachta de agus pobail Ghaeltachta fhéinmhuiníneacha, inbhuanaithe a spreagadh agus a neartú. 

Tá freagrachtaí agus dualgais straitéiseacha ar Údarás na Gaeltachta don Ghaeltacht agus tá cur chuige 

comhtháite aige i leith fhorbairt na Gaeltachta. De bharr ról fiontraíochta agus fostaíochta na 

heagraíochta tá Údarás na Gaeltachta in áit uathúil le ról ceannaireachta a ghlacadh i bhforbairt agus i 

leathnú na Gaeilge mar theanga phobail agus i bhforbairt chomhtháite eacnamaíochta, shóisialta agus 

chultúrtha na Gaeltachta de réir na hacmhainní a chuirtear ar fáil dó. 

 

Críoch 


