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Aitheasc do Chomhchoiste um Chultúr, Oidhreacht agus Gaeltachta  

Teach Laighean 9/5/18 

 

Cúlra  

Is é Údarás na Gaeltachta, a bunaíodh i 1980, an ghníomhaireacht forbartha réigiúnach atá maoinithe 

ag an Rialtas chun forbairt theangeolaíoch, chultúrtha, shóisialta, fhisiciúil agus gheilleagrach na 

Gaeltachta a chur chun cinn. Is é caomhnú agus láidriú na Gaeilge mar theanga bheo agus mar 

phríomhtheanga pobail na Gaeltachta, le cois í a thabhairt mar oidhreacht don chéad ghlúin eile, an 

bunchuspóir atá le polasaithe Údarás na Gaeltachta. Déanann an tÚdarás gach iarracht an cuspóir sin 

a bhaint amach trí fhorbairt fiontraíochta agus tionscnaimh chruthaithe fostaíochta a chothú agus a 

mhaoiniú, chomh maith le tacaíocht a thabhairt d’imeachtaí straitéiseacha.  

Leagann Acht na Gaeltachta 2012 amach ról ar leith don Údarás i bhfeidhmiú na Straitéise 20 Bliain 

don Ghaeilge sa Ghaeltacht 2010 – 2030 agus dearbhaíonn sé ról an Údaráis i bhforbairt 

eacnamaíochta na Gaeltachta. Déanann Bord rialaithe, ar a bhfuil 12 comhalta agus foireann 87 

duine, sainchúram forbartha na gníomhaireachta a chur i bhfeidhm. Tá ceanncheathrú na 

heagraíochta lonnaithe sna Forbacha i nGaillimh agus oifigí réigiúnacha i nGaoth Dobhair, i nDún na 

nGall, i mBéal an Mhuirthead i Maigh Eo, sa Daingean i gCiarraí agus i mBaile Mhic Íre i gCorcaigh. 

 

Cuspóir Eacnamaíochta  

Tá Údarás na Gaeltachta, ag cruthú fostaíochta sa Ghaeltacht ar feadh beagnach 40 bliain agus ag 

tacú le forbairt teanga, le forbairt eacnamaíochta, le forbairt pobail agus le forbairt shóisialta na 

Gaeltachta. D’fhonn comhthéacs náisiúnta a thabhairt - tá na freagrachtaí agus feidhmeanna ar fad 

atá ar an Údarás Forbartha Tionscail (IDA), Fiontraíocht Éireann (EI) agus na hOifigí Fiontraíochta 

Áitiúla (LEOs) leagtha ar Údarás na Gaeltachta do Ghaeltachtaí na tíre trí chéile.  

Is cuid tábhachtach d’infreastruchtúr forbartha fiontraíochta an Stát atá in Údarás na Gaeltachta agus 

tá na gníomhaíochtaí agus na torthaí atá á bhaint amach ag cur le aidhmeannaigh agus cuspóirí 

fiontraíochta an stáit. Ina measc seo agus sa bharr ar an Straitéis Fiche Bliain don Ghaeilge tá an Plean 

Gníomhaíochtaí do Phoist (APJ), Tairbhe a Bhaint as Saibhreas Ár nAigéan (Harnessing our Ocean 

Wealth) An Plean Gníomaíochta d’Fhorbairt Tuaithe agus polasaithe náisiúnta eile. (eg. Ráiteas 

Polasaí Náisiúnta ar an Bhitheacnamaíocht). Tá sé tábhachtach go n-aithneofaí an ról suntasach atá 

ag Údarás na Gaeltachta sa réimse seo go náisiúnta.  

Ábhar dóchais é go bhfuil an bonn fostaíochta 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 
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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 dhá dhéanamh acu; 

• 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.  

Léiríonn tuairiscí a foilsíodh anuraidh go bhfuil riar ceantair Ghaeltachta atá faoi mhíbhuntáiste agus 

cé go bhfuil obair chrua le déanamh fós, creideann muid gur féidir leanúint leis an dul chun cinn 

suntasach atá á dhéanamh, a fhágann a lorg ar chuile ghné de shaol na Gaeltachta, chomh fada agus 

go bhfaigheann an tÚdarás na hacmhainní cuí chun leanúint lena chuid oibre.  

Tá feabhas mór tagtha ar chaighdeán agus ar fháil na mbonneagar teileachumarsáide le cúpla bliain 

anuas i gceantair áirithe Ghaeltachta, ach fós tá géarghá le soláthar bonneagair snáthoptaice ar 

ardluas agus ar chostas réasúnta mar atá ar fáil i láithreacha eile. Tá sé seo riachtanach má tá aon 

chineál fiontair le bunú nó le coinneáil go háitiúil nó le mealladh chun na Gaeltachta agus a bheidh 

riachtanach do chur i bhfeidhm straitéis an Údaráis sna blianta atá romhainn. Cuireann na heasnaimh 

seo isteach freisin ar chaighdeán saoil pobail agus ar a rochtain ar sheirbhísí. Cruthaíonn easnaimh i 

mbonneagar fisiciúil agus bonneagar leathanbhanda i gceantair Ghaeltachta dúshláin mhóra 

d’fhiontraithe dúchasacha agus do na hiarrachtaí tionscnóirí seachtracha a mhealladh lena gcuid 

infheistíochta agus a gcuid gnóthaí a lonnú sa nGaeltacht.  

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 mhéid 

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.  
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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 punann maoine ach é a bheith ar fáil 

dúinn. 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.  

 

 Dearcadh i dtreo 2020 

Tá dhá bhunphrionsabal i straitéis an Údaráis don tréimhse trí bliana 2018-2020. An Ghaeilge agus 

Nuálaíocht & Fostaíocht. 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 in 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.  

Díreoidh Fóram Fiontraíochta Ghaoth Dobhair, atá ag teacht chun críche agus Tascfhórsa 

Idirghníomhaireachta Uíbh Ráthaigh atá ina thús, ar fhorbairt na fiontraíochta agus deiseanna 

fostaíochta a mhéadú agus an leas is fearr a bhaint as na hacmhainní ar fad atá sna ceantair sin.  

Bunaíodh Fóram Fiontraíochta Ghaeltacht na Mí ag deireadh 2017 chun fócas nua a chuir ar na 

deiseanna forbartha fiontraíochta atá sa gceantar seo agus leas a bhaint as a ngaireacht do Bhaile 

Átha Cliath.  

 

Beidh gteic - Gréasán Digiteach na Gaeltachta mar thogra a bheidh ag croílár na straitéise seo, áit a 

mbeidh ionaid dhigiteacha agus nuálaíochta á bhforbairt i 30 ionad ar fud na Gaeltachta agus ar 

Oileáin amach ón gcósta. Aonaid nuálaíochta le ceangal leathanbhanda ardluais a bheidh á bhforbairt 

a thabharfaidh deis do chomhlachtaí nua teicneolaíochta tosú amach nó lonnú sa nGaeltacht. Beidh 

na príomhaonaid á bhforbairt ag an Údarás féin agus beidh aonaid eile a bheidh á bhforbairt i 

gcomhair le pobail agus páirtithe leasmhara eile. Tá straitéis á chur i dtoll a chéile i gcomhair le 

Comhar na nOileán agus na hÚdaráis Áitiúla chun Moil Dhigiteacha/Nuálaíochta a fhorbairt ar 7 oileán 

Gaeltachta agus 6 oileán Galltachta chun tacú le inmharthanacht na n-oileán amach ón gcósta. 

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

dheiseanna cian oibrithe ag oifigí nó deasca sealaíochta sna moil chéanna. Tacóidh sé seo go mór le 

cúrsaí pobail agus teanga sna ceantair Ghaeltachta agus atá ina ngné lárnach do chúrsaí forbartha 

réigiúnacha agus tuaithe.  

Tá togra Diaspóra na Gaeltachta á réiteach faoi láthair mar ghné shuntasach do straitéis an Údaráis 

chun pobal na Gaeltachta atá ar imirce thar lear nó atá scaipthe ar fud na tíre a mhealladh ar ais chun 
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na Gaeltachta. Trí chumarsáid agus nasc leanúnach a chruthú le Diaspóra na Gaeltachta táthar ag súil 

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

Ghaeltachta a chur ar a súile dóibh agus gach eolas, comhairle agus tacaíocht gur féidir a chur ar fáil 

dóibh ar an rogha aistriú abhaile chun na Gaeltachta chun pobail bhríomhar teanga agus cultúir a 

chothú.  

 

Tá forbairt acmhainní nádúrtha agus fiontair atá bunaithe ar acmhainní nádúrtha lárnach i straitéis 

na heagraíochta. Tá an obair phleanála do Pháirc na Mara, páirc nuálaíochta mara i gCill Chiaráin i 

gConamara tosaithe agus táimid ag tabhairt aghaidh go fonnmhar ar an togra straitéiseacha mara seo 

áit a mbeidh gníomhaíochtaí taighde agus tráchtála araon ann. Tá Údarás na Gaeltachta tar éis 

páirtithe straitéiseacha a thabhairt le chéile chun pleananna a chur i dtoll a chéile ar bhun 

comhoibríoch a chuirfidh ar chumas Údarás na Gaeltachta páirc nuálaíochta muirí comhaimseartha a 

fhorbairt chun fás san earnáil a chur chun cinn agus chun fás eacnamaíoch sa gceantar a chumasú, 

agus dá réir sin ag cur fostaíocht tháirgiúil ar fáil do ghlúine amach anseo sa gceantar Gaeltachta 

tuaithe seo.  Tá meastacháin maidir le costais fhorbartha tosaigh na páirce thart ar €3m-€5m i maoiniú 

Stáit, rud a d’fhéadfadh iolraí de sin a mhealladh in infheistíocht phríobháideach ó chomhlachtaí a 

bheadh ag lonnú ann. Eagraíodh próiseas léirithe spéise i mí na Nollag 2017 agus bhíomar fíor shásta 

leis an leibhéal léirithe spéis a fuaireamar. Samhlaítear go mbeidh forbairt Pháirc na Mara ina 

chumasóir tábhachtach i leith fhorbairt an tionscail mhuirí ina iomláine ní amháin i gCill Chiaráin agus 

i gConamara ach ar leibhéal réigiúnach agus ar leibhéal náisiúnta freisin. 

 

Tá ról gníomhach ag Údarás na Gaeltachta i gcúrsaí turasóireachta le blianta fada agus ar ndóigh le 

blianta beaga anuas bhí sé lárnach i dtograí straitéiseacha turasóireachta éagsúla ar nós feidhmiú ina 

cheann feáin ar thogra Ionad Cultúrtha an Phiarsaigh i Ros Muc, tacú le hIonad na nImirceach i gCarna 

agus tacú le Teach Solais Fhánada. Tá sé mar fhís ag an Údarás ‘go ndéanfaí forbairt ar an nGaeltacht 

mar cheann scríbe turasóireachta atá aitheanta go hidirnáisiúnta mar cheantar uathúil ina ndéantar 

ceiliúradh agus forbairt ar acmhainn nádúrtha na teanga, an chultúir, na timpeallachta agus na 

hoidhreachta.’ Chuige sin tacóidh an tÚdarás le tograí straitéiseacha turasóireachta agus feidhmeoidh 

an Scéim Forbartha Bainistíochta Turasóireachta ar bhun píolótach ar feadh tréimhse dhá bhliain ina 

gcuirfear tacaíocht ar fáil do Thograí Straitéiseacha Caipitil agus Tionscadail Turasóireachta 

Pobalbhunaithe. Tá tacaíocht de €420,00 fógartha thar thréimhse dhá bhliain do 7 dtogra i nDún na 

nGall, Gaillimh agus Ciarraí le tamall anuas agus trí cinn eile le fógairt go gairid.  

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 

 


