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Nótaí Cainte do Josepha Madigan TD 

An tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta  

An Roghchoiste Dála, Dé Céadaoin an 28 Márta 2018 

Focail tosaigh 

Is mór agam an deis seo a fháil inniu chun Meastacháin mo Roinne do 

2018 a phlé.   

Is mórchúis áthais dom freisin an deis a fháil chun tosaíochtaí mo Roinne 

do 2018 a phlé leis an gCoiste. Chomh maith leis sin, ba mhaith liom 

trácht a dhéanamh ar an gclár suntasach infheistíochta caipitil atá 

leagtha síos do mo Roinn faoin Tionscadal Éire 2040 agus aitheantas a 

thabhairt don tionchar an-dearfach a bheidh aige sin ar neartú agus 

leathnú a dhéanamh ar an obair an-luachmhar a dhéanann mo Roinn 

maidir lenár gcultúr, ár n-oidhreacht agus ár dteanga náisiúnta a chothú 

agus a chur chun cinn. 

Is an-leathan agus an-éagsúil atá freagrachtaí mo Roinne agus áirítear na 

nithe seo a leanas leo: 

- oidhreacht agus cultúr na hÉireann a chaomhnú, a chosaint, 

a fhorbairt agus a chur i láthair; agus 
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- an Ghaeilge a chur chun cinn agus tacaíocht a thabhairt do 

phobail Ghaeltachta agus oileáin.  

Cé go bhfuil sé beartaithe agam na saincheisteanna a bhaineann le Vóta 

mo Roinne a phlé de réir Cláir, ba mhaith liom forbhreathnú leathan a 

thabhairt ar an staid fhoriomlán ar dtús. 

Tá soláthar comhlán is fiú beagán faoi bhun €303m ar fáil do mo Roinn 

sa bhliain 2018.  Tugadh cistiú breise €0.7m anonn ón soláthar caipitil 

don bhliain 2017, rud a chaithfear ar thionscadail tosaíochta ar aon dul 

le forálacha na Nósanna Imeachta Airgeadais Phoiblí.   

Is é seo a leanas an miondealú ginearálta ar na leithdháiltí ar mo Vóta 

don bhliain 2018: 

- €167.3m do na hEalaíona, an Cultúr agus an Scannánaíocht, 

lena n-áirítear €68.2m don Chomhairle Ealaíon; €45.3m do 

na Forais Chultúir Náisiúnta; €18m do Bhord Scannán na 

hÉireann; €10.4m do Bhonneagar Cultúrtha agus d’fhorbairt 

chultúrtha; agus sruth cistiúcháin tiomnaithe €6m don chlár 

Éire Ildánach, ar Clár Oidhreachta an Rialtais do Éire 2016: 

Clár Comórtha Céad Bliain é; 
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- níos mó ná €47.1m d’oidhreacht thógtha agus nádúrtha na 

hÉireann a chaomhnú agus a chosaint, lena n-áirítear 

beagnach €12m don Oidhreacht Nádúrtha, beagán faoi 

bhun €6.4m don Chomhairle Oidhreachta agus beagán os 

cionn €5m don Oidhreacht Thógtha, lena n-áirítear an Scéim 

Infheistíochta Oidhreachta Tógtha, rud a bhfuil ag éirí go 

geal leis; 

- €48.6m don Ghaeilge, an Ghaeltacht agus na hOileáin; agus 

- beagán faoi bhun €40m do Chomhar Thuaidh/Theas, lena n-

áirítear tacaíocht do dhá chomhlacht cur chun feidhme 

Thuaidh/Theas - Uiscebhealaí Éireann agus an Foras Teanga. 

Tá an leithdháileadh comhlán ar mo Roinn don bhliain 2018 níos mó ná 

5% níos airde ná an figiúr inchomparáide don bhliain 2017 de réir na 

Meastachán Athbhreithnithe Breise don bhliain 2017, rud inar tugadh 

aird ar aistriú na bhfeidhmeanna Réigiúnacha agus Tuaithe agus na 

leithdháiltí gaolmhara chuig an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail.   

Éascaítear leis an soláthar don bhliain 2018 cistiú méadaithe a thabhairt 

do raon comhlachtaí difriúla a thagann faoi choimirce mo Roinne, mar 

aon le cistiú méadaithe a chur ar fáil do roinnt scéimeanna ealaíon, 

oidhreachta agus Gaeltachta.  
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Tá an cistiú breise sin dírithe ar thionscnaimh thábhachtacha, lena n-

áirítear iad seo a leanas:   

- Suim bhreise €3m don Chomhairle Ealaíon, rud atá cothrom le 

méadú 5% ar a buiséad bliantúil;  

- Suim bhreise €1.5m do Bhord Scannán na hÉireann, rud atá 

cothrom le méadú 9% ar a leithdháileadh bliantúil; 

- Méadú ar chistiú do gach ceann de na Forais Chultúir Náisiúnta; 

- Cistiú tiomnaithe €6m don chlár Éire Ildánach a chur chun 

feidhme; 

- Cistiú breise do bhabhta eile den ‘Scéim Chaipitil Ealaíon agus 

Chultúir’ sa bhliain 2018, rud a bhfuil ag éirí go geal leis; 

- Suim bhreise €1.5m don Oidhreacht, lena n-áirítear bearta 

chun tacú leis an mbithéagsúlacht;  

- €2.5m eile don Ghaeilge, an Ghaeltacht agus na hOileáin; 

- €1m eile d’Uiscebhealaí Éireann. 

I gcás mo Roinne, ní féidir áibhéil a dhéanamh faoina thábhachtaí atá an 

Tionscadal Éire 2040 - an Creat Pleanála Náisiúnta agus an Plean 

Forbartha Náisiúnta gaolmhar ar sheol an Taoiseach i Sligeach iad. 
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Den chéad uair riamh, tá luach agus tábhacht ár gcultúir, ár dteanga 

agus ár n-oidhreachta á n-aithint go hiomlán agus á gcur ar chomhchéim 

le spriocanna eacnamaíocha agus le bonneagar riachtanach amhail 

bóithre, scoileanna agus ospidéil.    

Faoin bPlean Forbartha Náisiúnta, cuireadh suim €1 billiún – an tsuim is 

airde riamh – ar leataobh le haghaidh infheistíocht chaipitil inár gcultúr 

agus inár n-oidhreacht thar an gcéad 10 mbliana eile.  Tá sé sin de bhreis 

ar an tsuim €178m a infheisteofar sa Ghaeilge agus inár bpobail uathúla 

Ghaeltachta agus Oileáin a chothú.   

Is é tionchar bunathraitheach a bheidh ag an infheistíocht sin, rud a 

chumasófar dúinn ár bhForais Chultúir Náisiúnta a athnuachan agus a 

athfhorbairt. Cumasófar dúinn freisin feabhas a chur ar an tairiscint 

chultúrtha in amharclanna agus i saoráidí cultúrtha eile ar fud na tíre, ár 

mBailiúcháin Náisiúnta a dhigitiú agus tacaíocht a thabhairt do Ghaillimh 

2020 – Cathair Chultúir na hEorpa. 

Is trínár gclár infheistíochta sa chruthaitheacht agus sa chultúr a 

chomhlíonfar cuspóirí an chláir Éire Ildánach, maidir le feabhas a chur ar 

ár mbonneagar cultúrtha agus maidir le hinfheistíochtaí suntasacha a 
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dhéanamh inár dtionscail chruthaitheacha a leathnú araon.  Is ar an 

earnáil chlosamhairc a bheidh an infheistíocht sin dírithe go sonrach.   

Sa Tionscadal Éire 2040, sainaithníodh ár n-oidhreacht náisiúnta go 

sonrach mar ghné riachtanach d’inchónaitheacht ár bpobal a mhéadú 

agus de dheiseanna turasóireachta a chruthú.   

Faoin bPlean sin, infheisteoidh mo Roinn inár n-oidhreacht thógtha chun 

a chinntiú go ndéanfar croílár stairiúil ár gcathracha, ár mbailte agus ár 

sráidbhailte a chosaint agus a athbheochan. Tá sé beartaithe agam 

borradh suntasach a chur faoin infheistíocht inár n-uiscebhealaí intíre 

chomh maith, lena n-áirítear Canáil Uladh a athchóiriú.   

Níor cheart ár n-oidhreacht nádúrtha a mheas faoina luach ach oiread.  

Thar an gcéad 10 mbliana eile, déanfaidh mo Roinn mórchlár 

infheistíochta nua a fhorbairt agus a chur chun feidhme dár bPáirceanna 

Náisiúnta agus dár nAnaclanna Dúlra.   

Is leis na sócmhainní nádúrtha luachmhara sin a theagasctar dúinn luach 

ár n-oidhreachta nádúrtha. Tá siad ina moil le haghaidh gníomhaíochtaí 

allamuigh agus le haghaidh na turasóireachta freisin. Sa bhliain 2017 

amháin, thug 4 mhilliún duine cuairt ar ár 6 Pháirc Náisiúnta i gCill 



7 

 

Mhantáin, i gCill Airne, ar an mBoirinn, i gConamara, i mBaile Chruaich 

agus i nGleann Bheatha.  

Is gá dúinn ár dtimpeallacht nádúrtha a chosaint chomh maith. Mar sin, 

soláthrófar leis an bPlean dár bPlean Gníomhaíochta Náisiúnta um 

Bithéagsúlacht a chur chun feidhme, rud lena ndéanfar ár dtírdhreacha 

uathúla, ár dtailte móna agus ár mbithéagsúlacht a chosaint do na glúine 

atá le teacht.    

Déanfaidh Joe McHugh TD, an tAire Stáit, agus mise araon tráchtanna 

gairide ar réimsí cláir aonair anois. Táimid sásta tuilleadh sonraí a 

thabhairt faoi aon ní ba mhaith leis na Comhaltaí a tharraingt anuas.   

Tabharfaidh mise roinnt sonraí faoin gclár Cultúir ar dtús. 
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Cuid I 

Na hEalaíona, an Cultúr agus an Scannánaíocht 

Tá níos mó ná €167m á chur ar fáil do na hEalaíona, an Cultúr agus an 

Scannánaíocht sa bhliain 2018.   

Is é an clár Éire Ildánach Tionscadal Oidhreachta na hÉireann do Éire 

2016: Clár Comórtha Céad Bliain. Is é an aidhm atá leis leas a bhaint as 

an dea-thoil, an rannpháirtíocht agus an móiminteam a cruthaíodh le 

Éire 2016 agus an chruthaitheacht a chur ag croílár den bheartas poiblí.  

Bhí 2017 ar an gcéad bhliain den tionscnamh cúig bliana sin agus tá torthaí 

dearfacha gnóthaithe aige cheana féin i bpobail tuaithe agus uirbeacha 

araon, áit a mbíonn níos mó daoine ag gabháil don chruthaitheacht ná am 

ar bith riamh.  

A bhuí leis an leithdháileadh méadaithe cistiúcháin don bhliain 2018, 

cuirfear leis an móiminteam sin tríd an gclár a fhorbairt tuilleadh agus trí 

mhéaduithe cistiúcháin a thabhairt do na príomhfhorais, na 

príomhghníomhaireachtaí agus na príomhthionscnaimh a sholáthraíonn na 

healaíona, an chruthaitheacht agus an cultúr ar fud na tíre. 
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Áirítear leis an leithdháileadh ar mo Roinn don bhliain 2018 méaduithe 

cistiúcháin do gach ceann de na Forais Chultúir Náisiúnta, rud a fhágann 

go bhfaighidh siad leithdháileadh comhcheangailte iomlán os cionn 

€45m sa bhliain 2018. 

Gheobhaidh an Chomhairle Ealaíon suim bhreise €3 mhilliún chun feabhas 

a chur ar an tacaíocht a thugann sí d’ealaíontóirí agus d’eagraíochtaí 

ealaíon de gach méid ar fud na tíre.  

Gheobhaidh Bord Scannán na hÉireann suim bhreise €1.5m chun cur leis 

an obair ríthábhachtach a dhéanann sé maidir le scannáin, drámaí teilifíse, 

cláir faisnéise agus beochaintí Éireannacha a chur ar aghaidh. Tá a chuid 

oibre ríthábhachtach maidir le Colún 4 den Chlár Éire Ildánach a chur i 

bhfeidhm go rathúil, rud a bhfuil mar aidhm leis acmhainneacht na 

hÉireann mar ionad barr feabhais i léiriú meán a chothú. 

Is é príomhaidhm an Chláir Éire Ildánach rochtain a mhéadú ar na 

healaíona, ar an gcultúr agus ar an gcruthaitheacht. Maidir leis sin, 

leithdháileadh €1 mhilliún chun borradh a chur faoin tionscnamh Leanaí 

Ildánacha faoi Cholún 1 den Chlár, agus cistiú comhoiriúnaithe €1 mhilliún 

á fháil ón Roinn Oideachais agus Scileanna freisin. Soláthrófar an clár i 

gcomhpháirt leis an gComhairle Ealaíon. 



10 

 

Mar an gcéanna, tá méadú faoi dhó tagtha ar an gcistiú a leithdháilfidh an 

Roinn ar údaráis áitiúla sa bhliain 2018 chun an obair a dhéanann Foirne 

Cultúir áitiúla an Chláir Éire Ildánach a chur ar aghaidh agus a fhorbairt. Tá 

sé mar aidhm leis an gcistiú leas a bhaint as fuinneamh Cholún 2 den Chlár 

‘An Chruthaitheacht a Chumasú i ngach Pobal’, ar ina leith a reáchtáladh 

750 imeacht ar fud na hÉireann sa bhliain 2017.   

Gheobhaidh Cultúr Éireann suim bhreise €0.5m i mbliana, rud a fhágann 

go mbeidh sé in ann clár feabhsaithe cultúir a chur i láthair ar fud na 

Breataine Móire sa bhliain 2018. Is é an toradh a bheidh ar an gclár sin go 

gcuirfear leis an gcaidreamh cultúrtha uathúil atá ann idir an dá thír agus 

go leathnófar clúdach an chultúir Ghaelaigh chuig lucht féachana agus 

éisteachta nua. Cuirfear le Colún 5 den Chlár Éire Ildánach dá bharr freisin, 

rud atá ag brath ar ár lorg cultúrtha a leathnú ar bhonn domhanda agus ar 

a léiriú go bhfuil ár gcultúr ina láidreacht uathúil náisiúnta. 

Is é an Clár Éire Ildánach an meán cur chun feidhme do mhórbheartas uile-

Rialtais maidir leis an gcultúr in Éirinn. Tá sé nasctha freisin leis na 

hearnálacha oidhreachta, Gaeltachta agus Gaeilge, a bhfaighidh gach 

ceann díobh cistiú méadaithe sa bhliain 2018. 
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Cuid II 

An Oidhreacht 

Cuireadh cistiú os cionn €47m ar fáil do Chlár Oidhreachta mo Roinne sa 

bhliain 2018. Áirítear leis sin suim €36.7m a leithdháileadh le haghaidh 

caiteachas reatha agus suim €10.4m atá i bhfoirm cistiú caipitil.   

A bhuí leis an leithdháileadh sin, beifear in ann infheistíocht mhéadaithe 

a dhéanamh inár n-oidhreacht thógtha agus inár n-oidhreacht nádúrtha 

araon.  

Tá ár bPáirceanna Náisiúnta agus ár nAnaclanna Dúlra fós ina n-

acmhainn ríthábhachtach turasóireachta a chuireann bonn faoin 

ngeilleagar náisiúnta agus faoin ngeilleagar réigiúnach. Mar thoradh ar 

an gcomhpháirtíocht straitéiseach idir Fáilte Éireann agus an tSeirbhís 

Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra, méadófar an fheasacht atá ann ar 

thairbhí ár bpáirceanna agus ár n-anaclann agus taispeánfar conas is 

féidir leo cabhrú le poist a chruthú agus a choinneáil agus cur le forbairt 

eacnamaíoch agus réigiúnach.  

Reáchtálfar an Scéim Infheistíochta Oidhreachta Tógtha arís eile sa 

bhliain 2018.  Is é aidhm na Scéime ár n-oidhreacht thógtha a chosaint 

agus poist a chruthú agus a chosaint ar fud na tíre agus, in éineacht le 



12 

 

Ciste na nDéanmhas i mBaol, giarálfar léi infheistíocht shuntasach 

phríobháideach agus spreagfar léi tionscadail atá dian ar shaothar ar fud 

na tíre. 

Rud a ndírítear go sonrach air is ea na Limistéir Chaomhantais Speisialta 

ar Phortaigh Ardaithe in Éirinn a chosaint agus mórfhíneálacha ó Chúirt 

Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh a sheachaint.     

Chomh maith leis sin, leantar le tús áite a thabhairt do na scéimeanna 

cúitimh le haghaidh bainteoirí móna agus d’infheistíocht a dhéanamh i 

láithreáin mhalartacha bhainte móna le haghaidh na mbainteoirí móna 

lena mbaineann.  
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Cuid III 

 An Ghaeilge, an Ghaeltacht agus na hOileáin 

Labhróidh Joe McHugh TD, an tAire Stáit, anois faoi na gnéithe ábhartha 

den mheastachán don Ghaeilge, an Ghaeltacht agus na hOileáin. Pléifidh 

sé le Foras na Gaeilge freisin, agus tabharfaidh mé roinnt sonraí faoi 

Uiscebhealaí Éireann. 
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Cuid IV 

Comhar Thuaidh/Theas 

Maidir le Comhar Thuaidh/Theas, cuireadh soláthar is fiú beagnach 

€40m ar fáil chun tacú leis an dá chomhlacht cur chun feidhme 

Thuaidh/Theas, is iad sin, an Foras Teanga (a chuimsíonn Foras na 

Gaeilge agus Gníomhaireacht na hUltaise) agus Uiscebhealaí Éireann.   

Tá na leithdháiltí sin faoi réir ceadú ón gComhairle Aireachta 

Thuaidh/Theas freisin.  

Maidir le hUiscebhealaí Éireann, méadaíodh an leithdháileadh foriomlán 

don bhliain 2018 faoi níos mó ná €1m go beagán os cionn €24m. 

Bhí níos mó ná 90% de na huiscebhealaí ar oscailt le linn shéasúr na 

bádóireachta sa bhliain 2017. Cuireadh oibreacha chun bonneagar 

damáistithe a dheisiú ar aghaidh le linn na bliana agus lean 

Gormbhealach na Sionainne-na hÉirne le líon suntasach cuairteoirí a 

mhealladh. 
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Pléifidh Joe McHugh TD, an tAire Stáit, anois leis na gnéithe den Vóta a 

bhaineann lena shainchúram féin. Beidh sé agus mise araon sásta 

freagra a thabhairt ar aon cheisteanna ó na Teachtaí ina dhiaidh sin. 

 


