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Fáiltíonn Ealaín na Gaeltachta Teo. roimh an chuireadh aighneacht a chur faoi bhráid 
an Choiste Speisialta um Fhreagra ar Covid-19.                              
 

Ealaín na Gaeltachta Teo. 

Is ar mhaithe le forbairt na nEalaíon Dúchasach agus Comhaimseartha sa Ghaeltacht a 
bunaíodh Ealaín na Gaeltachta, comhpháirtíocht idir Údarás na Gaeltachta agus An 
Chomhairle Ealaíon, i 1997. Cuireann Ealaín na Gaeltachta, fochomhlacht de chuid Údarás 
na Gaeltachta, seirbhísí agus scéimeanna deontais ar fáil, a thacaíonn le forbairt eagraíochtaí 
ealaíona agus le healaíontóirí aonaracha. Cuidíonn siad le tacaíocht oiliúna agus 
meantóireachta a chur ar fáil, chomh maith le tacú le tionscnaimh a chabhraíonn le cumas 
agus infreastruchtúr na n-ealaíon sa Ghaeltacht a thógáil agus a neartú.  
Tá an comhlacht ag cur i bhfeidhm Plean Straitéise d’fhorbairt na n-ealaíon sa Ghaeltacht 
2018–2022, plean atá aontaithe le Bord Stiúrtha Ealain na Gaeltachta agus An Chomhairle 
Ealaíon.  

Anuas ar sin, tá an clár “Cuisle” a riaradh ag Ealaín na Gaeltachta agus maoinithe ag An 
Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta le forbairt chórasach a dhéanamh ar 
ghníomhaíochtaí sna healaíona dúchasacha don óige sa Ghaeltacht.  

Tá breis eolais faoi nár gcuid oibre le fáil ar www.ealain.ie.   
 

An Radharc ón Ghaeltacht 
 
Samhlaítear go mbeidh tionchar ag COVID-19 ar chaiteachas poiblí go gearrthéarmach agus 
meántéarmach. Tá sé fíor thábhachta nach dtarlaíonn sé seo i dtaca le hearnáil na n-ealaíon 
Gaeltachta. Cosúil leis an earnáil ealaíona i gcoiteann, níl muid tagtha amach as an 
ghéarchéim go fóill, ó bhí 2008 ann, nuair a rinneadh laghdú mór ar an infheistíocht sa 
Ghaeltacht, a chur deireadh le mórán den infreastruchtúr agus a chaolaigh an cuid eile.   
 

Freagra an Rialtais agus An Chomhairle Ealaíon go dtí seo 
 
Is dea-scéala é go bhfuil €20 milliún sa bhreis ceadaithe don Chomhairle Ealaíona le cuidiú 
earnáil na n-ealaíon a thabhairt slán as an ghéarchéim seo agus bheadh muid dóchasach go 
rachaidh scair cuí den mhaoin seo i dtreo na healaíona Gaeltachta.  
 
Fáiltíonn muid roimh thuairisc atá déanta ag an Choiste Speisialta um Fhreagra ar COVID-19 
ar thionchar COVID-19, leis an taighde cuimsitheach ar a bhfuil sé bunaithe, agus tacaíonn 
muid leis na moltaí atá á dhéanamh sa tuairisc.  
 
Mheas muid go raibh cur chuige na Comhairle Ealaíona láidir ó na thús, ghlac siad cinneadh 
seasamh leis an tacaíocht a bhí geallta acu agus scaoileadh leis na deontais sin go luath le cur 
ar chumas earnáil na n-ealaíon pleanáil de réir. Cé go raibh buairt orainn maidir le béim 
iomlán a chuir ar imeachtaí ar líne i gcuid do na scéimeanna tacaíochta speisialta, tá áthas 
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orainn feiceáil go bhfuil an tuiscint á léiriú anois nach leor é seo don earnáil ina iomlán. 
Molann muid chomh maith obair na heagraise as a gcuid obair tacaíochta agus as guth na 
hearnála a mhúscailt agus a chur i láthair ag an am seo. 
 

Tionchar ar Fhéilte, ar Ealaíontóirí, ar na hIonaid Ealaíona agus ar an Amharclannaíocht 
 
Is ar scáth a chéile a mhaireann earnáil na n-ealaíon sa Ghaeltacht. Tá na healaíontóirí, na 
hionaid ealaíona, gailearaithe, an earnáil amharclannaíochta, agus na féilte, iad seo uile  a 
chruthaíonn fostaíocht ar fud na Gaeltachta agus a chuireann siamsaíocht, dúshláin, iontais 
agus ábhair machnamhach os comhar an phobail. Tá siad beag nó mór fite fuaite lena chéile 
maidir le cur chun cinn na n-ealaíon sa Ghaeltacht.    

Is iad na féilte ealaíona croílár infreastruchtúr na n-ealaíon sa Ghaeltacht, ag cur chun cinn 
ealaíon ardchaighdeánach. Léiríonn siad pobal beo na Gealtachta, a chothaíonn comhluadar, 
borradh eacnamaíochta agus comhpháirteachas poiblí. Féilte a mbíonn á reáchtáil ó cheann 
ceann na bliana go mór mhór in áiteanna imeallacha a bhfuil bearna san infreastruchtúr 
fisiciúil.  Aithnítear iad mar feithicil straitéiseach chun na healaíon agus an teanga a chur 
chun cinn i dteannta na hionaid ealaíona Gaeltachta. 

Tacaíonn Ealaín na Gaeltachta le breis ar 20 féile ealaíona chuile bhliain. Téann infheistíocht 
iontu chun sochair fostaíocht d’ealaíontóirí agus d’eagrais ealaíona, ioncam d’ionaid 
ealaíona, amharclainne, ionaid pobail, fás agus forbairt ar chúrsaí turasóireachta agus ar 
chúrsaí geilleagar áitiúil agus náisiúnta gan trácht ar an pobal áitiúil, an pobal náisiúnta agus 
an pobal idirnáisiúnta a mbíonn spreagtha agus athnuaite ag na féilte seo.  
Go dáta, tá 13 bhféile curtha ar ceal da bharr Covid-19 agus chuile seans go gcailltear 
tuilleadh acu idir seo agus deireadh na bliana. Is beag ceantar Gaeltachta nach bhfuil sé seo 
ag dul i bhfeidhm air.  
 
Braitheann go leor ealaíontóirí aonaracha Gaeltachta agus náisiúnta ar na féilte Gaeltachta 
séasúrach dá ngairm beatha, agus do fhorbairt a gcleachtais. (m.s. tríd coimisiúin, tograí 
idirchleachtais, ceolchoirmeacha, ceardlanna, seisiúin, gréasánú). Le nach mór gach féile 
Gaeltachta curtha ceal agus gach ionad ealaíona dúnta i mbliana fágann seo bearna mór 
d’ealaíontóirí ó gach réimse ealaíona. Tá an fostaíocht shéasúrach do cheoltóirí imithe ina 
iomláine le cealú gigeanna agus seisiúin i rith féilte náisiúnta agus idirnáisiúnta agus toisc an 
easpa turasóireacht régiúnach, deis a bhíodh ann do cheoltóirí fostaíocht bhreise a aimsiú, 
maraon le saibhreas ceoil a mhalartú agus a chothú thríd sheachadadh ceoil agus imeachtaí 
éagsúla.  

“Stop gach rud. D’imigh mo chuid ioncam go léir. Táim ag cleachtadh 
anois ag ullmhú rudaí ar líne. Táimid ag caint faoi rudaí do thús 2021 
anois ach níl sé soiléir go fóill.”  – Rinceoir Gaeltachta  

“3 mhí caite agam buartha faoi “online presence” seachas ag tabhairt 
spás intinne cruthaitheach domh féin, 4 thaispeántais a bheidh mé ag 
cailliúint amach air ó mí Mhárta go Mí Dheireadh Fómhair, cailleadh 
ioncam reatha ó ceardlanna ealaíona, cailleadh deis comhoibriú le 
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healaíontóirí eile, cuireadh siar deis spás oibre níos mó a aimsiú dá bharr 
buaireamh faoi cíos” – Físealaíontóir Gaeltachta 

 

“Tá sé dodhéanta do scríbhneoir na Gaeilge slí beatha a dhéanamh as. 
Tá sé deacair cruthú [dos na Ranna cuí] gur ar a laghad san airgead a 
mhairfeá [agus ag iarraidh cuir isteach ar thacaíochtaí COVID]. Seachas 
coimisiúin amháin, bheinn ag braith go hiomlán ar thacaíocht leasa 
shóisialaigh sa thréimhse seo.”– Scríbhneoir Gaeltachta 

 

“Camchuairt, Gigs ag Féilte Idirnáisiúnta, suas le 10 imeacht [curtha ar 
ceal]. Suas go €15,000 caillte ó bhí mí Mhárta ann. Brú curtha orm go 
leor gigeanna saor in aisce a dhéanamh do charthanacht. Tá muid ag dul 
chun aois – Sláinte Vs Slí Beatha. Is gá soiléireacht ar shaothrú airgid 
mar ealaíontóir thall agus abhus. An mbeidh orainn é a híoc ar ais?” – 
Ceoltóir Gaeltachta 

 

Tá folúntas mór i rannpháirtíocht sna n-ealaíon anois sna pobail tuaithe Gaeltachta, le dúnadh 
na hionaid ealaíona ildisciplíneacha, leithéidí Áras Éanna ar Inis Oirr, Ionad Cultúrtha 
Bhaile Bhúirne, An Gailearaí, Gaoth Dobhair agus Áras Inis Gluaire i mBéal an Mhuirthead, 
lárionaid do ghníomhaíochtaí cultúrtha ina gcuid dúichí. Tá coimisiúin, léiriúcháin, 
taispeántais agus tograí, ar caitheadh dúthracht leo, fágtha sa bhfásach gan an deis iad a chur 
os comhar pobail. Tá ioncam caillte ag  na healaíontóirí, foireann stáitsiú agus teicniúil 
scaoilte agus tá caillteanas ioncam ó thállí dorais caillte ag na hionaid.  

Cuireadh ar shúile na Gaeltachta go soiléir le linn na tréimhse seo tábhacht na n-ionad mar 
acmhainn phobail – a gcuid saineolas agus a gcumas freagairt go cruthaitheach le ealaín 
d’ardchaighdeán a chuir ar fáil don bpobal áitiúil, Gaeltachta, náisiúnta agus idirnáisiúnta ar 
líne in am an ghátair agus fostaíocht agus tacaíocht a chur ar fáil d’ealaíontóirí Gaeltachta 
agus náisiúnta. Aithníodh an bhearna ins na ceantracha atá gan ionad ealaíne faoi láthair. 

Is ionaid bheaga formhór don líon (ró)bheag d’ionaid ealaíne Gaeltachta agus cuireadh a 
leochaileacht ar ár súile chomh maith. Níl aon deis acu moltaí Theatre Forum a leanúint 
maidir le dhá leath a dhéanamh don fhoireann ar eagla go mbuaileadh COVID-19 duine. Is 
deacair dhá leath a dhéanamh do dhuine amháin, nó do dhuine go leith. Le níos lú ná 100 
suíocháin i formhór dos na hionaid, is cinnte gur athshamhlú iomlán atá i gceist, le 
impleachtaí ar acmhainní daonna, costaisí léiriúcháin, árachas & rl. le himeachtaí beo a chur 
ar siúl arís. Is gá rá go balbh ag an phointe seo nach bhfuil leibhéil maoinithe na hionaid seo 
inmharthanach agus gur ghá árdú bunúsach a dhéanamh ar chun acmhainn ríthábhachtach na 
n-ionaid ealaíne sa Ghaeltacht a dhaingniú. 
 
Bhí tionchar mór ag Covid-19 ar cúrsaí amharclannaíochta agus drámaíochta sa Ghaeltacht, 
idir chleachtas gairmiúil agus cleachtas pobal. Cé go raibh sochar do líon beag d’ealaíontóirí 
Gaeltachta mar chuid de thogra Dear Ireland de chuid Amharclann na Mainistreach, is 
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tréimhse tubaisteach é do formhór acu. B’éigean dúinn féin agus ár gcomhpháirtithe Ollscoil 
na hÉireann, Gaillimh agus An Taibhdhearc comhdháil idirnáisiúnta ar dhrámaíocht na 
mionteangacha a chur ar athló. Léirigh an compántas amharclannaíochta Fíbín, go bhfuil 
éiginnteacht mhór ann anois maidir le pleanáil do thodhchaí na comhlachta. Tá an deis caillte 
acu a bheith ar chlár Féile Idirnáisiúnta Ealaíona na Gaillimhe, deis a bhí aimsithe acu don 
chéad uair riamh, tá conarthaí fostaíochta séasúracha curtha ar ceal acu, agus caillteanas 
díreach díolacháin thicéid suas le €100K caillte de bharr léiriúcháin agus camchuairteanna 
curtha ar ceal. Cé go bhfuil cumas agus samhlaíocht na comhlachta curtha in iúl acu le plean 
do dhráma ‘drive-thru’ do mhí Lúnasa, is athmhúnlú iomlán atá á lorg dá mhodhanna oibre 
faoi láthair.  
 

Tionchar ar an earnáil scannánaíochta agus na craoltóirí 
 
Tá gaol láidir idir earnáil na scannánaíochta agus na craoltóireachta sa Ghaeltacht le saol na 
n-ealaíon. Is foinse fostaíochta é an earnáil d’ealaíontóirí Gaeltachta mar aon le stáitse eile a 
shaothar a roinnt go háitiúil, go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta. Nascann sé pobail 
ghinearálta agus ealaíona na Gaeltachta agus na Gaeilge le chéile, atá scartha amach ó na 
chéile mar phobail i gcónaí. Tá sé thar a bheith tábhachtach go leanann tacaíocht don earnáil 
seo.   
 

Mar thoradh ar theacht an víreas Covid-19 tá comhlachtaí léiriúcháin teilifíse/scannánaíochta 
sa Ghaeltacht buailte ar na bealaí seo a leanas:  
 

• B’éigean léiriúcháin a bhí beartaithe do Shamhradh 2020 a chur ar ceall 

• Tá sé dúshlánach na léiriúcháin a cuireadh ar ceall nó léiriúcháin nua a sceidealú  san 
aeráid éiginnte ina bhfuil muid. 

• Bhí ar chomhlachtaí léiriúcháin fostaithe a ligean chun siúil go gearrthréimhseach agus go 
fadthréimhseach 

• I gcás go raibh fostóir in ann fostaithe a choinneáil fostaithe, b’éigean na daoine sin a 
chur ag obair ar thograí nua, m.sh., obair thaighde nó obair fhorbartha – go minic gan 
cúnamh maoinithe 

• Cuireadh ócáidí líonra agus seisiún oiliúna ar ceall nó bhí gá iad a aistriú ar-líne 

Níl aon amhras ann ach go raibh drochthionchar ar an víreas ar an earnáil seo agus is ábhar 
imní do léiritheoirí conas a mharaigh siad beo agus cad atá amach rompu sna míosa 
dúshlánach romhainn. 
 

Tionchar ar an Óige 
 

‘Is iad na healaíona a spreagann féith na samhlaíochta agus chruthaitheachta san 
óige, agus is iad sin na luachanna agus na scileanna ba chóir a bheadh ag an chéad 
ghlúin eile. Mura feictear don óige go bhfuil infheistíocht agus luach á chuir ar a 
gcultúr agus ar a gcruthaitheacht, nuair a thagann an chéad ghéarchéim eile, ní 
bheidh aon teanga nó cultúir le sealbhú.’ 
 – Comhórdaitheoir sna hEalaíona Dúchasacha don Óige 
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Nuair a dúnadh na scoileanna cuireadh stop leis na ranganna agus na himeachtaí óige sna 
healaíona dúchasacha sa Ghaeltacht tríd an chlár Cuisle. Déanadh gach iarracht ranganna a 
leanúint ar líne trí húsáid a bhaint as teicneolaíocht ar nós Zoom, Google sa seomra ranga 
agus na meáin shóisialta. Chuidigh na ranganna seo leanúnachas a chruthú don óige idir iad 
agus a múinteoir ceoil/amhránaíochta/damhsa ‘srl agus dóibh siúd a bhí banda leathan láidir 
acu sa bhaile, is réiteach éifeachtach agus fiúntach a bhí ann. I go leor cásanna, áfach, ní 
raibh banda leathan sách láidir ag daoine óga sa bhaile le leas a bhaint as an tseirbhís agus bhí 
go leor de na teagascóirí nach raibh na scileanna nó na háiseanna acu le seirbhís 
d’ardchaighdeán a chuir ar fáil go fad téarmach.  
 
Is réiteach fadhb gearrthéarmach atá sna ranganna ar líne ach sa bhfadthéarma, bheadh go 
leor á chailliúint leis an mhodh oibre seo. Is ealaíona beo, bríomhar, fuinniúil iad na 
healaíona dúchasacha, agus is iad na heispéireas shóisialta agus na himeachtaí pobal atá ina 
thaca is mó don sealbhú agus saibhriú teanga agus cultúrtha. Gan aon cheolchoirmeacha, 
taispeántais, seisiúin ceoil, oícheanta airneáin, féilte agus go leor eile, tá an baol go mbeidh 
deis tábhachtach caillte ag an ghlúin seo an fíorchultúir a shú isteach, an sreabhadh 
chruthaitheachta agus an saibhreas chultúrtha a nascann iad mar phobal a bhlaiseadh - rud 
nach féidir a dhéanamh i seomra ranga fíorúil.  
 

Straitéis Náisiúnta d’Ealaíona Teangabhunaithe na Gaeilge 
 
Aithníonn polasaithe an Rialtais, An Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010–2030 agus an 
Plean Gníomhaíochta 5 Bliana don Ghaeilge na healaíona Gaeilge mar ghné lárnach a 
chuirfidh le seachadadh agus sealbhú teanga chuig an chéad ghlúin eile.  
  
Chuige sin le tacaíochta ó Éire Ildánach agus an Roinn Cultúr, Oidhreachta agus Gaeltachta 
tá Straitéis Náisiúnta d’Ealaíona Teangabhunaithe na Gaeilge a fhorbairt an Roinn Cultúr, 
Oidhreachta agus Gaeltachta faoi láthair. Ta grúpa oibre comhdhéanta d’eagrais eile, ina 
measc Údarás na Gaeltachta, Ealaín an Gaeltachta, TG4, Foras na Gaeilge, An Chomhairle 
Ealaíon agus Éire Ildánach ag treorú na hoibre seo agus iad grúpa comhairleoirí ó Ollscoil 
Luimnigh agus Choláiste Mhuire Gan Smál atá i mbun na hoibre. Tá an tuairisc taighde 
críochnaithe ag na comhairleoirí agus dréacht straitéis le bheith curtha ar fáil ag tús Mí Iúil. 
 

Pleanáil Spásúil agus Dhéimeagrafach 
 
Ón taithí atá againn ón ghéarchéim deiridh cuireadh béim ar an infheistíocht in earnáil na n-
ealaíon sna cathracha móra ar fud na tire agus rinneadh chuile iarracht an infreastruchtúr 
ansin a choinneal slán.  
 

Moltar athbhreithniú ar an cur chuige sin anois. Tá an t-aistriú go obair sa bhaile le linn 
Covid-19 i ndiaidh cur ar súile dúinn go bhfuil an cur chuige maidir leis an chianobair 
réadúil. Tá an Ghaeltacht, le gréasán láthair oibre ar a dtugtar Gteiceanna, atá a fhorbairt ag 
Údarás na Gaeltachta, ullmhaithe don chur chuige úr seo, ach is é an chultúr agus an 
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oidhreacht shaibhir ealaíona ceann dos na gnéithe is mó a mheallann daoine nuálaíoch agus 
cruthaitheach chun maireachtáil sa Ghaeltacht.  
 

Ag cur leis an sprioc atá i straitéis na Comhairle Ealaíon ‘Saothar Ealaíne Iontach a 
Tháirgeadh’ infheistíocht a dhéanamh in ealaíon d’ardchaighdeán i bpobail agus mianta an 
Phleanáil Spásúil agus Dhéimeagrafach a thabhairt san aireamh, tá sé thar a bheith 
tábhachtach go ndéanfar athbhreithniú ar an Phleanáil sin anois agus go n-aithneofaí an 
tabhacht, níos mó ná riamh go ndaingneofar infheistiú sa chultúr agus sna healaín 
Ghaeltachta. Cinnteoidh sé seo go bhfuil le infreastruchtúr láidir ealaíona sna Gaeltachtaí le 
dul leis an infheistíocht don chianobair. 

Bunchoinníoll 
 

Samhlaítear go mbeidh tionchar ag COVID-19 ar chaiteachas poiblí go gearrthéarmach agus 
meántéarmach. Tá sé fíorthábhacht nach dtarlaíonn sé seo i dtaca le hearnáil na n-ealaíon 
Gaeltachta. Cosúil leis an earnáil ealaíona i gcoiteann, nílimid tagtha amach as an ghéarchéim 
go fóill, ó bhí 2008 ann, nuair a rinneadh laghdú mór ar an infheistíocht sa Ghaeltacht, a chur 
deireadh le mórán den infreastruchtúr agus a chaolaigh an cuid eile.   
 

Covid-19: Cur Chuige Ealaín na Gaeltachta Teo.  
 

Is é bunmhúnla oibre Ealaín na Gaeltachta ná foireann de thriúir Áisitheoir Ealaíne agus 
Comhórdaitheoir sna hEalaíon Dúchasacha don Óige a oibríonn ar an dtalamh ar fud na 
Gaeltachta, ag forbairt gaolta oibre láidir le heagrais ealaíona, pobail na Gaeltachta agus na 
healaíontóirí Gaeltachta. Sheas an cur chuige seo dúinn le linn an tréimhse seo, ina rabhthas 
in ann tuiscint go luath, go tapaidh agus go leanúnach an tionchar a bhí agus atá ag COIVD-
19 ar an earnáil ealaíona Gaeltachta. Mar thoradh ar seo, ghlacamar na céimeanna seo a 
leanas chun tacú leis an earnáil: 
 

• athbhreithniú ar ár scéimeanna tacaíochta agus córas éilimh chun tacaíocht luath a 
chuir ar fáil d’eagrais agus d’ealaíontóirí lena raibh maoiniú geallta 

• amchlár na scéimeanna a athrú chun spriocdhátaí a bhogadh chun tosaigh chun 
imeacht i dtreo bearnaí ioncaim d’ealaíontóirí a líonadh 

• buiséid a bhogadh ó imeachtaí ar ceal go tacaíochtaí breise d’ealaíontóirí 

• tacaíocht agus oiliúint a chur ar fáil d’imeachtaí ar líne 

• an clár Cuisle a bhogadh ar líne 

• leanúint ag forbairt deiseanna do thograí sa todhchaí, iad siúd a chuireadh ar athló san 
áireamh 

• comhairle leanúnach a chur ar fáil don earnáil 

• bheith mar nasc idir na heagrais acmhainne náisiúnta agus an nGaeltacht  

• ár gcóras iarratais agus éilimh a bhogadh ar líne chomh mór agus ba féidir 

 
“Is caidreamh láidir speisialta san éiceolaíocht [ealaíne] é an gaol le Ealaín na 
Gaeltachta” – Ealaíontóir Gaeltachta 
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Faraor ní féidir linne, nó le haon dream eile, taoide COVID-19 a chasadh inár n-aonair. Tá 
tionchar tubaisteach ag an víreas Covid-19 ar réimse na n-ealaíon sa Ghaeltacht, ach go 
háirithe nuair a thugtar san áireamh gur seo tréimhse a bhíonn go hiondúil fíor gnóthach don 
earnáil. Tá imeachtaí ealaíona, féilte, coirmeacha ceoil curtha ar ceal agus tá na doirse druidte 
ag na hionaid ealaíona agus ag na hionaid siamsaíocht go léir.  
 

Moltaí 
 
Cuireann Ealaín na Gaeltachta le moltaí an Ghrúpa Sainchomhairleora chuig an Chomhairle 
Ealaíon. In airde ar sin, i gcomhthéacs sonrach na Gaeltachta, mar atá leagtha amach thuas, 
déanaimid moltaí faoi na cinn teidil thíos. Tá na moltaí roinnte eatarthu siúd atá riachtanach 
láithreach agus iad siúd atá riachtanach chun inmharthanacht agus athléimneacht a chothú 
don dtodhchaí.  
 

1. Tús áite d’imeachtaí beo don bpobal 
2. An Óige 
3. Tacaíocht d’ealaíontóirí 
4. Tacaíocht don infreastruchtúr ealaíne 
5. Oiliúint & Forbairt Gairme 
6. Cur chuige náisiúnta 

 
1. Tús áite d’imeachtaí beo don bpobal 

Láithreach 
1.1. Tá sé riachtanach go gcuirfear sciar sonrach don dtacaíocht méadaithe ar fáil chun 

tacú le filleadh ar thograí agus imeachtaí ealaíne pobalbhunaithe sna Gaeltachtaí, 
dírithe go sonrach ar na bun-nascanna agus rannpháirtíocht leathan an phobal, daoine 
óga agus daoine agus pobail leochaileacha go háirithe, a athbheochan, a athnuachan 
agus a fhorbairt tar éis scaradh COVID. Is tacaíocht é seo d’fhéilte, d’ionaid agus 
d’eagrais ealaíona, d’ealaíontóirí agus, sa chéad áit, don bpobal féin.  

 
Chun cothú a dhéanamh ar inmharthanacht agus athléimneacht don dtodhchaí 
 
1.2. Go leanfar ag tacú le agus ag maoiniú féilte, ionaid, eagrais, tograí ealaíona agus 

ealaíontóirí Gaeltachta tríd Ealaín na Gaeltachta agus eagrais tacaíochta eile.  
 

2. An Óige 
 
Láithreach 
 
2.1. Go leanfaí leis an leibhéal maoinithe don gClár Cuisle ina iomlán ionas go mbeidh an 

clár oibre á chuir i gcríoch agus, más gá, a chur in oiriúint do chur chuige ina féidir 
an teicneolaíocht a úsáid mar thaca ar na healaíona dúchasach, teangabhunaithe, a 
chur chun cinn i measc an óige. 
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Chun cothú a dhéanamh ar inmharthanacht agus athléimneacht don dtodhchaí 

 
2.2. Maoiniú breise atá dírithe ní amháin ar ranganna a sholáthar ach ar eispéiris ealaíne 

d’ardchaigheán a éascú trínar féidir le daoine óga comhoibriú lena chéile agus lena 
bpobail ag leibhéal pearsanta, sóisialta agus ealaíona sa chaoi agus nach bhfuil an 
óige agus an chultúir ealaíona scartha amach óna chéile. 

 
3. Tacaíochtaí d’ealaíontóirí 

 
Láithreach 
 
3.1. Tá sé riachtanach go gcuirfear sciar sonrach don dtacaíocht méadaithe ar fáil 

d’ealaíontóirí Gaeltachta chun tacú leo leanúint orthu ina gcleachtais ealaíne, saothar 
nua a chruthú, bheith gníomhach go healaíonta ina bpobail féin agus bheith mar 
dhlúth chuid den gluaiseacht pobail tríd COVID agus ar aghaidh.  
 

Chun cothú a dhéanamh ar inmharthanacht agus athléimneacht don dtodhchaí 
 
3.2. Ioncam Bunúsach [Uilíoch] a chuir ar fáil agus/nó Liúntas Cuardaitheora Poist 

d’Ealaíontóirí Féinfhostaithe a leathnú agus a fheabhsú chun tacú le réimse níos 
leithne d’ealaíontóirí. 
 

4. Tacaíocht don infreastruchtúr ealaíne 
 
Láithreach 

 
4.1. Maoiniú éigeandáil a chur ar fáil d’ionaid agus eagrais ealaíona lena chinntiú go 

bhfuil said ag oscailt a gcuid dorais arís agus ag forbairt clár ealaíona a rachaidh chun 
sochar d’ealaíontóirí agus don phobal. 
 

Chun cothú a dhéanamh ar inmharthanacht agus athléimneacht don dtodhchaí 
 
4.2. Infheistiú breise a dhaingniú sna hionaid ealaíona Gaeltachta chun iad a chur a 

leibhéil feidhmeacha inmharthanachta chun leasa pobail na Gaeltachta.  
 

4.3. Na bearnaí tubaisteacha i infreastruchtúr ealaíne na Gaeltachta a líonadh le 
hinfheistiú caipitil, agus maoiniú reatha á leanúint, d’ionad ealaíona sa Ghaeltacht is 
mó i gCúige Mumhan. 
 

5. Oiliúint & Forbairt Gairme 
 
Láithreach/ Chun cothú a dhéanamh ar inmharthanacht agus athléimneacht don 
dtodhchaí 
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5.1. Go leanfaí le tacaíochtaí oiliúna, comhairleoireachta agus meantóireachta maraon le 

cumasú dul i ngleic leis an teicneolaíocht agus oiliúint ar líne, a chur ar fáil don 
earnáil, na hionaid agus ealaíontóirí aonair ina measc.  
 

6. Cuir Chuige Náisiúnta 
 
Láithreach 
 
6.1. Cuireann Ealaín na Gaeltachta le moladh Ghrúpa Sainchomhairleora chuig an 

Chomhairle Ealaíon, Tascfórsa Athshlánaithe Chultúrtha a chur ar bhun. Cé go n-
aontaímid faoi thábhacht cur chuige comhtháite náisiúnta, molaimid go láidir go n-
aithnítear an éagsúlacht sna comhthéacs ina fheidhmíonn na n-ealaíon, comhthéacs 
na Gaeltachta, na Gaeilge agus na ceantracha tuaithe ina measc. Molaimid go mbeidh 
rannpháirtíocht ón earnáil ealaíne Gaeltachta sa Tascfórsa.  

6.2. Go n-aontófar tábhacht infheistiú méadaithe agus leanúnach in infreastruchtúr ealaíne 
tuaithe i gcomhthéacs tionchar an chianoibriú ar phleanáil spásúil agus 
dhéimeagrafach.   

 
Chun cothú a dhéanamh ar inmharthanacht agus athléimneacht don dtodhchaí 
 
6.3. Molaimid go leanfar le forbairt Straitéis Náisiúnta d’Ealaíona Teangabhunaithe na 

Gaeilge, go gcinnteofar go bhfuil na saincheisteanna agus ceisteanna 
inmharthanachta atá ardaithe tríd lionsa COVID tugtha san áireamh ann, go n-
aontófar an Straitéis leis an earnáil agus go chuirfear an maoiniú cuí ar fáil chun é a 
chur i bhfeidhm.  

Focal Scor 
 
Ní féidir linn na maidí a scaoileadh le sruth anois agus na healaíon ag teacht chucu féin tar éis 
an ghéarchéim eacnamaíochta deiridh. Tá luach agus leochaileacht ar leith in earnáil na n-
ealaíon Gaeltachta sa chás náisiúnta, agus admhaíonn sé go bhfuil gá le tírdhreach cultúrtha 
na Gaeltachta chun fócas leanúnach tiománta agus cur chuige tiománta chun go mbeadh 
acmhainn na n-ealaíon Gaeltachta a shlánú agus a fhorbairt do na céad glúnta eile. Tá sé 
ríthábhachtach a chinntiú go dtabharfar tacaíocht leanúnach suntasach do na healaíona 
Gaeltachta, le go dtabharfaí slán iad ó Covid-19 agus go dtabharfar chun foirfeachta 
féidearthacht na n-ealaíon i ndáil le saibhriú agus sláinte an tsaoil chultúrtha, shóisialta agus 
eacnamaíoch sa Ghaeltacht.  

 
“Tugaigí aire na huibhe don óige is an seandream 

Le cúnamh Dé, tiocfaidh muid slán.” 
- Ealaíontóir Óg Gaeltachta (16 bliain d’aois) 
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