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Réamhrá
Sonya Kavanagh, Príomh-Fheidhmeannach Eatramhach agus An
Comhairleoir Naoise Ó Cearúil, Cathoirleach Chontae Chill Dara

Chuir paindéim Covid-19 dúshláin suntasacha ós

comhair saoránaigh, pobail agus gnólachtaí Chill
Dara. Tugadh dúshlán suntasach do Chomhairle
Contae Chill Dara seirbhísí riachtanacha a

sholáthar agus a chothabháil; in anneoin na

dúshláín suntasacha agus marthanacha, áfach, ba
cheart ionbhá, dea-thoil agus athléimneacht na

bpobal agus na ngnólachtaí, i gCill Dara agus ar
fud na tire, a aithint agus a mholadh.

Leanadh le dushláin orainn go léir de bharr

dianghlasáil agus coscanna ar ghluaiseacht thar
2021; chuir na tréimhsí deachra seo béim freisin
Príomh-Fheidhmeannach Eatramhach
Sonya Kavanagh

ar na deiseanna a chuireann ár ríocht phoiblí

romhainn. Bhí áthas ar Chomhairle Contae Chill

Dara maoiniú a thabhairt d’fhorbairt raon mór de

spásanna píolótacha taobh istigh d’ár mbailte, ina

measc roinnt acu a leanfaidh ar aghaidh anois mar
fhorbairtí buan, mar suíochánra faoi aer, spásanna
glasa agus eile. Beidh tairbhe do saoránaigh agus
gnólachtaí ag éirí as na feabhsúcháin agus na

nuálaíochta seo le blianta fada amach romhainn.
Leantar le tacaíocht buanseasmhach do

ghnólachtaí, agus trí saothar na hOifige Fiontair
Áitiúil agus eagraíochtaí eile, beidh roinnt

maith gnólachtaí i gCill Dara, gur chuireadh a

n-inmharthanacht faoi bhrú ag an paindéim, in
ann na cosa a thabhairt leo.

Tá sé thar bheith tabhachtach pleanáil maidir le
Cathaoirleach

An Clr. Naoise Ó Cearúil
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riachtanais an chontae sa todhchaí a dhéanamh
ar bhonn inmharthana, agus thug seo treoir

d’obair Chomhairle Contae Chill Dara thar 2021, idir
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Thar dhá bhliain anuas, thaispeáineamar
ár gcomh-chumas chun oiriúnú, nuáil
agus seirbhísí a chothabháil in aghaidh
mí-chinnteachta agus angair.

infreastruchtúr tabhachtach a fhorbairt, forbairt

a chothabháil in aghaidh mí-chinnteachta agus

thabhairt d’ionchuimsiú sóisialta d’ár ndaonra atá

dtiomantas do leanacht ar aghaidh ag obair lenár

pobal áitiúil a chur chun cinn nó tacaíocht a
ag fás.

angair. Tugann ár bPlean Corparáideach ár

gcomhpháirtithe agus ár ndícheall a dhéanamh

chun dul i ngleic le riachtanais Chill Dara, faoi láthair,

Táimid leagtha amach ar ár bpáirt a ghlacadh

ag athrú agus sa todhchaí. Ag féachaint siar ar

orainn ár gcéad ‘Seachtain Aeráide agus Fuinnimh’

na dúshláín atá romhainn, cuirfidh an comh-chumas

ar raon d’ábhair maidir le ghníomhú ar son na

do Chill Dara a sholáthar.

agus tuiscint faoinár bhfreagraíochtaí maidir le

Mar fhocal scoir, ba mhaith linn buíochas a ghabháil

a chruthú.

Chill Dara as ucht a gcomh-oibriú agus tacaíocht

i dtabhairt faoi Athtrú Aeráide, agus bhí athas

gaiscí 2021, agus ag féachaint ar na deiseanna agus

a ostáil i 2021 – seachtain lán d’imeachtaí dírithe

sin agus ár dtiomantas leanúnach lenár gcomh-fís

h-aeráide, agus feasacht fuinnimh, chun feasacht
fuinneamh agus gníomhachtaí ar son na h-aeráide

Rinneadh teacht chun críche nó dul ar aghaidh

le comhaltaí tofa agus foireann Chomhairle Contae
leanúnach, agus a dtiomantas chun freastail ar
mhuintir Chontae Chill Dara.

go gasta ar roinnt de mór-thionscadail

infreastruchtúrtha thar na bliana, ina measc oscailt
ar Sheachbhóthar na Sollán, a thugann rochtain

níos fearr isteach agus amach ón M7 go dtí An Nás,
na Solláin agus na purláin ón oscailt.

Leantar le fócas ar thithíocht sóisialta a sholáthar,

mar aon le obair tabhachtach i réimsí easpa dídine,
réadmhaoin fholamh agus tréigthe agus iasachtaí
agus deontais tithíochta. Cuireadh clár oibre

Príomh-Fheidhmeannach Eatramhach
Sonya Kavanagh

suntasach i bhfeidhm thar na bliana chun aonaid
tithíochta a sholáthar, agus lenár gcláir tógála,

fáltais agus léasaithe, soláthraíodh iomlán de 952
aonad thar na cláir seo.

Thar dhá bhliain anuas, thaispeáineamar ár

gcomh-chumas chun oiriúnú, nuáíl agus seirbhísí

Cathaoirleach

An Clr. Naoise Ó Cearúil
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Chomhairle Contae Chill Dara

Comhaltaí Tofa
Ceantar Bardasach Bhaile Átha Í

Veralouise Behan

Aoife Breslin

086 1502913

086 2797694		

Brian Dooley

Ivan Keatley

Mark Leigh

086 1715290		

087 2731335		

086 8288605		

Fianna Fáil

vbehan@kildarecoco.ie

Fianna Fáil

bdooley@kildarecoco.ie
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Lucht Oibre

abreslin@kildarecoco.ie

Fine Gael

ikeatley@kildarecoco.ie
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Lucht Oibre

mleigh@kildarecoco.ie

Ceantar Bardasach Chill Droichid – Léim an Bhradáin

Bernard Caldwell

Michael Coleman

086 2653455			

086 3616434			

Íde Cussen

Ciara Galvin

089 4202380			

0876560474			

Nuala Killeen

Vanessa Liston

Joe Neville

087 7160630			

086 1408681			

086 6062207			

Fianna Fáil

bcaldwell@kildarecoco.ie

Neamhspleach

icussen@kildarecoco.ie

Daonlathaigh Sóisialach

nkilleen@kildarecoco.ie

Fianna Fáil

mcoleman@kildarecoco.ie

Lucht Oibre

cgalvin@kildarecoco.ie

Comhaontas Glas

vliston@kildarecoco.ie

Fine Gael

jneville@kildarecoco.ie
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Ceantar Bardasach Claonadh - Maigh Nuad

Tim Durkan

Aidan Farrelly

Angela Feeney

086 8632784		

0879614540		

0872381962		

Daragh Fitzpatrick

Peter Hamilton

Padraig McEvoy

0872538184		

Fine Gael

tdurkan@kildarecoco.ie

Fianna Fáil

afarrelly@kildarecoco.ie

Comhaontas Glas

Lucht Oibre

afeeney@kildarecoco.ie

Neamhspleach

0872316308 		

phamilton@kildarecoco.ie

086 8658262		

dfitzpatrick@kildarecoco.ie

Naoise Ó’Cearúil

Paul Ward

Brendan Weld

Brendan Wyse

086 7280050		

087 2294697		

087 7828649		

087 2328867		

Fianna Fáil

nocearuil@kildarecoco.ie
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Daonlathaigh Sóisialach

Fianna Fáil

pward@kildarecoco.ie

pmcevoy@kildarecoco.ie

Fine Gael

bweld@kildarecoco.ie
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Fine Gael

bwyse@kildarecoco.ie

Ceantar Bardasach Chill Dara - Dhroichead Nua

Anne Connolly

Suzanne Doyle

Fiona McLoughlin Healy

Fianna Fáil

Neamhspleach

087 9838327		

087 9521232 		

086 7811012		

aconnolly@kildarecoco.ie

sdoyle@kildarecoco.ie

fmcloughlinhealy@kildarecoco.ie

Noel Heavey

Kevin Duffy

Peggy O’Dwyer

Tracey O’Dwyer

087 2602640		

085 2390341		

086 1996648		

087 6533706		

Chris Pender

Robert Power

Noel Connolly

Mark Stafford

085 8298237		

085 7279307		

087 2178963 		

086 8648558 		

Fianna Fáil

Fianna Fáil

nheavey@kildarecoco.ie

Daonlathaigh Sóisialach

cpender@kildarecoco.ie

Fine Gael

kduffy@kildarecoco.ie

Fianna Fáil

rpower@kildarecoco.ie

Fine Gael

Fine Gael

podwyer@kildarecoco.ie

Sinn Féin

todwyer@kildarecoco.ie

Fine Gael

nconnolly@kildarecoco.ie

mstafford@kildarecoco.ie
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Ceantar Bardasach An Náis

Anne Breen

Fintan Brett

087 1230210			

087 6257842 			

Bill Clear

Carmel Kelly

087 9424488			

086 8268884			

Colm Kenny

Seamie Moore

Evie Sammon

087 7121246			

087 2497813			

085 7808518			

Lucht Oibre

abreen@kildarecoco.ie

Daonlathaigh Sóisialach

bclear@kildarecoco.ie

Comhaontas Glas

ckenny@kildarecoco.ie
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Fine Gael

fbrett@kildarecoco.ie

Fianna Fáil

ckelly@kildarecoco.ie

Neamhspleach

smoore@kildarecoco.ie
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Fine Gael

esammon@kildarecoco.ie

Maynooth University Campus

Tionscadail arna maoiniú ag

Cáin Mhaoine Áitiúil (CMÁ)
Gach bliain, is féidir le Comhairleoirí sa chúig Ceantar Bardasacha maoiniú
coinnithe ón gcáin mhaoine áitiúil a leithdháileadh le haghaidh cuspóirí ar
leith taobh istigh dá gceantair. Thug an maoiniú seo tairbhe do raon leathan
de ghrúpaí agus scéimeanna thar an chontae i 2021. I measc na tionscadail a
bhain tairbhe as maoiniú CMÁ i 2021 bhí:
CB Bhaile Átha Í
Osclaíodh an clós súgartha ag Faiche an Aonaigh

i nDíseart Diarmada don phobal i Meitheamh 2021.
San áis nua seo tá 20 cineál éagsúla d’fhearas

súgartha chun bualadh le raon mór de riachtanais
fisiciúil, sóisialta agus cognaíoch. Baineadh úsáid
as raon de shruthanna maoinithe, agus CMÁ san
áireamh, don tionscadal pobail rathúil seo.

Bhain Sing & Sign, grúpa a chuireann Cúrsaí

Teanga Chomharthaíochta ar fáil i mBaile Átha Í,

úsáid as maoiniú CMA chun ligint leis an bhfoireann
leanúint le seirbhísí teanga comharthaíochta a
sholáthar thar an phobal.

CB Chill Droichid – Léim an Bhradáin
Suiteáladh luascán chathaoir rothaí nua sa chlós
súgartha ag Bóthar Achadh Ard i gCill Droichid,

le ardán chathaoir rothaí agus fráma luasctha, a

ligeann d’úsáideoiri chathaoir rothaí óga teacht ar

an bhfloscadh agus an tairbhe fisiciúil a thagann ó
súgradh inrochtana. Cuireadh maoiniú ar fáil don
tionscadal seo ó leithdháileadh CMÁ ó Cheantar
Bardasach Chill Droichid – Léim an Bhradáin.

I bhfoirgneamh Lána an Tae tá spás pobail beoga
Images T-B: Fairgreen playground, Athy; Wheelchair swing at
Aghards Road playground, Celbridge.

a óstáileann grúpaí drámaíochta agus léirithe

agus taispeántais eile. Ceannaíodh fearas breise

d’fhoirgneamh Reilige Lána an Tae i gCill Droichid, a
fuair tacaíocht ó CMÁ i 2021.

12
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CB Chill Dara – Dhroichead Nua
Leithdháileadh CMÁ ó Cheantar Bardasach Chill
Dara – Dhroichead Nua le haghaidh cothabháil

agus uasghrádú ar shoilse agus oirtheoireachtaí
Nollag i roinnt de bhailte agus sráidbhailte, agus
Ráth Iomgháin ina measc.

Bhain Cead Freagróirí Pobail Bhaile Chill Dara

úsáid as CMÁ chun pillíní dífhibrileora athchuir a

cheannach d’fhibrileoirí rochtana poiblí an ghrúpa
go léir.

CB An Náis
Thacaidh maoiniú Cáine Mhaoine Áitiúil le

tionscnamh bus pobail a láinseáil ag Gardaí Pobail
an Náis i gcomh-oibriú le Ceantar Bardasach

an Náis. Bíonn an feithicil marcáilte Gharda á

thiomáint ag Gardaí oilte, agus ardán chathaoir
rothaí uathoibríoch inti ar mhaite le rochtain.

Tá

an seirbhís seo ar fáil anois saor in aisce do ghrúpaí
pobail thar Chill Dara.

CB Claonadh – Maigh Nuad
Is tionsacadal coisc ar féin-mharú ag fir é HEADSUP.
Cuireann sé idirghabháil saincheaptha ar fáil,

bunaithe ar fhianaise, a chuireann le chéile folláine
meabhair agus fisiciúil, forbairt pearsanta agus

ceangal sóisialta. Cuirfidh an CMÁ a leithdháileadh
don ghrúpa i gCeantar Bardasach Claonadh -

Maigh Nuad i 2021 ar chumas an ghrúpa leanúint
leis an seirbhís ríthabhachtach seo a sholáthar.

Images T-B: Rathangan Christmas lights; Launch of the
community bus initiative in Naas; Group session at HEADSUP,
suicide prevention project.

Beatha; Fás; Ceannaireacht
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Seirbhísí

Corparáideacha

I measc bun-ghníomhaíochtaí na
Rannóige um Seirbhísí Corparáideacha tá
bainistíocht ar sheirbhisí do chustaiméirí
trí bheith mar phríomh-phointe
teagmhála a sholáthar, trí tairseacha
ar-líne, r-phost, post, gutháin agus go
pearsanta. Tá seirbhísí tacaíochta do na
comhaltaí tofa, agus seirbhísí a sholáthar
do chruinnithe na Comhairle, mar príomhghníomhaíacht ag an rannóg. Mar aon
le seo, déanann an rannóg cothabháil ar
clár na dtoghthóirí, oibriú ar fheidhm na
meán agus cumarsáide don eagraíocht,
deileáil le Saoráil Faisnéise, Cosaint Sonraí
agus Bainistíocht Saoráidí, chomh maith
le chomh-ordú ar ghníomhaíochtaí
corparáideacha thar na stiúrthóireachtaí.
Seirbhísí do Chomhaltaí
Mar fhreagairt don phaindéim, tionóladh an cuid ba
mhó de chruinnithe reachtúla agus eile ar bhonn
cianda ar ardán fíorúil i 2021.

Riaradh gach riachtanas reachtúil ag comhaltaí

Cruinnithe na Comhairle 2021
Líon na

Cruinnithe 2021

gcruinnithe

Comhairle Iomlán

15

Ceantair Bardasacha

65

Grúpa Beartais

11

Chorparáidigh

Coiste um Beartais

22

Straitéiseacha

Coiste Iniúchadh

4

Coistí eile

13

Líon Iomlán na gcruinnithe

130

Dob iad seo leanas na 5 seirbhís ba mhó ar
Bhainistíocht Caidrimh Custaiméirí (BCC) i
2021
Rannóg

Líon na
gCásanna

% den
Iomlán

maidir leis an gClár Poiblí taobh istigh de na

Rannóg Tithíochta

8047

35%

de réir mar ba ghá. Próiseáladh gach iarratas ó

Rannóg Pleanála

3322

14%

agus imeachtaí traenála in am, agus eagraíodh
go sainiúil ar chomhaltaí tofa freisin thar 2021.

Rannóg na
mBóithre,
Iompair agus
Sábháilteachta

2580

11%

Próiseáladh iomlán de 2,424 de chásanna BCC ag

Rannóg Cosanta
Timpeallachta

2395

10%

uasdhátaithe ar a stádas ar fáil do na comhaltaí.

Seirbhísí
Corparáideacha

2462

10%

tréimhsí riachtanacha, agus foilsíodh ar-líne iad
chomhaltaí maidir le freastal ar comhdhálacha

roinnt d’iarratais traenála saincheaptha nó dirithe

Comhairleoirí i 2021, agus cuireadh tuairiscí míosúla
Leanadh le h-obair forbartha ar thairseach BCC
na gComhaltaí, rud a chuirfidh ar chumas na

gcomhaltaí uiríll a chur isteach go díreach do BCC.
Tionóladh 80 crinniú reachtúla den Chomhairle

Iomlán agus de Cheantair Bardasacha i 2021, agus

Láinseáil Comhairle Contae Chill Dara córas

Bainistíochta Caidrimh Custaiméirí (BCC) nua
le linn 2021, taobh le Tairseach Teagmhála do

Chustaiméirí, atá ar fáil ar ár suíomh gréasáin.

56 acu ar-líne. Fuarthas iomlán de 862 moladh

agus 691 ceist, agus rinneadh tuairisciú orthu ag

cruinnithe den Chomhairle Iomlán agus de Choistí
na gCeantar Bardasacha le linn na bliana.

Beatha; Fás; Ceannaireacht
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Córas Coinní

gnólachtaí i gCill Dara a thógáil agus a bhainistiú.

Lean an Comhairle leis an córas coinní a fheidhmiú,

nósanna cumarsáide atá bríoch, comh-oiriúnaithe

le beagnach 89,000 coinne á éascú le linn 2021.

Ionad Seirbhíse do Chustaiméirí Bhaile Átha Í
Lean Ionad Seirbhíse do Chustaiméirí Bhaile Átha

Í le príomh-sheirbhísí a chur ar fáil go h-áitiúil, do
chustaiméirí Bhaile Átha Í agus an chontae níos
fairsinge, i 2021:


Próiseáladh 1,901 cás custaiméirí Áit Conáithe
Príomháideach Neamh-Phríomh (ACPNP).



Rinneadh 6,001 idirghníomhú le custaiméiri, ar
ghuthán agus go pearsanta

Deisigh do Shráid
I 2021, d’fhreagair an Comhairle ar 763 cás.

Nochtuithe Cosanta

Tá sé mar phríomh-aidhm ag an straitéis seo

agus comhsheasmhach a fhorbairt, ionas gur

féidir le Comhairle Contae Chill Dara dul i ngleic le

saoránaigh Chill Dara, agus le na geallsealbhóirí cuí
go léir, agus faisnéis a chur ar fáil dóibh.

Thar 2021, thug an t-aonad cumarsáide tacaíocht
do thionscadail agus feachtais ó gach rannóg
sa Chomhairle, agus ghlac sé cur chuige

onnghníomhach maidir le teagmháil le na meáin
agus úsáid a bhaint as cainéil na Comhairle féin,

ina measc an suíomh gréasáin agus cainéil meán
shóisialta.

I measc na buachphointí:
Óstáileadh an chéad díospóireacht



phainéil ‘Mná agus ilíocht i Rialtas Áitiuil’,
a chraoladh beo ar-líne

Fobraíodh réamh-fhíseáin chun béim



Fuair an t-Oifigeach Ainmnithe um Nochtuithe

a chur ar thionscadail agus soláthar

Cosanta dhá nochtadh le linn 2021.

seirbhíse leanúnach ag an gComhairle
– Lá do Chomhairle, Seachtain Aeráide
agus Fuinnimh Chill Dara

Seirbhísí Dlíthiúla

Eagraíodh nuachtlitir inmheánach don


I 2021 cuireadh 958 cás i bhfeidhm, agus cuireadh

bhfoireann, le meán de bhreis agus 450

faoi bhráid dlídóirí iad, agus dúnadh 877 cás le linn
na bliana.

amharc ar gach eagrán

Eisíodh meán de 5 cúig preas-raiteas



gach seachtain, le béim ar imeachtaí,

Cumarsáid
Eagraíodh Aonad Cumarsáide nua taobh istigh

de Chomhairle Contae Chill Dara i mí Eanair 2021,

tionscadail agus seirbhísí etc. ó
Chomhairle Contae Chill Dara

Laghdú ar am freagartha ar cheisteanna



ó na meáin go 1.6 lá

faoi bhainistíocht ag an t-Oifigeach Cumarsáide
nua-cheaptha taobh istigh den Rannóg um

Seirbhísí Corparáideacha. Forbraíodh Straitéis

Meadú ar leantóirí agus dul i



ngleic ar chainéil mean shóisialta

Cumarsáide nua don Chomhairle, ina dtugtar

Corparáideacha:

breac-chúntas ar an dul chun cinn straitéiseach
agus oibríoch atá le feidhmiú chun cuspóirí

agus fís an Aonaid Cumarsáide a leabú thar

na h-eagraíochta, chun feasacht agus tuiscint
faoi Chomhairle Contae Chill Dara, a ról agus

na seirbhísí a sholathraíonn sí do pobail agus
16

17,917

Leantóirí
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9,431

Leantóirí

2,024

Leantóirí

Women and Diversity Panel Discussion

Foilseacháin Chorparáideacha


Tuarascáil Bhliantúil 2020



Plean Bliantiúil Soláthair Seirbhísí 2021



Tuarascáil faoi dul chun cinn ar an bPlean
Corparáideach 2020



Tuarascáil Bhliaintiúil faoi dul chun cinn ar an
bPlean Solathar Seirbhísi 2020

Clár na dToghthóirí

Coiste Iniúchtha

Bhi líon de 150,641 ar Chlár na dToghthóirí do

Is coiste reachtúil den Chomhairle é an Coiste

2021.

Athchóiriú Rialtais Áitiúil 2014. Is é ról an choiste ná

Gearáin ó Chustaiméirí 2021



na próisis buiséid agus tuairscithe airgeadais;



na stiúrtha inmheánacha agus an
feidhmeannacht iniúchtha inmheánach;

2021/2022, a chuaigh i bhfeidhm ar 15ú Feabhra

Iniúchtha, ceaptha faoi Alt 59 den Acht um
tuairim neamhspleach a thabhairt faoi:



23 Gearán Foirmiúla



49 Gearán Neamh-fhoirmiúla



éifeachtúlacht agus luach ar airgid; agus



2 Achomharc



bainistíocht ar rioscaí.

Fo-Dhlíthe
Chuir comhaltaí tofa i gCeantair Bardasacha Chill
Dara – Dhroichead Nua agus Chill Droichid – Léim

an Bhradáin tús le h-athbhreithniú a dhéanamh ar

Le linn 2021, tháinig an Coiste Iniúchtha le chéile ar

4 ocáid, agus tugadh faisnéisiú agus uasdhátú dó
ar na h-ábhair seo leanas, a aithníodh mar ábhair
tosaíochta:

Fo-Dhlíthe Corrthrádála ina gCeantair i 2021. Rinne



Polasaí Bainistíochta Riosca 2021 agus an Clár
Rioscaí Corparáideach

um Chaitheamh agus Seilbh ar Alcóil in Ionaid Poiblí



Cláir Riosca Roinne



Tuarascáil faoi dhul dhun cinn maidir le Grúpa
Leanúnachais Ghnó

an Garda Síochana forfheidhmiú ar na Fo-Dhlíthe
le linn 2021, agus íochadh 12 fíneál i 2021.

Beatha; Fás; Ceannaireacht
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agus foilsítear iad i lár-ionad inlíonta, chun leibhéal



Ráiteas Airgeadais Bliantíúil 2020



Faisnéisiú ar Bhuiséad 2022



Clár Leasa Réadmhaoine agus feidhmiú ar
chóras CLR nua






comhsheasmhach comhlíonta a chinntiú thar na

Comhairle. Déanann OCS na Comhairle maoirseacht
ar iarratais rochtana ó dhaoine, agus iarratais ar TCI
ó na Gardaí Síochána. I 2021 fuarthas 174 iarratas ar

Cód Caiteachais Phoiblí: Tuarascáil Iniúchtha
2020 – Tionscadail Ioncaim Reatha agus
Caipitil
Léirtheoirí Seirbhíse Náisiúnta: Tuarascáil CNMI
faoi Tascairí Feidhmíochta 2020

rochtain ar sonraí, agus iarratais ar TCI san áireamh.

Ombudsman
Fuarthas tríocha-trí chás ó Oifig an Ombudsman i 2021,
agus dúnadh12 cás taobh istigh de bhliain féilire 2021.

Tuairisc Iniúchóra Údaráis Áitiúla ar Ráiteas
Airgeadais Bliantiúil 2020

Saoráidí
Saoráil Faisnéise

Tá an Rannóg Bainistíochta Saoraidí freagrach

as bainistíocht ar an Eastáit Corparáideach, lena



Fuarthas 158 iarratas



Ceadaíodh 52 iarratas



Páirt-ceadaíodh 30



Diúltaíodh do 56

úsáid sábhálta. Tugtar cúnamh teicniúil freisin do



Aistarraingaíodh 25

agus Fiontair.

n-áirítear Áras Chill Dara, hallaí baile, oifigí cheantair
bardasacha, ionad oidhreachta agus na foirgnimh

pobail go léir gur leis an Comhairle iad, chun cinntiú

go gcoimeádtar iad ar chaighdeán ard le haghaidh
Sheirbhís na Leabharlanna agus don Rannóg Pobail

Fuarthas iarratais ó na foinsí seo leanas:

Soláthraíonn an Rannóg Bainistíochta Saoráidí

Iriseoirí

25

pearsanra freisin don Coiste Bainistíochta

Mór-éigeandála, don bhFoireann Measúnaithe

8

Dian-Aimsire, agus do na Coistí Soláthair agus Sláinte

Oireachtas

18

gcoiste náisiúnta le haghaidh Bainistíocht Saoraidí ag

Baill Foirne

0

Gnó

Cliaint

106

Eile

1

agus Slándala, chomh maith le bheith páirteach i

an Oifig um Sholáthar Rialtais agus an Gníomhaireacht
Bainistíochta Rialtais Áitiúil.

I measc na h-oibre leanúnach ag an Rannóg
Bainistíocht Saoráidí i 2021 bhí:


Feidhmiú agus cothabháil ar Áras Chill Dara



Uasghrádaithe ar fhoirgnimh pobail

Tá ardán ar-líne tiomnaithe ar fáil do chustaiméirí



Uasghrádaithe DAS thar an Eastáit Corparádaigh

foirmeacha agus próisis. Lean Oifigeach um



Bainnistíocht Fuinnimh



Iniúchtaí rialta ar na bhfoirgnimh go léir san
Eastáit Corparádaigh



Feidhmiú agus cothabháil ar Halla Bhaile
Dhroichead Nua

Cosaint Sonraí

maidir le cearta príobháideachais sonraí,

Cosaint Sonraí (OCS) na Comhairle le feasacht
RGCS a chur ar fáil do bhaill foirne, agus le
chomhairle maidir le cúrsaí comhlíonta a

thabhairt do bhaill foirne agus don bhfoireann

bainistíochta mar ba ghá. Déantar athbhreithniú

ar doiciméid polasaithe agus nósanna imeachta
18
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2021

chustaiméirí a déantar
go leictreonach i

nGaeilge. Láinseáladh

Príomh-Thionscadail

ár leathnach um

Cheisteanna Pleanála i
nGaeilge freisin.

Córas Bainistíochta Soilsithe

Rinne an Comhairle
athbhreithniú ar

Fuarthas agus suiteáladh Córas Bainistíochta

fhoirmeacha iarratais

Soilsithe nua, a chabhróidh le h-éifeachtúlachtaí

i 2020–21, agus

breise maidir le h-úsáid fuinnimh a aimsiú, in Áras

aistríodh raon mór acu

Chill Dara.

do Ghaeilge. Tá na

príomh-teimpléid do

Aerú

litreacha a n-úsáidtear de réir na hAchtanna um

Chun an timpeallacht oibre a eagrú chomh

freisin.

sábháilte agus is féidir, suiteáladh monatóirí

chaighdeáin aeir nua ar gach urlár. Déanann

an córas monatóireacht ar chaighdeán an aeir
i bhfíor-am, agus tugtar eolas d’oibritheoirí an

chórais má sáraítear na teorainneacha molta.

Muillte Cadáis
Cuireadh tús le h-obair chun na Muillte Cadáis a
athchóiriú le n-úsáid mar ionad stórála comhad
agus bainistíochta ar sonraí.

Saoráil Faisnéise ar fáil i nGaeilge agus i mBéarla

Coiste Gaeilge
I 2021, chuir an Coiste Gaeilge 5 scoláireacht ar

fáil trí Gael Linn, chun mic léinn – duine amháin ó

gach Ceantar Bardasach i gCill Dara – a chur chuig
cúrsa Gaeltachta i nGaeltacht Dhún na nGall faoi
samhradh 2022.

D’aontaigh an Coiste Gaeile freisin le scéim nua ina

mbronnfar Fáinne ar dhaltaí ón 6ú rang i 4 bunscoil
i ngach Ceantar Bardasach, mar aitheantas ar a

Ionad Fiontar Bhaile Átha Í

bhforbairt ar a scileanna Gaeilge.

Cuireadh críoch le mór-athchóiriú in Ionad Fiontar

Scéim na Gaeilge 2021-2024

chreatlach an fhoirgnimh.

Go luath i 2021, chuir an Comhairle scéim Gaeilge

Bhaile Átha Í, le h-uasghrádú ar gach gné de

don tréimhse 2021-2024 isteach chuig an Roinn

Changing Places
Cuireadh críoch le h-ionad friothála ‘Changing

Places’ a shuiteáil ar Leibhéal 0 in Áras Chill Dara.

Oifigeach Gaeilge
Láinseáladh ár dtairseach teagmhála seirbhíse
do chustaiméirí i nGaeilge. Ligeann an córas
seo freisin don Chomhairle sonraí a bhaint

Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt
agus Meán, le haghaidh faomhadh ón Aire.

Achtaíodh Acht na dTeangacha Oifigiúla (Leasú)
ar 22ú Nollaig 2021. Leag an tAcht seo amach

caighdeáin teanga d’eagraíochtaí poiblí , le chur
in ionad an chóras scéimeanna teanga atá ann

faoi láthair. Táimid ag feitheamh le sonraí breise
ón Roinn maidir le tabhairt isteach na socraithe
éagsúla san Acht.

amach maidir le raon na iarratas ar sheirbhís do

Beatha; Fás; Ceannaireacht
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Na

h-uimhreacha

15

158

65

2,424

Cruinnithe den
Chomhairle
Iomlán

Cruinnithe
de Cheantair
Bardasacha
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Iarratais SF

Cásanna BCC ag
Comhairleoirí a
phróiseáladh

Seirbhísí

Tithíocht

Completed housing development, Nancy’s Lane in Clane, Co. Kildare

Féachann an Rannóg Tithíochta le
tacaíocht tithíochta shóisialta a sholáthar
do dhaoine nach bhfuil d’acmhainn acu
freastal dá riachtanas tithíochta féin, agus
le tithíocht inacmhainne a sholáthar do
dhaoine a sháraíonn na teoranta ioncaim
le haghaidh tithíocht shóisialta. Déanann
an Rannóg Tithíochta a dícheall bualadh
le spriocanna soláthair a leagtar síos sa
phlean Tithíocht do Chách. Cabhraíonn
an Rannóg Tithíochta le teaghlaigh trí
Scéim Iasachta Tithíochta na n-Údaraás
Áitiúla agus cuireann sí deontais ar
fáil do theaghlaigh príobháideacha.
Soláthraíonn an Rannóg Tithíochta
seirbhís cothabhála ar ard-chaighdeán
agus cuireann sí an Clár Iarfheistithe
Fuinnimh i bhfeidhm.
Atógáil Éireann agus Tithíocht do Chách
Chuir Comhairle Contae Chill Dara críoch le

bualadh le na spriocanna a fuarthas faoi ‘Atógáil
Éireann: Plean Gníomhaíochta um Tithíocht agus

Easpa Dídine’; bhain an plean seo leis an tréimhse

ó 2016 go 2021. Fuair an Comhairle sprioc de 2,425
aonad a sholáthar trí tógáil, fáltas agus léasú; le
linn saol na gclár soláthraíodh 2,697 aonad.

Áirítear le na figiúirí seachadta thíos cláir Caiteachas
Caipitil agus Caiteachas Reatha araon i 2021 (lena
n-áirítear aonaid a seachadadh le Réamh-Chistiú
Éascaíochta Léasaithe, RCÉL, a cuirtear ar fáil do
Chomhlachtaí Ceadaithe Tithíochta ag Údaráis

Áitiúla chun tógáil, fáltas, nó athchóiriú ar aonaid
tithíochta sóisialta nua a éascú).
Cineál

Seachadta

Tógáil

27

Fáltas

144

Léasú

334

ÍCT & SCC

447

Iomlán

952

Clár Caipitil
Rinneadh dul chun cinn suntasach i 2021 ar clár

oibre chun aonaid tithíochta a sholáthar ag ionaid
éagsúla thar an Chontae. Sa chlár seo bhí togáil

nua, athchóirithe, scéimeanna inlíonta, scéimeanna
le CCT agus comhpháirtíochtaí prIobháideacha

phoiblí. Ag deireadh 2021 bhí iomlán de 450 aonad
ag pointí éagsúla maidir le forbairt nó pleanáil.

I Meán Fomhair 2021, d’fhoilsigh an rialtas an clár

Soláthraíodh seachtó-seacht aonad tríd an múnla

Nua’; baineann an clár seo leis an tréimhse ó

Ailbhe, Claonadh.

tithíochta shóisialta nua de 2,416 aonad sóisialta
don tréimhse 2022-2026 agus tá uirthi Plean

Soláthar ag Comhlachtaí Ceadaithe
Tithíochta

ar a freagairt agus a plean soláthair sóisialta agus

Agus leas á bhaint as Réamh-Chistiú Éascaíochta

tithíocha ‘Tithíoch do Chách – Clár Tithíochta

comhpháirtíochta prIobháideach phoiblí ag Cluain

2022 go 2030. Fuair an Comhairle spriocanna

Gníomhachta um Tithíocht a sholáthar, le cur síos
inacmhainne don tréimhse céanna.

Léasaithe, chuir Comhlachtaí Ceadaithe Tithíochta
318 aonad ar fáil i 2021.

Soláthar Tithíochta
Tháinig maoiniú don Clár Atógála Éireann ó na Cláir
Infheistíochta Caipitiúla agus Caiteachais Reatha

araon, agus aonaid á sholáthar tríd an Clár Tógála

agus Fáltais (lena n-áirítear comhlachtaí ceadaithe
tithíochta), Cuid V, Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta
(ÍCT), Scéim Cóiríochta Cíosa (SCC) agus Léasú.

22

Léasú
Chuir an Comhairle agus Comhlachtaí Ceadaithe
Tithíochta 334 aonad léasaithe ar fáil i 2020.

Áirítear le seo aonaid faoi morgáiste go cíos, a

ligeann d’iasachtaithe i bhfiacha fanacht ina dtithe
cónaithe.
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Iarratais ar Thithíocht Shóisialta

2021

Iomlán

Uasdhátú ar Comhaid
Tithíochta Reatha

81

Iarratais ar Thraschur

79

Iarratais Nua Bailí

646

Iarratais ar Morgáistí go
Cíos

6

Diúltaithe

151

Measúnú Riachtanais Tithíochta
I gCill Dara measadh go raibh iomlán de 2,952

teaghlach cáilithe le haghaidh tacaíocht tithíochta
i 2021, laghdú de 152 (5%) i gcomparáid le 2020. Tá
Achoimre ar an Measúnú Tithíochta Shóisialta le

feiceáil ar-líne. Tabhair faoi deara, le do thoil, nach

n-áirítear le na figiúirí thíos teaghlaigh atá ag baint

Completed housing development, Nancy’s Lane in Clane, Co.
Kildare

leas as an Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta.
Measúnaithe

Riachtanais Tithíochta

Teaghlaigh
Cáilithe

Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta (ÍCC)
Lean Comhairle Contae Chill Dara le ÍCT a chur

2017

5,103

2018

3,962

2019

3,386

cíosa ag cur teorainn ar chumas iarrthóirí iostas

2020

3,104

an miondealú ar iarratais ÍCT i 2021:

2021

2,952

Leithdháileadh Tithíochta
I 2021, leithdháileadh iomlán de 787 réadmhaoin

tithíochta shóisialta, agus 95 acu leithdháilte tríd

an Scéim Rogha Tithíochta, méadú de 29 (30%) ar
2020.

ar fáil. Ag deireadh 2021 bhí iomlán de 2,320

teaghlach sa chontae ag fáil tacaíocht ÍCT, laghdú
de 78 ó 2020. Ta easpa soláthar agus costas

príobháideach ar chíos a aimsiú. Is mar seo leanas

2021

Iomlán

Iarratais a fuarthas

485

Iarratais a diultaíodh

59

Iarratais a faomhadh

447

Beatha; Fás; Ceannaireacht
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Scéim Cóiríochta Cíosa (SCC)

2021

Bhí iomlan de 285 réadmhaoin SCC ag deireadh na
bliana 2021, laghdú de 72 ó 2020.

Iasacht Tithíochta Atogála Éireann

Nollaig 2021

2021

Líon na bhFaomhadh

49

Méid a Faomhadh

€11,069,863

Méid tarraingthe anuas

€4,284,754

Scéim Ceannaigh ag Tionóntaí
Nollaig 2021

Iarratais ar Deontais
Oiriúinithe a Fuarthas

390

Deontais Oiriúinithe a
Faomhadh

332

Iarratais ar Áiseanna
Soghluais-eachta a
Fuarthas

16

Deontais ar Áiseanna
Soghluais-eachta a
Faomhadh

16

Iarratais ar Cúnaimh
Tithíochta do Dhaoine
Breacaosta a Fuarthas

347

Deontais ar Cúnaimh
Tithíochta do Dhaoine
Breacaosta a Faomhadh

269

Cíosanna
Iomlán

I 2021, ríomhadh an méid seo leanas

39

Cíosanna Difreálacha na Comhairle.

Iarratais a fuarthas
Neamh-Cháilithe
Faomhadh a Eisíodh

1
29

Líon na n-aonad a
díoladh

8

Deontais Tithíochta
Cuireann Deontais a bhaineann le hOiriúnú

Tithe, Deontais Cúnaimh Tithíochta do Dhaoine
Breacaosta agus Deontais na nÁiseanna

Soghluaiseachta, le freastal ar riachtanais

tithíochta, trí tithe atá ann cheana féin a chur in
oiriúint le haghaidh riachtanais an áititheora. Is

mar seo leanas an miondealú ar na h-iarratais ar
deontais tithíochta a fuarthas agus a faomhadh i
2021:

Iomlán

d’athbhreithnithe ar chíosanna de réir Scéime

2021
Cíosanna UÁ

Iomlán
1,077

UÁ ÍCT
Ath-bhreithnithe UÁ ÍCT

510
498

Cóiríocht do Theastalaithe
Tháinig an Coiste Comhairliúcháin Áitiúil um

Chóiríocht do Theastalaithe (CCÁCT) le chéile ar 4
ocáid i 2021. I measc na príomh-réimsí oibre agus
míreanna a pléadh, bhí an Clár um Chóiríocht do

Theastalaithe 2019-2024, sábháilteacht ó dhóiteáin
agus uasdhátaithe ar láithreáin stad, tuairiscí ón

bhFoireann um Obair Shóisialta agus Gníomhaíocht
Teastalaithe Chill Dara. Pléann an CCÁCT freisin na
tuairiscí ráithiúla ar spriocanna cóiríochta maidir
le líon na gclann atá ar thaobh an bhóthair, gan
dídean agus i gcóiríocht.

24
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I 2020, tugadh cóiríocht do 20 clann Teastalaithe,

Seirbhísí do Dhaoine gan Dídean

feabhsúcháin ar láithreáin stad bhí oibreacha

Is Comhairle Contae Chill Dara an príomhúdarás

níos mó ná an sprioc bhliantúil. I measc oibreacha
bainistíochta agus cothabhála ginearálta, oibreacha
feabhsúcháín ar limistéir poiblí agus bánna a

um Sheirbhísí do Dhaoine gan Dídean d’Fhóram

Réigiúnach an Lár-Oirthir, a chuimsíonn Cill Dara, An

fheabhsú de réir ghá. Lean an fhoireann oibre

shóisialta le tacú le clainn teastalaithe ina gcónaí ar
láithreáin, ar thaobh an bhóthar agus taobh istigh
d’eastáit tithíochta.

Mhí agus Cill Mhantáin, agus cuireann sí tuarascáil
chuig An Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais
Áitiúil faoi léirithe easpa dídine agus ar méid na
ndaoine agus na gclann atá in iostas práinne/

trasdula thar an réigiúin. Mar phríomhúdarás, tá
Chuir Comhairle Contae Chill Dara roinnt bearta i

Cill Dara freagrach freisin as leithdháileadh buiséid

linn paindéime Covid 19.

milliúin ar Seirbhísí do Dhaoine gan Dídean sa

bhfeidhm i láithreáin stad chun tacú le teastalaithe le

réigiúnach ón Roinn. I 2021, caitheadh €9.426

réigiúin, agus as seo caitheadh €3.5 milliúin i gCill
Dara.

Is cuid tabhachtach de sheirbhísí don lucht siúil

é comh-oibriú le Gníomhaíocht do Theastalaithe

Chill Dara (GTCD), agus lean GTCD le tacaíocht a

thabairt d’ionadaithe na dTaistealaithe ar an gCoiste

Comhairliúcháin Áitiúil um Chóiríocht do Theastalaithe.

Cothabháil Tithíocht

Léirithe Easpa Dídine
2021

Iomlán

Iomlán na gCásanna

1,234

Tá Rannóg Cothabhála Tithíochta de Chomhairle

Uathúil

304

tithíochta de 5,500 aonad, le buiséad iomlán de

Athuair

930

Contae Chill Dara freagrach as cothabháil stoic

bhreis agus €10.1 milliúin. Maille leis an clár ginearalta
freagartha cothabhála, rinne an Chomhairle athchur
ar fuinneoga, doirse agus córais téimh. Cuireadh

nócha readmhaoin ar ais i stoc, agus ceannaíodh

Miondealú ar léirithe uathúla

seasca-sé teach nua agus cuireadh leis an stoc iad;
rinneadh athchóiriú ar na réadmhaoine seo go léir

2021

an Clár Iarfheistithe Fuinnimh chun cinn i 2021; fuair

Aosaigh

363

n-iarfheistiú.

Cleithiúnaithe

310

ionas go gcloífeadh said le bun-chaigdeáin. Cuireadh
an Comhairle sprioc nua de 80 réadmhaoin le

2021

Iomlán

Casadh timpeall ar Thithe
Folmha

90

Uasghrádú ar Thithe nua
ceannaithe

66

Iarratais ar Cothabháil
Freagrúil a logáileadh

8,185

Iarratais ar Cothabháil
Freagrúil a chríochnaíodh

6,623

Líon na nDeontas
Féin-Chabhair a oifreáladh

Iomlán

87

Beatha; Fás; Ceannaireacht
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FaClainn i gCóiríocht Éigeandála Príobháideach, ina measc Cóiríocht Sealadach faoi Tacaíocht
agus Moil Clainne, ar 31 Nollaig 2021

Fad

Líon na dTeaghlaigh le
Cleithiúnaithe

Cleithiúnaithe

0 - 6 Mí

17

25

32

6 - 12 Mí

9

11

13

12 - 18 Mí

5

6

5

18 - 24 Mí

4

5

5

24 - 30 Mí

3

4

3

30 Mí +

4

8

8

Iomlán

42

59

66

Seirbhís Cóiríochta do Dhaoine gan Dídean i
gCill Dara

Soláthraíonn Tiglin, i bpáirtíocht le Comhairle Contae

Feidhmíonn Comhairle Contae Chill Dara moil clainne

as cóiríocht gan dídean. Bunaíodh an seirbhís seo

i mBaile Átha Í agus sa Chorrchoill, a chuireann

iostas sealadach tacaithe (IST) ar fáil do 11 clann, i

bpáirtíocht le Iontabhas Peter McVerry. I bpáirtíocht
le Iontabhas Peter McVerry, bhí Teach Michael

Garry, (IST) i bhfeidhm i nDroichead Nua, ag cur

cóiríocht tacaithe ar fail do suas go 21 duine aonair.
I bpáirtíocht le Comhairle Cathrach Bhaile Átha

Cliath agus Iontabhas Peter McVerry, chuir Comhairle
Contae Chill Dara 40 leapa do fir singil ar fáil i

gcóiríocht tacaithe sealadach in áis Bhaile Chairdif.

Chuir an áis seo suas go 20 leapa d’aimsir fuar ar fáil

freisin i 2021. Feidhmíodh an tionscnamh aimsire fuaire
i bpáirtíocht le Iontabhas Peter McVerry, chun cosc a
chur le codladh amuigh thar tréimhse an geimhridh.
Cuireadh seirbhís iar-ama ar fáil thar 2021, le 5,698

glaoch taifeadta agus 491 sochrúchán curtha ar fáil
thar an tréimhse 12 mí.

Cuireann Teach Íosa i mBaile Átha Í cóiríocht tacaithe
de 13 leapa d’aosaigh ar fáil, agus tacaíonn sé freisin

le 2 aonad tionóntachta comhroinnte (5 spás leapa)
ó stoc Chomhairle Contae Chill Dara, a tugadh

isteach agus a bhainistíodh ar bhonn píolótach i R4
de 2021.
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Aosaigh

Chill Dara, 12 aonad tacaithe de chóiríocht, le doras

tosaigh pearsanta, d’aosaigh óga ag teacht amach
i mBealtaine 2021, agus leanadh leis go rathúil thar

an chuid eile den bhliain. Is rogha dhul ar aghaidh

tabhachtach é seo d’aosaigh óga go bhfuil tacaíocht
de dhíth orthu.

Leanann an tSeirbhís Cosanta Tionónachta (SCT)

Threshold le bheith ar fáil i gCill Dara. Maille le seo,
bhí 3 aonad leithlise ar fáil thar 2021 chun iad a

úsáid i gcás riachtanais ag daoine aonair nó clainn i

gcóiríocht éigeandála go raibh orthú féin-leithlisiú de
bharr Covid 19.

Tús Áite don Tithíocht
Mar príomhúdarás d’Fhóram Réigiúnach an Lár-Oirthir

um Sheirbhísí do Dhaoine gan Dídean, chuir Comhairle
Contae Chill Dara seirbhís réigiúnach Túis Áite don

Tithíocht ar bun. Tá an seirbhís á chomh-mhaoiniú

ag an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil
agus An Roinn Sláinte. Tá comhairle ag teacht

don Fóram Lár-Oirthir um Easpa Dídine ó ghrúpa
ilghníomhaireachtaí, ina measc eagraíochtaí

neamhrialtasacha san earnáil agus eagraíochtaí
reachtúla ábhartha eile.
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Soláthraíonn Iontabhas Peter McVerry Tús Áite
don Tithíocht thar Réigiúin an Lár-Oirthir. Tá

an seirbhís chomh-ordaithe ar fáil anois i gCill

Dara, An Mhí agus Cill Mhantáin, leis an aidhm go

gcuirfear tionóntachtaí ar fáil in aonaid tithíochta
féinchuimsitheacha neamhspleácha, le chomh-

Na

h-uimhreacha

seirbhísí Feidhmeannachta na Seirbhíse Sláinte ó foirne
cúraim príomhúla, meabhairshláinte agus mí-úsáid
substaintí, ag comh-oibriú le TUSLA, na Gardaí agus
na h-eagraíochtaí deonacha eile, á bhainistiú ag

Iontabhas Peter McVerry. Bhí11 sochrúchán Tús Áite don
Tithíocht i gCill Dara i 2021.

Scrúdaithe ar Chóiríocht Príobháideach ar Chíos
Rinneadh iomlán de 609 scrúdú ar chóiríocht

priobháideach ar chíos i 2021. Bhí tionchar ar an

gclár seo de bharr srianta Covid 19, agus de bharr

an riachtanas a bhí ann scrúdaithe a dhéanamh ar
réadmhaoine a bhí taobh istigh den chlár léasaithe
sóisialta.

Coiste Beartais Straitéiseach um Tithíocht
Tá deich mball sa Choiste Beartais Straitéiseach um

Tithíocht agus tháinig said le chéile ar cúig ocáid i 2021.
Bhí na míreanna seo leanas ar an gclár oibre do 2021:


Tithíocht do Chách agus Atógáil Éireann



Tithíocht Inacmhainne



Easpa Dídine



Plean Straitéiseach do Dhaloine faoi Míchumas



An Clár um Chóiríocht do Theastalaithe



An Clár Éifeachtúlachta Fuinnimh

Rinne an Coiste dul chun cinn ar obair maidir le

polasaí faoi úsáid áitreabh indighléasta a fhorbairt,
agus ghlac an Comhairle le seo i 2022. Sa phlean
ta breac-chúntas ar roinnt de thosaíochtaí, mar

cosc, tionóntacht a choinneáil, iostas éigeandála,

modhanna agus caighdeán soláthair, straitéisí scortha,
tacaíochtaí sláínte agus folláine agus cur chuige

952

Iomlán na
n-aonad a
sholáthraíodh

11

Sochrúcháin
Tús Áite don
Tithíocht

787

Leithdháilte
Tithíochta
Shóisialta

285

Réadmhaoine
SCC in úsáid

€3.5m
Caiteachas ar
Seirbhísí Easpa
Dídine i gCill Dara

ilghníomhaireachtach.
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New Naas Library and Cultural Centre

Pobal agus

Cultúr

Tugann Seirbhísí Pobail forbairt agus ceannasaíocht do thionscadail atá dírithe chun
ceannaireacht sibhialta agus deiseanna teagmhála pobail a sholáthar. Bhí an bhliain
2021 dúshlánach do gach pobal de bharr tionchar Covid 19, agus rinneadh oiriúnú nó
teorannú ar raon leathan de thionscnaimh.
Iomlán na nDeontas a bhronnadh i 2021
Cineál

Líon

Méid

Deontais Pobail

134

€236,066

Deontais Féilte

56

€44,605

380

€703,555

Chumainn
Conraitheoirí
: Eastáit
Príobháideacha

300

€111,517

Deontais an
Droichid

28

€201,697

Clár
Feabhsaithe
Pobail

27

€148,013

Maoiniú Covid
Babhta 2

32

€57,940

6

€40,882

35

€24,750

1,069

€1,613,598

Iomlán

€100,000. Tacaíonn an maoiniú le tionscadail

chaipitil agus fearas chun áiseanna a fheabhsú
agus chun cabhrú le na costais a bhaineann le

chuir Paindéim Covid 19 tionchar orthu. I measc na
€44,573

Sparántachta
Oideachais

áitiúla i gCill Dara, le deontais idir €1,000 agus

h-athoscailt nó inbhuanaitheacht d’áiseanna gur
71

Maoiniú Fiontair
Sóisialta

Clár Feabhsaithe Pobail (CFP)
I 2021, leithdháileadh €148,103 do 27 dtionscadal

Cáin Mhaoine
Áitiúil

Chumainn
Cónaitheorí
Údarás Áitiúla

Plean Eacnamaíoch
Pobail Áitiúil (PEPÁ) Sracfhéachaint ar 2021

tionscadail tá áiseanna mar ionaid pobail, hallaí
pharóiste agus ionaid don aos óg.

Clár Gníomhachtúcháin Pobail um Cuimsiú
Sóisialta (CGPCS)
D’oibrigh an clár um cuimsiú sóisialta CGPCS le

Fóram Freagartha Pobail Covid 19
Bhí 8 gcrinniú ag Fóram Freagartha Pobail Covid 19
Chill Dara i 2021, agus an crinniú deireanneach ar

3ú Meán Fomhair. Tá sé mar aidhm ag an bhFóram

Freagartha ceannaireacht a thabhairt do chomh-ordú
ar thacaíochtaí pobail agus athléimneacht i gcoinne

86 grúpa pobail agus 797 duine aonair i 2021, le
buiséad de €1,092,867.

Heads Up
Is clár oideachais agus traenála é Heads Up Chill

Dara, dírithe ar fir go bhfuil an saol ag cur isteach
orthu, go bhfuil deacrachtaí dí-fhostaíochta acu

agus go bhfuil fonn orthu foghlaim conas feabhas

a chur ar a bhfolláine. Tá sé mar aidhm ag an gclár
rannpháirtithe a spreagadh athraithe dearfacha
a dhéanamh ina saolta agus acmhainneacht

a fhorbairt, agus tugann sé tacaíocht chun dul i
ngleic le seirbhísí agus tacaíochtaí áitiúla.

Covid 19. De réir treoiriú ón Roinn, chuir Comhairle

LEADER

Fhreagartha Pobail. Tá Comhairle Contae Chill Dara

Faomhadh 13 tionsacadal, ar luach de €607,171, ag

Contae Chill Dara deireadh le feidhmiú an Fhóram

ag leanúint le socruithe agus tacaíochtaí áitiúla chun
cabhrú le na daoine is leocháilí sa chontae.

CFPÁ / Grúpa Gníomhartha Áitiúil (GGÁ) i 2021.
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Páirceanna agus

Clóis Súgartha

Castledermot playground, Athy

Leanadh i 2021 le clár oibre chun feabhas a chur

comhlucht clóis súgartha chun an obair a

faoi láthair, agus cur leo, mar seo leanas:

súgartha nua a dhearadh thart ar an ionad pobail

ar ná páirceanna agus spásanna oscailte atá ann

Clós Súgartha Fhíodh Aluine

fheidhmiú. Fógraíodh tairscint freisin chun clós
nua.

Cuireadh tús le obair ar thairscint le haghaidh

Tírdhreachú ag Timpeallán Cúirte Cheárach,
An Nás

súgartha ag deireadh 2021.

Ullmhaíodh dreacht-dearadh don timpeallán

Oibreacha Feabhsúcháin ag Raon
Lúthchleasa, Na Bánóga

Clós Súgartha Dhroichead Nua

Cuireadh críoch le lánaí ráibrása le dromchla

chur le riachtanais agus ceisteanna deartha.

dearadh mionsonraithe agus tógáil an chlóis

sintéiseach, ionaid do léim ard agus léim fada,
toilsoilsiú nua agus draenáil páirce a shuiteáil.

Clós Súgartha Dhíseart Diarmada
Osclaíodh an clós súgartha le n-úsáid i Meitheamh
2021.

Clós Súgartha Chill Chóca
Cuireadh críoch le tairscint chun an clós súgartha

Cuireadh críoch i 2021 le suirbhé chun fasnéis a

Na Locha, An Nás
Suiteáladh bord fichille agus suíochanra
Meitheamh 2021.

Talamh Chonláiste Na Sollán
Cuireadh críoch le máistirphlean don talamh
chonláiste

atá ann cheana féin a athlonnú agus ceapadh

30
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Lá Súgartha Náisiúnta
Tharla Lá Súgartha Náisiúnta 2021 ó 3ú go 10ú

Iúil, agus aidhm aige deiseanna súgartha agus
áineasa do pháistí agus daoine óga ar fud na
hÉirinn a chur chun cinn. Leithdháil Comhairle

Contae Chill Dara 1,000 paca súgartha saor in

aisce trí líonra na leabharlainne do theaghlaigh a

aithníodh ag Coiste Seribhísí do Pháistí agus Daoine
Óga Chill Dara agus páirtithe eile.

Dámhachtain Brat Glas
Bronnadh dhá Brat Glas ar ionaid ag Comhairle
Contae Chill Dara, ag Páirc Líneach na Life i

nDroichead Nua agus Gairdín Pobail Gan Dramhaíl
Rátha Chofaigh. Tá na dámhachtainí Brat Glas
mar chreidiúnú idirnáisiúnta do sármhaitheas

i bpáirceanna poiblí in Éirinn, agus léiríonn siad
an tabhacht a bhaineann le páirceanna agus
spásanna oscailte sa chontae. Bronnadh trí

dámhachtain Brat Glas ar ionaid i gCill Dara freisin:
Campas Ollscoile Maigh Nuad, Gairdín Céadfach
Maigh Nuad agus Teach agus Fearann Páirce

Bhaile an Chaisleáin. Léirigh siad comh-oibriú ó
ghrúpaí pobail thar Chill Dara.

Images Top-Bottom: Play packs distributed for National Play
Day 2021; Liffey Linear Park

5

IONAD GRADAM
BRATACH GHLAS I
GCILL DARA

Beatha; Fás; Ceannaireacht

31

Straitéis Imeasctha

Comhpháirtíocht Spóirt Chill Dara

Láinseáladh Straiéis Imeasctha thar an chontae

Tá sé mar aidhm ag Comhpháirtíocht Spóirt Chill

Páirtíocht LEADER Chill Dara agus Líonra Imeasctha

i ngníomhaíocht fisiciúil trí chláir, traenáil agus

ar 22ú Meán Fomhair 2021 i gcomh-oibriú le

Chill Dara. Sa straitéis seo bhí buaic ar próiseas

fada comhairliúcháin le príomh-gheallsealbhóirí
eagraíochta, ionadaithe áitiúla agus grúpaí de

bhaill ó dhaonra imearcach éagsúil Chill Dara. Tá
sé mar aidhm ag an Stratéis Imeasctha tacú le

imeascadh do dhaoine ó mionlacha eitneacha

agus pobail nua ag conaí, ag obair nó ag staidéar i
gCill Dara.

Dara méadú a dhéanamh ar páirtíoch i sport agus
oiliúint den scoth a sholáthar agus trí páirtíochtaí a

fhorbairt agus ionchuimsitheacht a chur chun cinn.
Stiúradh roinnt mór d’ár gcláir go fíorúil i 2021, agus
chuamar i ngleic go díreach nó go h-indíreach le

breis agus 21,000 cónaitheoir i gCill Dara. I measc
ár n-imeachtaí bhí:


Nascadh

Imeachtaí agus Traenáil Pobail



Tacaíochtaí do Chláir Idirghníomhaireachta

Chuir srianta Covid 19 isteach isteach go mór ar



Imeachtaí Fíorúla

rinneadh uasdhátú ar Pholasaí Nasctha Chontae



Seimineáir Ar-líne

Chill Dara i 2021. Ardaíodh roinnt de chrainn



Clár Oiliúna agus Scoileanna

nasctha, agus chuir an Coiste Nasctha pacanna



Tionscnaimh Ionchuimsithe do Dhaoine faoi

ár gcumas chun bualadh lenár gcomhionaid, ach

brataí ar an mbealach isteach go gach baile

Míchumas

do chuairteóirí le chéile chun turasóireacht agus
malartú idirchultúrtha do gach baile nasctha a
chur chun cinn.
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Tionscnaimh um Mná i Spóirt
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Seirbhís Leabharlainne
Meáin Shóisialta 2021

Clár Aoisbháúil Chill Dara
Bhí dul chun cinn maith ag Clár Aoisbháúil Chill
Dara i 2021. Rinneadh forbairt ar raon mór de

thionscadail trí na h-oibreoirí pobail ins na Ceantar
Bardasach éagsúla thar Chill Dara. Bhí béim ar

imeachtaí idirghlúine thar an chláir, agus bhain na

6,683
Leantóirí

páirtithe go léir sult astu.

3,655

Seirbhís Leabharlainne

Leantóirí

Soláthraíonn an Seirbhís Leabharlainne raon

ard-chaighdeánach de chláreagrú foghlama,
litearthachta agus forbairt léitheora trí

fhoireann cláreagraithe an chontae. Leantar le
‘Ath-Shlánaigh, Ath- Dhírigh, Ath-Fhuinnmhigh:
Plean Forbartha Eatramhach Seirbhíse

Leabharlainne Chill Dara 2020 – 2022’ a sholáthar.
Seirbhísí Leabharlainne Chontae Chill Dara 2021

Míreanna ar
iasacht
Líon na

gcustaiméirí
Imeachtaí
Seisiúin

Idirlíne / WiFi
Poiblí

R-Eisiúintí

2020

2021

266,766

232,590

225,918

118,338

2,222

1,903

14,195

10,336

265,875

308,755

96K
Teagmhala

2,034
Leantóirí

Universal

Taispeáint

(Deireadh Fómhair
- Dec 2021)

5,283

Cúrsaí

ar-líne

152K

Iomlán na
76,908

n-amharc blag

100,882

Class

29K
Teagmhala
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Buaicphointí ó

2021
Fás ar Aghaidh
Bhí Leabharlanna Chill Dara páirteach sa

bhfeachtas náisiúnta ‘Fás ar Aghaidh’ i bpáirtíocht
le FDF Éireann agus Leabharlanna Éireann. Ar

bhonn náisiún ta, earcaíodh 50,000 páirtí chun

roinnt bia a fhás dóibh féin le learas tosaigh saor

in aisce ó FDF agus spreagadh iad chun é a ‘fhás

ar aghaidh’ go 9 eile trí síolta, síológa nó torthaí a
thabhairt ar aghaidh, go dtí go sroisfear 500,000

comhaimseartha agus inrochtana i bpáirtíocht
fhloscach idir Leabharlanna Chill Dara agus

Ionad Scríbhneoireachta na hÉireann. I measc na

h-aíonna bhí Orla Tinsley, Doireann Ní Ghríofa, Fiona
O’ Rourke agus Cauvery Madhaven.

Baile Filíochta an Náis
Bhí An Nás páirteach i mBaile na Filíochta,

tionscnamh ó Filíocht Éireann i bpáirtíocht le

Oifigí Ealaíon na n-Údarás Áitiúla. Tionóladh raon
floscach d’imeachtaí timpeall an bhaile agus

ar-líne thar 9 lá ó 10ú go 18ú Meán Fomhair 2021.

páirtí ar a laghad sa bhfeachtas. Leithdhail

Féile Léitheoirí Chill Dara

theaghlaigh agus scoileanna, agus chuir said ar fáil

Tionóladh Féile Léitheoirí Chill Dara 2021 idir 1ú

le do bhia féin a fhás.

imeachtaí pearsanta, ar Zoom agus taifeadta, le

leabharlanna i gCill Dara na fearais tosaigh do

raon de ranganna teagaisc agus imeachtaí maidir

agus 17ú Deireadh Fomhair. Bhí 24 imeacht, idir

breis agus 1,200 freastalaí thar an dá seachtain. I

Ionad Scríbhneoireachta na hÉireann Nascanna Trí Litríocht

measc na h-aíonna bhí Abie Philbin Bowman, John

D’fhás an clár seo as comh-ghrá do litríocht,

Christodoulos Makris, Deirdre Sullivan, Angela

ealaíontóirí a thabhairt le chéile lenár lucht

Narayanan-Mohan, Anne Griffin agus móran eile.

le aidhm chun ár léitheoirí, scríbhneoirí agus

34

teagmhála trí imeachtaí spreagthacha,

Bowman, Sophie White, Margaret Scott, Rosaleen
McDonagh, Kit Fryatt, Ellen Dillon, Dimitra Xidous,

Keogh, Una Mannion, Jamie O’Connell, Chandrika
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Images Clockwise: Cllr Evie Sammon, Mayor of Kildare Cllr Naoise O’Cearuil, Lucina Russell Arts Officer KCC, Poet Laureate Dr Mary
O’Donnell, Dr Catherine Gander Maynooth University, musician Pete Kavanagh, Poetry Town local coordinator Martina Shanno;. Poet
Laureate Dr Mary O’Donnell in converation with Dr Catherine Gander; Singer Songwriter Pete Kavanagh performs at the Naas Poetry
Town Poet Laureate event; John Bowman and Abie Philbin Bowman at the opening night of the Kildare Reader Festival 2021; 10 Books
You Should Read event with Simon O’Connor, Director of the Museum of Literature Ireland and Jason McElligott, Director of Archbishop
Marsh’s Library. (photos by Ger Holland Photography)
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Buaicphointí
ar lean

Tionscnamh ‘Mála Beag Leabharlainne’
Tá an tionscnamh ‘Céad 5 Mála Beag

Leabharlainne’ á mhaoiniú ag An Roinn Leanaí,

Comhionannais, Míchumais, Lánphairtíochta agus
Óige agus an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail

chun cur le na caidrimh idir na h-ionaid Foghlama

agus Cúram na Luath-Óige agus na leabharlanna,
mar chuid de straiteis Céad 5 an Rialtais do

naionáin agus páistí agus clár Cearta Léimh na
leabharlann poiblí.

Mar chuid den tionscnamh rinne Leabharlanna
Chill Dara teagmháil le na h-Ionaid Foghlama

agus Cúram na Luath-Óige(FCLÓ) cláraithe go léir

agus le feighlithe leanaí atá cláraithe le TUSLA agus
bhronn said Málíi Leabhar Beaga Leabharlainne
orthu.

Ceart Léitheoireachta
Is clár náisiúnta chun litearthacht agus forbairt
léitheoireachta do dhaoine de gach aois agus

cúlra a chur chun cinn é Ceart Léitheoireachta.
Cuimsíonn sé sé clár náisiúnta (Éire ag Léamh,
Leabharlann Bheag, Preab sa Scéalaíocht,

Réalta Samhraidh, Féile Leabhar na bPáistí agus
Am Clainne ag do Leabharlann) dírithe chun

léitheoireacht agus litearthacht a chur chun cinn.

Dúshlán Léitheoireachta Réalta Shamhraidh
Is clár iontach é Réalta Shamhraidh, bunaithe ar
léitheoireacht, atá le fáil saor in aisce do pháistí

thar na tíre le linn míosa an tsamhraidh. Chláraigh

breis agus 1,900 páiste do Réalta Shamhraidh i 2021.
D’fhreastal breis agus 2,900 páiste ar 60 imeacht
beo arlíne, naoi imeacht taobh amuigh agus 28
ionad for-rochtana.

Éire ag Léamh

Coiste Gaeilge

Feasacht nua a bhí in Éire ag Léamh, chun a tír a

Eagraítear clár lán Gaeilge do Leabharlanna Chill

chur ag léamh thar Feabhra, roimh lá naisiúnta
léímh Déardaoin 25ú Feabhra, nuair a d’iarr an

feachtas ar gach einne ‘léamh a bhrú isteach’.

D’óstáíl leabharlanna Chill Dara 11 imeacht ar-líne
d’aosaigh agus aosaigh óga, le 268 freastalaí.

Preab sa Scéalaíocht
Eagraítear Preab sa Scéalaíocht le mí de

scéáláiocht i ngach brainse leabharlainne sa tír.
Eagraíodh 29 imeacht ar-líne, le 478 freastalaí.

Chomh maith le seo, reamhthaifead baill foirne
23 scéal nua, a bhí ar fáil ar chainéal Vimeo
Leabharlainne Chill Dara.

Dara gach bliain. I 2021, tharla na h-imeachtaí
go léir, Grúpaí Ciorcail Comhrá agus seisiúin
scéalaíochta i nGaeilge ar-líne.

Mar chuid de Seachtain na Gaeilge, eagraíodh

“Tolg Liteartha”agus “Ceardlann Fia dhúlra i mo

Cheantar” le Monica de Bath. I measc imeachta
eile le linn na bliana bhí seisiúin scéalaíochta

le Aindrias de Staic agus ceardlanna athraithe

aeráide le Enda Reilly. D’éirigh go fíor-mhaith le
ceardlanna ‘Dialann Dúlra – Bí i do Bhleactaire
Dúlra’ do bhunscoileanna, le Richie Conroy.
Eagraíodh ranganna Gaeilge d’aosaigh, i

gcomhnasc le Cill Dara le Gaeilge agus Conradh
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Images: Enda Reilly performs songs at Climate Change workshop for Allenwood BNS primary school; Workshop as part of Science Week

seo bhí seisiúin do thosaitheoirí agus seisiúin

An Bhearna a Shárú: Seachtain Eoláiochta
Leabharlanna Chill Dara

thréimhse 8 seachtain, agus ranganna lae agus

Thug deontas Cláir Aimsithe de €8000 ó Fhondúireacht

na Gaeilge, san Earrach agus sa bhFomhair; iontu
ar mean-leibhéal agus d’fheabhsaitheoirí, thar
tráthnóna san áireamh.

Eolaíochta Éireann maoiniú do chlár d’imeachtaí

Tharla seachtó-trí imeacht Gaeilge i 2021, le iomlán

a cheiliúradh. Cuiread le seo sraith éagsúil de

de bhreis agus 1,500 ag freastail orthu.

Deontas ó Chúntais Suanacha

poiblí do ghach aois chun Seachtain na hEolaíochta
cheardlanna scoile do bhunscoileanna DEIS thar Chill

Dara. Eagraíodh iomlán de 26 ceardlann/caint thar an
tréimhse 3 seachtain, le 780 ag freastail orthu.

Fuair Leabharlanna Chill Dara deontas iomlán

Bréagáin, Teicneolaíocht agus Oiliúint (BTO)

chun cláir a chur ar fáil do phobail atá eisiata go

Tharla breis agus 60 imeacht thar na clár Earraigh agus

na tionscadail seo cláir agus tacaíochta ar fáil

measc bhí:

díreach, tacaíocht d’imeachtaí ETIEM i scoileanna



Aoisbháúil a sholáthar i Leabharlann An Náis.



Seisiúin scéalaíochta ceadfacha NSU-bháúil

Cuireadh clár ó Deontais ó Chúntais Suanacha



Seimineáir agus Ceardlanna Sibshop – ag tacú le

an ghearr-liosta le haghaidh Dámhachtain um



de €26,644.59 faoin sceim deontais seo i 2021,

sóisialta, faoi míbhuntáiste nó imeallaithe. Chuir
do dhaoine in iostas éigeandala agus i soláthar

Fomhair le freastal iomlán de bhreis agus 1400. Ina

páistí go bhfuil siblín le riachtanais breise acu

2020, Tacú le Teaghlaigh, Foghlaim á Roinnt, ar

Fheabhas sa Rialtas Áitiúil ó Chambers Ireland sa

LEGO a úsáid mar idirghabháil teiripeach chun
ionchuimsiú sóisialta a chur chun cinn

DEIS, agus troscán agus fearas chun Cúinne

Sraith seimineár gréasáin le Teiripeoir Saothair An
Dr. Dorothy Armstrong

chatagóir ‘Seirbhís Leabharlainne is Fearr’. Chuir an
clár seo traenail agus tacaíocht ar fáil d-oibreoirí



Cúrsaí Lámh – Modúl 1

leochaileacha i gCill Dara.



Bí Gníomhach le h-Uathachas (Clár Traenála NSU)



Seimineáir gréasáin teiripe urlabhra agus theanga



Cainteanna faoi teiripe ceoil



Seimineár le Cúramóirí Clainne Éireann

tosaigh a bhí i ngleic le daoine agus clanna

Beatha; Fás; Ceannaireacht
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Bímís ag caint faoi Tuismitheoireacht
Leanadh leis an clár bliaintiúil ‘Bímís ag caint faoi

Tuismitheoireacht’ ar-líne thar 2021. Bhí 48 imeacht,
ina measc teanga comharthaíochta do naíonáin,
reifléacseolaíocht do leanaí agus lapadáín,

cainteanna agus chúrsáí do thuismitheoirí déagóirí.
D’fhreastail 958 ar an gclár tuismitheoireachta.

Éire Sláintiúil ag do Leabharlann
Eagraíodh sraith de chainteanna folláine ar-líne
le mean-scoileanna áitiúla i gcomhcheangal le
Comhpháirtíocht Spóirt Chill Dara. Eagraíodh
iomlán de 14 imeacht, le 1,740 freastalaí.

Clár Aoisbháúil – Ambasadóirí Digiteacha
Chuaigh Éire Aoisbháúil i bpáirtíocht le Aonad

Forbartha GBCC chun tacú le daoine breacaosta
chun teacht ar áiseanna leabharlainne ar-líne
trí Zoom agus guthán. Thug 14 ball foirne ó

Leabharlanna Chill Dara teagasc do 132 traenálaí
thar Chill Dara, ag cabhrú leo chun teagmháil a

dhéanamh le daoine eile agus feabhas a chur ar a
scileanna litearthachta digiteacha.

Clár Aoisbháúil Leabharlanna Chill Dara
Cuireann Clár Aoisbháúil Leabharlanna Chill

Dara Clár Aoisbháúil d’imeachtai ar siúl gach

bliain i bhfoirm ceardlanna agus cainteanna do
dhaoine breacaosta sa phobal. Eagraíodh ocht

gceardlann déag taobh amuigh agus ar-líne, ina

measc fíodóireacht, gallúnach a dhéanamh agus
péinéireacht uiscedhata, le iomlán de 105 páirtí.
Le maoiniú deontais, bhí Leabharlanna An Náis,
Léim an Bhradáín agus Dhroichead Nua in ann

suntasáin, agus boird agus cathaoireacha aonair, a
Images T-B: Social media banner for ‘Let’s Talk About Parenting’
programme; Sensory pods at Leixlip town library; Archival
materials donated from Drummin House

cheannach chun na h-imeachtaí a óstáil faoin aer.

Suíomh Gréasáin Leabharlainne nua
Láinseáil an Serbhís Leabharlainne suíomh gréasáin
floscach nua i 2021. Is suíomh dá-theangach é,

le ardréim á thabhairt don Ghaeilge. Cruthaíodh
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na leathanaigh ar an suíomh gréasáin nua a

bhaineann le Staidéir Áitiula, Ginealaíocht agus
Cartlanna le bun-fhoinsí agus ábhar digitithe
curtha leo. Áirítear le seo treoracha nua chun
taighde a dhéanamh ar sinsir míleata agus

Tionscadail Chaipitil

póilineacha. Cuireadh rannóg nua, a bhaineann le
Deich mBliana na gCuimhneachán Chill Dara, leis
freisin.

Cochaill Céadfacha
Ceannaíodh cochaill céadfacha do Leabharlanna

Léim an Bhradáin agus Bhaile Chill Dara. Dearadh
na cochaill geala agus dathúla seo go sonrach
chun bualadh le riachtanais daoine go bhfuil

dúshláin maidir le tacaíocht céadfach a phróiseail,
nó bunaithe ar imní, ag cur isteach orthu.

Mionsonraí Chomhairle Contae Chill Dara
1899 - 1938
Mar chuid de Clár Deich mBliana na

gCuimhneachán Chill Dara, rinneadh mionsonraí

Chonhairle Contae Chill Dara ó 1899 suas go 1939
a dhigitiú, agus tá said ar fáil anois, le feiceail, le
h-íoslodáíl agus le chuardú le eachairfhocail ar
suíomh gréasáin nua na leabharlainne.

Ábhar Cartlainne deonaithe ó Teach na
Dromainne
Fuair Rannóg Staidéir Áitiula, Ginealais agus
Cartlanna Chomhairle Contae Chill Dara

Leabharlann & Ionad Culturtha an Náis
Tá forbairt Leabharlainne agus Ionaid

Culturtha i Halla Bhaile stairiúil An Náis

idir láimhe. Beidh costas de €5.9m ar an

dtionscadal, le dearadh, tógáil, feistiú agus
cnuasaigh leabharlainne a cheannach

san áireamh. Fuarthas 75% den mhaoiniú

ón CAFU. Táthar ag suil le data oscailte go
déanach i bhFomhair 2022.

Leabharlann Claonadh
Tá Foireann Deartha, Ailitrí agus Seirbhís
na Leabharlainne ag obair faoi láthair

ar líníochtaí mar ullmhú don phróiseas
Pleanála Cuid 8 i 2022.

seiceadóirí eastáit Grattan de Courcy Wheeler,

Leabharlann an Chontae, Cartlanna,
Staidéir Áitiúla agus Ionad Cultúrtha

ghlanú agus breithmheas, déanfar é a chatalogú

Fuair an Tionscadal Chaipitil seo maoiniú

do thaighdeoirí ar choinne. San ábhar tá raon

Uirbeach (CAFU) faoi maoiniú Chatagóir

déag, a bhaineann le clann Neale, de Chumann

Sibhialta Dhroichead Nua. Ceapadh Ailtirí

Christín, agus roinnt a bhaineann le chlann de

bhfoireann deartha, agus tá said ag obair

bronntanas substaintiúil d’ábhar cartlainne ó

ó Teach na Dromainne, nach maireann. Tar éis
ag cartlannaí an chontae agus beidh sé ar fáil

ón gCiste Athnuachan agus Forbartha

suntasach de pháipéirí ón octhú agu naoiú aois

2 mar chuid de Cheathrú Cultúrtha agus

na gCarad, ó Teach Newington agus Teach Bhaile

Metropolitan Workshop mar cheannaraí don

Courcy Wheeler.

faoi láthair le Seirbhís na Leabharlainne

agus Ríocht Poiblí ar líníochtaí mar ullmhú
don phróiseas Pleanála Cuid 8 i 2022.

Beatha; Fás; Ceannaireacht
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Culture Night 2021. Photograph: Maxwells

Chill Dara

Ealaíona & Cultúr

Buaicphointí
2021

Oíche an Chultúir

proifisiúnta áitiúla, agus baill foirne tacíochta eile

D’éascaigh Comhairle Contae Chill Dara Oíche

agus cultúrtha i gContae Chill Dara. Soláthraíodh

2021, tharla 66 imeacht (8 ar-líne, 5 go pearsanta,

ar-líne, idir Deireadh Fomhair agus Nollaig 2021.

iomlán de 6,443, agus 46 ealaíontóir / cleachtóir

Na h-Ealaíona, Sláinte agus Follaine

an Chultúir De hAoine 17ú Meán Fomhair 2021. I

atá ag obair sna h-earnála ealaíona beo trachtála
cláir d’imeachtaí beo, idir go pearsanta agus

3 hibrid) i 55 ionad thar an chontae. Bhí freastal
cruthaitheach páirteach sa chlár a sholáthar.

Scéim Cláir Léirithe Áitiúil Beo Chill Dara,
Céimeanna 1 agus 2

Soláthraíodh an clár ‘Making MAC’, a rinne scrudú ar
Chnuasach Ealaíona Bardasach Chill Dara, ar-líne
go 5 teach altranais agus do bhaill den phobal, le
breis agus 60 páirteach ann.

Rinne Seirbhís Ealaíon Chomhairle Contae Chill

Dara bainistiú ar dhá glaoch oscailte ar iarratais
do Scéim Cláir Léirithe Áitiúil Beo Chill Dara,

Céimeanna 1 agus 2. Tá sé mar aidhm sa scéim,

atá á maoniú tríd an Roinn Turasóireachta, Cultúir,
Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, tacaíocht

a thabhairt do dheiseanna fostaíochta a chruthú

Deontais Achta Ealaíona Chill Dara 2021
Bronnadh 53 deontais Achta Ealaíona ar

ealaíontóirí, eagraíochtaí, grúpaí pobail, grúpaí óige
agus scoileanna, thar 18 deis deontais éagsulá.

do ealaíontóirí, ceoltóirí, taibheoirí, dearthóirí,

teicneoirí, criú agus innealtóirí soilsithe agus fuaime
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Ionad Ealaíon Bhruach na hAbhann

Meantóireacht agus Tacaíocht d’Ealaíontóirí

Is ionad ealaíon an chontae é Ionad Ealaíon

I 2021, ghlac seasca ealaíontóir páirt i seimineáir

agus a mhaoiniú ag an Chomhairle Ealaíon agus

Éireann. Tacaíodh le dhá scríbhneoir trí Scéim

Bhruach na hAbhann, lonnaithe I nDroichead Nua,
Comhairle Contae Chill Dara.

I 2021, in Ionad Ealaíon Bhruach na hAbhann:


Léiríodh 120 imeacht beo, ina measc imeachtaí

drámaíochta, ceoil, liteartha agus clainne, agus
150 imeacht ar-líne (le linn dúnadh / srianta

Macnaimh, agus chuaigh rinceoir amháin i ngleic
le clár Ealaíontóra Rince Cónaithe (ag obair le 4
comh-oibreoir cruthaitheacha).

Tá Seirbhís Leabharlainne agus Ealaíon Chomhairle

Léiriodh sé amharc-thaispeántas ealaion, ina

Ealaíontóir Éiritheach

Contae Chill Dara i bpairtíocht le Rannóg na

Béarla in Ollscoil Maigh Nuad ó 2015 i leith, sa

chlár scríbhneora cónaithe, atá dírithe chun tacú
le scríbhneoirí sa phobal, agus chun ealaíontóirí

saoithiúla a chur i dteagmháíl le mic léinn agus an

Rinneadh léiriú / comh-léiriú ar dha thuras

pobal mór. Dob iad Ryan Dennis agus Oisín Fagan

Wings agus Pure Mental le Keith Walsh & Janet

scríbhneoir lonnaithe i gcampas Ollscoile Maigh

náisiúnta - A Very Old Man with Enormous

na scríbhneoirí cónaithe do 2021/2022. Tá an dá

Moran

Nuad don bhliain acadúil 2021/2022. Bhí baint acu

Soláthraíodh clár cuimsitheach do scoileanna,
le clár idirghníomhach Clár Bán san

áireamh. Ghlac 6,000 dalta bunscoile agus
iar-bhunscoile pairt iontu


Cóitseála Feidhmiúcháin agus Taighde agus

Bhruach na hAbhann

a fuair an Deontas Sparántacha d’Amharc-



proifisiúnach cruthaitheacha i ngleic le deiseanna

Scríbhneoirí Cónaithe

measc Beneath | Beofhód le Shane Hynan,



Meantóireachta Focal Éireann. Chuaigh sé

Covid) ina measc ceardlanna, imeachtaí
clainne agus ceol beo ar sruth ó stáitse



agus ceardlanna ar-líne le Amharc-Ealaíontóirí

Óstáileadh cláir for-rochtana agus páirtíochta
lasmuigh, ina measc GROOVE, léirithe do

phaisti agus daoine le riachtanais casta ag

Scoil Mharcais, Droichead Nua, agus clár ‘Gach

le Féile Léitheoirí Chill Dara i mí Dheireadh Fomhair.

Music Generation Chill Dara
Chuaigh Music Generation Chill Dara i ngleic le 887

páiste i mbunscoileanna, 24 in iar-bhunscoileanna,
75 i gcláir neamh-scoile agus 47 i gcláreagrú ceoil
aonuaire, thar na 5 Ceantar Bardasacha.

Páiste ina Léitheoir’ ag Leabhair Leanaí Éireann,
chun ceardlanna agus leabharlann a chur ar
fáil d’Ionad Soláthair Díreach Eyre Powell


Cuireadh fócas ar Forbairt Ealaíontóra

thar na bliana, le clár cónaithe (ag dul ó

cónaitheachtaí il-bhliana go Cónaitheachtaí

Forbartha gearrthéarma), sparantachtaí agus
coimisiúin

Beatha; Fás; Ceannaireacht
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Deich mBliana na gCuimhneachán

Buaicphointí Cláir 2021
Chuir Coiste Deich mBliana na gComóradh Céad Bliain fócas arís ar chlár
éagsúil d’imeachtaí a sholáthar thar na bliana. Tháinig an Coiste le chéile trí
Teams ar chúig ocáid i 2021. Tá ionadaíocht ó gach Ceantar Bardasach ar
an gCoiste, agus An Clr. Pádraig McEvoy mar Chathaoirleach air. De bharr na
paindéime leanúnach, agus na treoirlíne sláinte poiblí, aistríodh an chuid is mó
de na h-imeachtaí go formáíd digiteach nó ar-líne.

Digitiú ar Leabhair Miontuairiscí Chomhairle
Contae Chill Dara (1899-1939)

Seimineár Bliaintiúil Sheáin Ui Dhubhuí ar-líne i

Rinneadh digitiú ar na leabhair miontuairiscí

Gillis ag caint faoin ionsaí ar Teach an Custaim faoi

Meán Fomhair, le Frances Christ i Nua Eabhrach ag

caint faoin bhFínín John Kenny ó Cill Chóca, agus Liz

stairiúla faoi cruinnithe oifigiúla Chomhairle

samhradh 1921.

ar fáil ar-líne iad trí suíomh gréasáin Seirbhíse na

Leabharlainne go déanach i 2021. Tá stór faisnéise

Tacú le Grúpaí Staire Áitiúla agus le
Scoileanna

Chontae Chill Dara, agus anois tá siad ar fáil gan

Earcaíodh comh-ordaitheoir clár staire digitiche

Contae Chill Dara ó 1899 go 1939, agus cuireadh

iontu faoi stair sóisialta, eacnamaíoch agus poilitiúil
srian do chách. Rinneadh digitiú agus caomhnú
freisiin ar abhair eile

ar chonradh sé-mhí sa chéad leath de 2021. Rinne
an duine seo comh-ordú ar imeachtaí digiteacha

Deich mBliana na gCuimhneachán, agus d’oibrigh

Foilseacháin

sé ar grúpaí staire áitiúla i gCill Dara a éascú

Thug Coiste Deich mBliana na gCuimhneachán

na gCuimhneachán Chill Dara freisin le bheith ag

a léiriú i 2021, ina measc Amlíne do Chogadh na

Chomh maith le seo, tugadh cabhair agus léirithe

Mairbh an Chéad Cogadh Domhanda ó Chontae

áitiúla thar na bliana.

curtha le chéile agus curtha in eagar ag foireann

Tacú le Ealaíontóirí agus Pobail
Cruithitheacha

chun Zoom a úsáid. Lean Coiste Deich mBliana

tacaíocht do roinnt d’fhoilseacháin staire áitiúla

obair le grúpaí staire áitiúla thar Chontae Chill Dara.

Saoirse i gContae Chill Dara, Cuimhneachán:

ar-líne do scoileanna áitiúla agus do ghrúpaí staire

Chill Dara (foilseachán leagáideach tabhachtach,
na Leabharlainne), Luíochán Steach Cuimne, Cill

Droichid, 2 Iúil 1921 agus Dánta le Thomas Behan.

Le tacáiocht ón Roinn Turasóireachta, Cultúir,

5ú Seimineár Míleata na hÉireann agus
Seimineár Sheáin Ui Dhubhuí

Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, tugadh tacú

Tharla an 5ú Seimineár Míleata na hÉireann i

líníochtaí ealaíonta agus tionscadail eile.

do roinnt tionscadail ealíonta agus cruithitheacha,
ina measc fís faisnéise, sraith podchraoltaí,

Meitheamh 2021 le meascán de físeanna réamhthaifeadta le stairí áitiúla agus cainteanna beo
ar Zoom le roinnt de staraithe mór le rá. Tharla
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Images Clockwise: Hill of Allen Ambush; Front Cover scan of Thomas
Behan Poems; Digitised Minute Books; Banner promoting the Irish
Military Seminar 2021; World War 1 Book front cover scan
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Cónaitheacht Taighde Rince Chill Dara
Lean cóiréagrafaí agus ealaíontóir rince Philippa

Creat-Chomhaontaithe le h-Eagraíochtaí a
Maoinítear go Rialta

Donnellan le Cónaitheacht Taighde Rince, le

Le aird ar dea-chleachtas, d’eagraigh an

BODY OF WORK, scrúdaíonn an tionscadail taighde

h-Eagraíochtaí a Maoinítear go Rialta (EMR) sa

le pobail éagsúla i gCill Dara agus níos fuide

Chomhairle Contae Chill Dara leis an Chomhairle

Philippa teagmháil le pobail sa chontae, ina

Amharclann Óige Chill Dara,

Sadhbh O’Sullivan agus Sharon Murphy ó Chill

Amharclann Óige Play Acting, Amharclann Óige na

tacaíocht ó Seirbhís Ealaíon Chill Dara. Dar teideal

Seirbhís Ealaíon Creat-Chomhaontaithe lena

nua gluaiseachta téamaí oibre trí teagmháíl

chontae, ag leanúint ar Chreat-Comhaontú

amach. Trí théamaí éagsula dá saothar, rinne

Ealaíon 2018-2025. Rinneadh comhaontaithe le

measc baill aitiúla ó Airtríteas Éireann, ceoltóirí
Dara, ealaíontóir / scannanóir John Conway,

amharc-ealaíontóir Katherina Hughes agus baill ó
Amharclann Óige na Gríse.

Gríse, Amharclann Run of the Mill, Cheolfhoireann
Chontae Chill Dara, Ionad Ealáion Bhaile Átha Í,

Amharclann an Móta, agus Stúideo Prionta Laighin.

Ionaid Cruthaitheachta Bhaile Átha Í

Éire Ildánach

D’fhógraigh An Seirbhis Ealaíon iarratas ratúil

Lean Foireann Éire Ildánach Chill Dara leis an

don Chomhairle Ealaíon ar maoiniú de €450,000
don chlár ‘Ionaid Cruthaitheachta Bhaile Átha Í’,

tionscnamh nua 3-bhliana chun clár a fhorbairt

chun potéinseal cruthaitheach an bhaile agus a
phurláin a mheadú.

straitéis 5-bliana a fheidhmiú, trí sparántachtaí a

bhronnadh agus tionscadail a sholáthar. Bronnadh
17 sparántacht cruthaitheacha, le 48 imeacht

agus 15,883 teagmháil. Fuarthas maoiniú breise
de €26,180 don tionscadal ‘Cruthaitheacht i
mbreacaois’.

Ealáíoná á Chothú: Dámhachtain um
Fheabhas sa Rialtas Áitiúil

Uasoiliúint do Dhaoine Cruthaitheacha

Bronnadh dámhachtain ‘Ealaíona á Chothú’ ar

Mar chuid de Chlár Éire Ildánach Chill Dara,

Comhairle Contae Chill Dara, tríd an Seirbhís

Ealaíon, don Tionscadal Leabhar Nótaí Covid.

Bhí ‘Tionscadal Leabhar Nótaí Covid’ dírithe ar

dhaoine breacaosta agus daoine ag cocúnú i

gCill Dara. I Márta 202 seachaid Seirbhís Ealaíon
Chill Dara breis agus 140 leabhar nótaí muilscín

do theaghlaigh thar an chontae, agus speagadh
páirtithe chun a machnaimh, ealaíontóireacht

d’éascaigh ealaíontóir / béaloideasóir Michael

Fortune ‘‘Digital Folklore and Stories: CAPTURING
THE ORDINARY’, sraith 6-seisiún de cheardlanna

ar-líne faoi teicnící nua chun daoine agus ionaid
a thaifead agus chun físeanna ghearra a chur in
eagar.

agus scéalta a roinnt thar an dianghlasáil, le

Clár Cruinnithe na nÓg

chartlann buan do Chomhairle Chill Dara ar

D’eagraigh Foireann Éire Ildánach Chill Dara Clár

an-phearsanta dianghlasála, chomh maith le

óga i Meitheamh 2021, le 10 imeacht agus 3,869

cuspóir go mbeadh na dialanna mar chuid de
deireadh thiar. Chláraigh na leabhair nótaí eispéiris

Cruinnithe na nÓg, clár cruthaitheachta do dhaoine

nuacht náisiúnta agus idirnáisiúnta, agus taifead

teagmháil ar-líne.

den am neamhchoitianta seo á chruthú do na
glúnta amach romhainn.
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MERITS Innovation Thinkspace Hub, Naas

Fiontar agus Forbairt

Eacnamaíoch

Cuimsíonn Aonad Tacaíochta Gnó Chomhairle Contae Chill Dara an t-Oifig Fiontar Áitiúil agus an
Fhoireann Forbartha Eacnamaíoch. Oibríonn an t-Aonad mar ‘ionad ilfhreastail’ chun tacaíocht agus
seirbhísi a chur ar fáil chun micrea- agus mion-ghnólachtaí a thosnú, a fhás agus a fhorbairt i gCill Dara.
Tá sé mar aidhm straitéiseach ag Comhairle Contae Chill Dara poitéinseal Chill Dara agus a gnólachtaí
a uasmhéadú chun núáil, infheistiú, cur chun cinn agus fás agus fostaíocht a choimeád thar ár gcontae
agus thar ár bpobal. Oibríonn an t-Aonad Tacaíochta Gnó chun fás agus ghníomhaíocht eacnamaíoch a
éascú agus chun caighdeán beatha ard a chur ar fáil d’ár saoránaigh.

Iarratais ar Maoiniú a Bhronnadh ó Eanair go Nollaig 2021
Sórt

Líon na nGnóthas

Méid a Fuarthas

Deontas Forbartha Líonra

119

€221,578.31

Deontas Aghaidhe Siopa

78

€144,504

126

€387,272

18

€28,496

54

€1,017,039

3

€214,725

Deontas do Suíochánra agus Fearas Amuigh
Deontas Margaíochta Easpórtála
Deontais Tosaigh / Méadaithe / Prímeála /
Margaíochta Easpórtála
Ciste Aclaí Nuálaíochta

Scéim Feabhsaithe Athnuachana SráidDreacha i mBailte agus Sráidbhailte 2021

Suíochánra agus Fearas Amuigh do Gnóthais
Turasóireachta agus Fáilteachais

Feabhsaítear timpeallacht sráid-dreacha na

Tugadh tacaíocht do 126 gnóthas turasóireachta

thacú chun aghaidheanna a bhfoirgneamh aonair

costas fearais chun suíochánra breise a sholáthar

mbailte trí úinéirí réadmhaoine a spreagadh agus a
a fheabhsú.

Láthair

agus chun na gnóthais aonair neamhspeách seo
a éascú chun méadú a chur ar a n-acmhainn

Lion na

n-iarratas

itheacháin amuigh do samhradh 2021.

Clár ‘Glas go Micrea’

Mainistir Eimhín

4

Ráth Iomgháin

2

Is féidir le gnóthais i gContae Chill Dara leas a

Na Solláin

3

ar luach de €1,800 – deis uathúil chun astaíochtaí

Béal Átha an Tuair

1

suntasacha a dhéanamh ar fuinneamh, dramhaíl,

Iomlán

46

agus fáilteachais aonair i gCill Dara chun dul le

10

bhaint as chostas sainchomhairleoireachta dha lá,
díobhalacha a laghdú agus chun coigiltis

uisce agus nithe eile tríd an gclar seo. Bhain 85
cliant leas as an clár ‘Glas go Micrea’ i 2021.
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Tabharfaidh aghaidheanna siopaí
slachtmhara mothú níos saibhre do bhaile,
cuirfidh said feabhas ar a íomhá agus cuirfidh
said le tuiscint níos láidre ar a fhéiniúlacht.
Sonya Kavanagh, Príomh-Fheidhmeannach Eatramhach, Comhairle Contae Chill Dara

Images T-B: Kildare County Council Launches Retail Enhancement Supports Scheme; co-working innovation spaces used by the K-Hub
Network

Beatha; Fás; Ceannaireacht
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MERITS Innovation Thinkspace Hub, Naas

Clár ‘Caol go Micrea’
Leiríonn an clár traenála coincheapa caol do

ghnóthais páirteacha Bhain 61 cliant leas as an clár
‘CAOL’ i 2021.

Cláir Traenála
Soláthraíonn OFÁ Chill Dara raon leathan de

Tugadh céim deartha deiridh don tionscadal chun

críche. Cuireadh críoch le próiseas réamh-cháilithe
do conraitheoirí i nDeireadh Fomhair.

Straitéis Moil Chill Dara

chláir traenála, ar ard-chaighdeán, dírithe chun

Cheap Comhairle Chill Dara sainchomhairleoir,

n-áirítear margaíocht digiteach, airgeadas agus

fhorbairt a dhéanfadh píosa criticiúil anailíse don

Ghnó Féin’ i 2021. Bhain iomlán de 4,202 cliant leas

chun a chur chuige agus a straitéis forbartha moil

teacht ar riachtanais gnó faoi leith, i réimsí lena

PMG Consult, i mí Iúil 2021 chun straitéis moil a

TF. Chríochnaigh 466 duine aonair clár ‘Tosaigh do

chontae chun a fhás sa todhchaí a chinntiú agus

as cláir traenála OFÁ Chill Dara i 2021.

a ailíniú le polasaí réigiúnach agus náisiúnta.

SMNRLO – Ionad Nuálaíochta agus Cothaithe

Líonra Mol-K

Tá SMNRLO infeidhme go h-iomlán, ag comh-oibriú

Á óstáil ag Comhairle Contae Chill Dara, spás

thonóntaí. Tá na h-áiseanna comhdhála a n-úsaid

nuálaíochta ina bhíodh na h-úinéirí/bainisteoirí ag

le OFÁ agus Fiontar Éireann maidir le tacaiocht do

poiblí agus príobháideach comh-oibrithe agus

faoi láthair ag cliaint seachtracha.

teacht le chéile, agus inar eagraigh siad líonra

Ionad Náisiúnta Nuálaíochta Eachaí

Mol-K. Giarálann an líonra barainneachtaí scála

Cuireadh crioch le obair tógála i nDeireadh Fomhair
2021 agus tá comhlachtaí teicniúla eachaí tar éis
lonnú san INNE.
48

Mol Inniúlachta Bia, Deoch agus Scileanna
Bhaile Átha Í

maidir le taighde, comh-oibriú, traenáil agus

iarratais ar maoiniú, agus tá sé á thacú ag an
rannóg forbartha eacnamaíoch i gComhairle
Contae Chill Dara.
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National Equine Innovation Centre at the Irish National Stud in Kildare town

Comhdháil Nuálaíochta - Rath i Mion-Ghnó a
Spreagadh trí Nuálaíocht
I Meán Fomhair 2021, d’óstáil OFÁ Chill Dara an

Comhdháil Nuálaíochta Náisiúnta do bhreis agus 85
cliant. Tugadh deis uathúil go ghnóthais a fud na

tíre feabhas a chur ar a n- iomaíochas, mar chuid de

thionscadal níos fuide chun cabhrú le mion-ghnóthais
chun maoiniú a fháil do tionscadail taighde agus
nuálachais.

R-Thairscintí agus Tairscintiú
I nDeireadh Fomhair, bhí roinnt de ghnóthais ó Chill
Dara páirteach i gclár tosaigh faoi soláthar poiblí

agus na próisis a bhaineann leis. Chuir an ceardlann

idirghníomhach ar-líne ar chumas rannpháirtithe dul i
ngleic le spás na h-earnála poiblí, agus tuiscint a fháíl
faoi chonas tairscintí éifeachtacha a chur isteach le
haghaidh deiseanna san earnáil poiblí.

Images T-B: Banner promoting the National Innovation
Conference 2021; Zoom event held as part of the National
Innovation Conference 2021,

Beatha; Fás; Ceannaireacht
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Straitéis Eacnamaíoch Chill Dara 2025
I mí Iúil, láinseáil Comhairle Contae Chill Dara

Straitéis Eacnamaíoch Chill Dara 2025. Leagann

an straitéis síos clár uaillmhianach chun forbairtí ar
ard-chaighdeán a chur chun cinn i ngach réimse,

lena n-áirítear an geilleagar, an timpeallacht agus

Na

h-uimhreacha

slí maireachtála agus folláine an phobail, agus

féachaint chuige go bhfuil agus go bhfanfadh Cill

Dara mar ionad den scoth le haghaidh fiontar gnó.

Tacaíochtaí Ghnó Covid 19


Ath-thosnú Gnó 2021



Scéim Cúnaimh Covid do Mion-Ghnóthais
(SCCMG)



Iasacht Ghnó IAA Covid 19



Siopadóireacht Chontae Chill Dara



Scéim Deontais d’Aghaidheanna Siopa Chill
Dara



Meantóireacht Straitéiseach den Scoth



Treoiriú maidir le Sláinte agus Sábháilteacht



Bainistiú ar Fostaithe i gcomhréir leis an Rialtas



Ath-Dhearadh ar ghnóthais le haghaidh
Scaradh Fisiciúil

398

Iarratais ar maoiniú a
bhronnadh

4,202

Cliaint a bhain leas as cláir
traenála an OFÁ

85

Cover of the Kildare Economic Strategy report
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Cliaint OFÁ Chill Dara ag
Comhdháil Náisiúnta
Nuálaíochta

Firecastle under the shadow of St Brigids Cathedral in Market Square, Kildare town

Beatha; Fás; Ceannaireacht
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Acmhainní

Daonna

I measc bun-ghníomaíochtaí na Rannóige Acmhainní Daonna tá earcaíocht, traenáil
agus forbairt foirne, leas foirne, caidreamh tionsclaíoch agus aoisliúntas. Mar a tharla i
2020, rinneadh athruithe ar ghníomaíochtaí na rannóige i 2021 de bharr na paindéime.
Bhain formhór na n-athruithe le bainistíocht ar athruithe i socruithe oibre de réir
comhairle sláinte poiblí, tacaíocht don bhfoireann agus bainistiú ar neamhláithreachtaí
a bhain le Covid-19.
Earcaíocht

Traenáil agus Forbairt

Rinne an rannóg Acmhainní Daonna próiseáil ar

I 2021, fuair nó chríochnaigh 958 ball foirne traenáil,

na bliana. Fuarthas 687 iarratas – 463 ó fhir agus

isteach Metacompliance, córas traenála ar-líne

iarratais maidir le 42 comórtas a reáchtáladh le linn
244 ó mhná.

le iomlán de 3642 lá traenála á sholáthar. Tugadh
le haghaidh gnáth-traenáil féin-dhírithe. I 2021,
áiríodh le seo traenáil i gcibearshlándáil agus

Mar thoradh ar na comórtais a reáchtáladh le

cosaint sonraí.

iarratasóir cáilithe agus cuireadh ar painéil iad. Fir

Solathraíodh an líon ba mhó de chúrsaí i scileanna

an Rannóg Acmhainní Daonna bainistiú freisin

scileanna cúirte, cibearshlándáil agus cosaint

haghaidh na bpost seo, measadh go raibh 223

a bhí i 146 acu sin agus mná a bhí i 77 acu. Rinne
ar an bpróiseas earcaíochta do 92 ball nua san

eagraíocht agus do 95 fostai a d’éirigh as oibre nó
a d’imigh ar scor ón eagraíocht.

Líon Foirne 2021

gnó, lena n-áirítear traenáil i CBFF, rialtas áitiúil,

sonraí. D’fhan traenáil i Sláinte agus Sábháilteacht
mar phríomh-aidhm don eagraíocht; i measc
na cúrsaí gur tugadh tosaíocht dóibh bhí Pas

Sábháilte, TIG Tiománaí, Láimhsiú Sábháilte agus
Cosaint Leanaí.

Catagóir

Líon

Coibhéis
Lánaimseartha

Cléireachas / Riarachán

486

458

Lucht Bainistíochta

7

7

Nach den Roinn CP&RA iad

9

6

Oibrithe Lasmuigh

353

291

Gairmiúil / Teicniúil

232

227

Comhraiceoirí Dóiteáin Coimeádta

61

40

Comhraiceoirí Dóiteáin Coimeádta
(Fostaithe ag ÚÁ)

2

1

1,150

1,030

Iomlán

Beatha; Fás; Ceannaireacht
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Leanann an eagraiocht le tacaíocht a thabhairt

Clár Cúnaimh d’Fhostaithe (CCF)

Scéim Cúnaimh, le tacaíocht a thabhairt do 28 ball

Lean Spectrum Life le Clár Cúnaimh d’Fhostaithe

do dheiseanna oideachas don bhfoireann, tríd an
foirne chun cúrsaí tríú-leibhéil a chríochnú.

Chomhairle Contae Chill Dara a sholáthar. Chuaigh
60 ball foirne i ngleic leis an gclár le haghaidh

Sa chairt thíos léirítear líon na bhfoirne a

cúnaimh i 2021, le haghaidh tacaíocht ar ghuthán

iolraí de chúrsaí á críochnú ag iolraí de bhaill foirne)

le seo, tá raon leathan faisnéise ar airgeadas,

chríochnaigh cúrsaí thar 12 bun-chatagóir (agus

nó seisiúin comhairlaithe pearsanta. Chomh maith
sláinte agus folláine, aireachas agus sláinte le fáil
tríd an aip nó ar-líne. I 2021, chomh maith le seo,

Catagóir
Agresso
Scileanna Gnó
Seirbhís do Chustaiméirí
Bainistíocht Airgeadais

Líon Foirne
15

18

Teicneolaíocht Faisnéise

196
895

Scileanna Bainistíochta
Maoirseachta

72

Scéim Cúnaimh
Oideachais

28

Seimineáir agus
Comhdhálacha

145

Scileanna Teicniúla
Iomlán

CFF, agus e ar fáil don bhfoireann go léir.

4

936

Leas Foirne

suíomh ina n-ionad oibre. Soláthraiodh seo tríd an

1897

Sláinte agus
Sábháilteacht

Reachtaíocht agus
Smacht Rialála

fuair 123 ball foirne vacsaíniú in aghaidh an fhliú ar

39
378
4623

Na

h-uimhreacha

42

Comórtais

687
Iarratais a
fuarthas

1,150
Baill Foirne

4,623
Cúrsaí
críochnaithe

54
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Pleanáil & Forbairt

Straitéiseach

Féachann an t-Údarás Pleanála chun riachtanais sóisialta agus eacnamaíocha
an chontae a éascú agus inbhuanaitheacht, ionchuimsiú sóisialta, comhionannas
agus caighdeán na beatha inár bpobail a chur chun cinn. Tá ról ríthabhachtach ag
na rannóga Pleanála ar Aghaidh, Bainistíochta Forbartha agus Forfheidhmithe chun
an aidhm seo a thabhairt chun críche agus forbairt an chontae a chur chun cinn ag
leibhéil áitiúil, réigiúnach agus náisiúnta, i slí atá ionchuimsitheach go sóisialta, agus
inbhuanaithe. Déantar forbairt sa chontae a spreagadh agus a threorú ag an bPlean
Forbartha Contae agus Pleananna Ceantair Áitiula, trí criosú úsáide talún, polasaithe,
cuspóirí, caighdeáin agus treoirlínte.County Development Plan (CDP)

Plean Forbartha an
Chontae (PFC)
Cuireadh Dréacht-Phlean Forbartha an Chontae

Pleananna Ceantair
Áitiúla (PCÁ)

Molta 2023-2029 faoi bhráid na gcomhaltaí

An Nás

ann: Imleabhar 1 (Ráiteas Scríofa), Imleabhar 2

Glacadh le Plean Ceantair Áitiúil An Náis ag crinniú

acu). Áirítear le na h-aguisíní (ach níl siad seo

Deireadh Fomhair agus tháinig sé i bhfeidhm ar 01

tofa ar 17ú Nollaig 2021. Tá trí priomh-pháirt

(Pleananna Lonnaíochta) agus na h-Aguisíní (12

speisialta de Chomhairle Contae Chill Dara ar 21ú

amháin i gceist):

Nollaig 2021.



Riachtanais Tithíochta agus Measúnú ar
Éileamh



Straitéis maidir le Spás Oscailte agus Áineas
(ullmhaithe i gcomh-oibriú le Rannóg na
bPáirceanna agus Áineasa)

Baile Átha Í
Glacadh le Plean Ceantair Áitiúil Bhaile Átha í ag

crinniú de Cheantar Bardasach Bhaile Átha Í i mí

Iúil agus tháinig sé i bhfeidhm ar 13ú Meán Fomhair
2021.



Straitéis Fuinnimh Gaoithe



Treoir Deartha do Thithe Tuaithe

Maigh Nuad



Cúntas ar Tithíocht Tuaithe (ullmhaithe i

Tá obair chúlra do PCÁ Maigh Nuad idir láimhe

gcomh-oibriú le IBTUÉ)


Modheolaíocht Bun-Straitéise ( le Cúntas
Críochnaithe Tithíochta Chill Dara san
áireamh)



Sraith Straitéisí Dlúis Áitreabh Tuaithe Aonair

faoi láthair, le measúnaithe timpeallachta agus

infreastrúchtúrtha éagsúla á ullmhú chun faisnéis a
chur leis an dréacht sin.

Baile Chill Dara
Tá obair chúlra do PCÁ Bhaile Chill Dara idir láimhe
faoi láthair, le measúnaithe timpeallachta agus

infreastrúchtúrtha éagsúla á ullmhú chun faisnéis a
chur leis an dréacht sin.
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Tionscadail Straitéiseacha agus Ríocht Phoiblí
Le linn 2021, d’éirigh leis an bhFoireann Tionscadail Straitéiseacha agus Ríocht Phoiblí an maoiniú seo
leanas a fháil:

Maoiniú a
bhronnadh

Costas
Iomlán an
Tionscadail

€8,300

€97,000

€200,000

€250,000

Na Solláin

Scrúdú Sláinte
agus Máistirphlean
Athnuachana Baile a
Ullmhú

€63,000

€70,000

Scéim
Athchóirithe
do Bhailte
agus
Sráidbhailte

Baile Átha Í

Uasghrádú ar
áiseanna ag Ionad
Fiontair Pobail Bhaile
Átha Í chun feabhas
a chur ar Pointe Naisc
Leathanbhanda,
pointí deasca
shealaíochta a
shuiteáil, athchóiriú
a dhéanamh ar an
bhfoirgneamh agus
méadú a dhéanamh
ar líon na ndaoine ag
obair ó Ionad Fiontair
Pobail Bhaile Átha Í

€89,536

€99,487

Ciste
Athnuachan
agus
Forbartha
Uirbeach

Maigh Nuad

Máistirphlean
Athnuachana Baile a
fhorbairt

€1,908,750

€2,545,000

An Nás

Máistirphlean
Athnuachana Baile a
fhorbairt

€3,496,374

€4,661,832

Sruth
Maoinithe

Suíomh an
Tionscadail

Cur síos ar an
dTionscadal

Scéim
Athchóirithe
do Bhailte
agus
Sráidbhailte

Ard Cloch

Athfhorbairt ar Lár
Shráidbhaile Aird
Cloch – Céim 2

Claonadh

Oibreacha
Feabhsúcháin
Inrochtaineachta
do Phríomh Sráid
Chlaonadh & Plean
Caomhantais d’Ionad
Pobail Mainistreach
Claonadh

Scéim
Athchóirithe
do Bhailte
agus
Sráidbhailte
Scéim
Athchóirithe
do Bhailte
agus
Sráidbhailte

Ciste
Athnuachan
agus
Forbartha
Uirbeach

Beatha; Fás; Ceannaireacht
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Tactical Urbanism, Pilot Project,
Poplar Square, Naas

Bainistíocht Forbartha
Iarratais Pleanála

Fuarthas

2021

Bliain
2021

1,846
Líon na
dTithe

Líon na n-Árasán (Cóiríocht Clainne Cúntach
san áireamh)

Líon Iomlan
na a-Aonad

838

239

1077

Forbairtí Tithíochta Straitéiseacha
Bliain
2021

Faofa

Árasáin

Tithe

Iomlán

4

287

445

732

Cinntí Pleanála freaschurtha ag An Bord Pleanála

58

2021

%

2020

%

2019

%

Líon na gcinntí a
dhearbhaíodh

39

69%

65

79%

61

81%

Líon inar
fhreascuireadh
cinneadh an ÚÁ

18

31%

17

21%

13

20%
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Caomhnú

Ainmniú Oidreachta Domhanda UNESCO

Faoin Scéim Infheistithe Oidhreachta Tógtha

Ionaid Ríoga na hÉireann - Dún Aillinne, Cill

2021, d’eirigh le aon tionscadal déag obair

fíor-riachtananch a chríochnú chun struchtúir a

chosaint. Tugadh dhá tionscadal chun críche faoi
Chiste na Struchtúr Stairiúla 2021. Fógraíodh go

bhfaighidh Comhairle Contae Chill Dara maoiniú de
€124,600 ón Scéim Infheistithe Oidhreachta Tógtha
(SIOT), méadú de €30,000 ó leithdháileadh 2021.

Chuillinn

Cuireadh iarratas ar bheith ar Liosta Sealadach na
hÉireann isteach chuig an Roinn Tithíochta, Rialtais
Áitiúil agus Oidhreachta, i dteannta le cúig údarás
áitiúla eile. Dhearbhaigh an tAire go raibh an

chomh-iarratas, a chuireadh isteach i Meitheamh
2021, bailí. Mhol an Sainghrúpa Comhairleach

Oidhreacht

a cheapadh go bhfuil poitéinseal ag iarratas d’

Fuair an Rannóg Oidhreachta 262 iarratas pleanála

trasnáisiúnta, ach go gcaithfear Sár-Luacháil

rinneadh aisghabhálacha ó:

riachtanais maidir le plé

do 2021. Tugadh na tionscadail chun críche agus



Ciste an Phlean Oidhreachta



Ciste an Phlean Bithéagsúlachta Náisiúnta



Ciste Séadchomharthaí Pobail



Ciste Éire Ildánach

Ionaid Ríoga na hÉireann mar ainmniú srathach
Domhanda rí-thabhachtach, atá mar réamh-

Oidhreachta Domhanda, a léiriú. Tionóladh

cruinnithe le grúpa stiúrtha UNESCO agus leis an
Roinn maidir leis an iarratas a chur ar aghaidh.

Dun Ailinne,
Kilcullen

Beatha; Fás; Ceannaireacht
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Na

h-uimhreacha

€5.76m

Maoiniú a fuair Tionscadail
Straitéiseacha agus Ríocht
Poiblí

1,846

Iarratais Pleanála a fuarthas

262

Iarratais Pleanála
Óidhreachta a fuarthas

60
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Bóithre, lompar agus

Sábháilteacht Poiblí
Sallins By-Pass

Leanann an Stiúrthóireacht um Bóithre,
Iompar agus Sábháilteacht Poiblí le
seirbhísí a cuíchóiriú, ag cur feabhas
ar chomhlíonadh rialála agus seirbhís
do chustaiméirí i ngach réimse. Le
freagracht as breis agus 2,500 ciliméadar
de bhóithre, déanann an Stiúrthóireacht
forbairt, cothabháil agus bainistíocht ar
líonra bóithre an chontae ar mhaithe
le coisithe, rothaithe agus tiománaithe,
taobh le feithicilí seirbhíse poiblí agus
tráchtála. Déantar bainistiú agus soláthar
ar mór-thionscadail chaipitil le maoiniú
bliaintiúil á chur ar fáil ag Ranna Rialtais
agus gníomhaíochtaí gaolmhara, agus
maoiniú díreach ó Chomhairle Contae
Chill Dara. Déanann an Stiúrthóireacht
bainistíocht ar na réimsí eile seo:


Seirbhís Chomhairleach na Roinne Iompair



Seirbhís Dóiteáin



Cosaint Shibhialta



Bainistíocht Mhór-Éigeandála



Foireann Measúnaithe Dian-Aimsire



Sláinte agus Sábháilteacht



Rochtain agus Míchumas



Comh-ordú ar Leathanbhanda agus
Teileachumarsáid



Rialú Forbartha agus Rialú Tógála

Dearadh agus Tógáil
Bóithre
M4 Maigh Nuad go Léim an Bhradáin
Tá ‘M4 Maigh Nuad go Léim an Bhradáin’ ar

liosta mar chuid den líonra iompair atá le chur

ar aghaidh trí réamh-breithmheas agus pleanáil
luath, agus tosaíocht soláthair acu faoin Plean
Forbartha Náisiunta 2018 - 2027.

Athy Distributor Road Contract Signing

Bóthar Dáileacháin Bhaile Átha Í
Bronnadh an conradh tógála ar BAM Construction

agus tá siad ar an suíomh anois. Tá an tionscadal
le críoch i mí Aibreáin 2024.

Athlonnú ar Chlós Innealra nua agus Scioból
Salainn Réigiúnach
Bhí an príomh-chronadh ag céim tairscinte ag

deireadh 2021, le tairscintí le chur ar ais faoi lár mí

Nollag 2021. Táthar ag súil le príomh-conraitheoir a
bheith ar an suíomh faoi R2 de 2022.

Cuarbhóthar Oirthir Maigh Nuad
Tá Comhairle Contae Chill Dara ag dul ar aghaidh
faoi láthair chun comhaontaithe úinéirí talún a

chur i bhfeidhm maidir le na tailte gaolmhara mar
réamh-riachtanas roimh dhul ar aghaidh leis an
OCÉ.

Tá díospóireachtaí le Uiscebhealaí Éireann, Iarnrod
Éireann agus CIE beagnach tagtha chun críche
maidir le dearadh an droichid a rachfaidh thar

an Canáil Ríoga agus iarnród Bhaile Átha Cliath –
Sligeach. Tá comhaontú déanta le Uisce Éireann

maidir le seirbhísíu ar na tailte a bhaineann leis an
tionscadal COMN GBASTG.
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Bóthar Ceangail Chill Droichid go Collchoill

(ii) Maigh Nuad

D’éirigh le Comhairle Chill Dara maoiniú a aimsiú

Ceapadh AECOM mar sainchomhairleoirí chun

faoin Chiste Athfhoráis agus Forbartha Uirbeach
(CAFU). Sa scéim, ina ndéanfar ceangal idir

Baile Chill Droichid agus Stáisiún Traenach na

Collchoille, beidh an dara droichead thar Abhann
na Life. Shrois an tionscadal an céim roghnaithe

bealaigh faoi deireadh na bliana, le críoch curtha
le comhairliúcháin poiblí neamh-reachtúil uimhir
1 (conairí bhealaigh a ofráil le roghnú), agus
aighneachtaí curtha le chéile.

Straitéis Iompair Maigh Nuad a fhorbairt. Ceaptar

go dtógfaidh sé dhá mhí déag chun é a thabhairt

chun críche, agus éascfaidh seo forbairt PCÁ Maigh
Nuad. Thosaigh an chéad comhairliúchán poiblí

ar 6ú Deireadh Fomhair, agus d’fhan sé ar feadh 6
seachtain.

Tionscadal Feabhsaithe Tréscaoilteachta An
Náis
Ceapadh OCSC mar sainchomhairleoirí don

tionscadal seo i 2021 chun 8 nasc tréscaoilteachta
i gceantar Mhóin Réad san Náis a fhorbairt go
chéim Cuid 8. Tugadh deartha tosaigh chun

críche, agus tionóladh cruinnithe le comhairleoirí
CB an Náis ar 28ú Deireadh Fomhair agus 12ú

Samhain 2021. Aontaíodh le na Comhairleoirí tosnú
le comhairliúchán poiblí neamh-reachtúil roimh
dearadh mionsonraithe agus Cuid 8.

Feabhsú ar Acomhal An Halla Nua
Tá dearadh tosaigh le haghaidh timpeallán nua ag

An Halla Nua tar éis forbairt. Níor éirigh le iarrachtaí
chun na tailte a fháil trí chomhaontú, agu, mar

sin, cuireadh tús le próiseas ordaithe ceannaigh
éigeantaigh (OCÉ).

Glasbhealach ón Nás go Na Solláin
Tá Comhairle Contae Chill Dara, i bpáirtíocht leis an
Údarás Iompar Náisiúnta, tar éis maoiniú a aimsiú

chun an scéim seo a thabhairt go Cuid 8. Ceapadh
sainchomhairleoirí (ATKINS) le déanaí.

Stratéisí Iompair
(i)

Baile Chill Dara

Bhí Straitéis Iompair Bhaile Chill Dara ag an
dréacht-chéim ag deireadh mí Nollag

Clár Athshlánaithe Droichead
Fuair Comhairle Contae Chill Dara maoiniú I 2021

ón Roinn Turasóireachta la haghaidh oibreacha
athshlánaithe droichead. Tá fadhbanna

struchtúrtha suntasacha i dhá earraine piara
lárnach ag Droichead Mhainistir Eimhín. Ta

oibreacha athshlánaithe ag dul ar aghaidh ar an
suíomh.

Tugadh ceithre tionscadail droichid, atá á maoiniú
ag an Roinn Turasóireachta do 2021, do TRIUR. Tá

Droichead an tSrutháin faofa ag An Bord Pleanála.

Beatha; Fás; Ceannaireacht
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Bóthar Faoisimh Dhroichead Nua Theas / An
Dara Crosaire Droichid
Tá an cuid de Bhóthar Faoisimh Dhroichead Nua
Theas (BFDNT) idir an débhealach ó Droichead

Nua go dtí An Nás (R445) agus Bóthar Ard Chonaill
críochnaithe den chuid is mó anois, agus tá an
Rannóg Pleanála Bóithre i dteagmháil leis an

forbraitheoir faoi láthair maidir le fabhtanna a

thabhairt chun criche, tailte a thraschur agus an

doiciméadú a bhaineann le tógáil faoi chúram a
chur isteach. Chuir an Fhoireann Tionscadail tús

leis an próiseas tairscinte chun sainchomhairleoirí

a cheapadh chun an tionscadal a chur ar aghaidh
go céim 4 de Treoirlínte Bainistíochta Tionscadail
BIÉ (Céim Pleanála).

Sráid Faoisimh Laistigh Maigh Nuad
Chríochnaigh Cairn Developments Plc an bóthar
seo, le acomhail comharthacha agus droichead
nua thar Abhann an Laidhrín, agus oscláíodh é i
Nollaig 2021.

Iompar Inbhuanaithe
Le maoiniú ón Údarás Iompair Naisiúnta,

d’eagraigh an Comhairle Rannóg tiomnaithe

Iompair Inbhuanaithe, le Innealtóir Sinsireach mar
cheannasaí. Sa Rannóg seo tá feidhmithe Taistil
Gníomhach, Sábháilteachta ar Bhóithre agus

Bainistíochta Tráchta na Comhairle. Oibríonn an
fhoireann ildisciplíneach seo le rannóga eile sa
Chomhairle, mar Foirne na Ríochta Poiblí agus

Tionscadal Bóithre, chun scéimeanna lár-maoinithe
a sholáthar.

Bearta Iompair Inbhuanaithe Maoinithe ag
an ÚIN
I 2021 fuarthas leithdháileadh de €9m le haghaidh

24 tionscadal thar an chontae. Leanadh le obair ar
dhearadh do roinnt scéimeanna atá dírithe chun

feabhas a chur ar infreastruchtúr coisithe, iompair
poiblí agus rothaíochta thar an chontae. I measc
na scéimeanna seo bhí Conair Thuaidh-Theas

Maigh Nuad, an Bealach Rothaíochta ó An Nás go

Bóthar Ceangail Thuaidh Bhaile Chill Dara agus
Scéim Feabhsaithe Rochtana Ceantair na

Faiche Theas

An Chill, Bealach Rothaíochta an Lána Ghlas (Léim

an Bhradáin, Bealach Rothaíochta Bóthair Shruthán
na Cluana, agus Bealaí Rothaíochta Bóthair Chill
Droichid agus Bóthair Chill Chóca i Maigh Nuad.

I measc na scéimeanna atá ag céim mion-deartha

Tá an Tuairisc Roghnaithe Bealaigh críochnaithe

tá Bearta Bainistíochta Tráchta i Sráidbhaile na

go dtí go mbeidh Straitéis Iompair Bhaile Chill Dara

Glasbhealach na Canála Ríoga (Maigh Nuad –

den chuid is mó. Cuireadh an tionscadal ar athlá

Sollán, Bearta Tréscaoilteachta i Maigh Nuad,

tugtha chun críche.

Léim an Bhradáin) agus Bealach Rothaíochta
Bóthair Chill Chuillin san Nás. Cuireadh tús le

na scéimeanna seo go déanach i 2021, nó tá tús
le chur leo i 2022. Rinneadh dul ar aghaidh ar

thionscnaimh eile, lena n-áirítear feabhsúcháin
ar bealaí scoile, mar chuid den Chlár um Bealaí

Sábhailte go Scoil, i Mainistir Eimhín agus An Nás
(Baile an Chradógaigh).

Athbhreithniú ar Luasteorainn ag Comhairle
Contae Chill Dara
Eagraíodh próiseas comhairliúcháin poiblí don
Opening of Maynooth Inner Relief Road

athbhreithniú i 2021, agus fuarthas 291 aighneacht.
Tabharfar leasuithe ar aghaidh do na comhaltaí
tofa i 2022 le haghaidh faomhadh.
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Image: Garda John Brien (Community Garda at Kilcullen Garda Station hands out safety gear to sisters Celia and Lydia Sweeney during
the launch of the Kildare Cycle Café at Crookstown Service Station

Sábháilteacht ar Bhóithre

Oibríochtaí agus Cothabhál

Leanadh le tionscnaimh sábháilteachta ar bhóithre

I gClár na mBóithre 2021, leagtar síos na

leis an Údarás um Shábháilteacht ar Bhóithre agus An

príomh-tionscadail a bhaineann le pleanáil,

thar 2021, le feachtais comh-ordaithe i gcomhnasc

Garda Siochana. I measc tionscnaimh siúlóide agus
rothaíochta chun modhanna taistil gníomhacha a

chur chun cinn bhí imeachta thar na Glasbhealaí sa
chontae, agus Caiféanna Rothaíochta nua a oscailt.

I measc tionscnaimh eile bhí:

buiséid, maoiniú Ceantar Bardasacha agus na
dearadh agus tógáil bóithre, mar a mholtar
ag Stiúrthóireacht um Bóithre agus Iompar

Chomhairle Contae Chill Dara sa bhliain reatha.
Tagann maoiniú do bhóithre réigiúnacha agus
áitiúla ó meascán de maoiniú ón lár-rialtas
agus an údarás áitiuil. Tagann maoiniú do

Príomhbhóithre Náisiúnta agus Bóithre Náisiúnta
den Dara Grád ó Bonneagar Iompair Éireann



Cuairteanna scoile maidir le sábháilteacht ar
bhóithre agus oiliúint ar rothaíocht



Seachtain na Rothaiochta, Seachtain Soghluaiste
AE agus Seachtain um Sábháilteacht ar Bhóithre



Comh-feachtais Réigiúnacha agus náisiúnta



Feachtais maidir le taisteal ar scoil agus
soghluaiseacht le An Taisce



(BIÉ). Leagtar amach thíos an maoiniú a

fuarthas don Chlár Oibreacha Bóithre i 2021:
An Roinn Iompair

€18,947,475

Bonneagar Iompair Éireann

€9,901,886

An Údarás Iompair Náisiúnta

€9,261,171

Comhairle Contae Chill Dara

€26,149,925

Teagmháil le Príomh-Oidí agus Boird Bainistíochta
chun bealaí níos sábháilte chuig scoileanna a
aimsiú



Teagmháil le cumainn cónaitheoirí chun bealaí

siúil a chruthú laistigh d’eastáit le linn dianghlasáil
Covid agus chun bealaí agus tionscnaimh áitiúla
rothaíochta agus siúil a chur chun cinn

Beatha; Fás; Ceannaireacht
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Buaicphointí

Tugtar sampláí thíos den obair a
rinneadh i ngach CB:

CB Bhaile Átha Í

CB An Náis

Oibreacha Carrchlóis / Maoinithe ó Cáin Mhaoine

Oibreacha Carrchlóis / Maoinithe ó Cáin Mhaoine

Áitiúil (CMÁ)

Áitiúil (CMÁ)



Tugadh roinnt de thionscadail chun críche



Swans go Ascaill Phádraig



Cuireadh críoch le oibreacha ag acomhal
Hacló



Ascaill Mhóin Réad



Na Coillte

Scéimeanna Feabhsaithe Áitiúla


An Ghabhlaigh Dhubh



Baile Hiú



Baile an Chalbhaigh



An Pollach



An Cillín Thoir

Oibreacha Cosáin


Baile Róis



Fearann an Locha



Radharc na Leacan



Radharc an Ghoirt Leathain



Bóthar Bhaile Cháin, An Nás

Scéimeanna Páirtíochta Pobail
Lána an Phinniúir Liathróide, Coill Dúin



Lána an Charraigín



Lána Bhaile Riocard

Áitiúil (CMÁ)



Lána Ros Breannaigh





Lána An Chillín Thoir

CB Chill Dara – Dhroichead Nua
Oibreacha Carrchlóis / Maoinithe ó Cáin Mhaoine
Áitiúil (CMÁ)


Oibreacha cosáin Bhaile an Mhuillinn



Oibreacha cosáin agus draenála Bhaile an
Bhrúnaigh



Na Beanna: bealach isteach nua don Phairc
Líneach



Oibreacha cosáin agus dromchla Bhaile an
Chaorthainn

Scéimeanna Feabhsaithe Áitiúla

66

CB Claonadh – Maigh Nuad



Oibreacha Carrchlóis / Maoinithe ó Cáin Mhaoine

Tugadh roinnt de thionscadail chun críche

Oibreacha Cosáín


Loch Bholaird, Claonadh

Oibreacha Oiriúinithe Aeráide agus
Athléimneachta:


Loch an Mhuilinn, Baile an Stáibléaraigh

CB Chill Droichid – Léim an Bhradáin
Oibreacha Carrchlóis / Maoinithe ó Cáin Mhaoine
Áitiúil (CMÁ)


Deisiucháin ar chosáin agus oibreacha in
eastáit níos sine thar an CB



Cluain Chaoin

Oibreacha Draenála



Baile Scarlóid





Baile Uí Choinnealáin

Déanann criúnna gnáth-chothabháil ar
ionraonta uisce agus glanadh silteán thar an
CB
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Oifig Náisiúnta Bóithre Chill Dara

Tá tús curtha leis an bpróiseas tairscinte chun

Cuimsítear i ról Oifige Náisiúnta Bóithre Chill Dara

tréimhse comhairliúcháin poiblí a eagrú i R1 de 2022.

Chaipitil i Réigiúin Thoir-Theas BIÉ agus i mBaile

Mar chuid den Phlean Náisiúnta Leathanbhanda,

sainchomhairleor a cheapadh. Táthar ag súil le

bainistíocht agus dul ar aghaidh ar Scéimeanna
Átha Cliath.

soláthraíodh 3 Pointe Nasctha Leathanbhanda i gCill
Dara le linn 2021:

Bhí buiséad de €2.58 milliúin ag ONB do 2021,

agus i measc na réimsí tionscadail bhí Bóithre,

Droichid, Bainistíocht Réigiúnach ar Salann agus
Scéimeanna Sábháilteachta.



Ionad Pobail na Cloiche Móire, Díseart Diarmada



Páirc Oidhreachta na Loilí Móire, An Loilíoch Mhór



Ionad Oideachas agus Traenála Bhaile an

I measc na tionscadail do 2021 bhí:

Chrócaigh, BOOCDCM



Acomhal 9A Bhaile Osbeirn

Sláinte agus Sábháilteacht



M4 Soir agus Siar



Tionscadal Piolótach Tosaíochta do bhusanna
ar M4 Soir

Le linn 2021 rinne an fhoireann Sláínte agus Sábháilte
na scrúduithe agus na measúnuithe seo leanas:


56 Scrúdú Comhlíonta COVID 19

Straitéis Digiteach do Chill Dara



15 Measúnú ar-líne

Cabhróidh Straitéis Digiteach do Chill Dara a



2 Measúnú Riosca Toirchis

fhorbairt le bunathrú a dhéanamh ar an tslí

ina ndéanaimid gnó, idirghníomhaíocht agus

nuálaíocht, chun bheith níos tairgiúla agus níos
cruthithí mar sochaí. Rinneadh eiteas agus

réasúnaíocht d’ár Straitéis Digiteach a imchochlú i
‘Níos mó le Digitiú’.

Áirítear le na príomh-téamaí i Straitéis Digiteach

Chill Dara cuspórí agus gníomhartha a bhaineann
le:

Rinne an fhoireann comh-ordú ar phleananna
bainistíochta sábháilteachta a sholáthar do

laethanta spóirt pobail-bhunaite, laethanta spraoi

pobail, agus eile. Eagraíodh díospóireachtaí leis an

bhFoireann Tithíochta Easpa Dídine faoi Measúnuithe

Riosca agus Ráitis Modha. Rinneadh athbhreithniú ar
Measúnú Riosca don Seirbhís Leabharlainne Taistil.

Gabhadh ar Saineolaí Caighdeána Aeir, trín Rannóg
Bainistíochta Saoráidí, chun tuairisc neamhspleách
a thabhairt ar chaighdeán an aeir taobh istigh den



Geilleagar Digiteach (r-tráchtáil, r-scileanna,
córais TCF, seirbhísí agus áiseanna
nualaíochta)



Infreastruchtúr Digiteach (leathanbanda,
teileachumarsáid, áiseanna nasctha)



Scileanna Digiteacha (gnó, an earnáil poiblí,
pobal)



Sochaí Digiteach (Pobail Cliste / Saoránaigh)



Seirbhísí Digiteacha (seirbhísí poiblí a

bhfoirgneamh.

dhigitiú)
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Inrochtaineacht
Lá Idirnáisiúnta do Dhaoine faoi Míchumas
Le linn Seachtain an Mhíchumais, thionól Comhairle
Contae Chill Dara sceideal d’imeachtaí ó 29ú

Samhain go 3ú Nollaig 2021. Chuir na h-imeachtaí
fócas ar béim a chur agus feasacht a ardú maidir
le daoine faoi míchumas a ionchuimsíu i ngach
réimse d’ár bpobal.

Taobh le seo, láinseáladh roinnt de thionscadail nua
ag Comhairle Contae Chill Dara thar Seachtain an
Mhíchumais Chill Dara:

Cárta NA - Ligeann seo do dhaoine faoi dheachracht
foghlama, uathachas nó bac cumarsáide cur in iúil
do dhaoine eile go discréideach agus go h-éasca

go dteastaíonn ‘Nóiméad Amháin’ uatha. Go minic,
ní mian le daoine go bhfuil bac cumarsáide orthu,

nó ní féidir leo, daoine eile a chur ar an eolas faoina

mbail. Ligeann an Cárta NA dóibh seo a dhéanamh
ar bhonn éifeachtach neamhbhriathartha. Le seo

Tharla na h-imeachtaí seo leanas le linn Seachtain
an Mhíchumais Chill Dara:




Contae Chill Dara a Shoilsiú le Corcra –
Rinneadh toilsoilsiú le soilsithe corcra ar
fhoirgnimh cinniúnacha, ina measc Ollscoil
Maigh Nuad, Áras Chill Dara agus Halla Bhaile
Dhroichead Nua, in ómós don 643,131 in Éirinn
(breis agus 13% den daonra) a mhaireann faoi
míchumas)
Ardaigh an Brat – Ardaíodh Brat Líonra
Rochtana Chontae Chill Dara in ionaid
iomráiteacha thar an chontae. Ardaíodh
iomlan de 250 brat i gcearnóga bhaile, taobh
amuigh de scoileanna agus ar stáisiúin Gardaí.

bhí traenáil faoin gCárta NA do bhaill forne agus
Comhairleoirí, le 260 freastalaí.

Ár nDomhan – Clár Oideachais Feasachta faoi
Míchumas: Sa tionscnamh seo, go raibh Grúpa

Rochtana Maigh Nuad i gceannas air, tá catalóg

de bhréagáin a bhaineann le míchumais éagsúla,
a tugtar ar iasacht do réamhscoileanna agus

scoileanna chun páistí a chur ar an eolas maidir le
tuiscint faoi normálacht.

Bus Pobail an Náis - Comh-thionscadal é seo idir
An Garda Síochána agus Ceantar Bardasach an

Náis de Comhairle Contae Chill Dara. Taobh lena
úsáid ó lá go lá le haghaidh Póilíneacht Pobail sa

Náis, úsáidfear a sheirbhísí anois chun tacú le grúpaí
pobail agus mionlaigh leochaileacha, mar dhaoine
faoi míchumais. Is fíor-bhuntáiste é ardaitheoir

inrochtana a bheith ar an mbus, mar ligean seo

d’úsáideoir chathaoir rothaí agus 12 paisinéir eile
taistil ar an mbus ag am amháin ar bith. Tá an

bus pobail san Náis ar cheann de fíor-bheagán

d’fheithiclí póilíneacha marcáilte den chineál seo thar
an domhan.

Bearta Sábháilteachta Covid 19

Leixlip student, Tara Larkin, highlights
accessibility at Barn lighting
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Clár Sláinte agus Folláine Fostaithe



Prótacal maidir le filleadh ar obair



Ionduchtú maidir le filleadh ar obair



Polasaí maidir le cian-oibriú agus treoirlínte
d’oibriú ó bhaile



Measúnaithe riosca ar leith do Covid 19



Gnáth-treoirlínte oibríochta
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Images T-B: Promotional launch for International Day of Persons Disabilities; Launch of the Naas Community Bus, a joint initiative
between An Garda Siochana and Kildare County Council’s Naas MD
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Seirbhís Dóiteáin Chill
Dara
Glaonna Oibríochtúla 2021
Fuarthas iomlán de 1759 glaoch dóiteáin

oibríochtúla do 2021. Sa chairt thíos tá miondealú

Bainistíocht Mór-Éigeandála


Tagann an Coiste Bainistíochta
Mór-Éigeandála le chéile gach 2 mhí



Eagraíodh Buail agus Beannacht bliantúil le na
Príomh-Eagraíochtaí Freagraíochta



Eagraítear cleachtaí agus traenáil ar bhonn
áitiúil agus réigiúnach gach bliain



Traenáil leanúnach do bhaill foirne cuí i
gComhairle Contae Chill Dara



Athbhreithniú leanúnach ar an Mór-Phlean
Éigeandála agus ar gach fo-phlean



Dul chun cinn réigiúnach idirghníomhaireachta
chun freagairt do Covid 19 a chomh-oibriú



Cur chuige comhsheasmhach do chumarsáid



Cabhrú le h-eagraíochtaí eile de réir ghá

de réir stáisiún ar ghlaonna na bliana.

Glaonna Dóiteáin Oibriúcháin de réir Stáisiúin
2021

450
200
250
150
155
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An Nás

Baile Átha Í

Maigh Nuad

Cosaint Shibhialta
Mainistir Eimhín

Chabhraigh Cosaint Shibhialta le 4 cuardach ar

dhaoine ar iarraidh i gCill Dara i 2021, chomh maith
Léim an Bhradáin

le tacaíocht leanúnach don FSS. Sa bhfoireann tá
OCS agus 58 oibrí deonacha.
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Na

h-uimhreacha

2,500KM

€9M

€64.2M

Seachtain
Míchumais
Chill Dara

de Bhóithre

Maoiniú don Chlár
Oíbreacha Bóithre i
2021

Leithdhaileadh
maoinithe i 2021 ón
ÚIN do 24 tionscadal

29ú Samhain – 3ú
Nollaig 2021

Beatha; Fás; Ceannaireacht
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Comhshaol, Uisce agus

Gniomhú ar son na h-Aeráide

Pollardstown Fen National Nature Reserve,
Newbridge in Co. Kildare

Feidhmíonn an Rannóg um Chomhshaol,
Uisce agus Gniomhú ar son na h-Aeráide,
i gcomh-oibriú le ÚÁRFD, CUÚÁ, an FSS
agus an GCC, chun na h-áíseanna agus
an maoiniú atá ar fáil chun timpeallacht
nádúrtha Chill Dara a bharrfheabhsú,
ag obair le grúpai pobail, úinéiri agus
feidhmeoirí gnóthas agus baill den
ghnáth-phobal, agus úsáid á bhaint as
na cumhachtaí dílsithe inár n-oifigí re
réir reachtaíochta comhshaoil cuí. Mar
Phríomh-Údarás do Réigiúin an Oirthir,
tacaíonn Comhairle Contae Chill Dara
leis an Oifig Réigiúnach um Ghniomhú ar
son na h-Aeráide (ORGA) ina n-iarrachtaí
chun gniomhú ar son na h-aeráide a
chur chun cinn ar leibhéil áitiúil agus
réigiúnach.

Conradh 2B (Líonra Bhaile Osbeirn – Móin Réad /
Na Solláin / Claonadh / An Chill)

Tá na mór-oibreacha feabhsúcháin ar píblínte i

gClaonadh agus i nDroichead Nua críochnaithe
den chuid is mó. Tabharfar na h-oibreacha

píblíne atá fágtha sna Solláin chun críche i R1 de

2022. Cuireadh tús le h-aischur buan ar bhóithre

i lár bhailte Claonadh agus An Náis. Tá oibreacha
uasghrádaithe agus feabhsúcháin ar na stáisiúin

pumpála i gClaonadh, Móin Réad agus Na Solláin
ar leanúint.

Píobáin Aistrithe Maigh Nuad
Uasghrádú ar stáisiún caidéalúcháin camrais

Maigh Nuad agus píobán séarachais nua a thógáil

go ICF Léim an Bhradáin. Tá an tionscadal ag céim
pleanála agus mion-deartha faoi láthair,

Seirbhísí Uisce
Mór-Thionscadail Caipitil
Áis Cóireála Sloda Bhaile Osbeirn

Tionscadail Bainistíochta Líonraí Uisce
Oibreacha Athshlánaithe ar Phríomhphíobán
Uisce Bhaile Chill Dara

Tá críoch curtha anois le na h-oibreacha suiteála

Rinne Veolia Water Ireland dul chun cinn ar

go léir ar thaobh-phríomhphiobáin taobh istigh

agus Feidmithe (DTF) agus cuireadh críoch le

mar chuid de Scéim Athchuir Luaidhe / Seirbhíse

an t-athrú seo don chonradh Deartha, Tógála

de Lourdesville, Bailtíní Assumpta agus Rowanville,

na h-oibreacha seo i R4 de 2020. Tá coimisiúnú

Cúilchlóis Uisce Éireann.

Theirmigh ag leanúint ar aghaidh.

Oibreacha Athshlánaithe ar Phríomhphíobán

oibríochta ar an Gléasra Próisis Hidrealaithe

Conradh 2A (Séarach Idircheapóra Dhroichead

Uisce Bhaile Dhroichead Nua

Nua)

Tá críoch curtha anois le na h-oibreacha suiteála

Tá an líonra séarachais le h-aistriú go Uisce Éireann

Pháirc Mhuire, mar chuid de Scéim Athchuir Luaidhe

dheireadh R1 de 2022, ag braith ar tabhairt faoi

thart ar 2,000m. de príomhphíobáin uisce nua PEAD

go léir ar thaobh-phríomhphiobáin taobh istigh de

/ Oibreacha Chomhairle Contae Chill Dara faoi

/ Seirbhíse Cúilchlóis Uisce Éireann. Suiteáladh

aon cheist oibríocha fós gan críoch, nó aon cheist

chun soláthar uisce do 215 réadmhaoin a fheabhsú

Timpeallacht (SSCT)

Oibreacha Aistrithe Seirbhíse Ceangail Uisce do

maidir le Sláinte, Sabháílteacht, Caighdeáin agus

Tá na stáisiúin pumpála á n-oibriú ag an

gconraitheoir, agus iad seo le h-aistriú go Uisce

Éireann / Oibreacha Chomhairle Contae Chill Dara
go luath i 2022.

Sráidbhaile Chrochta na Gréine

Baineann an tionscadal seo le aistriú ar thart ar 30

ceangal seirbhíse uisce taobh istigh de Sráidbhaile

Chrochta na Gréine thar Bóthar Chrochta na Gréine
Beatha; Fás; Ceannaireacht
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atá ann cheana go dtí príomhphíobán PEAF átá ann

Seirbhísí Comhshaoil

ar 850 méadar de sean-phríomhphíobáin

Reiligí

na h-oibreacha seo chun críche go rathúil faoi

Tá breis agus 30 reilig gníomhacha sa chontae á

(L-3007) ó phríomhphiobán uisce iarainn teilgthe

cheana. Sna h-oibreacha freisin bhí díchoimisiúnú
iarainn teilgthe thar an bealach seo. Tugadh
Bhealtaine 2021.

Baile an Bhúisigh, Cill Chóca – Scéim Méadaithe
Príomhphíobáin Uisce

Ó’s rud é go meastar go bhfuil Cill Chóca ina

bhainistiú ag an gComhairle. Tugtar tacú deontais
le haghaidh cothabhála ar reiligí do choistí áitiúla.
Tá oibreacha ag dul ar aghaidh ag roinnt ionaid

chun áiseanna a fheabhsú ag na reiligí. Ina measc
seo tá:

limistéar le haghaidh forbartha faoin Chiste



Baile Átha Í: Oibreacha feabhsúcháin ar
bhóithre agus cosáin

Áitiúla (CGTIÁ) / Scéim Soláthair Láithreán do



ar infreastruchtúr príomhphíobáin uisce chun

An Baile Mór: Oibreacha feabhsúcháin ar
phábhail



Baile an Teampaill: Soilsiú Poiblí

éascú. Sa tionscadal seo bhí tógáil ar 755 méadar



Reilig Chonnla, Báile Chill Dara: Oibreacha
ar athdhromchlú agus ar fheabhsúchán ar
bhuncair, teorainn agus comharthaíocht



Baile an Bhúisigh, Cill Chóca: Prúnáil ar chrainn
agus feabhsúchán ar uisce dhromchla



Láithreach Briúin, Maigh Nuad: Athdhromchlú
ar chosáin

Gníomhachtaithe Tithíochta Infreasrtuchtúir

Mór-Thithíocht Uirbeach (SLMTU), bhí gá le méadú
éilimh tithíochta pleanáilte sa cheantar seo a

de phríomhphíobán uisce nua. Cuireadh críoch

rathúil le h-oibreacha maidir leis an chuid nua de
phríomhphíobán uisce i mí Aibreáin 2021.

Bainistíocht Riosca Tuilte
Is e príomh-aidhm na Rannóige Bainistíochta

Riosca Tuilte ná scéimeanna bainistíochta tuilte

Feachtas Feasachta Bainistíochta
Dramhaíola

bpáirtíocht le Oifig na nOibreacha Poiblí .

D’eagraigh Comhairle Contae Chill Dara feachtas

a chur chun cinn taobh istigh den chontae i

feasachta i mí na Nollag ag cur i gcuimhne do
I measc na scéimeanna atá idir láimhe tá:


Scéim Bainistíochta Tuilte Abha Na Moiréile



Sceim Laghdaithe Tuilte An Náis



Léim an Bhradáin agus Baile Átha í



Déantar cothabháil ar na caineáil draenála
thar na ceantair draenála taobh istigh de Chill
Dara, trí clár oibre ilbhliana.

gach teaghlach agus áitreabh tráchtála i gCill

Dara a bhfreagraíocht chun a gcuid dramhaíola a
laghdú, a bhainistiú agus a chur de láimh trí úsáid

a bhaint as seirbhís bailithe dramhaíola údaraithe,

ionad chonláiste chathartha nó ionad athchursála.
Mar aon le údaráis áitiúla thar na tire, tá fo-dhlíthe
glactha ag Comhairle Contae Chill Dara chun

cinntiú go mbeidh dul ar aghaidh seasmhach

maidir le bainistíocht dramhaíola - Leithscaradh,
Stóráil agus Cur i Láthair

Tá Comhairle Contae Chill Dara gníomhach i

scrúdaithe a eagrú chun cabhrú le cinntiú le cloí le
na Fo-Dhlíthe
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Green Kilometre Scheme - A group of teens taking part in a litter pick in Straffan

Ionaid Chonláiste Chathartha

Bainistíocht Bruscair

Ta dhá ionad chonláiste chathartha i mbun oibre,



700 scrúdú ar tuairisicú maidir le dumpáil
neamh-dhleathach



Críochnaíodh 240 scrúdu / suirbhé bruscair

ag Baile Átha Í agus Cnoc Saileata, Cill Chuillinn.
Caithfear tabhairt faoi cheisteanna maoinithe

maidir leis an t-Ionad Chonlaiste Chathartha atá



molta do Chill Dara Thuaidh.

Oibríodh 40 Banc ‘Fág Anseo’



Láithreáin Líonadh Talún Oidhreachta

Rinneadh athchúrsáil ar 95 tonna méadrach
d’alúmanum / cannaí cruach



Rinneadh athchúrsáil ar 5,700 tonna méadrach
gloine



134 tionscadal feabhsaithe timpeallachta

Ta 28 láithreán oidhreachta i gContae Chill Dara,
rangaithe mar seo leanas:


7 Aicme A, 11 Aicme B agus 10 Aicme C



Iarrtar sa Phlean Réigiúnach Bainistíochta
Dramhaíola go gcuirfear clár leigheasacháin i
bhfeidhm agus tá tús curtha le seo



Tá Comhairle Contae Chill Dara ag obair faoi
láthair ag 6 de na suimh Aicme A

Ceadanna Bailithe Dramhaíola

áitiúla ‘Ciliméadar Glas’

Tionscadal Scoileanna na mBratach Glas
Cosnaíonn tionscnaimh in aghaidh bruscair,

glanadh sráideanna, glantacháin agus tacaíochtaí
pobail thart ar €3.5 m gach bliain. Chomh maith
le seo, tacaíodh le sé tionscadal in aghaidh

dumpála, ina measc glantacháin pobail agus

scéim athchursála rothar ‘Rothair don Aifric’. Cé gur
chuir Covid isteach ar Clár na Scoileanna Glasa,

Déantar iarratais a phróisiú ag an Oifig Náisiúnta

fuair roinnt scoileanna a mbrat glas. Eagraíodh

Contae Uíbh Fháilí. Déanann baill foirne Chomhairle

agus póstaeir in aghaidh bruscair, le freagraíocht

Ceadanna Bailithe Dramhaíola i gComhairle

comórtas freisin do ghrianghrafanna comhshaoil

Contae Chill Dara monatóireacht agus scrúdú

maith ó na scoileanna.

Beatha; Fás; Ceannaireacht
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IBAL survey finds Naas to be spotless with surveyors describing the town as ‘virtually litter free’

Glantachán Earraigh Náisiúnta

dul chun cinn ar muiríniú, le muiríneoirí tugtha do

Thug an Comhairle tacaíocht don feachtas GEN i

coimín.

ar fáil d’imeachtaí eagraithe. Cláraíodh breis agus

Dámhachtainí Gnó na hÉireann i gCoinne
Bruscair (GÉCB)

gheithre ghrúpa chun deileáil le dramhaíl glas ó

mí Aibreáin, trí bainteoirí bruscair agus málaí a chur
140 glantachán éagsúla ó raon leathan de ghrúpaí
agus daoine aonair.

Bronnadh an céad duais mar an bhaile is

Ciliméadar Glas

slachtmhara i Sraith Gnó na hÉireann i gCoinne

Rinneadh méadú suntasach ar an Scéim um

ag foireann CCCD, na Bailte Slachtmhara agus

bhliain roimhe go 130. Bhí na páirtithe gafa le go

sár-rath seo. D’éirigh go maith sa chomórtas freisin

breis agus 50% de na grúpaí freisin na crainn óga

as 40 baile agus cathracha thar na tíre.

a chur. Bailíodh thart ar 80 tonna méadracha de

Tionscnamh i gCoinne Salú ag Madraí

Bruscair (GÉCB) ar An Nás i 2021, ard-gaisce

Ciliméadar Glas i 2021, ó 24 ciliméadar glactha sa

deonaigh eile, agus iad go léir ag cur leis an

leor glantacháin thar na bliana, agus roghnaigh

le Léim an Bhradáin, a bhain amach an cheathrú áit

dúchasacha, a ofráileadh mar chuid den scéim,
dramhaíl tríd an scéim.

Eagraíodh tionscnamh i gcoinne salú ag madraí
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Bailte Slachtmhara Náisiúnta

i ngach ceann de na cúig ceantar bardasacha.

Thug an Chomhairle tacaíocht d’iarrthóirí áitiúla i

Comhshaoil, in éineacht le Comhairleoirí san Nás, i

deontais a bhronnadh chun oibreacha a éascú,

Droichid, málaí agus rannóirí do salachar madra do

leathan d’earnála a bhaineann leis an gcomórtas.

clos-teachtaireacht, ag cur in iúil do coisithe le

Slachtmhara thar an chontae. Rinneadh roinnt

de láimh, i ngach ceann de na limistéir seo.

Thug na maoir agus baill foirne ón Rannóg

gcomórtas náisiunta na mBailte Slachtmhara trí

mBaile Átha Í, i gCill Dara, i Maigh Nuad agus i gCill

chomh maith le comhairle a thabhairt faoin raon

choisithe ag gabháil thart. Cuireadh stionsail agus

Bronnadh deontais de €260,000 ar grúpai Bailte

madraí gur cheart dóibh a salachar madra a chur
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Lá Maithiúnais Dramhaíola

Scéim Laghdaithe Tuilte Bhaile Átha Í

Le tacaíocht ón Oifig Réigiúnach Forfheidhmiúcháin

Chuir Grúpa Stiúrtha Chomhairle Contae Chill Dara

Dramhaíola agus ón Roinn Comhshaoil, Aeráide

agus Cumarsáide, d’eagraigh Comhairle Contae

Chill Dara lá athchursala saor do thochtanna agus
toilg, dírithe ar laghdú a chur ar dumpáil neamh-

dhleathach agus méadú a chur ar athchursáil inár
gcontae.

Feachtas Nollag

agus OOP tús le forbairt ar scóip Scéime Laghdaithe
Tuilte Bhaile Átha Í

Scéim Laghdaithe Tuilte An Náis
Bronnadh conradh le haghaidh seirbhísi

sainchomhairleora do Scéim Laghdaithe Tuilte An Náis.

Thar mí na Nollag, rolladh amach feachtas chun
cabhrú leis an bpobal laghdú a dheanamh ar

dramhaíl thar séasúr na Nollag; cuimsíodh le seo

áiseanna meán shóisialta agus suíomh greasáin,
chomh maith le faisnéis sa phreas áitiúil. Bhí

áiseanna athchursála do crainn Nollag i bhfeidhm

freisin. Cuirtear an móta coirte ón bhailiúchán seo
ar fáil do ghrúpaí pobail, agus is sampla maith é

seo de ciorclaíocht dramhaíola ar leibhéal áitiúil.

Tionscnamh na Clubanna Glasa CLG
Is é CPG na Ceapaí club Chill Dara sa chéim

píolótach de thionscnamh náisiúnta na Clubanna

Glasa. I gcéim 1 suiteáladh trí dé-araid le haghaidh
bruscair agus athchursála thart ar fothaí an

chlub. I gcéim 2, beidh iniúchadh dramhaíola

agus gníomhartha eile ag dul i dtreo laghdaithe i

ndramhaíl agus feasacht níos fearr ar smaoineamh
faoi geilleagar ciorclach sa chlub agus níos
fairsinge sa phobal

Scéimeanna Laghdaithe Tuilte
Scéim Bainistíochta Tuilte Abha Na Moiréile
Leanadh le tógáil na scéime seo, le claífoirt agus
ballaí i gceantair Bhaile an Mhuilinn Úctha agus

Thoirnín ag druidim chun críche, agus oibreacha
breise ag tosnú i mBaile an Mhuilinn Úchta, sa
Chillín agus sa Chillín Mór

Na

h-uimhreacha

240

Iniúchtaí Bruscair

40

Bainc ‘Fág Anseo’ á
fheidhmiú

30

Reiligí Gníomhacha a
bhainistiú

€60m

Maoiniú don Chlár
Pobail um Ghníomhú
ar son na h-Aeráide
thar 3 bhliain

Beatha; Fás; Ceannaireacht
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Oifig Reigiúnach um

Ghníomhú ar son na h-Aeráide

Oifig Reigiúnach um Ghníomhú ar son na
h-Aeráide (ORGA)
Oibríonn an Oifig Reigiúnach um Ghníomhú ar son

na h-Aeráide chun tacú lena comh-údaráis áitiúla
chun tionscadail gníomhaithe ar son na h-aeráide
a chur chun cinn ina gcontaetha, le fócas faoi

leith ar ghníomhartha atá taobh istigh de straitéisí
athraithe aeráide a fheidhmiú.

Acmhainn Pobail a Fhorbairt
Leanann ORGA le bheith ag obair lena bpáirtithe
traenála straitéiseacha, chun clár traenála

náisiúnta do na comhaltaí tofa go léir agus

do bhaill foirne údaráis áitiúla a fheidhmiú, ar
son na h-earnála rialtais aitiúla. Fuair an clar

traenála, ina bhfuil sé colún, creidiúnú FGL ó roinnt
d’eagraíochtaí (Innealtóirí na hÉireann, Institiúid
Pleanála na h-Éireann, ICBUC)

PGA 2021
Tar éis an Plean Naisiunta Gníomhaithe ar son na

hAeráide 2021 a fhoilsiú, glacadh le agus foilsíodh
Iarscríbhinn na nGníomhartha, chun tacú le
solathar an phlean.

Foirne um Ghníomhú ar son na h-Aeráide
Tá an clár sár-chomhoibríoch seo, le ionchur ó

Meit Éireann, Aeráid Éireann, na h-ORGA, ÚFIÉ, CGFÉ

(Cumann Gníomhaireachtáí Fuinnimh na hÉireann)
agus An Foras Riarachain, dírithe ar bhaill Foirne

Tá scrúdú ar an PGA agus Iarscríbhinn na

um Ghníomhú ar son na h-Aeráide sna h-údaráis

thabhairt d’údaráis áitiúla ar na h-ailt a bhaineann

go dtí seo, cuireadh ar fáil é do bhaill FGA i dtrí

son na hAeráide, le maoiniú ón gCiste Gníomhaithe

Átha Cliath Uirbeach agus An Lár-Oirthear. Tá

dtionscadail tionscnaimh agus Gníomhaithe Pobail

h-údaráis áitiúla i mBord an Atlantaigh Theas.

a fhorbairt, thar na trí bhliain amach romhainn.

na modúil ceannasaíochta.

leithdháileadh de €30 milliúin don chéad céim.

Treanáil Ar-líne

Oiliúint, Acmhainn Pobail a Fhorbairt agus
Foghlaim

Go dtí seo, tá an clár críochnaithe ag 8,522

Glaoch Oscailte d’ Oiliúint, Acmhainn Pobail a

31 údarás áitiúla. Bhi páirtíocht an-mhaith, le

nGníomhartha idir láimhe ag ORGA, chun sonraí a

áitiúla. Eagraítear an cúrsa thar sé leath-lá, agus,

leis an earnáil. Faoin bPlean Gníomhaithe Pobail ar

réigiún ORGA – Bord an Atlantaigh Thuaidh, Baile

ar son na hAeráide. Beidh infheistiú de €60 milliúin i

traenáil idir láimhe faoi láthair do bhaill FGA sna

ar son na hAeráide, agus acmhainn an phobail

Fógraítear go raibh freastal maith, go h-áirithe do

Déanfar é a rolladh amach i ndhá chéim, le

Fhorbairt agus Tionscadail Foghlama trí Dhéanamh:

ball foirne ag na Gráid 7, 6, 5 agus 4 (agus ag

na cóibhéisí teicniúla) thar gach ceann de na
mean-rataí críche de breis agus 70% de na
páirtithe rollaithe.

Déanfar €5 milliúin a riarú ag pobal ar son na
Roinne Comhshaoil, Aeráide aus Cumarsáide
(RCAC).
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Traenáil Téamach

Tionscadail Fuinnimh Fo-Réigiúnacha

Sa chéad cúrsa traenála, den cholún traenála

Tá an ORGA ag obair le údaráis áitiúla i

Pleanáil le haghaidh Athraithe Aeráide, le faisnéis

biúrónna fuinnimh réigiúnacha nó tionscadail

‘Polasaí a Fheidmiú’, rolladh amach an traenáil um
o cheardlanna a eagraiodh i gcomhnasc le na
trí Tionól Réigiúnacha, go 291 pleanálaí ó gach
disciplín.

Foireann Amuigh
Eagraíodh cúrsa píolótach den chlár ‘Gníomhú a

ngach ceann de na ceithre fo-réigiúin, chun
éifeachtúlachta fuinnimh a fhorbairt. Sa

Lár-Oirthear ( Cill Dara, An Mhí, Cill Mantáin agus

Lú) forbraíodh páipéar seasamhach do thacaíocht

fionnachtaí, agus táthar ag feitheamh le Meabhrán
Tuisceana ó ÚFIÉ, roimh faomhadh a lorg ó

Phríomh-Fheidhmeannaigh na n-údarás áitiúla.

Sholáthar’ i R3 de 2021, le aiseolas ó freastalaithe á

Flít na n-Údarás Áitiúla a Ath-Shamhlú

thabhairt chun criche, roimh é a rolladh amach do

Tá sé mar fhís sa tionscadal seo bealach a fhorbairt

úsáid chun clár an chúrsa agus an modh soláthar a
foirne amuigh na n-údarás áitiúla go léir.

Foireann Túslíne
Tá traenail d’fhoirne túslíne nó teagmhála pobail
fós á dhearadh agus á fhorbairt ag An Foras

Riaracháin. Eagraíodh clar píolótach ar 15 agus
16 Nollaig 2021, agus tá rolladh amach breise
pleanáilte le linn 2022.

Plean Údaráís Áitiúil um Ghníomhú ar son na
h-Aeráide a ullmhú

do feithiclí flit na n-Údarás Áitiúla chun spriocanna
laghdaithe astaíochta agus éifeachtúlachta

fuinnimh a bhaint amach. Eagraíodh grúpa oibre

faoi maoirseacht Choiste un Athrú Aeraide, Iompair
agus Líonraí an CBCC, agus, go dtí seo, eisíodh

suirbhé do na h-údaráis áitiúla go léir chun bunlíne
a eagrú. Sa chéad céim den tionscadal, déanfar
scrúdú ar torthaí an tsuirbhé, agus taighde chun
deiseanna a chur chun cinn le haghaidh laghdú

láithreach ar charbón thar flíteanna na n-údarás
áitiúla.

Thionóil na h-ORGA grúpa chomhairle tionscadail,
ag obair i bpáirtíocht le Aeráid na hÉireann agus

an GCC, agus cuireadh tús le treoirlínte d’údaráis

áitiúla chun tacú lena bpleananna um ghníomhú ar
son na h-aeráide a ullmhú.

Rinneadh forbairt ar dréacht-treoirlínte, agus iontu
príomh-doiciméad treoraithe agus trí iarscríbhinn
teicniúla. Scaipeadh iad trí cainéil rialaithe an

CBCC agus an GCC araon, roimh iad a chur isteach
don Roinn Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide
ar 01 Nollaig 2021. Tar éis iad a thabhairt chun

críche, beidh na treoirlínte le forbairt ag an Aire
Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide
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Kildare Climate and Energy Week 2021

Oifig Gníomhartha ar son na h-Aeráide Chomhairle

Contae Chill Dara
Foireann um Ghníomhú ar son na h-Aeráide

Sa sceideal 4-lá d’imeachtaí ar-líne agus

Tháinig Foireann um Ghníomhú ar son na h-Aeráide

a mheadú faoinár bhfreagraíochtaí maidir le

2-mhí le linn 2021 chun gníomhartha faoin straitéisí

trí ábhair a shoiléiriú. Eagraíodh imeachtaí thar

pearsanta bhí fócas ar béim a chur agus feasacht

Chomhairle Contae Chill Dara le chéile ar sceideal

fuinneamh agus gníomhú ar son na h-aeráide,

athraithe aeráide a chur chun cinn

Seachtain Aeráide agus Fuinnimh, agus bhain siad

Foireann Bainistíochta Fuinnimh
Tháinig Foireann Bainistíochta Fuinnimh

Chomhairle Contae Chill Dara le chéile go míosúil

le téamaí mar feasacht fuinnimh, bithéagsúlacht,
nualaíocht gnó glas agus gníomhachtú pobail.
Shínigh Comhairle Contae Chill Dara Conradh

feabhsaithe na Méaraí ag láinseail na seachtaine.

thar 2021 chun obair éifeachtúlachta fuinnimh a
chur chun cinn.

Seachtain Aeráide agus Fuinnimh 2021
D’óstáil Comhairle Contae Chill Dara an chéad

Seachtain Aeráide agus Fuinnimh i gCill Dara, a

tionóladh idir 26ú agus 29ú Deireadh Fomhair 2021.

Signing of enhanced Covenant of Mayors Agreement
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Straitéis Oiriúnaithe Athraithe Aeráide
(SOAA)

Monatóireacht agus Tuairisciú ar úsáid
fuinnimh

Cuireadh isteach tuarisc ar ghníomhartha an SOAA

Léirítear inár scórchárta sealadach d’úsáid

agus Cumarsáide (RCAC), tar éis faomhadh ag

33.3% thar bliain an bhunlíne, 2009 – dul chun

ar 12ú Samhain chuig an Roinn Comhshaoil, Aeráide
Grúpa Stiúrtha Náisiúnta ORGA. Léiríonn na sonraí

deiridh go bhfuil 65.35% de na gníomhartha go léir
ag dul ar aghaidh, 16.5% acu criochnaithe, agus is
gníomhartha nua iad 5.51% acu. Ta Cill Dara thar

an meán naisiúnta maidir le líon na ngníomhartha
ata críochnaithe nó idir láimhe.

Plean Fuinnimh Inbhuanaithe agus
Gníomhartha ar son na hAeráide (PFIGA)
/ Plean um Ghníomhú ar son na h-Aeráide
(PGA)
Is riachtanas é de réir Conradh na Méaraí agus
an Achta um Gníomhú ar son na h-Aeráide

agus Forbairt Ísealcharbóin (arna leasú) go

n-ullmhóidh Comhairle Contae Chill Dara Plean
Fuinnimh Inbhuanaithe agus Gníomhartha ar

son na hAeráide / Plean um Ghníomhú ar son na

h-Aeráide(PFIGA) / (PGA) cúig bliana. Ta measúnú
ar astaíochta don chontae curtha ar fáil ag Grúpá

RPS, sainchomharleoirí faoi chonradh, mar bhunlíne.

Saincheantar Dicharbónaithe – Ainmní
Maigh Nuad
Ag feitheamh le na treoirlínte ón Roinn, tá an Oifig
um Ghníomhú ar son na h-Aeráide ag dul ar

aghaidh le plé le riachtanais an dúshláin gur cosúil
é a bheith romhainn dicharbónú faoi 51% faoi 2030.
Chuige sin tá an foireann ag ailíniú comh-oibriú

taobh istigh agus taobh amuigh den Chomhairle,

ag déanamh dul cun cinn ar deiseanna maoinaithe
don phobal agus don Chomhairle áitiúil, ag forbairt
nascanna chun grúpa stiúrtha agus fo-ghrúpai le
geallsealbhóirí a eagrú , ag lorg deiseanna gnó,
polasaithe agus tionscadail, bunaithe nó faoi

fuinnimh i 2020 go bhfuil laghdú fuinnimh de

cinn suntasach ón bhfigiúir de 24% i 2019. Cé gur

figiúir sealadach ó Údarás Fuinnimh Inbhuanaithe
na hÉireann (ÚFIÉ) é seo, taispeánann sé dul chun
cinn leanúnach ar éifeachtúlachtaí fuinnimh,

agus baineann se amach an sprioc náisiúnta de

laghdú de 33% faoi 2020. Beidh athraithe sa chóras
monatóireachta agus tuairiscithe do 2021 i 2022,

sa chaoi go bhfaighfear sonraí faoi úsáid fuinnimh

breise thar feidhmithe na Comhairle, mar taistil gnó
foirne agus eile.

Pobail Fuinnimh Inbhuanaithe (PFI)
Leanann Comhairle Contae Chill Dara le dul

chun cinn maith a dhéanamh ar Pobail Fuinnimh
Inbhuanaithe sa chontae. Tá 22 PFI cláraithe le

ÚFIÉ i gCill Dara faoi láthair, agus ceithre chinn acu
ag druidim le deireadh a gcéime mhór-phlean
fuinnimh, rud a chuirfidh ar a gcumas dul ar
aghaidh chuig an céim gníomhaithe.

Cothabháil Malartach / Féar go Gas
Tá tionscadal Rannóige na bPairceanna / na
h-Oifige um Ghníomhú ar son na h-Aeráide,

lena n-áirítear taighde eolaíoch chomh maith le
measúnú praiticiúil sa réimse, dírithe chun treoir

cothabhála praiticiúil a chur ar fáil do spásanna
oscailte poiblí. Dhearbhaigh na Comhairlí i

gCathair Corcaí, Cathair na Gaillimhe, An Mhí, Cill

Chainnigh, An Iarmhí, Ros Comáin, Fine Ghall, Uibh

Fháilí, Tiobraid Árann agus Baile Átha Cliath Theas,

chomh maith le Uiscebhealaí Éireann, go nglacfadh
siad páirt

fhorbairt, ag forbairt modhanna rannpháritíochta

Gníomhachtú Pobail

thionscnaimh eile.

Leanann an Oifig um Ghníomhú ar son na

saoránach agus ag déanamh taighde ar thorthaí ó

h-Aeráide le bheith ag oabir go dlúth leis an

Rannóg Pobail agus leis an bpobal áitiúil chun
feasacht agus ghníomhú a mheadú.
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TFC
Lean paindéim Covid 19 agus an
méadú i gcibir-ionsaithe domhanda le
timpeallacht a chruthú a bhí thar a bheith
dúshlánach ar an rannóg córais faisnéise.
Leanamar le infreastruchtúr nua
cian-oibre a sholáthar d’ár bhfoireann,
agus, ag an am céanna, na seirbhísí a bhí
ann cheana a cothabháíl do saoránaigh
agus comhaltaí na Comhairle araon.

Nuálaíocht Seirbhísí

Don bhFoireann


glúine a fheidhmiú




úsáideoir


oibrithe gutháin, i bhfeidhm do 180 ball foirne


foirmeacha ar-líne, don OFÁ agus don

Rannóg Pobail, agus obair ag dul ar aghaidh
d’earcaíocht in AD

gréasáin Chomhairle Contae Chill Dara



Chuamar beo leis an réiteach BCC Dynamics

D’eagraíomar réiteach nua BCC le tairseach



Tar éis córas tairscinte poiblí, roghamar díoltóir

Thógamar leagan Gaeilge de Fiosrúchán Poiblí

agus tairseach dá-theangach do shaoránaigh
Rinneamar uasghrádú ar suiomh gréasáin
Leabharlainne Chill Dara
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Rollamar amach Submit.com, réiteach

Tugadh réiteach CBA/iHouse chun críche

chustaiméirí a cuíchóiriú



Chuireamar Rainbow, réiteach do chian-



Chuireamar feabhas ar rochtain ar suíomh

do shaoránaigh, a ligeann do seirbhísí do



Chuireamar Docusign, réiteach sínithe

leictreonach, i bhfeidhm le breis agus 220

D’ár saoránaigh agus custaiméirí


Thacaíomar le 700 cian-oibrí trí 620 ríomhaire

roghnaithe don réiteach ‘Staff App’


Chuireamar inlíon foirne le chuma nua air i
bhfeidhm



Leanadh le feidhmiú ar réitigh soláthair

faisnéise trí CFG agus Power BI araon thar na
h-eagraíochta
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Rinneadg feidhmiú ar an úirlis traenála

Metacompliance don bhfoireann go léir le

haghaidh Cibear-traenáil agus traenáil RGCS
araon


úsáid as réitigh as-líne agus feidmhíocht

Tacaíocht ar ard-chaighdeán a thabhairt

d’úsáideoirí tríd an Deasca Cabhrach, le meán
de 100 fiosrúchán gach lá


Rinneadh monatóireacht agus bainistiú ar

féin-seirbhíse araon

Slándáil TCF agus réitigh a fheidhmiú chun

Baineadh na léasanna Windows 7 go léir as

chosaint

úsáíd




Rinneadh feabhsú ar slándáil ar ghléasanna

foirne Chomhairle Contae Chill Dara, ag baint



Lean an Rannóg TF le

Rinneadh na freastalaí fisiciúla go léir a fhíorúlá
agus a óstaíl i dtimpeallacht LLS nua

sócmhainní agus fostóirí na Comhairle a



Rinneadh bainistiú ar infreastruchtúr

crua-earraí agus bog-earraí na Comhairle.

Tá an infreastruchtúr seo leata thar thart ar
40 ionad, agus é á n-úsáid ag beagnach

D’ár gcomhaltaí Chomhairle


Thugamar tacaíocht agus chumasú do

1000 úsáideoir, le 800 ríomhaire deasca, 650
ríomhaire glúine, 600 guthán póca agus 80
freastalaí i dtimpeallacht fíorálaithe LLS.

chruinnithe reachtúla agus neamh-reachtúla
araon, ag baint usáid as Microsoft TEAMS


Thugamar tacaíochtaí teicniúla breise maidir le
bearta slándála TF breise



D’eagraíomar réiteach nua BCC le tairseach do
shaoránaigh, a ligeann do uirill ó Chomaltaí a
cuíchóiriú



Rinneadh gutháin a leithdháilead do

Chomhaltaí, agus uasghradú a dhéanamh ar
ríomhairí glúine Comhairle na gComhaltaí


Tar éis córas tairscinte poiblí, roghamar

díoltóir roghnaithe chun réiteach Chláir Leasa
Réadmhaoine (CLR) a sholáthar

Cibear-Slándáil TF


Méadaiodh ár scór ar iniuchadh cibearslándála TF



Rinneadh feidhmiú ar lion mór de réitigh

slándála TF, chun seasamh slándála TF na

Na

h-uimhreacha

700

Cian-oibreoirí
gur tacaíodh leo

100

Meán de Fiosrúcháin
don Deasca
Cabhrach gach lá
Rinneadh feidhmiú
ar lion mór de réitigh
slándála TF

h-eagraíochta a fheabhsú


Leanadh le traenáil feasachta maidir le cibearslándála TF a sholáthar don bhfoireann

Méadaiodh ár scór
ar iniúchadh cibearslándála TF

Beatha; Fás; Ceannaireacht

83

Airgeadas

Tá príomh-freagracht ag an Rannóg Airgeadais as
raon d’fheidhmeanna, lena n-áirítear:

Scéimeanna Airgeadais
Chun cabhrú le gnóthais le linn na paindéime i



Buiséid



Bainistíocht agus tuairisciú airgeadais



Cuntasaíocht



Íocaíochtaí

Deontas SCMGC



Bailiú Ioncaim (lena n-áirítear rátaí, cíosanna
& iasachtai tithíochta agus ranníocaíochtaí
forbartha )

Deontas do ghnóthais cáilithe a bhí anseo, chun

2021 d’eagraigh an Rialtas dhá scéim atá á riarú ag



Bainistíocht Cisteáin



Bailiúcháin ranníocaíochtaí forbartha



Mótarcháin

Rannóg Airgeadais Chomhairle Contae Chill Dara.
Is mar seo leanas iad:

cabhrú le costais ghnóthas a athoscailt nó a

choimeád ag feidhmiú, agus ath-theagmháil a

dhéanamh le fostaithe agus custaiméirí. B’fhéidir

an deontas a úsáid chun íoc as costais leanúnacha
mar fóntais, árachas agus athchóiriú, nó le

haghaidh bearta chun sabáilteacht fostaithe

nó custaiméirí a chinntiú. Fuair iomlán de 147
custaiméir an deontas seo.

Scéime Tarscaoilte Rátaí
Scéim le tarscaoileadh dhá mhí déag do

ghnólachtaí cáilithe óna mbillí rátaí do 2021 a bhí
anseo.

Bhí líon na dtarscaoilte rátaí a sholáthraíodh ag Comhairle Contae Chill Dara do 2021 mar seo leanas:

Tarscaoileadh 12 mí curtha i
bhfeidhm 2021

Éileamh 2021

% Éilimh

No.

€

No.

€

No.

€

5,070

61,913,937

2,616

14,974,170

51%

24%

Scéim Deontais Dreasachta Tráchtála
D’eagraigh Comhairle Contae Chill Dara Scéim Deontais Dreasachta Tráchtála i 2021. Spreagann an scéim
úsáid a bhaint as réadmhaoine tráchtála folmha trí deontas a thabhairt do fiontraithe cáilthe a chuireann
fúthu i réadmhaoine folmha éagsúla i lár bailte agus sráidbhailte thar an chontae. Faigheann gnólachtaí
cáilithe an deontas thar trí bhliain.
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RÁITEAS AIRGEADAIS
Don bhliain dar chríoch 31ú Nollaig 2021
le figiúirí cuntais ioncaim comparáideacha do bhlianta roimhe sin
CÚNTAS IONCAIM
Caiteachas

2021

2020

2019

2018

2017

€

€

€

€

€

Tithíocht agus Tógáil

56,588,252

53,767,101

43,971,729

39,962,253

36,731,251

Iompar agus Sábháilteacht ar Bhóithre

39,288,712

38,027,548

35,236,022

34,788,880

32,370,045

Soláthar Uisce agus Séarachas

10,071,764

9,979,748

10,002,878

10,429,704

10,093,142

Dreasachtaí agus Rialuithe Forbartha

23,393,797

45,028,845

17,684,483

15,499,350

14,474,331

Cosaint ar Chomhshaoil

18,813,977

18,587,183

19,082,892

17,387,255

29,759,112

Áineas agus Áiseanna

11,317,887

11,065,823

11,025,364

11,017,421

10,242,692

Talmhaíocht agus Oideachas

1,164,333

1,129,509

1,053,015

1,308,089

1,359,621

Seirbhísí Ilghnéitheacha

30,121,097

39,882,802

18,032,354

13,399,207

14,005,006

Iomlán

190,759,819 217,468,559 156,088,737 143,792,159 149,035,200

Fáltais (Deontais, Earraí agus Seirbhísí)
Tithíocht agus Tógáil

50,829,889

49,057,850

38,975,186

34,706,815

35,244,200

Iompar agus Sábháilteacht ar Bhóithre

18,386,653

17,713,271

17,088,302

17,507,137

14,019,308

Soláthar Uisce agus Séarachas

10,191,340

9,707,935

9,662,709

10,354,821

10,471,990

Dreasachtaí agus Rialuithe Forbartha

11,355,269

33,757,955

6,694,954

5,588,001

5,580,827

Cosaint ar Chomhshaoil

5,525,680

6,163,298

6,869,610

4,680,982

17,979,449

Áineas agus Áiseanna

2,153,655

1,340,180

1,214,379

2,092,080

1,653,565

Talmhaíocht agus Oideachas

455,702

499,215

311,427

382,255

420,165

22,769,178

31,102,895

6,979,877

7,339,445

5,580,156

121,667,365 149,342,599 87,796,444

82,651,536

90,949,660

Cúntais Údaráis Uirbigh

0

0

0

0

Aisbhaintí a bhaineann le Pinsean

0

0

0

0

Seirbhísí Ilghnéitheacha
Fo-Iomlán

Ciste Rialtais Áitiúil / CMÁ

17,726,658

17,731,578

16,090,559

16,079,635

16,058,831

Rátai an Chontae

61,913,937

60,785,745

58,840,323

59,047,321

58,125,047

Iomlán
Aistrithe chuig/ó C(h)úlchistí
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201,307,961 227,859,922 162,727,326

157,778,492 165,133,538

-10,424,711

-10,227,999

-6,468,164

-13,755,158

-15,875,691

Barrachas/Easnamh don Bhliain

123,432

163,364

170,425

231,175

222,647

Iarmhéid Tosaigh

-171,440

-334,804

-505,228

-736,403

-959,050

Iarmhéid Deiridh

-48,008

-171,440

-334,803

-505,228

-736,403
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INFHEISTÍOCHT CHAIPITIL

2021

2020

2019

2018

2017

€

€

€

€

€

Tithíocht agus Tógáil

65,523,373

87,252,732

113,579,281

87,205,755

48,109,084

Iompar agus Sábháilteacht ar Bhóithre

27,410,934

39,123,894

53,958,525

48,323,573

28,530,804

852,484

1,010,062

1,481,472

1,483,156

1,133,043

85,402

790,072

3,629,727

-726,170

-10,256,136

Cosaint ar Chomhshaoil

15,465,987

7,400,637

5,290,086

3,454,727

4,013,356

Áineas agus Áiseanna

2,476,420

2,036,884

2,370,754

2,774,181

2,783,289

0

0

0

0

0

384,922

131,568

817,250

1,369,543

90,897

112,199,522

137,745,849

Soláthar Uisce agus Séarachas
Dreasachtaí agus Rialuithe Forbartha

Talmhaíocht agus Oideachas
Seirbhísí Ilghnéitheacha
Iomlán

181,127,095 143,884,765 74,404,337

Sceideal Oibre na gCeantar Bardasacha 2021

Baile Átha Í

Cill
Droichid
– Léim an
Bhradáin

Cill Dara –
Droichead
Nua

Maigh
Nuad

An Nás

Bóithre, Iompar agus Sábhailteacht

214,646

322,000

175,000

510,500

70,059

Pobal agus Fiontar

381,898

233,584

512,579

157,300

389,037

Seirbhísí Chomhshaoil

18,000

80,000

111,000

64,000

73,800

Leabharlanna agus Ealaíon

53,569

25,656

32,000

55,288

13,000

Forbairt Eacnamaíoch

71,394

3,000

338,000

166,000

370,844

Áineas agus Folláine

55,000

252,500

-

147,000

-

Farrasbarr Páirceála Íoc

87,048

2,729

353,093

187,072

553,941

*CMÁ 2021

794,508

916,740

1,161,204

1,100,088

916,740

Iomlán

881,556

919,469

1,514,297

1,287,160

1,470,681

Nóta: Leithdháiltear CMÁ ar bhonn de 50% de maoiniú leithdháilte go cothrom idir na Ceantair Bardasacha,
agus 50% den maoiníú leithdháilte de réir líon na gComhairleoirí i ngach Ceantar Bardasach.
*CMÁ Coinnithe

Beatha; Fás; Ceannaireacht
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Aguisíní
Scéim Na Gcoistí Um Beartais Straitéiseacha 2019-2024

Speansais Na Gcomhairleoirí 2021

Coistí Na Comhairle 2021

Plean Corparáideach: Dul Chun Cinn 2021

Comhaltaí Na Gcomhlachtaí Seachtracha 2021

Plean Bliantúil Um Soláthar Seirbhíse: Dul Chun Cinn
2021

Comhdhálacha Ar Ar Freastalaíodh Le Linn 2021
Traenáil Ar Ar Freastalaíodh Le Linn 2021
Freastal Na Gcomhairleoirí Ar Chruinnithe 2021

Tascairí Feidhmíochta 2021
Gluais

Aguisín 1 - Scéim na gCoistí um Beartais
Straitéiseacha 2019-2024
Lean sé Coiste um Beartais Straitéiseacha na Comhairle lena gcláir oibre i 2021, le cruinnithe pearsanta

agus ar-líne. Cé go bhfuil CBS aonair um Ghníomhú ar son na hAeráide, bhí Ghníomhú ar son na hAeráide
mar phríomh-cheist i ndíospoireachtaí agus ullmhú ar gach doiciméad CBS.

CBS um Forbairt Eacnamaíochta, Fiontar agus Pleanáil

90

Ainm

Leas Earnála

An Clr. Ivan Keatley [Cathaoirleach]

Comhalta de Chomhairle Contae Chill Dara

An Clr. Robert Power

Comhalta de Chomhairle Contae Chill Dara

An Clr. Michael Coleman

Comhalta de Chomhairle Contae Chill Dara

An Clr. Kevin Duffy

Comhalta de Chomhairle Contae Chill Dara

An Clr. Peggy O’Dwyer

Comhalta de Chomhairle Contae Chill Dara

An Clr. Padraig McEvoy

Comhalta de Chomhairle Contae Chill Dara

An Clr. Seamie Moore

Comhalta de Chomhairle Contae Chill Dara

Gerry Prendergast

Gnó/Tráchtáíl

Majella O’Keefe

LPP Ionchuimsiú Sóisialta

Evonne Boland

LPP Timpeallacht / Caomhnú

Ag feitheamh le h-ionadaí

Forbairt/Tógáil
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Tháinig an Coiste Polasaí Straitéisigh um Forbairt

Eacnamaíochta, Fiontar agus Pleanáil le cheile ar
5 ocáid i 2021. Lean an coiste lena h-obair ar na



Plean Pailneora Chill Dara



Comh-ordú ar thionscadail le CBS eile agus
le na foirne um Ghníomhú ar son na hAeráide
agus um Ríocht Poiblí



Moltaí a threoiríodh ón gComhairle a phlé

cheisteanna seo leanas, le béim láidir ar an obair

a bhi riachtanach mar chuid den athbhreithniú ar
Plean Forbartha an Chontae:


Stratéis Forbartha Eacnamaíoch don Chontae



Monatóireacht ar an gCreat Pleanála Náisiúnta
(CPN), an Straitéis Réigiúnach Spásúil agus
Eacnamaíoch (SRSE) agus aidhmeanna do
Phlean Spásúil Cheantar Cathrach (PSCC)
Bhaile Átha Cliath



Obair ar athbhreithniú ar Plean Forbartha an
Chontae



Athbhreithniú ar Threoir Deartha Tithíochta
Tuaithe / Polasaí Tithíochta Tuaithe, chun
polasaí / straitéis feidhme ar gráig-forbairtí
tuaithe a chur san áireamh



Athbhreithniú ar straitéis an chontae maidir le
spásanna oscailte agus áineas

Beatha; Fás; Ceannaireacht
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CBS Iompair, Sábháilteachta agus Seirbhísí Éigeandála

Ainm

Leas Earnála

An Clr. Joe Neville [Cathaoirleach]

Comhalta de Chomhairle Contae Chill Dara

An Clr. Angela Feeney

Comhalta de Chomhairle Contae Chill Dara

An Clr. Anne Connolly

Comhalta de Chomhairle Contae Chill Dara

An Clr. Mark Stafford

Comhalta de Chomhairle Contae Chill Dara

An Clr. Colm Kenny

Comhalta de Chomhairle Contae Chill Dara

An Clr. Nuala Killeen

Comhalta de Chomhairle Contae Chill Dara

An Clr. Paul Ward

Comhalta de Chomhairle Contae Chill Dara

Cormac Browne

Talamhaíocht/ Feirmeoireacht

Brian Purcell

Gnó/Tráchtáil

Gerry Dornan

LPP Pobal/Deonach

Ag feitheamh le h-ionadaí

Forbairt/Tógáil

Tháinig an Coiste Beartais Polasaí Straitéisigh um



Líonra Iarnród – polasaí maidir le pleanáil
iarnróid a chomhcheangail le forbairtí agus
pleanáil, lena n-áirítear páirceáil agus taisteal
cuí



Seirbhísí Bus – polasaí faoi toilleadh a mhéadú
agus bealaí bus luais a aithint



Athbhreithniú ar polasaithe maidir le páirceáil
poiblí i gcomhthéacs athnuachan uirbeach,
rothaíochta agus áiseanna siúil, le buntáistí
gaolmhara

Iompar, Sábháilteacht agus Seirbhísí Éigeandála
le chéile ar 4 ocáid le linn 2021. Lean an coiste

lena h-obair ar na cheisteanna seo leanas, agus
tuairiscí ar ghiomhaíochtaí agus forbairtí ón
bPríomh-Oifigeach Dóiteáin san áireamh:


Feithiclí leictreacha: polasaí faoi feithiclí
leictreacha maidir le pairceáil saor in aisce



Soilsiú Poiblí Tuaithe: Scéim Soilsithe Poiblí
Tuaithe



Rochtain agus Míchumas – Sráid-dreacha
ríochta poiblí inrochtana a fhorbairt

Infreastruchtúr agus comharthaíocht
rothaíochta agus siúil



Glasbhealaí agus Gormbhealaí
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Polasaí maidir le Bearta Moillithe Tráchta a
shuteáil sa chontae, agus tréscaoilteacht in
eastáit



Comh-ordú ar thionscadail le CBS eile agus
le na foirne um Ghníomhú ar son na hAeráide
agus um Ríocht Poiblí



Nascanna iompair – Polasaí agus Pleanáil ar
nascanna iompair éifeachtúla thar bhailte i
gCill Dara



Moltaí a threoiríodh ón gComhairle a phlé
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CBS um Pobal agus Cultúr Áitiúil

Ainm

Leas Earnála

An Clr. Aoife Breslin [Cathaoirleach]

Comhalta de Chomhairle Contae Chill Dara

An Clr. Carmel Kelly

Comhalta de Chomhairle Contae Chill Dara

An Clr. Bernard Caldwell

Comhalta de Chomhairle Contae Chill Dara

An Clr. Noel Heavey

Comhalta de Chomhairle Contae Chill Dara

An Clr. Tracey O’Dwyer

Comhalta de Chomhairle Contae Chill Dara

An Clr. Evie Sammon

Comhalta de Chomhairle Contae Chill Dara

An Clr. Aidan Farrelly

Comhalta de Chomhairle Contae Chill Dara

Lorraine Benson

LPP Timpeallacht / Caomhnú

Maureen Bergin

Gnó/Tráchtáil

Vivien Kelly-Keane

LPP Pobal / Deonach

P. J. Fagan

LPP Ionchuimsiú Sóisialta

Tháinig an Coiste Beartais Polasaí Pobail agus



Cultúir Áitiúil le chéile ar 4 ocáid i 2021chun leanúint

Seirbhís Ealaíon



Coiste Forbartha Pobail Áitiúla

phlé:



Páirtiocht Spóirt



Éire Sláintiúil a rolladh amach



Comh-ordú ar thionscadail le CBS eile agus
le na foirne um Ghníomhú ar son na hAeráide
agus um Ríocht Poiblí



Moltaí a threoiríodh ón gComhairle a phlé

lena shaothar maidir le na h-ábhair seo leanas a



Tionscnaimh Aoisbháúla


Traenáil i dtithíocht agus ríocht poiblí, agus
baint aige le forbairt ar na “Roghanna
tithíochta don daonra ag dul in aois” nua



Tacú le na míreanna pobail de Chúram
Sláinte



Leabharlanna



Páirceanna agus Clóis Súgartha



Nascadh / Comhcheangal / Straitéis do
Theastalaithe Roma / Forbairt Pobail



Riarachán Pobail


Deontais



Sparánachtaí Oideachais



Coiste ráithiúil CCP
Beatha; Fás; Ceannaireacht
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CBS um Seirbhísí Comhshaoil agus Uisce

Ainm

Leas Earnála

An Clr. Suzanne Doyle [Cathaoirleach]

Comhalta de Chomhairle Contae Chill Dara

An Clr. Brian Dooley

Comhalta de Chomhairle Contae Chill Dara

An Clr. Íde Cussen

Comhalta de Chomhairle Contae Chill Dara

An Clr. Brendan Wyse

Comhalta de Chomhairle Contae Chill Dara

An Clr. Vanessa Liston

Comhalta de Chomhairle Contae Chill Dara

An Clr. Anne Breen

Comhalta de Chomhairle Contae Chill Dara

Emer Conway

LPP Timpeallacht / Caomhnú

Evan Arkwright

Gnó / Trachtáil

Padraic O’Lunaigh

LPP Pobal / Deonach

Thomas O’Connor

Talamhaíocht / Feirmeoireacht

Tháinig an Coiste Beartais Polasaí um Seirbhísí



Cabhrú le tionscnaimh maidir le coillte
dúchasacha a rolladh amach

chun leanúint lena shaothar maidir le na h-ábhair



Fócas a chur ar pholasaithe / ceisteanna
maidir le caighdeán an aeir



Dul chun cinn a dhéanamh ar pholasaithe
maidir le bithéagsúlacht , go h-áirithe i
gcomhthéacs pobail / bailte slachtmhara, a
rolladh amach

Comhshaoil agus Uisce le chéile ar 4 ocáid i 2021
seo leanas a phlé:
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Scrúdú a dhéanamh ar pholasaithe / chláir a
bhaineann le caighdeán uisce abhann /uisce
dromchla



Clár maolaithe tuilte a phlé





Athbhreithniú a dhéanamh ar polasaithe
maidir le láithreáin tréigthe

Plé le cheisteanna maidir le dlúth-araidí (
seans ar páirtíocht le gnó)



Comh-ordú ar thionscadail le CBS eile agus
le na foirne um Ghníomhú ar son na hAeráide
agus um Ríocht Poiblí



Moltaí a threoiríodh ón gComhairle a phlé



Tionscnaimh laghdaithe dramhaíola a phlé



Soláthar glas / airgeadas glas a phlé



Leanúint le h-obair maidir le margaidh poiblí
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CBS um Tithíocht

Ainm

Leas Earnála

An Clr. Brendan Weld [Cathaoirleach]

Comhalta de Chomhairle Contae Chill Dara

An Clr. Daragh Fitzpatrick

Comhalta de Chomhairle Contae Chill Dara

An Clr. Veralouise Behan

Comhalta de Chomhairle Contae Chill Dara

An Clr. Tim Durkan

Comhalta de Chomhairle Contae Chill Dara

An Clr. Chris Pender

Comhalta de Chomhairle Contae Chill Dara

An Clr. Noel Connolly

Comhalta de Chomhairle Contae Chill Dara

An Clr. Mark Leigh

Comhalta de Chomhairle Contae Chill Dara

John McLoughlin

Ionchuimsiú Sóisialta

Tom O’Malley

LPP Pobail / Deonach

Billy Wall

Ceardchumann

Ag feitheamh le h-ionadaí

Forbairt / Tógáil

Tháinig an Coiste Beartais Polasaí um Tithíocht le

chéile ar 5 ocáid i 2021 chun leanúint lena shaothar
maidir le na h-ábhair seo leanas a phlé:


Tithíocht do Chách






Spriocanna nua tithíochta a sholáthar faoin
gClár Infheistithe i dTithíocht Shóisialta
agus faoin gClár Tithíochta Shóisialta
Caiteachais Reatha araon

Easpa Dídine agus Athbhreithniú ar Phlean
Gníomhíochta um Easpa Dídine an Réigiúin
Lár-Oirthir



Polasaí maidir le h-Iompraíocht Frithshóisialta



Plean Straitéiseach um Cóiríocht do Dhaoine
faoi Míchumas



Clár Éifeachtúlachta Fuinnimh / Clár
Athfheistithe Lár Tíre Iarfheistithe Fuinnimh /
Ciste Aistrithe Cóir



Clár um Cóiríocht do Theastalaithe



Comh-ordú ar thionscadail le CBS eile agus
le na foirne um Ghníomhú ar son na hAeráide
agus um Ríocht Poiblí



Moltaí a threoiríodh ón gComhairle a phlé

Tithíocht Inacmhainne

Beatha; Fás; Ceannaireacht
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CBS um Ghníomhú ar son na h-Aeráide

Ainm

Leas Earnála

An Clr. Peter Hamilton [Cathaoirleach]

Comhalta de Chomhairle Contae Chill Dara

An Clr. Bill Clear

Comhalta de Chomhairle Contae Chill Dara

An Clr. Fintan Brett

Comhalta de Chomhairle Contae Chill Dara

An Clr. Ciara Galvin

Comhalta de Chomhairle Contae Chill Dara

An Clr. Naoise Ó Cearúil

Comhalta de Chomhairle Contae Chill Dara

An Clr. Fiona McLoughlin Healy

Comhalta de Chomhairle Contae Chill Dara

Ali Sheridan

LPP Comhshaoil/ Tráchtála

Judith Brown

LPP Pobail/ Deonach

Allan Shine

Gnó / Tráchtáil

Thomas Malone

Talamhaíocht / Feirmeoireacht

Tháinig an Coiste Beartais Polasaí um Ghníomhú



Fócas a chur ar pholasaithe leasaithe agus
tionscnaimh gaolmhara

leanúint lena shaothar maidir le na h-ábhair seo



Fócas a chur ar pholasaithe a bhaineann le
h-úsáid plaistigh a theorannú



Tionchar a bheith ar pholasaithe ag leibhéil
réigiúnach agus náisiúnta

ar son na h-Aeráide le chéile ar 5 ocáid i 2021 chun
leanas a phlé:


Polasaithe maidir le ‘Aistriú Cóir’ a phlé



Scrúdú a dhéanamh ar theimpléid /
dea-chleachtas do thionscnaimh pobail





An Clár gníomhaithe ar son na h-aeráide
‘Deiseanna gnó’ a fhorbairt

Feasacht agus páirtíocht pobail i gceisteanna
gníomhaithe ar son na h-aeráide a mhéadú





Polasaithe maidir le bogadh módúil in iompar,
go h-áirithe siúil agus rothaíocht, a fheabhsú

Ionchur a dhéanamh i dtionscnaimh traenála /
acmhainne pobail a fhorbairt





Ionchur a dhéanamh i bpolasaithe a
bhaineann le Plean Pailneora Uile-Éireann

Comh-ordú ar thionscadail le CBS eile agus
le na foirne um Ghníomhú ar son na hAeráide
agus um Ríocht Poiblí



Moltaí a threoiríodh ón gComhairle a phlé
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Cur le h-ionchur pobail atá ann cheana,
mar scoileanna glasa, fóraim glasa, bailte
neodracha ó thaobh carbóin de
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Aguisín 2 - Coistí na Comhairle 2021
Nóta: Tá an Cathaoirleach, an Comhairleoir Naoise Ó Cearúil, ina bhall ex officio de gach coiste agus
cuirtear é ar an liosta scaipthe do gach clár / tuairisc cláir.

Ainm an Choiste

Comhaltaí

Finnéithe le Greamú an tSéala

Comhaltaí uile na Comhairle

An Coiste Iniúchta

Na Comhairleoirí Nuala Killeen, Mark Stafford,
Seamie Moore

An Coiste Airgeadais

Na Comhairleoirí Kevin Duffy, Ivan Keatley, Joe
Neville, Angela Feeney, Carmel Kelly

An Coiste Monatóireachta um Uisce Áitiúil
Tuaithe

Na Comhairleoirí Mark Leigh, Vanessa Liston,
Brendan Wyse, Fintan Brett, Noel Connolly

An Coiste Comhairleach Áitiúil um
Chóiríocht don Lucht Siúil

Na Comhairleoirí Aoife Breslin, Nuala Killeen,
Daragh Fitzpatrick, Peggy O’Dwyer, Anne Breen

An Coiste Prótacail agus Nósanna
Imeachta

Na Comhairleoirí Aoife Breslin, Vanessa Liston,
Padraig McEvoy, Chris Pender, Fintan Brett, Vera
Louise Behan, Michael Coleman, Tim Durkan,
Mark Stafford, Carmel Kelly

An Grúpa Beartais Corparáidigh

Na Comhairleoirí Naoise Ó Cearúil, Suzanne
Doyle, Ivan Keatley, Aoife Breslin, Joe Neville,
Brendan Weld, Peter Hamilton, Fintan Brett

Coiste Nasctha Chontae Chill Dara

Na Comhairleoirí Aoife Breslin, Bernard
Caldwell, Brendan Weld, Noel Heavey, Fintan
Brett

Coiste Gaeilge

Na Comhairleoirí Aoife Breslin, Íde Cussen,
Naoise Ó’Cearúil, Noel Heavey, Anne Breen

Coiste Deich mBliana na Cuimhneachán

Na Comhairleoirí Ciara Galvin, Nuala Killeen,
Brendan Weld, Peggy O’Dwyer, Veralouise
Behan, Padraig McEvoy, Noel Connolly

Coiste Idirchaidrimh Nasctha

Na Comhairleoirí Aoife Breslin, Vanessa Liston,
Angela Feeney, Tracey O’Dwyer, Carmel Kelly

Beatha; Fás; Ceannaireacht
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Aguisín 3 - Comhaltaí na gComhlachtaí
Seachtracha 2021
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Comhlacht Seachtrach

Comhaltaí

Cumann Rialtas Áitiúil na h-Éireann

Na Comhairleoirí Bill Clear, Fintan Brett, Carmel
Kelly

Comhlacht Oidhreachta Bhaile Átha Í Teo.

Na Comhairleoirí Aoife Breslin, Ivan Keatley,
Brian Dooley

Comhlacht Fiontair Pobail Bhaile Átha Í Teo

An Comhairleoir Brian Dooley

Comhchoiste Póilíneachta an Chontae

Na Comhairleoirí Aoife Breslin, Ivan Keatley,
Brian Dooley, Ciara Galvin, Nuala Killeen,
Bernard Caldwell, Padraig McEvoy, Tim
Durkan, Naoise Ó Cearúil, Chris Pender, Fiona
McLoughlin Healy, Anne Connolly, Bill Clear,
Fintan Brett, Colm Kenny

Fáilte Chontae Chill Dara

An Comhairleoir Suzanne Doyle

Coiste Caidrimh Pobail an Droichid

Na Comhairleoirí Daragh Fitzpatrick, Brendan
Wyse

Fóram Sláinte Réigiúnach Bhaile Átha
Cliath agus Lár Laighean

Na Comhairleoirí Vanessa Liston, Peter
Hamilton, Peggy O’Dwyer, Mark Leigh, Anne
Breen

Comhar-Árachais Comhairlí Éireann

An Comhairleoir Naoise Ó Cearúil

Comhlacht Líonra Pobail Chill Dara

Na Comhairleoirí Rob Power, Brendan Wyse,
Seamie Moore

Fóram Oidhreachta Chill Dara

Na Comhairleoirí Noel Heavey, Carmel Kelly,
Colm Kenny

Comhlacht Oidhreachta Bhaile Chill Dara
Teo.

Na Comhairleoirí Suzanne Doyle, Mark Stafford,
Noel Connolly

Áiseanna Spóirt agus Fóillíochta Chill Dara
Teo.

Na Comhairleoirí Anne Breen, Brian Dooley

Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Dara
agus Chill Mhantáin

Na Comhairleoirí Angela Feeney, Evie Sammon,
Kevin Duffy, Daragh Fitzpatrick, Bernard
Caldwell, Peter Hamilton, Íde Cussen

Ionad Fóntas Léim an Bhradáin

Na Comhairleoirí Bernard Caldwell, Joe Neville

Cumann Comhaltaí na n-Údarás Áitiúil

An Comhairleoir Joe Neville

Coiste Forbartha Pobail Áitiúil

Na Comhairleoirí Aidan Farrelly, Suzanne Doyle,
Tracey O’Dwyer

Tionól Réigiúnach An Oirthir agus Lár Tíre

Na Comhairleoirí Padraig McEvoy, Fintan Brett,
Rob Power

Páirtíocht LEADER Chontae Chill Dara

Na Comhairleoirí Anne Breen, Evie Sammon,
Anne Connolly, Fiona McLoughlin Healy

Ionad Pobail Móin Réad

Na Comhairleoirí Seamie Moore, Colm Kenny

Tascfhórsa Réigiúnach an Iar Dheiscirt um
Druganna agus Alcól

An Comhairleoir Chris Pender
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Aguisín 4 - Comhdhálacha ar ar Freastalaíodh le
linn 2021
Dáta

Sonraí Comhdhálacha

17ú Feabhra 2021

Comhdáil Mullaigh Sláinte

An Líon Comhaltaí
a d’Fhreastail
1

Aguisín 5 - Traenáil ar ar Freastalaíodh le linn 2021
An Líon Comhaltaí
a d’Fhreastail

Dáta

Sonraí Traenála

Eanair 2021

An Cinniú ar Iarratas Pleanáil
agus Achomharc

15

Feabhra 2021

Forléargas ar Fhorfheidmhiú
Pleanála

9

Márta 2021

Feidhmiú ar Threoirlínte
Pleanála an Aire ar
Teileachumarsáid

6

Aibreán 2021

Stratéisí agus
Bun-Phrionsabail Soláthair
Tithíochta

9

Bealtaine 2021

Tithíocht Rialtais Áitiúla agus
an Gníomhaireacht Tithíochta

6

Bealtaine 2021

Tithíocht Polasaí Phlean
Forbartha Chontae

12

Meitheamh 2021

Clár an Rialtas agus Soláthar
Tithíochta Inacmhainne

4

Iúil 2021

Gníomhú Éifeachtach ar son
na hAeráide 2030 a sholáthar

11

Meán Fomhair 2021

Pleanáil ar Cuid V do
Chleactóirí Tithíochta - AFR

4

Meán Fomhair 2021

Oifig an Stiúrthóra um
Fhorfheidhmiú Corparáideach

Deireadh Fomhair 2021

Cinneadh an Rialtais ar Leasú
ar an Luach Saothar atá
Iníochtha le Comhaltaí Tofa
d’Údaráis Áitiúla

1

Samhain 2021

Meabhairshláinte agus
Folláine na gComhaltaí Tofa
agus Faisnéisiú ar an Oifig
Náisiúnta um Fhéinmharú a
Chosc

3

Samhain 2021

Seiminéar Traenala Fomhair
CCÚÁ 3 agus 4 - Sligeach

1

24

Beatha; Fás; Ceannaireacht
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Aguisín 6 – Freastal na gComhaltaí ar Chruinnithe i
2021

100

Ainm

Chomhairleora

Líon Iomlán na
gCruinnithe

Líon na gCruinnithe
ar ar Freastalaíodh

% Ráta Freastail
Iomlán

Aidan Farrelly

29

27

93%

Angela Feeney

34

33

97%

Anne Breen

32

32

100%

Anne Connolly

34

32

94%

Aoife Breslin

60

57

95%

Bernard Caldwell

33

32

97%

Bill Clear

33

28

85%

Brendan Weld

42

39

93%

Brendan Wyse

28

27

96%

Brian Dooley

35

30

86%

Carmel Kelly

42

42

100%

Chris Pender

42

39

93%

Ciara Galvin

33

30

91%

Colm Kenny

33

33

100%

Darragh Fitzpatrick

34

20

59%

Evie Sammon

29

28

97%

Fintan Brett

50

46

92%

Fiona MacLoughlin
Healy

32

26

81%

Íde Cussen

29

28

97%

Ivan Keatley

52

44

85%

Joe Neville

45

43

96%

Kevin Duffy

36

35

97%
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Aguisín 6 – Freastal na gComhaltaí ar Chruinnithe i
2021... ar lean
Ainm

Chomhairleora

Líon Iomlán na
gCruinnithe

Líon na gCruinnithe
ar ar Freastalaíodh

% Ráta Freastail
Iomlán

Mark Stafford

49

46

94%

Mark Leigh

31

29

94%

Michael Coleman

38

37

97%

Naoise Ó Cearúil

38

38

100%

Noel Connolly

30

29

97%

Noel Heavey

32

31

97%

Nuala Killeen

41

39

95%

Padraig McEvoy

42

41

98%

Paul Ward

29

25

86%

Peggy O Dwyer

34

30

88%

Peter Hamilton

40

38

95%

Robert Power

31

31

100%

Seamie Moore

39

37

95%

Suzanne Doyle

41

40

98%

Tim Durkan

41

38

93%

Tracey O Dwyer

30

29

97%

Vanessa Liston

37

35

95%

Veralouise Behan

39

28

72%
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Aguisín 7 – Speansais na gComhairleoirí 2021

102

Liúntas do
Chathaoirleach

€

€

Farrelly, Aidan

3,027.25

Feeney, Angela

6,058.52

Breen, Anne

5,417.62

201.99

Connolly, Anne

6,150.18

201.99

Breslin, Aoife

7,340.58

201.99

Caldwell, Bernard

7,065.76

201.99

Clear, Bill

5,417.62

201.99

Weld, Brendan

6,058.52

201.99

Wyse, Brendan

4,577.46

147.12

Dooley, Brian

7,432.10

201.99

Kelly, Carmel

5,417.62

201.99

Pender, Chris

3,027.25

201.99

Galvin, Ciara

5,875.48

202.29

Kenny, Colm

5,417.62

201.99

Fitzpatrick, Daragh

5,008.49

Cathaoir-leach ar
Cheantar Bardasach

Liúntas do
Chathaoirleach CBS

€

Traenáil

Spean-sais Teistithe

€

Comh-dhálacha

Liúntas do Ghuthán
Póca

€

Liúntas do Leas Chathaoirleach

Speansais Bhliantúla
a íochtar do
Chomhair- leoirí

ainm comhairleora

Nóta: Is é €22,201.82 Liúntas Bliantúil na gComhaltaí

€

€

€

€

201.99

5,750.00

3,242.57

5,979.48
2,580.00

3,012.47

3,127.59
5,000.00

Sammon, Evie

4,211.12

Brett, Fintan

5,417.62

1,492.90

1,500.00

McLoughlin Healy,
Fiona

5,417.62

Cussen, Ide

5,875.48

201.99

Keatley, Ivan

5,509.15

201.99

5,750.00

Neville, Joe

6,991.85

109.13

5,750.00

202.29

872.86

6,301.18

1,500.00
6,439.16
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2,713.64
430.82

5,519.28

Liúntas do
Chathaoirleach

€

€

Duffy, Kevin

6,791.20

Leigh, Mark

7,949.56

Stafford, Mark

5,698.85

202.69

6,875.48

201.99

Coleman, Michael
**

Cathaoir-leach ar
Cheantar Bardasach

Liúntas do
Chathaoirleach CBS

€

Traenáil

Spean-sais Teistithe

€

Comh-dhálacha

Liúntas do Ghuthán
Póca

€

Liúntas do Leas Chathaoirleach

Speansais Bhliantúla
a íochtar do
Chomhair- leoirí

ainm comhairleora

Aguisín 7 – Speansais na gComhairleoirí 2021... ar
lean

€

€

€

€
6,577.14

Ó Cearúil, Naoise

5,773.28

Connolly, Noel

3,942.97

Heavey, Noel

5,417.62

Killeen, Nuala

4,233.75

201.99

McEvoy, Pádraig

5,417.62

201.99

Ward, Paul

6,058.52

O’Dwyer, Peggy

5,417.62

Hamilton, Peter

6,241.69

Power, Robert

5,417.62

Moore, Seamie

5,417.62

109.13

Doyle, Suzanne

6,350.82

109.13

Durkan, Tim

6,333.35

O’Dwyer, Tracey

5,417.62

Liston, Vanessa

3,851.45

Behan, Veralouise

8,530.86

14,373.26

15,638.09
201.99

3,766.24
435.29

2,989.48
202.31
5,749.50
5,427.30
5,703.26
5,979.48
2,897.62

4,800.00
201.99
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Aguisín 8 – Tuairisc ar Dhul Chun Cinn an Phlean
Corparáidigh 2021

Seirbhís Ealaíon

4.7

Forbairt breise a
dhéanamh ar Seirbhís
Ealaíon do Chomhairle
Contae Chill Dara, a
thacaíonn le infreastruchúr ealaíona
bríomhar a athdhearbhaíonn sain-luach na
n-ealaíon, a éascaíonn
rannpháirtíocht poiblí
agus a chothaíonn an
ealaíontóir

Straitéis na Comhairle
Ealaíona (2016–2025);
Saothar Ealaíne
Iontach a Tháirgeadh
-Forbairt na n-Ealaíon
in Éirinn a Threoiriú;
Scéalta Ghearr-Fhéir;
Straitéis Ealaíon do
Chomhairle Contae

Uasdhátú ar dhul chun
cinn 2021 (Sonraí 2021*)

Uasdhátú ar dhul chun
cinn 2020 (Sonraí 2020*)

Bunlíne Oibríochta
Reatha Iarbhir (Sonraí
2018*)

Modheolaíocht Toise

Clár Tacaíochta

Spriocanna Éachtaí

Plean Corparáideach

Réimse
Feidhm-íochta

* muna deirtear a mhalairt

Líon na ndeontas
ealaíona
agus gradaim
sparántachta

70 deontas
gach bliain

86 deontas agus
gradam sparántachta

62 deontas
agus gradam
sparántachta

Líon na n-ealaíontóirí, grúpai
pobail agus
eagraíochtaí
ealaíona gur
tacaíodh leo

300

200

402

Líon na n-ealaíontóirí ar
chláír forbartha
proifisiúnta,
meantóireachta
agus traenála

6,000

1,500 agus
imeachtaí
ar-líne san
áireamh

244,848 agus
imeachtaí
ar-líne san
áireamh

Líon na leantóirí
ar meáin
shóisialta,
agus amais ar
nascanna mean
shóisialta

934

1080

775

Chill Dara
2018 - 2022

Seirbhís Ealaíon

4.7

Forbairt breise a
dhéanamh ar Seirbhís
Ealaíon do Chomhairle
Contae Chill Dara, a
thacaíonn le infreastruchúr ealaíona
bríomhar a athdhearbhaíonn sain-luach na
n-ealaíon, a éascaíonn
rannpháirtíocht poiblí
agus a chothaíonn an
ealaíontóir

Straitéis na Comhairle
Ealaíona (2016–2025);
Saothar Ealaíne
Iontach a Tháirgeadh
-Forbairt na n-Ealaíon
in Éirinn a Threoiriú;
Scéalta Ghearr-Fhéir;
Straitéis Ealaíon do
Chomhairle Contae
Chill Dara
2018 - 2022

Seirbhís Ealaíon

4.7

Forbairt breise a
dhéanamh ar Seirbhís
Ealaíon do Chomhairle
Contae Chill Dara, a
thacaíonn le infreastruchúr ealaíona
bríomhar a athdhearbhaíonn sain-luach na
n-ealaíon, a éascaíonn
rannpháirtíocht poiblí
agus a chothaíonn an
ealaíontóir

Straitéis na Comhairle
Ealaíona (2016–2025);
Saothar Ealaíne
Iontach a Tháirgeadh
-Forbairt na n-Ealaíon
in Éirinn a Threoiriú;
Scéalta Ghearr-Fhéir;
Straitéis Ealaíon do
Chomhairle Contae
Chill Dara
2018 - 2022

Seirbhís Ealaíon

4.1

Forbairt breise a
dhéanamh ar Seirbhís
Ealaíon do Chomhairle
Contae Chill Dara, a
thacaíonn le infreastruchúr ealaíona
bríomhar a athdhearbhaíonn sain-luach na
n-ealaíon, a éascaíonn
rannpháirtíocht poiblí
agus a chothaíonn an
ealaíontóir

Straitéis na Comhairle
Ealaíona (2016–2025);
Saothar Ealaíne
Iontach a Tháirgeadh
-Forbairt na n-Ealaíon
in Éirinn a Threoiriú;
Scéalta Ghearr-Fhéir;
Straitéis Ealaíon do
Chomhairle Contae
Chill Dara
2018 - 2022

104

Comhairle Contae Chill Dara | Tuarascáil Bhliantúil 2021

Seirbhísí Pobail

Seirbhísí Pobail

4.1

4.1

CFPÁ

Ról na comhairle i

PEPÁ

gceannaireacht an
phobail a fhorbairt tríd
an Coiste Forbartha
Pobail Áitiúil (CFPÁ).

CFPÁ

LPP
Straitéis Forbartha Áitiúil
Chill Dara 2014-2020

LPP
Straitéis Forbartha Áitiúil
Chill Dara 2014-2020
PEPÁ

Seirbhísí Pobail

4.1

Tacú le h-obair na
gCoistí um Beartais
Straitéiseacha

CFPÁ
LPP
Straitéis Forbartha Áitiúil
Chill Dara 2014-2020
PEPÁ

Seirbhísí Pobail

4.1

Tacú le h-obair na
gCoistí um Beartais
Straitéiseacha

CFPÁ
LPP
Straitéis Forbartha Áitiúil
Chill Dara 2014-2020

Seirbhísí Pobail

Seirbhísí Pobail

Seirbhísí Pobail

Seirbhísí Pobail

4.1

Cumainn Cónaitheoirí:
Bheith ag obair i gcónaí
le cumainn cónaitheoirí
/ pobail atá ann cheana
agus ag tacú le forbairt
chumainn nua cónaitheoirí

Uasdhátú ar dhul chun
cinn 2021 (Sonraí 2021*)

Uasdhátú ar dhul chun
cinn 2020 (Sonraí 2020*)

Bunlíne Oibríochta
Reatha Iarbhir (Sonraí
2018*)

Modheolaíocht Toise

Clár Tacaíochta

Spriocanna Éachtaí

Plean Corparáideach

Réimse
Feidhm-íochta

PEPÁ
Comhairliúchán agus
cumarsáid a chur
chun cinn trí chomhpháirtíocht le fostaithe
agus saoránaigh

Líon na n-ionadaithe LLP
go Comhairle
Contae Chill Dara
agus structúir
gaolmhara

19

22

24

Líon na seisiúin
faisnéise LPP
maidir le na
tacaíochtaí atá
le fáil

8

9

10

Líon na gcruinnithe in aghaidh
na bliana den
CFPÁ agus
dá fo-choistí
tacaíochta a
choimeád

18

23

24

Líon na bpolasaithe, straitéisí
agus scéimeanna
gur rinne Coistí
um Beartais
Straitéiseacha
athbhreithniú
agus forbairt
orthu

Tuairisciú le
tosnú i 2020,
tar éis CBS nua
a eagrú

5

5

Lion na gCumann
Cónaitheoirí

111

342

PEPÁ
CFPÁ
LPP
Straitéis Forbartha Áitiúil
Chill Dara 2014-2020

4.0

Leanúint le h-ionchuimsiú sóisialta
agus forbairt pobail
a chur chun cinn mar
dea-chleactas i ngach
eastát tionscadail

Sonraí IBTUÉ a úsáid
chun eastáit tionscadail
a aithint agus anailís
ar na riachtanais a
fhorbairt

Eastáit tioncscadail tosaíochta le
Comhairle Contae
Chill Dara a fuair
tacaíocht

10

10

4.0

Tacú le grupaí chun
bheith páirteach i
gcomórtais gradam
náisiúnta chun béim a
chur ar dea-chleachtas agus páirtíocht a
spreagadh

Eastáit a aithint agus
spreagadh agus
tacaíocht a thabhairt
do pháirtíocht i mBród
Áite

Breis agus 30
grúpa páirteach i
gcomórtas bliaintiúil Bród Áite

30

23

25

4.0

Tacú le grupaí chun
bheith páirteach i
gcomórtais gradam
náisiúnta chun béim a
chur ar dea-chleachtas agus páirtíocht a
spreagadh

Oibrithe Óige a
chomh-ordú in eastáit
tionscadail tosaíochta
le Seirbhís Óige Chill
Dara

Breis agus
10 duine óga
páirteach sna
Gradaim Dianiarrachta Óige

10

2

6

* muna deirtear a mhalairt
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Seirbhísí Pobail

Seirbhísí Pobail

Seirbhísí Pobail

Seirbhísí Pobail

Seirbhísí Pobail

Seirbhísí Pobail

Uasdhátú ar dhul chun
cinn 2021 (Sonraí 2021*)

Uasdhátú ar dhul chun
cinn 2020 (Sonraí 2020*)

4.1

74 iarratas ar
Deontais Spás
Oscailte CCÚÁ

74

78

71

4.1

Tacaíochtaí le moltaí
tionsacadal a ullmhú,
teacht ar deontais agus
maoiniú do thionscadail
aithnithe, m.sh. pobal,
féilte, CMA etc

235 iarratas ar
deontais Pobail
/ Féilte ó eastáit
spriocdhírithe

235

215

190 (iarratais
iad ar fad)

4.8

Eagraíodh grúpa
il-eagraíochta d’eastáit
spriocdhírithe chun
béim a chur ar bearnaí i
soláthar seirbhísí

Cabhair do mhaoiniú
agus scála grúpai trí
CGPCS & LEADER

Scála maoinithe
bliaintiúil

€1m

Chaith CGPCS
iomlán an
buiséid de
€1,092,867.

Chaith CGPCS
iomlán an
buiséid de
€1,092,867.

Leithdháil
LEADER
€1,607,870 i
2020

Leithdháil
LEADER
€1,607,870 i
2020

4.8

Leanúint le fócas a chur
ar ionchuimsiú sóisialta
chun dul i ngleic le
bochtanas agus míbhuntáiste

Cruinnithe rialta agus
comh-oibriú il-eagraíochta leanúnach

4 crinniú ar a
laghad gach
bliain.

4

6

5

4.8

Eagraíodh grúpa
il-eagraíochta d’eastáit
spriocdhírithe chun
béim a chur ar bearnaí i
soláthar seirbhísí

800

D’oibrigh
CGPCS le 706
duine aonair
mar chuid da
phlean bliantúil

D’oibrigh
CGPCS le 797
duine aonair
agus 86
grúpa pobail.
Sáraíodh na
spriocanna
náisiúnta (781
agus 59)

60

Tugadh
maoiniú de
€1,607,870 do
32 tionscadal
faoi LEADER.
D’oibrigh
CGPCS le 67
Grúpa pobail
áitiúla trína
a saothar de
réir a phlean
bliantúil
aontaithe

Faomhadh
13 tionscadal
LEADER le luach
de €607,171.37
i 2021

4.8

4.8

Eagraíodh grúpa
il-eagraíochta d’eastáit
spriocdhírithe chun
béim a chur ar bearnaí i
soláthar seirbhísí

Eagraíodh grúpa
il-eagraíochta d’eastáit
spriocdhírithe chun
béim a chur ar bearnaí i
soláthar seirbhísí

Cabhair do mhaoiniú
agus scála grúpai trí
CGPCS & LEADER

Cabhair do mhaoiniú
agus scála grúpai trí
CGPCS & LEADER

Monatóireacht agus
athbhreithniú ar
CGPCS a chinntiú
chun tionchair a
uasmhéadú

Líon na ndaoine
gur tacaíodh leo
gach bliain.

Líon na grúpaí gur
tacaíodh leo gach
bliain

Tuairiscí CFPÁ go
démhíosúil

* muna deirtear a mhalairt
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Bunlíne Oibríochta
Reatha Iarbhir (Sonraí
2018*)

Modheolaíocht Toise

Clár Tacaíochta

Spriocanna Éachtaí

Plean Corparáideach

Réimse
Feidhm-íochta
Seirbhísí Pobail

Tacaíochtaí le moltaí
tionsacadal a ullmhú,
teacht ar deontais agus
maoiniú do thionscadail
aithnithe, m.sh. pobal,
féilte, CMA etc
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Tá

Tá; 6 crinniú
démhiosúla
de fo-ghrúpaí
CGPCS, le
tuairiscí chuig
an bord. Le seo,
bhí crinniú le
h-oifigeach
Idirchaidrimh
Pobail

Tharla 6 crinniú
fo-ghrúpa
CGPCS, le
tuairiscí
ullmhaithe don
CFPÁ atá ag
teacht.
Tharla cruinniú
freisin chun
tosaíochtaí
lar-chláir a
chomhaontú
Tharla crinniú
athbhreithnithe
bliantúil freisin
le h-Oifigeach
Idirchaidrimh
Pobail

Seirbhísí Pobail

Seirbhísí Pobail

Seirbhísí Pobail

4.8

Monatóireacht agus
athbhreithniú ar
CGPCS a chinntiú
chun tionchair a
uasmhéadú

Athbhreithniú
bliaintiúil
déanta: Tá/Níl

4.2

Leanúint le tacú le
obair Chomhairle na
nÓg faoin gcreatlach
polasaithe náisiúnta
“Torthaí níos fearr,
todhchaí níos gile
2014-2020

Leanann Comhairle
Contae Chill Dara
le tacaíocht a
thabhairt d’fhorbairt Chomhairle na
nÓg, ag déanamh
maoirseacht ar
an gComhaintú
Seirbhíse le Seirbhís
Óige Chill Dara

Líon na
meánscoileanna a
bhí páirteach
i gComhairle
na nÓg

4.11

Leanúint le sodhchaí
níos ionchuimsithe
agus níos il-chultúrta a fhorbairt sa
chontae, trí Straitéis
Ionchuimsithe
Chontae Chill Dara
2019 – 2024 a chur i
bhfeidhm

Leanúint le roinnt
d’imeachtaí
a eagrú agus
straitéisí a fhorbairt
chun éagsúlacht
agus contae níos
ionchumsithí a chur
chun cinn

Tionóladh Lá
na hAifrice,
imeacht
rathúil il-chultúrtha, i mBaile
Átha Í i mBealtaine 2019.

4.11

Leanúint le sodhchaí
níos ionchuimsithe
agus níos il-chultúrta a fhorbairt sa
chontae, trí Straitéis
Ionchuimsithe
Chontae Chill Dara
2019 – 2024 a chur i
bhfeidhm

Leanúint le roinnt
d’imeachtaí
a eagrú agus
straitéisí a fhorbairt
chun éagsúlacht
agus contae níos
ionchumsithí a chur
chun cinn

Straitéis
Ionchuimsithe
don Lucht
Siúil agus
na Romaigh
a fhorbairt
agus a chur i
bhfeidhm

Coiste le 10 mball

Líon na
ngrúpaí
nasctha
gníomhacha
sa Chontae

Nascadh: Caidrimh
cultúrtha Chill Dara
a neartú agus a
fhorbairt thar an
domhan.
Seirbhísí Pobail

2.7
Tacú le nascadh thar
an Chontae

Uasdhátú ar dhul chun
cinn 2021 (Sonraí 2021*)

Uasdhátú ar dhul chun
cinn 2020 (Sonraí 2020*)

Bunlíne Oibríochta
Reatha Iarbhir (Sonraí
2018*)

Modheolaíocht Toise

Clár Tacaíochta

Spriocanna Éachtaí

Plean Corparáideach

Réimse
Feidhm-íochta
Seirbhísí Pobail

Eagraíodh grúpa
il-eagraíochta
d’eastáit spriocdhírithe chun béim
a chur ar bearnaí i
soláthar seirbhísí

Tá

Tá; Athbhreithniú
lár-bhliana
agus deireadh
bliana
críochnaithe
agus faofa ag
CFPÁ.

Tá; Tugadh
athbhreithhniú
lár-thearma
chun críche.
Rinne an CEPÁ
faomhadh ar
thosaíochtaí
lár-phlean

34

23

22

Tús le chur le
tuairisciú i 2020,
tar éis ghlacadh
le Straitéis
Ionchuimsithe
nua

I gcéim
chomhairliúcháin
faoi lathair
do straitéis
ionchuimsithe
nua.

Láinseáladh
straitéis ionchuimsithe nua Chill
Dara i Meán
Fomhair 2021

Glacadh leis an
Straitéis i 2019

Oibrí
feidhmithe
ceaptha
agus coiste
feidhmithe
eagraithe

Tháinig an coiste
feidhmithe le
chéile ar 5 ocáid
thar na bliana
mar aon le
cruinnithe il-eagraíochta agus
páirtíocht ón
ghrúpa oibre

17

17

17

Tionóladh 2
crinniú naschta
idirchaidrimh.

Seirbhísí Pobail

2.7

Leanúint le fheidhmíu
polasaithe nasctha
agus le maoirseacht
ar an gCoiste

4 crinniú gach bliain

Lion na
gcruinnithe
gach bliain

Tuairisciú le
tosnú i 2022

Tuairisciú le
tosnú i 2022

Tiomóladh 3
crinniú nasctha
chontae

* muna deirtear a mhalairt
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Seirbhísí Pobail

Seirbhísí Pobail

Uasdhátú ar dhul chun
cinn 2021 (Sonraí 2021*)

Uasdhátú ar dhul chun
cinn 2020 (Sonraí 2020*)

Bunlíne Oibríochta
Reatha Iarbhir (Sonraí
2018*)

Modheolaíocht Toise

Clár Tacaíochta

Spriocanna Éachtaí

Plean Corparáideach

Réimse
Feidhm-íochta
Seirbhísí Pobail

2.8

Tacú agus
éascaíocht
a thabhairt
d’imeachtaí
eacnamáíochta
talamhaíochta
agus tuath-bhunaithe, idir iad atá
ann cheana agus
cinn malartacha

Dul ar aghaidh le
feidhmiú an chláir
LEADER 2104 –
2020, trí tacaíocht
agus measunú
a dhéanamh ar
iarratais

Maoiniú
LEADER a
bhronnadh

Maoiniú LEADER
a faomhadh ó
Samhain 2017
go Samhain
2019: €1,567,445

Faomhadh
32 tionscadal
le luach de
€1,607,870
le haghaidh
maoiniú
LEADER i 2020

Faomhadh 13
tionscadal LEADER
le luach de
€607,171.37 i 2021

2.8

Tacú agus
éascaíocht
a thabhairt
d’imeachtaí
eacnamáíochta
talamhaíochta
agus tuath-bhunaithe, idir iad atá
ann cheana agus
cinn malartacha

Dul ar aghaidh le
feidhmiú an chláir
LEADER 2104 –
2020, trí tacaíocht
agus measunú
a dhéanamh ar
iarratais

Tionscadail
LEADER gur
tacaíodh leo

28

32

13

Tacú le forbairt
pobal inbhuanaithe
trí idirghabháil
gníomhach i dtionscadail pobaldírithe a éascú

Bunaíodh ocht scéim
deontais pobail –
Bailte Slachtmhara,
grúpaí deonacha
agus pobail, coistí
féilte, cumainn
cónaitheoirí agus
grupaí spóirt, chun
bailte, eastáit
tithíochta agus
áiseanna sa chontae
a fheabhsú

Maoiniú
bliaintiúil

€2m

€1.7m

4.1

4 Sceim deontais
faoi CPFÁ

Seirbhísí Pobail

4.1

Tacú le forbairt
pobal inbhuanaithe
trí idirghabháil
gníomhach i dtionscadail pobaldírithe a éascú

Bunaíodh ocht scéim
deontais pobail –
Bailte Slachtmhara,
grúpaí deonacha
agus pobail, coistí
féilte, cumainn
cónaitheoirí agus
grupaí spóirt, chun
bailte, eastáit
tithíochta agus
áiseanna sa chontae
a fheabhsú

Covid R2

Líon na
ndeontas
aonair a
bhronnadh

1,000

c. 1,000
deontas
bronnta thar
an catagóirí
go léir

CFP
LADTI
Fiontar Sóisialta
Bronnadh luach
iomlán de
€268,750 ar 66
iarrthóir
thar 4 scéim.

Seirbhísí Pobail

4.1

Tacú le forbairt
pobal inbhuanaithe
trí idirghabháil
gníomhach i dtionscadail pobaldírithe a éascú

Seisiúin eolais
bliantúla thar an
chontae chun grúpaí
pobail a chur ar
an eolas faoi na
deontais atá ar fáil
agus cabhrú leo
maidir le h-iarratais

Líon na
seisiúin eolais

* muna deirtear a mhalairt
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8

2

2

Uasdhátú ar dhul chun
cinn 2021 (Sonraí 2021*)

Uasdhátú ar dhul chun
cinn 2020 (Sonraí 2020*)

Bunlíne Oibríochta
Reatha Iarbhir (Sonraí
2018*)

Modheolaíocht Toise

Clár Tacaíochta

Spriocanna Éachtaí

Plean Corparáideach

Réimse
Feidhm-íochta

27 Clós Súgartha
10 Giomnáisiom
Amuigh
3 Páirc Scátála

Seirbhísí Pobail

4.4

Rochtain ar
dheiseanna
spóirt agus
áineasa
pobal-bhunaithe a chur
chun cinn

Eagrófar cúig clós
súgartha nua i
gCill Dara de réir
Straitéis Súgartha
Chill Dara 2018 –
2028

Líon iomlán na
gclós súgartha
/ páirceanna scátála /
giomnáisiom amuigh
á n-éascu
agus/nó á
chothabháil ag
an gComhairle

30 Clós
Súgartha
11 Giomnáisiom
Amuigh
3 Páirc Scátála

Cuireadh tús le
oibreacha tógála
ar chlós súgartha i
nDíseart Diarmada,
agus rinneadh
ullmhú ar iarratas
ar chead pleanála
do chlós súgartha
Fíodh Alúine.

32 Clós Súgartha

10 Giomnáisiom
Amuigh

3 Páirc Scátála

Tá pleanáil idir
láimhe freisin
maidir le fearas
breise don chlós
súgartha i Mainistir
Chill Droichid

Seirbhísí Pobail

Seirbhísí Pobail

Seirbhísí Pobail

Seirbhísí Pobail

4.4

Féachaint chun
infreastruchtúr
fisiciúil agus
pobail a
sholáthar, mar
aon le forbairtí
cónaithe
ard-chaighdeánacha chun
caighdeánacha
beatha de scoth
a chruthú

Tionóladh Lá
Súgartha gach
bliain ó 2015 i leith:
thart ar 3,000
páiste páirteach

Freastal
iomlán ag an
Lá Súgartha
bliantúil thar
saol an Phlean
Corparáidigh.

4.4

Féachaint chun
infreastruchtúr
fisiciúil agus
pobail a
sholáthar, mar
aon le forbairtí
cónaithe
ard-chaighdeánacha chun
caighdeánacha
beatha de scoth
a chruthú

Leanúint le tacú le
Comh-pháirtíocht
Spóirt Chill Dara,
go h-áirithe leis an
gClár Ionchuimsithe i Spóirt
agus Míchumais,
chun páirtíocht a
mhéadú

4.4

4.4

Tacú le forbairt
agus feabhsú
ar áiseanna
spóirt, fóillíochta,
áineasa agus
ealaíon áitiúla

Tacú le forbairt
agus feabhsú
ar áiseanna
spóirt, fóillíochta,
áineasa agus
ealaíon áitiúla

* muna deirtear a mhalairt

Talamh áise a
fhorbairt ins na
suíomhanna
seo leanas: Na
Bánóige, Cill
Choca, Loch na
Móna, Ascal na
Silíní, Baile Chill
Dara.

3,000

Níor tionóladh aon
imeacht i 2020
de bharr srianta
Covid 19. Ina ionad,
scaipeadh 800
paca súgradh

Níor tionóladh
aon imeacht i
2021 de bharr
srianta Covid
19. Ina ionad,
scaipeadh 1000
paca súgradh

Líon na
gcónaitheoirí
Chill Dara a
ghlacann páirt
gach bliain in
imeachtaí spóirt
agus fisiciúla

30,000

26,000

21,000

Díseart
Diarmada

Díseart
Diarmada: Cuid
8 faofa

Tús curtha le tógáil

Críochnaithe

Tús a chur le
pleananna do
thrí clós súgartha
breise
Talamh áise a
fhorbairt ins na
suíomhanna
seo leanas: Na
Bánóige, Cill
Choca, Loch na
Móna, Ascal na
Silíní, Baile Chill
Dara.
Tús a chur le
pleananna do
thrí clós súgartha
breise

Caitheadh suíomh
an chlóis súgartha
a athrú.
Fiodh Alúine

Tógáil le tosnú
i 2010

Cuid 8 nua
ullmhaithe agus
fógraithe

Faomhadh Cuid
8 agus cuireadh
tús le obair chun
tairscint don
chlós súgartha a
ullmhú

Beatha; Fás; Ceannaireacht

109

Seirbhísí Pobail

Seirbhísí Pobail

Seirbhísí Pobail

Seirbhísí Pobail

4.4

Tacú le forbairt
agus feabhsú ar
áiseanna spóirt,
fóillíochta, áineasa
agus ealaíon áitiúla

An Chorrchoill

Tús a chur le
pleananna do thrí
clós súgartha breise

Dreach agus deilbh
agus timpeallacht Chill Dara a
fheabhsú

Clár Oibre Bliaintiúil na Rannóige
Páirceanna a
sholáthar

Scéimeanna
Tírdhreachta curtha i
bhfeidhm ag
timpealláin,
sráidbhailte
agus eastáit

1.7

Dreach agus deilbh
agus timpeallacht Chill Dara a
fheabhsú

Clár Oibre Bliaintiúil na Rannóige
Páirceanna a
sholáthar

Maoiniú
bhliaintiúil
le haghaidh
crannliachta,
plandaithe,
plandaí ceapaí
samhraidh, etc

1.1

Timpeallacht
nádúrtha Chill Dara
a chosaint agus
a chothabháil,
agus dul i ngleic le
bainistiú athruithe
ar shuíomhanna
áise agus folláine,
chun maolú
agus athchóiriú a
dhéanamh ar athrú
aeráide, ar mhaithe
le bithéagsúlacht,
ag braith ar
maoiniú agus
áiseanna

Bun-measúnú
a dhéanamh ar
shuíomhanna gur
féidir leo bheith
Pailneoir-bháúil,
agus suíomhanna bláthanna
fíána breise a
thabhairt isteach do
pháirceanna agus
spásanna oscailte

Limistéir
bláthanna
fiána atá
ann cheana i
bpáirceanna

1.1

Timpeallacht
nádúrtha Chill Dara
a chosaint agus
a chothabháil,
agus dul i ngleic le
bainistiú athruithe
ar shuíomhanna
áise agus folláine,
chun maolú
agus athchóiriú a
dhéanamh ar athrú
aeráide, ar mhaithe
le bithéagsúlacht,
ag braith ar
maoiniú agus
áiseanna

Gníomhartha
pailneoir-bháúla a
thabhairt isteach do
pháirceanna agus
spásanna oscailte sa
Chontae

Na gníomhartha a
aithnítear do
Chomhairlí Contae
sa Phlean
Pailneora
Uile-Éireann
2015 – 2020
a chur i
bhfeidhm

1.7

* muna deirtear a mhalairt
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Cuid 8 faofa;
Tairiscint
deartha agus
tógála idir
láimhe

Uasdhátú ar dhul chun
cinn 2021 (Sonraí 2021*)

Uasdhátú ar dhul chun
cinn 2020 (Sonraí 2020*)

Bunlíne Oibríochta
Reatha Iarbhir (Sonraí
2018*)

Modheolaíocht Toise

Clár Tacaíochta

Spriocanna Éachtaí

Plean Corparáideach

Réimse
Feidhm-íochta
Seirbhísí Pobail

Talamh áise a
fhorbairt ins na
suíomhanna seo
leanas: Na Bánóige,
Cill Choca, Loch na
Móna, Ascal na Silíní,
Baile Chill Dara.

Clós súgartha
críochnaithe
agus oscailte

Uasghrádú ar
raon lúthchleasa Naomh
Chóca tugtha
chun críche

Tugadh 15
mion-oibreacha
tírdhreachta
chun críche i
2020

Tugadh 15
mion-oibreacha
tírdhreachta
chun críche i
2020

€580,500 (2019)

€580,500

€580,500

6

Scéim
píolótach inar
roghnaíodh
20 láithreán
éagsúla le
haghaidh
laghdú ar
bhaint fhéir,
chun cabhrú le
pailneoirí

Méadú de 40
láithreán breise
ar na láithreáin
le haghaidh
laghdú ar bhaint
fhéir

Tuairisciú i 2020

Mar atá thuas.
agus cuireadh
plandaí
ailneoir-bháúla ag
timpeallán
Chill Chuilinn,
An Nás

Mar atá thuas,
le méadú ar
líon na láithreán
chun cabhrú le
pailneoirí

Tírdhreachú
déanta ar 28
timpeallán.
12 mion-tionscadal eile
déanta i 2019.
18 le chur chun
cinn i 2020

Seirbhísí Pobail

1.1

4.3

Ceannaireacht
agus tacaíocht a
thabhairt do Chlár
Aoisbháúil Chontae
Chill Dara (agus
bheith mar cheannasaí don cheantar
Thoir Theas) atá
á fhorbairt agus
á mhaoirsiú ag
Comhaontas
Aoisbháúil Chill
Dara, le tacú ó Éire
Aoisbháúil

Oibreacha
caomhnaithe
ag Spá Léim an
Bhradáin

Dul chun cinn
le déanamh ar
chaomhnú ag
Tobar an Spá i
2020

Líon na seo
bóthar

Tuairisciú i
2020

Clár bliantúil
de chothabháil
ar móinéir fhéir
agus limistéir
bogacha
críochnaithe

Clár bliantúil
de chothabháil
ar móinéir fhéir
agus limistéir
bogacha
críochnaithe

5

Srianta ar
fhreastal a
seoanna bóthar
de bharr Covid 19

N/B

Eagraíodh Cill
Droichid mar
bhaile aoisbháúil.
Tionóladh
agus tacaíodh
le Comhairle
na nDaoine
Breacaosta Chill
Dara.
Beidh Comhairle
Contae Chill Dara
mar cheannasaí don Chlár
Réigiúnach
Thoir Theas, mar
chuid dá ról
maidir le seirbhísí
comhroinnte

49,395 (2019
CNMI)

Seirbhísí Pobail

6.10

Úsáid na meán
shóisialta ag an
gComhairle a
mhéadú agus
feasacht pobal a
fheabhsú

Uasdhátú ar dhul chun
cinn 2021 (Sonraí 2021*)

Uasdhátú ar dhul chun
cinn 2020 (Sonraí 2020*)

Bunlíne Oibríochta
Reatha Iarbhir (Sonraí
2018*)

Modheolaíocht Toise

Clár Tacaíochta

Spriocanna Éachtaí

Plean Corparáideach

Réimse
Feidhm-íochta
Seirbhísí Pobail

Timpeallacht
nádúrtha Chill Dara
a chosaint agus
a chothabháil,
agus dul i ngleic le
bainistiú athruithe
ar shuíomhanna
áise agus folláine,
chun maolú
agus athchóiriú a
dhéanamh ar athrú
aeráide, ar mhaithe
le bithéagsúlacht,
ag braith ar maoiniú
agus áiseanna

Tús Áite
don Phobal,
agus Stratéis
Cumarsáide na
Comhairle

Líon na leantóirí
ar cainéil na
meán shóisialta

34,608

Lár-cainéil
Comhairle
Contae Chill Dara
ag deireadh
2020:
Facebook 15,081;
Twitter 8,520

Iomlán na
leantóirí: 59,067
(2020 CNMI).
Cainéil
Corparáideacha (2021);
Facebook : 17,917;
Twitter: 9,431;
Instagram:2,024

Instagram 1,516
Cinntiú go seastar le
Seirbhísí Pobail

6.7

trédhearchacht
agus go gclóitear
leis an Acht um SF
2014

An t-Acht um
Saoráil Faisnéise
2014

Meán-líon na
laethanta go
dtí go dtugtar
cinneadh SF
(is 20 lá oibre
an riachtanas
reachtúil).

18.9

24

20

* muna deirtear a mhalairt
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Eagraíodh Cill
Droichid mar
bhaile aoisbháúil.

Seirbhísí Pobail

4.3

Ceannaireacht
agus tacaíocht
a thabhairt do
Chlár Aoisbháúil
Chontae Chill
Dara (agus
bheith mar
cheannasaí don
cheantar Thoir
Theas) atá á
fhorbairt agus
á mhaoirsiú ag
Comhaontas
Aoisbháúil Chill
Dara, le tacú ó
Éire Aoisbháúil

Tionóladh
agus tacaíodh
le Comhairle
na nDaoine
Breacaosta Chill
Dara.

6.7

trédhearchacht
agus go
gclóitear leis an
Acht um SF 2014

Cinntiú go
seastar le
Seirbhísí Pobail

Seirbhísí Pobail

6.7

6.4

trédhearchacht
agus go
gclóitear leis an
Acht um SF 2014
Cinntiú go
n-úsáidtear
TFC chun
idirghabhála
custaiméirí a
rianú agus a
bhainistiú go
h-éifeachtach

Freastal ar
imeachtaí

Leanadh le
tacaiócht do
Chomhaontas
Chill Dara agus
aontaíodh clár
oibre sé mhí
Foilsíodh Tuarascáil Bhliantúil
inar athníodh
dul chun cinn ar
phriomh-aidhmeanna ó
Straitéis Chill
Dara.
Leanadh le
tacaíocht a
thabhairt don
Ionad Náisiúnta
um Sheirbhísí
Comhroinnte agus don
cheantar Thoir
Theas, mar a
aontaíodh le Éire
Aoisbháúil

Leanadh le tacaiócht
do Chomhaontas Chill
Dara agus aontaíodh
clár oibre sé mhí.
Foilsíodh Tuarascáil Bhliantúil inar
athníodh dul chun
cinn ar phriomh-aidhmeanna ó Straitéis
Chill Dara.
Leanadh le tacaíocht
a thabhairt don Ionad
Náisiúnta um Sheirbhísí Comhroinnte
agus don cheantar
Thoir Theas, mar a
aontaíodh le Éire
Aoisbháúil.
Leanadh le tacaíocht
thar an chontae.
Feidhmíodh raon
mór de ghníomhartaí
agus rinnead iniúchta
insiúlta.
Bhí Cill Dara chun
tosaigh maidir le
chuid de soláthar an
Chláir Náisiúnta

An t-Acht um
Saoráil Faisnéise
2014

Meán-líon na
laethanta go
dtí go dtugtar
cinneadh SF
(is 20 lá oibre
an riachtanas
reachtúil).

18.9

24

20

An t-Acht um
Saoráil Faisnéise
2014

Traenáil bliaintiúil ar SF tugtha
do chinntóirí:
Tá/Níl

Tá

Tá

Tá

Úsáíd BCC
a mhéadú
chun cásanna
custaiméirí a
bhainistiú

Líon na
gcásanna
custaiméirí
a próiseáltar
gach bliain
taobh istigh
den gCóras
Bainistíochta Caidrimh
Custaiméirí

9400

14,334

17,488 (Cásanna
próiseálta a
chríochnaiodh le linn
na bliana)

* muna deirtear a mhalairt
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400

Beidh Comhairle
Contae Chill Dara
mar cheannasaí don Chlár
Réigiúnach
Thoir Theas, mar
chuid dá ról
maidir le seirbhísí
comhroinnte

Cinntiú go
seastar le
Seirbhísí Pobail

Tugadh cabhair
freisin tríd an
Líne Cabhrach
agus an Fóram
Freagartha
Pobail.

Uasdhátú ar dhul chun
cinn 2021 (Sonraí 2021*)

Uasdhátú ar dhul chun
cinn 2020 (Sonraí 2020*)

Bunlíne Oibríochta
Reatha Iarbhir (Sonraí
2018*)

Modheolaíocht Toise

Clár Tacaíochta

Spriocanna Éachtaí

Plean Corparáideach

Réimse
Feidhm-íochta

Teagmhail
leanúnach
ar-líne chun
cabhrú le daoine
breacaosta i gCill
Dara le linn na
bliana.
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Seirbhísí
Corpar-áideacha

Seirbhísí
Corpar-áideacha

Forbairt
Eacnamaíoch

Forbairt
Eacnamaíoch

6.4

Cinntiú go
n-úsáidtear TFC
chun ról na mball
tofa a aimsiú
agus tacú leis go
h-éifeachtach

6.4

Fás a thabhairt
do feasacht
agus páirtíocht
sa phróiseas
toghcháin

1.3

Cinntiú go
gcloíann
gach áitreabh
neamh-theaghlaigh, gur leis
an Comhairle
é, le riachtanais
inbhuaineachta trí iniúchtha
fuinnimh a eagrú
chun bealaí chun
éifeachtúlacht
fuinnimh a
fheabhsú a aithint

2.1

2.1

An bunús fiontar
a neartú agus
imeachtaí a
chruthaíonn poist
a spreagadh.
Fiontraíocht a
chur chun cinn
agus struchtúr
tacaíochta
comhtháite a
sholáthar, a
spreagfaidh
fiontair a thosnú
agus a fhás.

An bunús fiontar
a neartú agus
imeachtaí a
chruthaíonn poist
a spreagadh.
Fiontraíocht a
chur chun cinn
agus struchtúr
tacaíochta
comhtháite a
sholáthar, a
spreagfaidh
fiontair a thosnú
agus a fhás.

Úsáíd BCC a
mhéadú chun
cásanna custaiméirí
a bhainistiú

Tús Áite don Phobal,
agus an Acht um
Athchóiriú ar Rialtais
Áitiúil

Straitéis Oiriúnaithe
Athraithe Aeráide
Chomhairle Contae
Chill Dara

Uasdhátú ar dhul chun
cinn 2021 (Sonraí 2021*)

Uasdhátú ar dhul chun
cinn 2020 (Sonraí 2020*)

Bunlíne Oibríochta
Reatha Iarbhir (Sonraí
2018*)

Modheolaíocht Toise

Clár Tacaíochta

Spriocanna Éachtaí

Plean Corparáideach

Réimse
Feidhm-íochta
Seirbhísí
Corpar-áideacha

Líon na n-uirill
ó bhaill tofa a
phróiseáltar gach
bliain

4787

5,106

4,996 Cásanna
próiseálta a
chríochnaiodh le
linn na bliana)

Líon an ndaoine ar
Dréacht-Chlár na
dToghthóirí

150,556

151,751

150,641

Líon iomlán
(agus cineál)
na n-áitreabh
neamh-theaghlaigh, gur leis an
Comhairle iad,
inar rinneadh
iniúchadh
fuinnimh faoi
dheireadh 2018

6 Leabharlann

2 Foirgneamh
Oifige (lena
n-áirítear an
Ceannáras –
Áras Chill Dara).

Críochnaíodh
9 iniúchadh
fuinnimh i
2020:
6 Staisiún
Dóiteáin;
2 Leabharlann;

Níor
chríochnaíodh
ceann ar bith
i 2021 de bharr
leiibhéil ísle
áitíochta le linn
Covid

1 Áras Chill
Dara

Plean Eacnamaíoch
agus Pobail Áitiuil.

Oifig Fiontar Áitiúil CS le Fiontar Éireann

Cruthaiodh
252, cailleadh
263.
Líon na bpost a
cruthaíodh

285

254
Glan-laghdú
de 11 post ó
phunann ÓFA

Fiontar 2025: Plean
Fiontar Bliaintiúil
Chill Dara

Plean Eacnamaíoch
agus Pobail Áitiuil.

Oifig Fiontar Áitiúil CS le Fiontar Éireann

Lion na ndeontas
a faomhadh

68

555

55

Fiontar 2025: Plean
Fiontar Bliaintiúil
Chill Dara.

* muna deirtear a mhalairt
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Forbairt
Eacnamaíoch

Forbairt
Eacnamaíoch

Forbairt
Eacnamaíoch

Forbairt
Eacnamaíoch

2.1

2.1

2.1

An bunús fiontar
a neartú agus
imeachtaí a
chruthaíonn poist
a spreagadh.
Fiontraíocht a
chur chun cinn
agus struchtúr
tacaíochta
comhtháite a
sholáthar, a
spreagfaidh
fiontair a thosnú
agus a fhás

An bunús fiontar
a neartú agus
imeachtaí a
chruthaíonn poist
a spreagadh.
Fiontraíocht a
chur chun cinn
agus struchtúr
tacaíochta
comhtháite a
sholáthar, a
spreagfaidh
fiontair a thosnú
agus a fhás

2.10

Cur chun cinn
agus cabhair a
thabhairt chun
teacht ar na
cistí aclaí agus
nuálaíochta, thar
gach earnáil
tionscail

2.2

Cill Dara a chur
chun cinn mar
rogha ionaid le
haghaidh IDE
agus tacú le
comhlachataí IDE
atá ann cheana,
chun a ghnóthaí a
choinneáil agus a
mhéadú

Uasdhátú ar dhul chun
cinn 2021 (Sonraí 2021*)

Uasdhátú ar dhul chun
cinn 2020 (Sonraí 2020*)

Plean Eacnamaíoch
agus Pobail Áitiuil.

Oifig Fiontar Áitiúil CS le Fiontar Éireann

Líon na bpáirtithe i
gcúrsaí traenála

1,653

3,612

4,300

Líon na seisiúin
meantóireachta

421

1,088

705

Líon na
ndearbhán
trádála ar-line a
faomhadh

40

632

125

Líon na dearbhán
nuálaíochta
a úsáideadh,
agus luach na
gcistí gur bhain
comhlachtaí
bunaithe i gCill
Dara úsáid astu

Tuairisciú le tosnú
i 2020

Tuairisciú le
tosnú i 2021

Faomhadh
3 iarratas, le
iomlán de
€214,725.00

Líon na
gcomhlachtaí IDE i
gCill Dara

28

29

29

Fiontar 2025: Plean
Fiontar Bliaintiúil
Chill Dara

Plean Eacnamaíoch
agus Pobail Áitiuil.

Oifig Fiontar Áitiúil CS le Fiontar Éireann

Fiontar 2025: Plean
Fiontar Bliaintiúil
Chill Dara

Plean Eacnamaíoch
agus Pobail Áitiuil.

Oifig Fiontar Áitiúil CS le Fiontar Éireann

Fiontar 2025: Plean
Fiontar Bliaintiúil
Chill Dara

Straitéis IDE
Chomhairle
Contae Chill Dara,
i bpáirtíocht le
Comhlachas, ÚFT
agus OMN chun IDE
a mhealladh

* muna deirtear a mhalairt

114

Bunlíne Oibríochta
Reatha Iarbhir (Sonraí
2018*)

Modheolaíocht Toise

Clár Tacaíochta

Spriocanna Éachtaí

Plean Corparáideach

Réimse
Feidhm-íochta
Forbairt
Eacnamaíoch

An bunús fiontar
a neartú agus
imeachtaí a
chruthaíonn poist
a spreagadh.
Fiontraíocht a
chur chun cinn
agus struchtúr
tacaíochta
comhtháite a
sholáthar, a
spreagfaidh
fiontair a thosnú
agus a fhás
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Forbairt
Eacnamaíoch

Uasdhátú ar dhul chun
cinn 2021 (Sonraí 2021*)

Uasdhátú ar dhul chun
cinn 2020 (Sonraí 2020*)

Tuairisciú le tosnú
i 2020

4,735, idir
fostaíocht
díreach,
indíreach agus
tánaisteach

5,500, idir
fostaíocht
díreach,
indíreach agus
tánaisteach

2.2

Cill Dara a chur
chun cinn mar
rogha ionaid le
haghaidh IDE
agus tacú le
comhlachataí IDE
atá ann cheana,
chun a ghnóthaí a
choinneáil agus a
mhéadú

Straitéis IDE
Chomhairle
Contae Chill Dara,
i bpáirtíocht le
Comhlachas, ÚFT
agus OMN chun IDE
a mhealladh

Líon na gcuairteoirí bainteacha

Gan tuairisc

Gan tuairisc

83,560

Straitéis
Eacnamaíoch
Chontae Chill Dara,
agus straitéisí
tacaíochta i
dTurasóir-eacht,
Eachaí agus
Miondíola

Líon na bpáirtithe i gcláir
eachaí-bhunaithe

Tuairisciú le tosnú
i 2020

36

20

Straitéis
Eacnamaíoch
Chontae Chill Dara,
agus straitéisí
tacaíochta i
dTurasóir-eacht,
Eachaí agus
Miondíola

Líon na
ngnólachtaí
nuathionscanta
i mol eachaí
teicneolaíoch

Tuairisciú le tosnú
i 2020

Tuairisciú le
tosnú i 2021

Tuairisciú le
tosnú i 2022

Straitéis
Eacnamaíoch
Chontae Chill Dara,
agus straitéisí
tacaíochta i
dTurasóir-eacht,
Eachaí agus
Miondíola

Léarscáil de
socmhainní eachaí sa
Chontae a
chríochnú

Tuairisciú le tosnú
i 2020

Tuairisciú le
tosnú i 2021

Tuairisciú le
tosnú i 2022

2.3

Polasaithe
pleanála a eagrú
a chosnaíonn na
tréithe timpeallachta a chuir
forbairt Chill Dara
i gceartlár an
tionscail eachaí in
Éirinn

2.3

Polasaithe
pleanála a eagrú
a chosnaíonn na
tréithe timpeallachta a chuir
forbairt Chill Dara
i gceartlár an
tionscail eachaí in
Éirinn
Cill Dara a chur
chun cinn mar “An
Contae Folaíochta”.

Forbairt
Eacnamaíoch

Bunlíne Oibríochta
Reatha Iarbhir (Sonraí
2018*)

Líon na ndaoine
fostaithe san
earnáil eachaí

Cill Dara a chur
chun cinn mar “An
Contae Folaíochta”.
Forbairt
Eacnamaíoch

Modheolaíocht Toise

2.2

Straitéis IDE
Chomhairle
Contae Chill Dara,
i bpáirtíocht le
Comhlachas, ÚFT
agus OMN chun IDE
a mhealladh

Cill Dara a chur
chun cinn mar “An
Contae Folaíochta”.
Forbairt
Eacnamaíoch

Clár Tacaíochta

Spriocanna Éachtaí

Plean Corparáideach

Réimse
Feidhm-íochta
Forbairt
Eacnamaíoch

Cill Dara a chur
chun cinn mar
rogha ionaid le
haghaidh IDE
agus tacú le
comhlachataí IDE
atá ann cheana,
chun a ghnóthaí a
choinneáil agus a
mhéadú

2.3

Polasaithe
pleanála a eagrú
a chosnaíonn na
tréithe timpeallachta a chuir
forbairt Chill Dara
i gceartlár an
tionscail eachaí in
Éirinn

* muna deirtear a mhalairt

Beatha; Fás; Ceannaireacht
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Forbairt
Eacnamaíoch

Forbairt
Eacnamaíoch

Forbairt
Eacnamaíoch

Forbairt
Eacnamaíoch

Forbairt
Eacnamaíoch

Forbairt
Eacnamaíoch

2.3

Polasaithe
pleanála a eagrú
a chosnaíonn na
tréithe timpeallachta a chuir
forbairt Chill Dara
i gceartlár an
tionscail eachaí in
Éirinn

Straitéis
Eacnamaíoch
Chontae Chill Dara,
agus straitéisí
tacaíochta i
dTurasóir-eacht,
Eachaí agus
Miondíola

Fóram Tionscaíl
Eachaí a eagrú

2.5

Éascaíocht
agus tacaíocht
a thabhairt do
mhéadú agus
choinneáil an
ofráil miondíola
i gContae Chill
Dara

Straitéis
Eacnamaíoch
Chontae Chill Dara,
agus straitéisí
tacaíochta i
dTurasóir-eacht,
Eachaí agus
Miondíola

Líon na n-ionad
miondíola sa
Chontae

2.5

Éascaíocht
agus tacaíocht
a thabhairt do
mhéadú agus
choinneáil an
ofráil miondíola
i gContae Chill
Dara

Straitéis
Eacnamaíoch
Chontae Chill Dara,
agus straitéisí
tacaíochta i
dTurasóir-eacht,
Eachaí agus
Miondíola

Líon na siopaí a
úsáideann an
Scéim Deontais
Aghaidhe Siopa

2.5

Éascaíocht
agus tacaíocht
a thabhairt do
mhéadú agus
choinneáil an
ofráil miondíola
i gContae Chill
Dara

Straitéis
Eacnamaíoch
Chontae Chill Dara,
agus straitéisí
tacaíochta i
dTurasóir-eacht,
Eachaí agus
Miondíola

Líon na n-iarrthóirí
sa Chomórtas
Bród Áite
d’Aghaidheanna
Siopaí

Tuairisciú le tosnú
i 2020

Tuairisciú le tosnú
i 2020

Uasdhátú ar dhul chun
cinn 2021 (Sonraí 2021*)

Uasdhátú ar dhul chun
cinn 2020 (Sonraí 2020*)
Tuairisciú le
tosnú i 2021

Tuairisciú le
tosnú i 2022

Tuairisciú le
tosnú i 2021

Déanfar pleanáil
le haghaidh
Comhdháil
Tacaíochta
Miondíola do
2022, agus
tuairisciú le tosnú
i 2022

93

78

Curtha ar athló
i 2020

Curtha ar athló
i 2021

Faomhadh 33
deontas Aghaidheanna Siopa

Tuairisciú le tosnú
i 2020

2.5

Éascaíocht
agus tacaíocht
a thabhairt do
mhéadú agus
choinneáil an
ofráil miondíola
i gContae Chill
Dara

Straitéis
Eacnamaíoch
Chontae Chill Dara,
agus straitéisí
tacaíochta i
dTurasóir-eacht,
Eachaí agus
Miondíola

Líon na
miondíoltóirí atá
páirteach sa
Scéim Aitheantais
Gnó Aoisbháúil

Tuairisciú le tosnú
i 2020

17

Cuireadh tús i
R1 de 2022 do
ghnólachltaí
go bhfuil suim
acu bheith mar
Ghnó Aoisbháúil
ainmnithe (x 10
ghnó i ngach
baile roghnaithe
go gceaptar
go nglacfaidh
siad páirt sa
Scéim Aithnithe
do Ghnólachtaí
Aoisbháúla). Tá
obair idir láimhe
faoi láthair ag
an Rannóg
Pobail i CCCD
le chun Straitéis
Digiteach
Aoisbháúil a
fhorbairt

2.5

Éascaíocht
agus tacaíocht
a thabhairt do
mhéadú agus
choinneáil an
ofráil miondíola
i gContae Chill
Dara

Straitéis
Eacnamaíoch
Chontae Chill Dara,
agus straitéisí
tacaíochta i
dTurasóir-eacht,
Eachaí agus
Miondíola

Líon na gCB agus
an tionscnaimh
‘Briogáid Corcra’
á fhorbairt agus
á chur chun cinn
acu

Tuairisciú le tosnú
i 2020

Tuairisciú le
tosnú i 2021

Tuairisciú le
tosnú i 2022

* muna deirtear a mhalairt
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Bunlíne Oibríochta
Reatha Iarbhir (Sonraí
2018*)

Modheolaíocht Toise

Clár Tacaíochta

Spriocanna Éachtaí

Plean Corparáideach

Réimse
Feidhm-íochta

Cill Dara a chur
chun cinn mar “An
Contae Folaíochta”.
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Forbairt
Eacnamaíoch

Forbairt
Eacnamaíoch

Forbairt
Eacnamaíoch

Forbairt
Eacnamaíoch

Forbairt
Eacnamaíoch

Uasdhátú ar dhul chun
cinn 2021 (Sonraí 2021*)

Uasdhátú ar dhul chun
cinn 2020 (Sonraí 2020*)

Bunlíne Oibríochta
Reatha Iarbhir (Sonraí
2018*)

Modheolaíocht Toise

2.5

Straitéis
Eacnamaíoch
Chontae Chill Dara,
agus straitéisí
tacaíochta i
dTurasóir-eacht,
Eachaí agus
Miondíola

Líon na gCB agus
an tionscnaimh
‘Briogáid Corcra’
á fhorbairt agus
á chur chun cinn
acu

Tuairisciú le tosnú
i 2020

Tuairisciú le
tosnú i 2021

Tuairisciú le
tosnú i 2022

2.5

Éascaíocht
agus tacaíocht
a thabhairt do
mhéadú agus
choinneáil an
ofráil miondíola
i gContae Chill
Dara

Straitéis
Eacnamaíoch
Chontae Chill Dara,
agus straitéisí
tacaíochta i
dTurasóir-eacht,
Eachaí agus
Miondíola

Líon na
miondíoltóirí ag
obair ar-líne, i
measc na gnóthaí
atá i bhfoirgnimh

Tuairisciú le tosnú
i 2020

632

40

Tacaíocht,
comh-ordú agus
barrfheabhsú a
dhéanamh ar

Forbairt
Eacnamaíoch

Clár Tacaíochta

Spriocanna Éachtaí

Plean Corparáideach

Réimse
Feidhm-íochta
Forbairt
Eacnamaíoch

Éascaíocht
agus tacaíocht
a thabhairt do
mhéadú agus
choinneáil an
ofráil miondíola
i gContae Chill
Dara

Cuireadh
tuairisciú ar
athló i 2021 de
bharr Covid 19
agus easpa
acmhainní.

Straitéis
Eacnamaíoch
Chontae Chill Dara,
agus straitéisí
tacaíochta i
dTurasóir-eacht,
Eachaí agus
Miondíola

Léarscáil de
socmhainní thar
an Chontae a
chríochnú

2.4

Tacú le méadú /
feabhsú an líonra
na n-áiseanna
atá ann faoi
láthair i dtionscail
turasóireachta,
fáilteachais agus
fóillíochta

Straitéis
Eacnamaíoch
Chontae Chill Dara,
agus straitéisí
tacaíochta i
dTurasóir-eacht,
Eachaí agus
Miondíola

Méadú i líon
na bhfostaithe
in earnála a
bhaineann le
eispéireas cuairteoirí

Tuairisciú le tosnú
i 2020

Cuireadh
tuairisciú ar
athló i 2020 de
bharr Covid 19

Cuireadh
tuairisciú ar athló
i 2021 de bharr
Covid 19

2.4

Tacú le méadú /
feabhsú an líonra
na n-áiseanna
atá ann faoi
láthair i dtionscail
turasóireachta,
fáilteachais agus
fóillíochta

Straitéis
Eacnamaíoch
Chontae Chill Dara,
agus straitéisí
tacaíochta i
dTurasóir-eacht,
Eachaí agus
Miondíola

Líon na gcuairteoirí, chomh
maith le IDE agus
ngnólachtaí
nuathionscanta
sa Chontae

Tuairisciú le tosnú
i 2020

Cuireadh
tuairisciú ar
athló i 2020 de
bharr Covid 19

Tuairisciú le
h-athtosnú i 2022

2.9

Spreagadh
agus tacaíocht
a thabhairt
d’uas-sciliú,
soghluaiseacht post agus
bainistíocht ar
fiontar a chruthú

Straitéis Fiontair
Eacnamaíochta
agus Traenála Chill
Dara

Líon na ndaoine
atá páirteach in
uas-sciliú agus
traenáil san
earnáil ghnó

Tuairisciú le tosnú
i 2020

3,784

4,300

2.9

Spreagadh
agus tacaíocht
a thabhairt
d’uas-sciliú,
soghluaiseacht post agus
bainistíocht ar
fiontar a chruthú

Straitéisí idirchaidrimh Nuálacha
Fiontair idir OFÁ Chill
Dara, BOOCDCM
agus líonraí ghnó
earnála

Plean Fiontair an
Lár-Oirthir 2020

Tuairisciú le tosnú
i 2020

Tuairisciú le
tosnú i 2021

Tuairisciú le
tosnú i 2022

2.4

phoitéinseal
eispéarais
cuairteoirí, agus
íomha dearfach
a neartú – lena
n-áirítear eachaí,
stair, cultúr, bia,
miondíola agus
timpeallacht
tógtha agus
nádúrtha

Tuairisciú le tosnú
i 2020

Cuireadh
tuairisciú ar
athló i 2020 de
bharr Covid 19

Tuairisciú le
tosnú i 2022

* muna deirtear a mhalairt
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Forbairt
Eacnamaíoch

2.8

Tacú le forbairt
breise ar
fiontair tuaithe,
go h-áirithe
fuinneamh
in-athnuaite agus
teicneolaíocht
glas.

Forbairt
Eacnamaíoch

2.9

Clár LEADER Chill
Dara.

Líonra Eolaíochta Agraibhia a
fhorbairt

Stratéis Náisiúnta
Turasóireachta

Plean Fiontair an
Lár-Oirthir 2020

Plean Fiontair an
Lár-Oirthir 2020

Uasdhátú ar dhul chun
cinn 2021 (Sonraí 2021*)

Uasdhátú ar dhul chun
cinn 2020 (Sonraí 2020*)

Bunlíne Oibríochta
Reatha Iarbhir (Sonraí
2018*)

Ar leanúint
; nasctha le
tionscadal na
Modhscoile i
mBaile Átha Í.

Tuairisciú le tosnú
i 2020

Cuireadh
tuairisciú ar
athló i 2020 de
bharr Covid 19

Mol Agraibhia a
fhorbairt

Cuirfear isteach
iarratas CFRT in
Aibreán 2022.
Eagraíodh
Ceardlanna
Glasbhealaí /
Gormbhealaí
‘ Cuir tús le do
Ghnó Fein’ agus
‘Smaointe a
Ghineadh’ i 2021,
agus déanfar iad
a sceidiliú i 2022
chun tacú le
gnóthais

Tuairisciú le tosnú
i 2020

Tá críoch
curtha le
Plean Fiontair
Réigiúnach an
Lár-Oirthir 2020
i gcomhcheangal le Fóram
Scileanna
Réigiúnach an
Oir-Dheischirt.
Ta plean nua
do 2021-2024
á ullmhú, agus
tá seo le foilsiú
i R3 de 2021

Foilsíodh Tuairisc
ar dhul chun cinn
PFR an Lár-Oirthir
go 2020 ar enterprise.gov.ie

Tuairisciú le
tosnú i 2022

Fóram Eacnamaíoch
Chomhairle Contae
Chill Dara

Plean Fiontair an
Lár-Oirthir 2020

Tuairisciú le tosnú
i 2020

Ghlac
comhaltaí na
Comhairle
le Straitéis
Forbartha
Eacnamaíoch
Comhairle
Contae Chill
Dara – Cill
Dara 2025,
agus cuirfear
i bhfeidhm é
thar 2021-2025

Forbairt
Eacnamaíoch

2.9

Spreagadh
agus tacaíocht
a thabhairt
d’uas-sciliú,
soghluaiseacht post agus
bainistíocht ar
fiontar a chruthú

Forbairt
Eacnamaíoch

2.0

Chur le fás an
réigiuin agus
aimsiú idirnáisiúnta a mhéadú

Plean Fiontair an
Lár-Oirthir 2020

Líon na
gcomhlachtaí
cliaint easpórtála

Tuairisciú le tosnú
i 2020

250

152

Forbairt
Eacnamaíoch

2.0

Chur le fás an
réigiuin agus
aimsiú idirnáisiúnta a mhéadú

Plean Fiontair an
Lár-Oirthir 2020

Líon na gcliant
le teacht acu ar
dearbháin CTME

Tuairisciú le tosnú
i 2020

Bhí tionchar
ar thaisteal
idirnáisiúnta
de bharr Covid
19

Faomhadh
18 iarratas,
le iomlán de
€28,469

* muna deirtear a mhalairt
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Tá tús curtha ag
85 cliant ar an
gClár ‘Glas go
Micrea’

Méadú ar líon
na dtionscnamh
fiontair tuaithe
agus éagsúlaithe.

Spreagadh
agus tacaíocht
a thabhairt do
ghnólachtaí
nuathionscanta
ar na glasbhealáí
agus na gormbhealaí

Spreagadh
agus tacaíocht
a thabhairt
d’uas-sciliú,
soghluaiseacht post agus
bainistíocht ar
fiontar a chruthú

Modheolaíocht Toise

Clár Tacaíochta

Spriocanna Éachtaí

Plean Corparáideach

Réimse
Feidhm-íochta

Gníomhaíocht
eacnamaíoch a
mheadú agus
inbhuanaitheacht
a thabhairt
isteach sa gheilleagar tuaithe.
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Uasdhátú ar dhul chun
cinn 2021 (Sonraí 2021*)

Uasdhátú ar dhul chun
cinn 2020 (Sonraí 2020*)

Bunlíne Oibríochta
Reatha Iarbhir (Sonraí
2018*)

Modheolaíocht Toise

Clár Tacaíochta

Spriocanna Éachtaí

Plean Corparáideach

Réimse
Feidhm-íochta

2.0

Chur le fás an
réigiuin agus
aimsiú idirnáisiúnta a mhéadú

Straitéis
Eacnamaíochta
Chomhairle Chontae
Chill Dara

Líon na mol
nuálachais a
forbraíodh sa
Chontae agus sa
Réigiúin

Tuairisciú le
tosnú i 2020

3

3

Forbairt
Eacnamaíoch

2.0

Chur le fás an
réigiuin agus
aimsiú idirnáisiúnta a mhéadú

Straitéis
Eacnamaíochta
Chomhairle Chontae
Chill Dara

Líon na gnólachtaí
nuathionscanta
GNAP a athríodh
go Fiontar Éireann

Tuairisciú le
tosnú i 2020

2

1

Forbairt
Eacnamaíoch

2.0

Chur le fás an
réigiuin agus
aimsiú idirnáisiúnta a mhéadú

Straitéis
Eacnamaíochta
Chomhairle Chontae
Chill Dara

Líon na gnólachtaí
nuathionscanta
ar an gClár
‘Glórmhian
Domhanda’

Tuairisciú le
tosnú i 2020

15

27

Forbairt
Eacnamaíoch

Forbairt
Eacnamaíoch

2.0

Chur le fás an
réigiuin agus
aimsiú idirnáisiúnta a mhéadú

Straitéis
Eacnamaíochta
Chomhairle Chontae
Chill Dara

Líon na
bhfreastalaithe
ag Comhdháil
Réigiúnach
Nuálaíochta

Tuairisciú le
tosnú i 2020

Comhdháil
Nuálaíochta (go
pearsanta)
Deireadh
Fomhair 2019
- 60+ páirtí.
Nollaig 2020
– Ionad Oibre
an Todhchaí
(seimineár
digiteach)
– 216 páirtí
cláraithe

Comhdháil Nuálaíochta
Meán Fomhair 2021 - 146
cliant.
D’fhreastal breis agus
500 ar seimimeáir
gréasáin SMNRLO le linn
paindéime Covid

Óstáileadh 4 imeacht
nuálaíochta.

Forbairt
Eacnamaíoch

1.9

Deiseanna
a thabhairt
chun laghdú
a dhéanamh
ar thimaistriú i
ngluaisteáin as an
chontae trí moil
chomh-oibre den
scoth a eagrú,
chun daoine a
chumasú chun
cian-oibre, go
sealadach nó go
buan

Óstáileadh
2 imeacht
nuálaíochta.
CFRE, Stratéis
Eacnamaíoch
Réigiúnach agus
Straitéis Oiriúnaithe
Chomairle Contae
Chill Dara um Athrú
Aeráide

% áitíochta ar
SMNRLO

Tuairisciú le
tosnú tar eis
an tionscadal
SMNRLO a
sholáthar

Thiomnaigh
10 ngnó
do Chlár
Nuálaíochta
Chill Dara le IT
Cheatharlach

Leanann SMNRLO le
imeachtaí agus cláir a
eagrú do ghnólachtaí
nuathionscanta teicniúla,
agus tacaíodh le 40
gnóthas den chineála
seo le linn 2021.
Ta foireann SMNRLO agus
triúr innti i láthair anois.
Tá críoch leis an clár
tógála agus tá fabhtáil
an fhoirgnimh idir láimhe.
Ta an foirgneamh
lán-fearastaithe agus
feistiu CA críochnaithe ar
chaighdeán ard
Ta 9 gcomhlacht
lonnaithe anois ag
SMNRLO (an toilleadh is
mó go dtí go dtugtar an
liosta fabhtanna chun
críche).
Ta an saoráid á úsáid ag
cliant IDE mar ionad don
feasacht earcaíochta
agus mar ionad traenála

* muna deirtear a mhalairt
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Seirbhísi
Comhshaoil
/ Uisce agus
Athrú Aeráide

Seirbhísi
Comhshaoil
/ Uisce agus
Athrú Aeráide

Seirbhísi
Comhshaoil
/ Uisce agus
Athrú Aeráide

Seirbhísi
Comhshaoil
/ Uisce agus
Athrú Aeráide

Seirbhísi
Comhshaoil
/ Uisce agus
Athrú Aeráide

Seirbhísi
Comhshaoil
/ Uisce agus
Athrú Aeráide

Uasdhátú ar dhul chun
cinn 2021 (Sonraí 2021*)

Uasdhátú ar dhul chun
cinn 2020 (Sonraí 2020*)

Acht an GCC 1992

2,100

1,931

Gan tuairisc

Acht an GCC 1992

Líon na ngearán a
logáileadh le GCC

50

Gan tuairisc

Gan tuairisc

1.6

Timpeallacht den
scoth a chinntiú
trí gníomhartha
forfheidhmithe
timpeallachta
éifeachtacha

Acht an GCC 1992

Líon na ngearán
a logáileadh
leis an Oifig
Forfheidhmithe
i leith cúrsaí
Comhshaoil

20

Gan tuairisc

Gan tuairisc

1.6

Timpeallacht den
scoth a chinntiú
trí gníomhartha
forfheidhmithe
timpeallachta
éifeachtacha

Acht an GCC 1992

Líon na bhfíneál
bruscair a eisíodh

340

258

Gan tuairisc

1.6

Cosaint ar
abhainn agus
uiscebhealaí
poiblí a chinntiú
agus reachtaíocht
forfheidhmithe
a úsáid má’s gá
chun triallliú a
chosc

An Chreat-Treoir
Uisce

BCMST Bun-Chritéir
Molta le haghaidh
Scrúduithe
Timpeallachta:
samplaí a togadh

318

636

824

1.5

Cothabháil a
sholáthar do na
h-ionad fóntas
poiblí atá ann
cheana chun
athchúrsáil
dramhaíola
a spreagadh,
agus pleanáil ar
aghaidh d’ionaid
fóntas poiblí nua
i suíomhanna
ina gceaptar go
bhfuil gá leo, agus
maoiniú a bheith
le fáil

Plean Bainistíochta
Dramhaíola Réigiúin
an Lár-Oirthir 2015
- 2021

Líon na n-ionad
fóntas poiblí á
bhainistiú sa
Chontae

2

2

2

1.6

Maoirseacht a
dhéanamh ar
bhailiú bruscair,
idir baile agus
trachtála, a
sholáthar a fud
an Chontae, agus
gníomhaíocht
forfheidhmithe
a chur i gcrích
má’s gá

An t-Acht um
Bainistíocht
Dramhaíola 1986
(arna leasú) agus
gníomhú fo-dhlíthe
bainistíochta dramhaíola
ábhartha

Líon na bhfógraí
a eisíodh maidir
le sáraithe féideartha

Tuairisciú le tosnú
i 2020

Tuairisciú le
tosnú i 2021

Tuairisciú le
tosnú i 2022

1.6

1.6

Timpeallacht den
scoth a chinntiú
trí gníomhartha
forfheidhmithe
timpeallachta
éifeachtacha

* muna deirtear a mhalairt
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Bunlíne Oibríochta
Reatha Iarbhir (Sonraí
2018*)

Modheolaíocht Toise

Clár Tacaíochta

Spriocanna Éachtaí

Plean Corparáideach

Réimse
Feidhm-íochta
Seirbhísi
Comhshaoil
/ Uisce agus
Athrú Aeráide

Líon na ngearán
a logáileadh
ar Thairseach
Gearán Triallaithe
Comhairle Contae
Chill Dara (thar
gach réimse
timpeallachta)

Timpeallacht den
scoth a chinntiú
trí gníomhartha
forfheidhmithe
timpeallachta
éifeachtacha
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1.6

An t-Acht um
Bainistíocht
Dramhaíola 1986
(arna leasú) agus
gníomhú fo-dhlíthe
bainistíochta dramhaíola
ábhartha

Líon na
spotseiceálacha le haghaidh
comhlionta.

Tuairisciú le tosnú
i 2020

Tuairisciú le
tosnú i 2021

Bainistíocht agus
forfheidhmiú,
de réir mar ba
ghá, ar:

Seirbhísi
Comhshaoil
/ Uisce agus
Athrú Aeráide

Seirbhísi
Comhshaoil
/ Uisce agus
Athrú Aeráide

Seirbhísi
Comhshaoil
/ Uisce agus
Athrú Aeráide

Seirbhísi
Comhshaoil
/ Uisce agus
Athrú Aeráide

Seirbhísi
Comhshaoil
/ Uisce agus
Athrú Aeráide

Tuairisciú le
tosnú i 2022

Patróil /
Fiosruithe
bruscar: 1,640.
Suirbhithe
monatóireachta ar thrialliú
bruscair: 209.

22

24

4

8

•
Daoine le
Ceadanna
Bhailithe
Dramhaíola acu

137

116

Achtanna um
Sláinte Poiblí, agus
Fo-Dhlíthe Áitiúla

Maoiniu don
chlár cothabhála,
feabhsaithe agus
méadaithe ar
reiligí

Maoiniu don
chlár cothabhála,
feabhsaithe agus
méadaithe ar
reiligí

Maoiniu
don chlár
cothabhála, feabhsaithe agus
méadaithe ar
reiligí

Maoiniu don
chlár cothabhála, feabhsaithe
agus méadaithe
ar reiligí

Sceim Náisiúnta um
Monatóireacht ar
Thrialliú Bruscair

Torthaí Náisiúnta
na mBailte Slachtmhara

10 mbonn

Níor eagraíodh
aon chomórtas
i 2020

40

Maigh Nuad:
10ú áit.

An Nás: 1ú áit.

Maoirseacht a
dhéanamh ar
bhailiú bruscair,
idir baile agus
trachtála, a
sholáthar a fud
an Chontae, agus
gníomhaíocht
forfheidhmithe
a chur i gcrích
má’s gá

An t-Acht um
Bainistíocht
Dramhaíola 1986
(arna leasú) agus
gníomhú fo-dhlíthe
bainistíochta dramhaíola
ábhartha

1.6

Pleanáil a
dhéanamh do
riachtanais reilge
fad-thearmach
an chontae, agus
cothabháil a
dhéanamh ar na
reiligí atá ann faoi
láthair

1.10

Tacaíocht agus
aitheantas
a thabhairt
do chosaint
comhshaoil trí feasacht
pobail, tacaithe,
spreagadh agus
áiseanna

1.10

Tacaíocht agus
aitheantas
a thabhairt
do chosaint
comhshaoil trí feasacht
pobail, tacaithe,
spreagadh agus
áiseanna

Sceim Náisiúnta um
Monatóireacht ar
Thrialliú Bruscair

Torthaí Suirbhé
GÉCB

‘Glan de réir norm
na hEorpa’

1.10

Tacaíocht agus
aitheantas
a thabhairt
do chosaint
comhshaoil trí feasacht
pobail, tacaithe,
spreagadh agus
áiseanna

Sceim Náisiúnta um
Monatóireacht ar
Thrialliú Bruscair

Líon na Scoileanna páirteach sa
Scéim um Bratach
Ghlas

130

1.6

Uasdhátú ar dhul chun
cinn 2021 (Sonraí 2021*)

Uasdhátú ar dhul chun
cinn 2020 (Sonraí 2020*)

Bunlíne Oibríochta
Reatha Iarbhir (Sonraí
2018*)

Modheolaíocht Toise

Clár Tacaíochta

Spriocanna Éachtaí

Plean Corparáideach

Réimse
Feidhm-íochta
Seirbhísi
Comhshaoil
/ Uisce agus
Athrú Aeráide

Maoirseacht a
dhéanamh ar
bhailiú bruscair,
idir baile agus
trachtála, a
sholáthar a fud
an Chontae, agus
gníomhaíocht
forfheidhmithe
a chur i gcrích
má’s gá

•
Ceadúnais
d’ionaid
dramhaíola
•
Teastas Cláraithe

Droichead Nua:
9ú áit.

33

Scrúdaithe ar
dramhaíl tí ag éirí
as gearáin: 112.
Fiosruithe
ar diúscairt
agus dumpáil
mhídhleathach:
947

Léim an
Bhradáin: 4ú áit

100

* muna deirtear a mhalairt

Beatha; Fás; Ceannaireacht
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Seirbhísi
Comhshaoil
/ Uisce agus
Athrú Aeráide

Seirbhísi
Comhshaoil
/ Uisce agus
Athrú Aeráide

Seirbhísi
Comhshaoil
/ Uisce agus
Athrú Aeráide

1.3

1.10

1.6

(Nóta: Sa Phlean
Lán-Rialtais um
Ghníomhú ar son
na h-Aeráide,
caithfear laghdú
de 30% ar cóibhéis
astuithe CO2
bheith i bhfeidhm
faoi 2030).

Tacaíocht agus
aitheantas
a thabhairt
do chosaint
comhshaoil trí feasacht
pobail, tacaithe,
spreagadh agus
áiseanna

Smacht ar madraí
a chinntiú

Seirbhísi
Comhshaoil
/ Uisce agus
Athrú Aeráide

Seirbhísi
Comhshaoil
/ Uisce agus
Athrú Aeráide

Seirbhísi
Comhshaoil
/ Uisce agus
Athrú Aeráide

1.6

1.6

Cinntiú go
ndéantar
monatóireacht
agus forfheidhmiú
ar chaighdeanacha sábháilteachta bia

6.7

Ceart an phobail
do rochtain ar
fhaisnéis faoin
chomhshaoil
(RFC) a chinntiú

Uasdhátú ar dhul chun
cinn 2021 (Sonraí 2021*)

Bunlíne Oibríochta
Reatha Iarbhir (Sonraí
2018*)

Uasdhátú ar dhul chun
cinn 2020 (Sonraí 2020*)

PFIGA a ailíniú
le riachtanais
Phlean Ghniomhaithe ar son
na h-Aeráide, a
ullmhaífear tar
éis an Acht um
Ghníomhú ar son
na h-Aeráide
agus Forbairt ar
Charbón Íseal
2020 a achtú

39

Struchtúr
Tuairiscithe agus
monatóireachta
earnála i bhfeidhm

Sceim Náisiúnta um
Monatóireacht ar
Thrialliú Bruscair

Líon na n-ionad
athchúrsála
gloine

40

39

Líon na
gceadúnas
madraí a eisíodh.

4,587

5,909

Líon na madraí
go bhfuarthas
úinéirí nua dóibh
/ a athshlánadh / a tugadh
ar aghaidh go
grúpai leasa.

158

74

Líon na n-iontrail i
gClár na

15

2

Líon na gcás
d’Fhoirgnimh
Contúirteacha

3

5

Líon na scrúduithe
ar seamlais ag
Udárás Sábháilteachta Bia na
hÉireann

Gach áis gach mí

Gach áis gach
mí

Scrúdaithe ar
bhonn míosúil

Líon na n-iarratas
maidir le rochtain
ar fhaisnéis faoin
chomhshaoil

13

7

17

An t-Acht um
Smacht ar Madraí

An t-Acht um
Seirbhísí Sláintíochta
(Foirgnimh Contúirteacha)

An t-Acht um Sláinte
Poiblí, 1878.
Fo-Dhlíthe na
Comhairle

Rialacháin na
gComhphobal
Eorpach (Rochtain
ar fhaisnéis faoin
chomhshaoil).

Gan tuairisc

15

Láithreán
Tréighthe

* muna deirtear a mhalairt
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PFIGA a ailíniú
le riachtanais Phlean
Ghniomhaithe
ar son na
h-Aeráide, a
ullmhaífear
tar éis an Acht
um Ghníomhú
ar son na
h-Aeráide
agus Forbairt
ar Charbón
Íseal 2020 a
achtú

Dul i ngleic le,
agus feidhmiú
a dhéanamh
ar, an struchtúr
tuairiscithe agus
monatóireachta
le feidhmiú don
earnáil rialtais
áitiúla

An t-Acht um
Láithreáin Tréighthe.
Sábháilteacht an
phobail ginearálta
ó fhoirgnimh
contúirteacha
agus suíomhanna
tréigthe a chinntiú

Modheolaíocht Toise

Clár Tacaíochta

Spriocanna Éachtaí

Plean Corparáideach

Réimse
Feidhm-íochta

Tacú le feidhmiú
ar an Plean
Lán-Rialtais um
Ghníomhú ar son
na hAeráide
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Gan tuairisc

Seirbhísi
Comhshaoil
/ Uisce agus
Athrú Aeráide

1.3

1.6

Cairt Aeráide an
earnála rialtais
áitiúla a shiniú,
agus tosnú lena
fheidhmiú

Tionscadal
leigheasacháin
Bhaile Chairdif;
Bainistíocht agus
leigheasachán ar
iar-shuíomh líonta
talún

Tionscadal
maoinithe ag
RCGAC.

Meabhrán
Tuisceana (RCGAC)

PFIGA a bheith
in áit faoi
dheireadh Meáin
Fomhair 2021,
rud a thabharfaidh bealach
chun spriocanna Chonrad na
Méaraí 2030 a
bhaint amach

Tuairisciú
bliaintiúil ar dhul
ar aghaidh ar
ghníomhartha sa
Chairt Aeráide

Soláthar
céimnithe ar
leigheasachán
ar suiomh líonta
talún agus é a
athrú go h-áis
poiblí.
Cead pleanála
faighte agus
Ceadúnas GCC

Clár oibre
chomhaon-taithe;
measúnú ar
thairiscint idir
láimhe.
OCÉ faofa, tailte
á fháil.
Comhlíonadh le
ceadúnas

Ceapadh
príomh-chonraitheoir oibreacha
i nDeireadh
Fomhair, agus bhí
réamh-oibreacha
leigheasacháin
idir láimhe ag
an láithreán faoi
dheireadh na
bliana.

Uasdhátú ar dhul chun
cinn 2021 (Sonraí 2021*)

Uasdhátú ar dhul chun
cinn 2020 (Sonraí 2020*)

Bunlíne Oibríochta
Reatha Iarbhir (Sonraí
2018*)

Modheolaíocht Toise

Clár Tacaíochta

Spriocanna Éachtaí

Plean Corparáideach

Réimse
Feidhm-íochta
Seirbhísi
Comhshaoil
/ Uisce agus
Athrú Aeráide

Struchtúir tuariscithe
a eagrú chun
monatóireacht a
dhéanamh ar an
Cairt Aeráide a
fheidmiú

Tá measúnú
déanta ar
astaíochtaí don
chontae mar
bhunlíne. Tá
obair ag dul ar
aghaidh chun
na sonraí a
thabhairt chun
críche. Tá tús
curtha le anailís
ar riosca chun
obair ar an plean
a thabhairt ar
aghaidh chomh
fada agus is
féidir, agus muid
ag feitheamh
le treorilínte a
eiseadh ón Aire
Comhshaoil,
Aeráide agus
Cumarsáide

Oibreacha ag
dul ar aghaidh;
ag suil le críoch
i 2023

Dul chun cinn
suntasach maidir
le tailte a fháil ón
bpróiseas OCÉ

Seirbhísí Uisce

1.8

Uisce Tuaithe:
Tacaíocht
agus cabhair
a thabhairt do
Ghrúpsceimeanna Uisce agus
mion-soláthair
príobháideacha trí
deontais Rialtais
agus idirghabháil
le hUisce Éireann

Seirbhísí Uisce

1.8

Cloí le Rialachán
Uisce Óil an AE

Cloí le Rialachán
Uisce Óil an AE

Taifead an FSS ar
Torthaí Sampála
Uisce

2 sampla
gach bliain do
gach soláthar
príobháid-each

102 sampla

178 sampla

Seirbhísí Uisce

1.8

Cloí le Rialachán
Uisce Óil an AE

Compliance with
Cloí le Rialachán
Uisce Óil an AE EU
Drinking Water
Regulation

Líon na n-iarratas
do deontais
toibreacha a
próisealadh

47

43

55

An Roinn Tithíochta, Pleanála agus
Rialtais Aitiúil: Clár
Ilbhliana Uisce
Tuaithe 2109 - 2021

Caiteachas
iarbhír faoin gClár
Ilbhliana Uisce
Tuaithe 2109 - 2021

Leith-dháileadh do shaol
an Phlean:
€414,000

Caiteachas iomlán
go dtí seo: €49,744

Caiteachas
iomlán go dtí
seo: €52,000

* muna deirtear a mhalairt

Beatha; Fás; Ceannaireacht
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Uasdhátú ar dhul chun
cinn 2021 (Sonraí 2021*)

Uasdhátú ar dhul chun
cinn 2020 (Sonraí 2020*)

Feabhas a chur ar
bhailiú ioncaim ó
Rátaí

Leibhéal
bailiúcháin do
rátaí

82%

6.7

Cinntiú go bhfuil
Cuntas Ioncaim
na Comhairle
comhardaithe sa
mheántearma

Feabhas a chur ar
bhailiú ioncaim ó
Rátaí

Leibhéal
bailiúcháin do
chíosanna agus
áiseanna

89%

92%

93%

6.7

Cinntiú go bhfuil
Cuntas Ioncaim
na Comhairle
comhardaithe sa
mheántearma

Feabhas a chur ar
bhailiú ioncaim ó
Rátaí

Leibhéal
bailiúcháin
d’iasachtaí
tithíochta

51%

62%

69%

6.7

Cinntiú go bhfuil
Cuntas Ioncaim
na Comhairle
comhardaithe sa
mheántearma

Feabhas a chur ar
bhailiú ioncaim ó
Rátaí

Ráiteas Airgeadais Bliantúil

Gach bliain i
Márta

Seolta don
Roinn i Márta

Seolta don Roinn
i Márta

Airgeadas

6.7

Cinntiú go bhfuil
Cuntas Ioncaim
na Comhairle
comhardaithe sa
mheántearma

An Buiséad, mar a
ghlacadh leis, bheith
dóthanach do chaiteachas na bliana

Caiteachas
Ioncaim in
aghaidh an duine

€646.25

€978.21

€858.78

Airgeadas

1.3

Cumas na foirne
i gcleachtaí
Soláthair Glas a
fheabhsú

Plean um Ghníomhú
ar son na hAeráide

Lion na mball
foirne bainteach
a rinne freastal
ar cruinnithe
faisnéise / traenáil

Tuairisciu le tosnú
i 2020

N/B

Le Deimhniú ORGA

4.9

Pobail a chosaint
ó dhóiteáin agus
éigeandálaí
eile, ag oibriú
le chomh-eagraíochtaí agus
de réir polasaithe
náisiúnta

Rioscaí a aithint
agus a bhainistiú,
agus ullmhúcháin
agus freagracht
a dhéanamh ar
éigeandálaí de
réir an creatlach
le haghaidh
Bainistíochta ar
Mhór-Éigeandála

Costas na
Seirbhíse Dóiteain
in aghaidh an
duine

€30.48

€32

€32

4.9

Pobail a chosaint
ó dhóiteáin agus
éigeandálaí
eile, ag oibriú
le chomh-eagraíochtaí agus
de réir polasaithe
náisiúnta

Rioscaí a aithint
agus a bhainistiú,
agus ullmhúcháin
agus freagracht
a dhéanamh ar
éigeandálaí de
réir an creatlach
le haghaidh
Bainistíochta ar
Mhór-Éigeandála

Meán-thréimhse
ama a tógadh
chun broigáid a
shlógadh

6.33 nóiméad
(Sonraí ó 2018)

6.53 nóiméad

6.75 nóiméad

Airgeadas

Airgeadas

Airgeadas

Airgeadas

Airgeadas
& Seirbhísí
Éigeandála

Airgeadas
& Seirbhísí
Éigeandála

* muna deirtear a mhalairt
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Bunlíne Oibríochta
Reatha Iarbhir (Sonraí
2018*)

Modheolaíocht Toise

Clár Tacaíochta

Spriocanna Éachtaí

Plean Corparáideach

Réimse
Feidhm-íochta

6.7

Cinntiú go bhfuil
Cuntas Ioncaim
na Comhairle
comhardaithe sa
mheántearma

De bharr na
paindéime
Covid, d’íoc
an Roinn as
tarscaoileadh
rátaí 9 mí; níor
cuireadh seo
san áireamh
mar airgead
tirim, agus,
mar sin, bhí
leibhéal
bailiúcháín
rátaí de 70%
do 2020. Dá
gcuirfeá san
áireamh mar
airgead tirim
é, bheadh
leibhéal bhailiúcháin rátaí
de 80%.

Comhairle Contae Chill Dara | Tuarascáil Bhliantúil 2021

De bharr na
paindéime Covid,
d’íoc an Roinn
as tarscaoileadh
rátaí 12 mí; níor
cuireadh seo
san áireamh
mar airgead
tirim, agus, mar
sin, bhí leibhéal
bailiúcháín rátaí
de 82% do 2021.
Dá gcuirfeá san
áireamh mar
airgead tirim é,
bheadh leibhéal
bhailiúcháin rátaí
de 86%.

4.9

10 Nóiméad
10 – 20 Nóiméad
After 20 Nóiméad

10 nóiméad

Dóiteáin 21.17%

Dóiteáin
20.20%

Eile

17.10%

10-20 nóiméad
Dóiteán
Eile

61.03%
59.25%

Eile 14.62%

10-20 nóiméad
Dóiteáin
58.89%

Uasdhátú ar dhul chun
cinn 2021 (Sonraí 2021*)

Uasdhátú ar dhul chun
cinn 2020 (Sonraí 2020*)

Bunlíne Oibríochta
Reatha Iarbhir (Sonraí
2018*)

Modheolaíocht Toise

Clár Tacaíochta

Spriocanna Éachtaí

Plean Corparáideach

Réimse
Feidhm-íochta
Airgeadas
& Seirbhísí
Éigeandála

Pobail a chosaint
ó dhóiteáin agus
éigeandálaí
eile, ag oibriú
le chomh-eagraíochtaí agus
de réir polasaithe
náisiúnta

Rioscaí a aithint
agus a bhainistiú,
agus ullmhúcháin
agus freagracht
a dhéanamh ar
éigeandálaí de
réir an creatlach
le haghaidh
Bainistíochta ar
Mhór-Éigeandála

Céatadán
de chásanna
dóiteáin / éigeandála eile ina bíonn
an chéad freastal
ag an suiómh
taobh istigh de:

10 nóiméad

10 nóiméad
Dóiteáin 20.20%
Eile 14.62%
10-20 nóiméad
Dóiteáin 58.89%
Eile 66.45%

Eile 66.45%
Tar éis 20
nóiméad
Dóiteán
Eile

17.83%
23.65%

Tar éis 20
nóiméad
Dóiteáin 20.91%

Tar éis 20
nóiméad
Dóiteáin 20.91%
Eile 18.94%

Eile 18.94%

* muna deirtear a mhalairt
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Sláinte agus
Sábháilteacht

6.1

6.1

Dea-chleachtas sláinte agus
sábháilteachta
a thiomáint trí
comhairliúchain,
cumarsáid agus
monatóireacht
onnghníomhach le
baill foirne.

Plean Sláinte agus
Sábhailteachta

Plean Sláinte agus
Sábhailteachta

Freastalaithe ag
Comhdháil Sláinte
agus Sábhailteachta 2019

Sprioc bhliaintiúil
de 48 scrúdú
sabhailteachta le
críochnú.

445

69

Líon na scrúdaithe

Níor tionóladh
aon comhdháil
i 2020 de
bharr Covid
19. Eagraíodh
teagmháil
foirne trí
thairseach S&S
agus suíomh
gréasáin
tiomnaithe
lasmuigh.

Críochnaíodh
18 scrúdú
láithreán agus
133 scrúdú
maidir le cloí
le rialacháin
Covid 19.

Uasdhátú ar dhul
chun cinn 2021 (Sonraí
2021 muna deirtear a
mhalairt)

Uasdhátú ar dhul
chun cinn 2020 (Sonraí
2020 muna deirtear a
mhalairt)

Bunlíne Oibríochta
Reatha Iarbhir (Sonraí
2018 muna deirtear a
mhalairt)

Modheolaíocht Toise

Clár Tacaíochta

Spriocanna Éachtaí

Plean
Corparáideach

Réimse
Feidhmíochta
Sláinte agus
Sábháilteacht

Dea-chleachtas sláinte agus
sábháilteachta
a thiomáint trí
comhairliúchain,
cumarsáid agus
monatóireacht
onnghníomhach le
baill foirne.

Tionóladh 2
seimineár
gréasáin in ionad
comhdhála.
19 freastalaí;
17 freastalaí.
Rinneadh an
dá seisiúin a
thaifeadadh
agus mar sin
níl sonraí faoi
amharcanna
breise.

Criochnaíodh
369 scrúdú
maidir le cloí le
rialacháin Covid
19.

Aonaid tithíochta
sóisialta údaráis
áitiúla nua a
sholáthar thar na
cláir seo leanas:
Tógáil, Lándéanta,
Fáltas,

Soláthar
Tithíochta

3.1

Íocaíocht Cúnaimh
Tithíochta, Scéim
Cóiríochta Cíosa,
Léasú (lena
n-áírítear an
Scéim Athchóirithe agus Léasú),
Scéim Ceannachta
agus Athchóirithe,
Páirtíochtaí Poibli
– Priobháideacha, Cuid V,
Faltas Talún agus
Tithíocht Inacmhainne.
Leanúint le
deiseanna le
haghaidh scéimeanna comhfiontair.
Tacú le
Comhlachtái
Ceadaithe
Tithíochta chun
aonaid tithíochta sóisialta a
sheachadadh thar
na cláir seo leanas:
Réamh-Chistiú Éascaíochta
Léasaithe, Scéim
Cúnaimh Caipitil,
Sceim Léasaithe
Sóisialta.

Soláthar
Tithíochta

3.2

Tacaíocht a
thabhairt do
Theastalaithe,
chun tacaíochtaí
tithíochta sóisialta
a fháil.

* unless otherwise stated
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Atógáil Éireann:
Plean Gníomhaí-ochta um
Tithíocht agus Easpa
Dídine.
Nóta: Comhlíonfaidh gach tithíocht
sóisialta nua nuair
a foilsíodh Cuid 8
tar éis 31 Deireadh
Fomhair 2109, agus
nach bhfuil an teach
críochnaithe den
chud is mó roimh 31
Deireadh Fomhair
2020, le Riachtanais
Foirgnimh Nach Mór
Neodrach ó thaobh
Fuinnimh (FNMNF).

Soláthar thar na
Sceimeanna go
léir:
Íocaíocht
Cúnaimh Tithíochta (ÍCT): 706
Líon iomlán
na n-aonad a
soláthraíodh thar
na srutha éagsúla
de spriocanna
bhliaintiúla RTPRÁ.
Spriocanna
soláthair ÍCT agus
SCC.

Straitéis Náisiunta
um Ath-úsáid
Tithíochta Folmha
2018 – 2021.

360 tionóntacht beo

Scéim Cóiríochta
Cíosa (SCC): 4

200, agus
lándéanta san
áireamh

Tógail: 26

97

Fáltas: 225

169

Léasú (RCÉL): 20

41

Cuid V: 30

54

Léasú: 12

39

Scéim Fáltais
Caipitil: 28.

Cuireadh tús le
3 OCÉ.

446
285 réadmhaoin
SCC in úsáid.
834 aonad
curtha ar fáil
ag Comhairle
Contae Chill
Dara agus CCT.
Aimsíodh sprioc
Atógála Éireann.
Rinneadh dul
chun cinn ar 3
OCÉ.

71

Plean

An Clár Cóiríochta
do Theastalaithe
2019-2024.

682

Líon na n-aonad,
dírithe go
h-áirithe do
theastalaithe, a
soláthraíodh faoin
gClár Cóiríochta
do Theastalaithe
2019-2024.
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71

20 Leith-dháileadh.

I8 Leithdháileadh.

3.4

Úsáid agus
feabhsucháin níos
mó a dhéanamh
ar stoc tithíochta
sóisialta agus
príobháideach,
chun infaighteacht
ar stoc tithíochta a
mhéadú.

Tacaíocht Tithíochta a thabhairt
do Dhaoine faoi
Míchumas
Soláthar
Tithíochta

3.5

Tithíocht oiriúnach
a sholáthar agus
a athchóiriú do
dhaoine faoi
míchumas, agus
maoiniú deontais
a chur ar fáil.

Uasdhátú ar dhul
chun cinn 2021 (Sonraí
2021 muna deirtear a
mhalairt)

Uasdhátú ar dhul
chun cinn 2020 (Sonraí
2020 muna deirtear a
mhalairt)

Bunlíne Oibríochta
Reatha Iarbhir (Sonraí
2018 muna deirtear a
mhalairt)

Modheolaíocht Toise

Leanúint leis an
seirbhís Aimsitheoir
Ionaid ÍCT Gan
Dídean a rolladh
amach.

Stoc tithíocha atá
ann cheana a
úsáid.

Soláthar
Tithíochta

Clár Tacaíochta

Plean
Corparáideach
3.3

Spriocanna Éachtaí

Réimse
Feidhmíochta
Soláthar
Tithíochta

Leanúint leis an
seirbhís Aimsitheoir Ionaid ÍCT
Gan Dídean a
rolladh amach.
Líon na n-aonad
a fuarthas / a
léasadh.
Plean Feidhme
Chomhairle Contae Chill
Dara le haghaidh
Scrúdaithe ar
Réadmhaoine faoi
Chíos

Líon na
ndeisiúchán
cothabhála.
Caiteachas ar
chothabháil
pleanálta /
freagarthach.
Líon na n-aonad
príobháideacha a
scrúdaíodh.

Treoirlínte Náisiúnta
don Phróiseas
Measúnaithe agus
Leithdháileadh do
Thithíocht Sóisialta
a Sholáthar do
Dhaoine faoi
Míchumas.
Plean Straitéiseach
Chomhairle Contae
Chill Dara chun
Tithíocht a chur ar
fáil do Dhaoine faoi
Míchumas.
Grúpa Stiúrtha
Chomhairle Contae
Chill Dara um
Tithíocht agus
Míchumas.

Spriocanna a
bhaint amach le
haghaidh tithíocht
oiriúnach a
sholáthar.
Líon na ndeontas
a íocaíodh.
Líon na n-aonad
Scéim Cúnaimh
Caipitil a
soláthraíodh.

Fuarthas 225
aonad; Léasadh 18
aonad.
Rinneadh 5,311
deisiú tithíochta.
€3,600,345 ar
chothabháil
pleanálta.
Scrúdaiodh 462
réadmhaoin
príobháid-eacha
faoi chíos.

10% de fáltais
(ag braith ar
infaight-eacht
sa mhargadh)
+ 12% de thógáil
nua oiriúnach
do dhuine ar
míchumas.
Íocaíodh 438
deontas.

Féach alt 3.1
thuas.
Críochnaíodh
6,733 deisiú.
Caitheadh
€3,141,840 ar
chothabáil
stoic, lena
n-áirítear
cothabháil
pleanálta.

Mar atá thuas.
Críochnaíodh
6,623 deisiú.
Le deimhniú.
609

972

Aimsíodh an
sprioc de 10%
de fáltais.
493
39 SCC

Aimsíodh an
sprioc.
647
11 SCC

Cruthaíodh 28
teaghlach nua
SCC (Figiúir
iomlán do 2018).

Sceim Cúnaimh
Caipitil.

Tacaíocht do
Chustaiméirí agus
Tionóntaí: Rochtain
ar tacaíochtaí
tithíochta sóisialta
a chur ar fáil do
dhaoine cáilithe.
Soláthar
Tithíochta

3.7

Teagmháil agus
tacaíocht do
thionóntaí atá ann
cheana.
Tacú le daoine
cáilithe chun
teacht ar maoiniú
Iasachta Baile
Atógála Éireann.

Rialacháin
Measúnaithe
Tithíochta Sóisialta
2011.
Sceim Leithdháilte
do Thithíocht
Sóisialta.
Straitéis i gCoinne
Iompraíochta Frithshóisialta.
Leabhrán do
Thionóntaí
Chomhairle Contae
Chill Dara.

Líon na leithdháiltí
do thithe sóisialta.
Iarratais ar
thithíocht a
phróiseáladh
taobh istigh
den amfráma a
cheadaítear.
Measúnú
bhliantúil ar
riachtanais
tithíochta a eagrú
de réir treoirlínte
na Roinne
Líon na
–n-iasachtaí a
faomhadh.

546 leithdháileadh (2018).
Próisealadh
gach iarratas
taobh istigh
den amfráma a
cheadaítear (952
i 2018).
Measúnú bhliaintiúil ar riachtanais tithíochta
(1 gach bliain)
críochnaithe
taobh istigh
den amfráma a
cheadaítear.

757

788

Próiseáladh
705 iarratas
nua.

Próiseáladh 646
iarratas nua.

Measúnú ar
riachtanais
críochnaithe.
49 iasacht
(faomhadh i
bprionsabal).

Measúnú ar
riachtanais
tithíochta
shóisialta
críochnaithe.
Faomhadh 49
iasacht.

63 iasacht faofa
(Aibreán go
Nollaig 2018).

* unless otherwise stated
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Acmhainní
Daonna

1.3

6.3

Clár athfheistithe ar thithe
na Comhairle
a eagrú, chun
éifeachtúlacht
fuinnimh a
mhéadú agus
úsáid carbóin a
laghdú, de réir na
h-acmhainní atá
le fáil.

Inniúlacht na
h-eagraíochta
chun seirbhísí an
lae inniu agus
sa todhchaí a
sholáthar go
h-éifeachtach a
neartú, trí cultúr
sármhaitheasa traenála
agus foghlama
agus forbartha
leanúnach a
chruthú.

Fuarthas
41 aonad
A-ráthaithe
Cuid V.

Athbhreithniú ar
an cion ábhartha
le linn 2020.

Plean Gníomhaithe
ar son na h-Aeráide

Líon na dtionóntaí a fuair
an leabhrán
athcheartaithe do
thionóntaí.

Tomhas le tosnú
i 2020.

Modheolaíocht
tomhais le
dearbhú.

Meán-líon
na laethanta
traenála in
aghaidh an ball
foirne (2018)
Straitéis an Phobail
a fheidhmiú

Líon na gcúrsaí
/ seimineár
traenála a
soláthraíodh

Blocáileadh
90 múchán
oscailte le
haghaidh
breosla
soladach a
dhó.
Tógadh 167
aonad le
teaschaidéil
aer go h-uisce
le haghaidh
príomh-teocht
(Aonaid
Cuid V agus
lándéanta san
áireamh).

Uasdhátú ar dhul
chun cinn 2021 (Sonraí
2021 muna deirtear a
mhalairt)

Uasdhátú ar dhul
chun cinn 2020 (Sonraí
2020 muna deirtear a
mhalairt)

Bunlíne Oibríochta
Reatha Iarbhir (Sonraí
2018 muna deirtear a
mhalairt)

Modheolaíocht Toise

Clár Tacaíochta

Spriocanna Éachtaí

Plean
Corparáideach

Réimse
Feidhmíochta
Soláthar
Tithíochta

Leanúint le
éifeachtúlacht
fuinnimh agus
feasacht
chomhshaoil a
spreagadh, trí
modúl a ionchorprú sa chlár
insealbhaithe do
thionóntaí.

Tógadh
200 aonad
A-rátaithe,
lena n-áirítear
aonaid
lán-déanta.

Tá RFF de A2 ar a
laghad ag gach
réadmhaoin
nua-thógtha
(lena n-áirítear
réadmhaoine
nua-thógtha
léasaithe).
Oibreacha i
réadmhaoine atá
ann cheana:
Suiteáladh coirí
gáis ardéifeachtúla i 79
réadmhaoin.
Dúnadh 114
múchán oscailte
le haghaidh
breosla soladach
a dhó. Rinneadh
insliú ar 65 ailéir.
Fuair 6 aonad
insliú balla istigh.
Fuair 5 aonad
pumpáil cuasa.

3.06

1.94

3.8

427

319

327

952

926

958

€2,541.51

€2,929,733

€4,343.06

2,400,420

1,947,672

1,877,866

82.72%

91.21%

91.99%

Líon na mball
foirne a fhreastail
ar traenáil (2018)
Costas iomlan
soláthair TFC in
aghaidh an CLA.

Seirbhísí TFC

128

6.4

Tacú le feidhmeannais
Chomhairle
Contae Chill
Dara trí réitigh
nuálacha TFC.

Straitéis TC
Chomhairle Contae
Chill Dara.

Líon na n-amharc
ar leathanaigh ar
shuíomh gréasáin
an ÚÁ.
Céatadán na
n-idirbheart
mótarcháin a
déantar ar-líne.

Comhairle Contae Chill Dara | Tuarascáil Bhliantúil 2021

Uasdhátú ar dhul
chun cinn 2021 (Sonraí
2021 muna deirtear a
mhalairt)

Uasdhátú ar dhul
chun cinn 2020 (Sonraí
2020 muna deirtear a
mhalairt)

Bunlíne Oibríochta
Reatha Iarbhir (Sonraí
2018 muna deirtear a
mhalairt)

Modheolaíocht Toise

Clár Tacaíochta

Spriocanna Éachtaí

Plean
Corparáideach

Réimse
Feidhmíochta

Críochnaithe
agus glacadh leis
ar 09/06/2020.
Dréacht-PCA
Bhaile Átha Í le
phlé ag crinniú
speisialta ar
23/04/2021.

Athrú ar Phlean
Forbartha
Chontae Chill
Dara.

Pleanáil

5.

Pleanáil
éifeachtach
agus ceart, agus
forbairt inbhuanaithe agus
cothrom i limistéir
uirbeacha agus
tuaithe a chinntiú.

Glacadh le
pleananna
forbartha den
scoth, i gcomhréir le
polasaithe réigiunacha agus náisiúnta.
Aigneachtaí a
bhainistiú maidir
le comhlíonadh
le coinníollacha
a bhaineann le
cead pleanála a
bhronnadh, agus
cloí le coinníollacha.

Pleananna
Ceantair Áitiúla:

Le críoch faoi
31/12/20.

An Nás, Baile
Átha Í, Baile Chill
Dara, Maigh Nuad,
Cill Droichid,
Droichead Nua,
Cill Choca,
Mainistir Eimhín,
Claonadh, Na
Solláin, Cill
Chuillinn.

Le críoch faoi
01/02/23.

Athbhreithniú ar
Phlean Forbartha
Chontae Chill
Dara.

Eisíodh 1,288
cinneadh.

Clár rollach 2019
– 2024.
Nua i 2020
1,596 iarratas.

Próiseáil ar
iarratais pleanála.

Dréacht-PCA
An Náis faoi
chomhairliúchán poiblí ó
09/03/2021 go
21/04/2021.
Páipéir
cúlra agus
measúnaithe á
eagrú do Bhaile
Chill Dara agus
Maigh Nuad.
Foilsíodh páipéár
ceisteanna
réamh-dhréachta ar 11ú Eanair
2021. Eagraíodh
2 comhairliúchán poiblí,
chomh maith le
teagmháil eile le
geallsealbhóirí
/ eagraíochtaí
stáit. Obair cúlra
breise idir láímhe
chun faisnéis a
chur leis an PFC.

Glacadh le Plean
Ceantair Áitiúil
Bhaile Átha Í
2021-2027 ar 13ú
Meán Fomhair
2021.
Glacadh le
Plean Ceantair
Áitiúil An Náis
2021-2027 ar 1ú
Nollaig 2021.
Foilsíodh páipéár
ceisteanna do
Dréacht-PFC
2023-2029 ar 11ú
Eanair 2021.
Fuarthas 320
aigneacht. Bhí 2
seisiún faisnéise
pobail ar-líne,
le breis agus 80
freastalaí.
1,846 iarratas.
Eisíodh 1,384
cinneadh.

1,627 iarratas.
Eisíodh 1,170
cinneadh.

Pleanáil

1.6

Pleanáil
éifeachtach, ceart
agus forbairt
inbhuanaithe,
cothrom i limistéir
uirbeacha agus
tuaithe a chinntiú.

Creatlach Náisiúnta
Pleanála faoi
Tionscadal Éireann
2040.
Straitéis Réigiúnach
Spásúil agus
Eacnamaíoch 2019
– 2031.

% Cásanna
forfheidhmnithe pleanála
a dhúnadh (i
gcoinne an líon a
fiosraíodh).
% Iarratais inar
dhearbhaigh an
Bord Pleanála an
cinneadh (le nó
gan athrú)

49.2% (2018)

48.72% (2020)

45% (2021)

84.93% (2018)

73.85% (2020)

79% (2021)

17.89%

16.8% (2020)

47.4% (2021)

Foirgnimh a
scrúdaíodh mar
céatadán de na
foirgnimh nua a
fógraíodh don
Údarás Áitiúil.

Beatha; Fás; Ceannaireacht
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Uasdhátú ar dhul
chun cinn 2021 (Sonraí
2021 muna deirtear a
mhalairt)

Uasdhátú ar dhul
chun cinn 2020 (Sonraí
2020 muna deirtear a
mhalairt)

Bunlíne Oibríochta
Reatha Iarbhir (Sonraí
2018 muna deirtear a
mhalairt)

Modheolaíocht Toise

Clár Tacaíochta

Spriocanna Éachtaí

Plean
Corparáideach

Réimse
Feidhmíochta

€35.09 an
duine (2020)

Pleanáil

5.6

Pleanáil
éifeachtach, ceart
agus forbairt
inbhuanaithe,
cothrom i limistéir
uirbeacha agus
tuaithe a chinntiú.

Aigneachtaí a
bhainistiú maidir
le comhlíonadh
le coinníollacha
a bhaineann le
cead pleanála a
bhronnadh.

Costas na
Seirbhíse Pleanála
in aghaidh an
duine.
Cruinnithe
réamh-pleanála.
Ráitis Cuid 5
(Forbairt Díolmhaithe).

€35.44 an duine
(2018)
222 cruinniú
tráchtála.
143 crinniú maidir
le tithe aonair.
10 clinic
réamh-phleanála.
Eisíodh 36
cinneadh.

127 cruinniú
tráchtála.
108 crinniú
maidir le tithe
aonair.
2 clinic
réamhphleanála;
rinne an
cuid eile ar
ghuthan nó
trí teagmháil
r-phoist de
bharr srianta
Covid 19.

€37.72 an duine
(2021)
153 cruinniú
tráchtála.
108 crinniú maidir
le tithe aonair.
11 crinniú maidir
le Tithíochta
Straitéiseach
Eisíodh 56
cinneadh

Eisíodh 29
cinneadh.

Pleanáil: Rialú
Tógála

3.8

Foirgnimh slán
agus inbhuanaithe i limistéir
uirbeacha agus
tuaithe a chinntiú.

Monatóireachta
dhéanamh ar chloí
le rialú tógála.

Líon na scrúduithe

153

2067

3,215

662

461

581

Líon na scrúdaithe
a rinneadh ar
fógraí tosaithe.

618

454

578

109

199

337

Líon na dteastas
comhlíonadh a
fuarthas.

644

426

701

139

124

193

Líon na dteastas
míchumais a
fuarthas.

130

137

193

Líon iomlán na
bhfógraí tosaithe
a fuarthas.

Pleanáil: Rialú
Tógála

1.6

Foirgnimh slán
agus inbhuanaithe i limistéir
uirbeacha agus
tuaithe a chinntiú.

Monatóireachta a
dhéanamh ar chloí
le rialacháin rialaithe
tógála, feidhmiú
fuinnimh de threoracha foirgneamh
agus rialu ar ábhair
tógála,
Córas Náisiúnta
Bainistíochta
Rialaithe Tógála.

Líon na bhfógraí
tosaithe bailí a
fuarthas.

Líon na dteastas
míchumais a
bhronnadh.

130
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Pleanáil:
Tionscadail
Straitéiseacha
agus Ríocht
Poiblí

2.5

Dul i ngleic go
ghníomhach
le deiseanna
maoinithe
le haghaidh
tionscadail
a thugann
athbheochan
do bhailte agus
sráidbhailte.

Sceim Athchóirithe
Bailte agus Sráidbhailte.
Ciste Athfhoráis
agus Forbartha
Tuaithe.
Ciste Athfhoráis
agus Forbartha
Uirbeach.

Páirtíocht agus
comh-oibriu
an phobail a
uasmhéadú chun
eolas a chur le
moltaí deartha
agus tionscadail
do gach baile
agus sráidbhaile.

Pleanáil:
Tionscadail
Straitéiseacha
agus Ríocht
Poiblí

5.2

Tionscadail a
sholáthar a
thabharfaidh
athbheochan don
eacnamaíocht
áitiúl agus do
chúlcríocha
tuaithe bailte
agus sraidbhailte an Chontae,
lena n-áirítear
tionscadail glasbhealaigh agus
gormbhealaigh.
Bród áite a
mhéadú, ina
dtabharfar tosaíocht
d’iompair inbhuanaithe agus
d’aistriú córa
iompair.

Sceim Athchóirithe
Bailte agus Sráidbhailte.
Ciste Athfhoráis
agus Forbartha
Tuaithe.
Ciste Athfhoráis
agus Forbartha
Uirbeach.

Líon na
lonnaíochtaí
gur rinneadh
athbhreithniú
orthu gach bliain
i gcomhréir le clár
comhaontaithe.
Luach iomlán
na gceaduithe
maoinithe gach
bliain.
Líon na
n-imeachtaí
comhairliúcháin
poiblí gach bliain
agus líon na
n-aigneachtaí
comhlachaithe a
fuarthas.

Maoiniú a chaithtear gach bliain
ar thionscadail
críochnaithe.
Luach na dtionscadal idir láimhe
ag deireadh na
bliana.

10 idir láimhe le
linn 2020.

Tuairisciú le tosnú
i 2020.
Ta €5m á iarraidh
thar 2 iarratas
CAFT i 2020.
17 pleanáilte do
2020

Tuairisciú le tosnú
i 2020.

Uasdhátú ar dhul
chun cinn 2021 (Sonraí
2021 muna deirtear a
mhalairt)

Uasdhátú ar dhul
chun cinn 2020 (Sonraí
2020 muna deirtear a
mhalairt)

Bunlíne Oibríochta
Reatha Iarbhir (Sonraí
2018 muna deirtear a
mhalairt)

Modheolaíocht Toise

Clár Tacaíochta

Spriocanna Éachtaí

Plean
Corparáideach

Réimse
Feidhmíochta

“Scrúdú sláinte”
/ anailís deartha
uirbeacha ar
lonnaíochtaí a
eagrú agus Plean
Athchóirithe Bailte
/ Sráidbhailte
comhlachaithe
a fhorbairt i
gcomhréir le
Plean Forbartha
an Chontae agus
le clár aontaithe
thar na Ceantair
Bardasacha.

10 curtha chun
cinn le linn 2021

Bronnadh
€3,490,000
le haghaidh
Plean do Lár
an Bhaile
agus Ionad
Cultúrtha An
Náis.

Bronnadh
€3,496,374
le haghaidh
Máistirphlean
Athnuachana do
Lár an Bhaile An
Náis.

Bronnadh
€1,900,000
le haghaidh
Plean do Lár
Bhaile Maigh
Nuad.

Bronnadh
€1,908,750
le haghaidh
Máistirphlean
Athnuachana do
Lár Bhaile Maigh
Nuad.

Leanadh ar
aghaidh le 10
acu ar-líne i
2020 de bharr
srianta Covid
19.

Leanadh ar
aghaidh le 10
comhairliuchán
ar-líne le linn
2021

Caitheadh
€750,000 chun
críoch a chur
le Páirc Bhaile
na Corrchoile
i 2020.
Caitheadh
€40,000 chun
críoch a chur le
Mór-Phlean do
Thailte Fóntais
Bhaile Riobaird.

Tá líon suntasach
de thionscadail ag druidim
le críoch ag
deireadh na
bliana 2021.
€36,707,583 ag
deireadh 2021.

€36,033,278 ag
deireadh 2020.
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Bóithre, Iompar
& Sábháilteacht
Poiblí

5.1

Leanúint le
Scéimeanna
Feabhsaithe
Sábháílteachta a
aithint, chun tarlú
imbhuailtí tráchta
bóithre a laghdú.
Suirbhé a
dhéanamh ar na
droichid go léir ar
bhóithre áitiúla,
chun Clár Riosca
a eagrú, bunaithe
ar leochaileacht i
dtaca le teip.
Tacú le Oifig
Náisiúnta Bóithre
Chill Dara chun
feabhsú agus
uasghrádú a
dhéanamh ar
an líonra bóithre
náisiúnta.

Gráid Innéacs
Baile Dromchla
Cosán (IBDC) do
phríomh-bhóithre agus bóithre
náisiúnta, réigiúnacha agus áitiúla.
Maoiniú bliaintiúil
ón Roinn Iompair,
Turasóireachta agus
Spóirt.
Polasaí agus
Ciorcláin ó RITaS ar
Scéimeanna Feabhsaithe Sábháilteachta.
Bonneagar Iompair
Éireann: Iompar 21
Plean Forbartha
Náisiúnta
Clár Bóithre na
Roinne Iompair,
Turasóireachta agus
Spóirt (RITaS).

Gráid reatha le
fáil ar an Innéacs
Baile Dromchla
Cosán (IBDC) ag
www.noac.ie
Clár Bliantúil
Oibreacha Bóthair
% Bliaintiúil de
suirbhithe ar
dhroichid ag
Comhairle Contae
Chill Dara ar an
bunachar sonraí
náisiúnta (Bunlíon
na ndroichead
2,000)

2,528 km de
bhóithre.
€37.9m

Uasdhátú ar dhul
chun cinn 2021 (Sonraí
2021 muna deirtear a
mhalairt)

Leanúint le
uasdhátú ar
bunachar sonrái
Léarscáileanna
agus Bóithre, chun
leithdháileadh
maoinithe bliaintiuil a uasmhéadú.

Uasdhátú ar dhul
chun cinn 2020 (Sonraí
2020 muna deirtear a
mhalairt)

Bunlíne Oibríochta
Reatha Iarbhir (Sonraí
2018 muna deirtear a
mhalairt)

Modheolaíocht Toise

Clár Tacaíochta

Spriocanna Éachtaí

Plean
Corparáideach

Réimse
Feidhmíochta

Clár feabhsaithe
agus athchóirithe
il-bhliaintiúil don
líonra bhóithre
réigiúnach agus
aitiúla a sholáthar,
de réir leithdháileadh maoinithe ón
RITaS.

2,520 km
de bhóithre
(2020) agus
71 km breise
curtha le
bóithre
léarscáilithe i
2020 ó eastáit
a tugadh faoi
chúram.

Iomlán de 2670
km: 128 km
Mótarbhealach;
19km Príomhbhealach
Náisiúnta; 18km
Bóithre Náisiúnta
den Dara Ghrád;
487 km Bóithre
Réigiúnach; 2018
km Bóithre Áitiúla
den chéad, dara
agus tríú ghrád.

Feabhas
curtha ar 61 km
de bhóithre.

Tuairisciú le tosnú
i 2020.

Cothabháil
déanta ar
104 km de
bhóithre.

1,260.

€50.5m

€62.729m

Caiteachas
bliaintiúil ar an
líonra bóithre
náisiúnta

Tuairisciú le
tosnú i 2021, de
bharr srianta
Covid 19.

9 tionscadal
scéime sábháilteachta ar
chostas beag.

Líon na
gceadúnas
oscailte bóithre a
phróiseáladh

€1.3m.
Seachadadh 14
km de bhóithre
náisiúnta i
2020.

Tuairisciú le
tosnú i 2022.

1,177

Bóithre, Iompar
& Sábháilteacht
Poiblí

1.2

An Plean
Dian-Aimsire a
chur i bhfeidhm
de réir mar is gá.
Freagarthacht
cuí agus tráthúil
do mhór-éigeandálaí.
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Cothabháil
déanta ar 120 km
de bhóithre.

Baineann 2020 le
Seachbhóthar Na
Sollán.
1,322

Córas ceadaithe
bóithre éifeactach, agus
bainistiú ar
bhóithre a oscailt,
a eagrú ar bhonn
chomh-ordaithe.

An Clár
Cothabhala
Geimhridh Bliantiúil a sholáthar.

Feabhas curtha
ar 75 km de
bhóithre.

Leabhar Corcra
(RITaS).
Plean Dian-Aimsire
Chill Dara.
Plean Mhór-Éigeandála Náisiúnta.
Plean Bainistíocht
Mhór-Éigeandála
Chill Dara.

Líon na bealaí a
sheirbhíseadh.
Cilliméadair
de bhóithre a
sailleadh.
Pleanáil agus
comh-ordú
a chinntiú
chun freagra
éifeachtach a
sholathar i gcás
éigeandála.
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10 mbealach
sailleadh
geimhridh.
Sailleadh 620 km
de bhóithre.
Crinniú idir-eagraíochta amháin
gach bliain.
6 crinniú CBMÉ
gach bliain.

10 mbealach
sailleadh
geimhridh.
Sailleadh
678 km de
bhóithre.
Crinniú idir-eagraíochta
amháin gach
bliain.
CBMÉ amháin
(2020) le
grúpai eile
eagraithe faoi
BMÉ.

10 mbealach
sailleadh
geimhridh.
Sailleadh 678 km
de bhóithre.
Crinniú idir-eagraíochta
amháin.
5 crinniú CBMÉ

Líonra Rothaíochta Mór-Cheantair
Bhaile Átha Cliath
a sholáthar do
Chill Dara, de réir
maoiníú bliaintiúil
ón ÚIN.

Bóithre, Iompar
& Sábháilteacht
Poiblí

5.2

Cinnitú go
gcuireann ár
seirbhísi, tionscadail agus cláir
Plean Gníomhaithe ar son na
hAeráide Chill
Dara chun cinn.
Malairtí ar úsáíd
feithiclí innealta,
mar LocalLink
agus iompar
poiblí, a bharrfheabhsú.

Údarás Iompair
Naisiúnta (ÚIN):
Straitéis do
Mhór-Cheantar
Bhaile Átha
Cliath.

Bóithre, Iompar
& Sábháilteacht
Poiblí

5

Tionscadail
bainistíochta tráchta a
sholáthar chun
tacú le soghluaiseacht agus brú
tráchta a éascú.

Bunlíne Oibríochta
Reatha Iarbhir (Sonraí
2018 muna deirtear a
mhalairt)
Tuairisciú le tosnú
i 2020.

Lion na dtionscadal maoinithe
ag ÚIN atá
idir láimhe ag
deireadh na
bliana (deireadh
2018).

Straitéis Gníomhaithe ar son na
h-Aeráide Chill
Dara.
Plean Náisiúnta
Forbartha Inbhuanaithe.

Líon na bealáí
bus tuaithe nua bealaí LocalLink.

Plean Straitéiseach Bus
Connects ÚIN.

Lion carnach
na stadanna
bus agus
infreastruchúr
gaolmhar a
soláthraíodh.

8 dtionscadal.
60 páirceáil agus
íoc.
12 taisceadán
rothair.
Tuairisciú le tosnú
i 2020.

Plean Caipitil
3-bliana

Tugadh breacchuntas ar na
tionscadail atá
le seachadadh
i 2021 do na
comhaltaí tofa i
Samhain 2020.

Cuireadh
áiseanna do
choisithe /
rothaithe ar
fáil ar fud an
chontae trí
Beartais Iompair
Gníomhacha an
ÚIN 2020.
Cuireadh 30
áis páirceála
/ seasamh do
rothair ar fáil.
Níor eagraíodh
aon seirbhís nua;
37 Bealach faoi
láthair.

24 tionscadal thar
an chontae, le
leithdháileadh de
€9m ón ÚIN.
Páirceáil ag 20
suíomh.
Bealach nua
amháin.
5 foscadán nua.

Cuireadh 10 stad
bus breise ar fáil.

Plean Forbartha
Contae 2020 –
2024
Clár Caipitil
Comhairle
Contae Chill
Dara 2018 – 2021
(deireadh 2018)

Uasdhátú ar dhul
chun cinn 2021 (Sonraí
2021 muna deirtear a
mhalairt)

Líon na Scéimeanna Bealaí
Rothaíochta a
soláthraítear gach
bliain.

Líon carnach
na spásanna
páirceála agus
íoc, agus áiseann
rothaíochta, a
soláthraiodh.

Tacú le BusConnects.

Mór-thionscadal
caipitil infreastruchtúrtha a
sholáthar.

Modheolaíocht Toise

Clár Tacaíochta
Straitéis Náisiúnta
chun Glasbealaí
Náisiúnta agus
Réigiúnacha a
Fhorbairt.

Uasdhátú ar dhul
chun cinn 2020 (Sonraí
2020 muna deirtear a
mhalairt)

5.2

Spriocanna Éachtaí

Plean
Corparáideach

Réimse
Feidhmíochta
Bóithre, Iompar
& Sábháilteacht
Poiblí

Forbairt agus
cothabháil bealaí
siúil / rothaíochta
sa Chontae a
chur chun cinn
agus tacú leo, i
gcomh-oibriú le
eagraíochtaí eile.

Bunaíodh Rannóg
Iompair Inbhuanaithe chun
feidhmiú a
dhéanamh ar
leithdháileadh
na Comhairle
de Deontais
Infheistithe Taistil
Ghníomhach ón
Údarás Iompair
Náisiúnta

€111m

Leanann an
Fhoireann
um Tionscadail Bóthar le
tionscadail a
chur chun cinn
trí na ceimeanna
deartha,
pleanála agus
tógala, agus
infreastruchtúr
a sholáthar a
thabharfaidh
buntáiste
do choisithe,
rothaithe agus
gach úsáideoir
bóithre.

2023
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Sábháilteacht
leanúnach do
úsáideoirí bóithre
atá i mbaol a
chinntiú.

Bóithre, Iompar
& Sábháilteacht
Poiblí

Plean Sábháilteachta ar
Bhóithre a
fhorbairt agus a
fhoilsiú.
5.1

Athbhreithniú
ar Luasteorainn
an Chontae a
thabhairt chun
críche.
Sábháilteacht ar
Bhóithre a chur
chun cinn leis
an Údarás um
Sábháilteacht
ar Bhóithre,
An Garda
Síochána agus
príomh-gheallsealbhóirí eile
chun sabhailteacht ar bhóithre
a chur chun cinn
agus a fheabhsú.

An Roinn Iompair,
Turasóireachta
agus Spóirt.
An t-Údaras um
Sábháílteacht ar
Bhóithre.
Plean Náisiunta
um Sábháílteacht
ar Bhóithre.
An Acht Bóithre
1993.
Fo-dhlíthe
Luasteorainne
Chill Dara:
Críochnaithe –
Tá/Níl.

Líon carnach
na n-acomhal
comharthaíochtha
Trasrianta coisithe
Ceamaraí tráchta
Comarthaí
splancála
taispeána scoile
Comharthaí
leictreonacha
taispeána luais
Grúpa
Comh-Oibrithe
um Sábháilteachta ar Bhóithre
(GCOSB)
Fo-dhlíthe foilsithe
mar a aontaigh
na Baill Tofa leo

84 acomhal
comharthaí-ochta
128 trasrian
coisithe
80 ceamara
tráchta
48 comartha
splancála
taispeána scoile
31 comhartha
leictreonacha
taispeána luais
4 crinniú GCOSB
gach bliain
Plean 5-bliana
do 2020-2024 a
thabhairt chun
críche
Foilsiú fo-dhlíthe
Luasteor-ainne
an Chontae

Uasdhátú ar dhul
chun cinn 2020 (Sonraí
2020 muna deirtear a
mhalairt)

Uasdhátú ar dhul
chun cinn 2021 (Sonraí
2021 muna deirtear a
mhalairt)

Bunlíne Oibríochta
Reatha Iarbhir (Sonraí
2018 muna deirtear a
mhalairt)

Modheolaíocht Toise

Clár Tacaíochta

Spriocanna Éachtaí

Plean
Corparáideach

Réimse
Feidhmíochta

Tionscadail
bainistíochta tráchta a
sholáthar chun
tacú le soghluaiseacht agus brú
tráchta a éascú.

88 acomhal
comharthaí-ochta

90 acomhal
comharthaíochta

137 trasrian
coisithe
88 ceamara
tráchta
48 comartha
splancála
taispeána scoile
56 comhartha
leictreonacha
taispeána luais
Ní raibh aon
chrinniú i 2020.
Bhí srianta
ar dhualgaisí
na maor de
bharr dhúnadh
scoileanna
Ag feitheamh le
críoch a bheith
curtha le Plean
Ath-Bhreithnithe
ÚSB
Leantar ar
aghaidh le
h-athbhreithniú
ar Luasteorainne
an Chontae,
le tionchar ag
srianta Covid 19
ar am-línte.

121 trasrian coisithe
rialaithe;
45 trasrian síogach
137 ceamara
tráchta
104 comhartha
splancála
taispeána scoile
59 comhartha
leictreonacha
taispeána luais
Ní raibh aon
chrinniú i 2021,
de bharr srianta
Covid 19.
Plean Sábháilteachta Bóithre
Chomhairle Contae
Chill Dara le forbairt
i 2022.
Cuireadh moill ar
dhul chun cinn de
bharr srianta Covid
Fuarthas
aigneachtaí
agus eagraíodh
Ceardlanna le na
comhaltaí tofa go
léir thar 5 CB.

10 (2020)
Páirceáil a
bhainistiú chun
spásanna
páirceála a
bharrfheabhsú
agus tacú le
gnóthaí agus
úsáideoirí.

Bóithre, Iompar
& Sábháilteacht
Poiblí

5.3

Roghanna
páirceála
cáirdiúla le n-íoch
as páirceáil
(dioscaí agus
páirceáil le
guthán) a chur ar
fáil, chomh maith
le bainistíocht
ar pháirceáil ar
sráideanna.

Cuireadh
tús i 2020 le
h-iarratais agus
próiséais maidir
le ceadanna
ar-líne a
fhorbairt.

Polasaí Pairceála
Chill Dara 2016.

Líon na mbailte
agus sráidbhailte
le páirceáil íoc.

Leanúint le
páirceáil íoc
agus fo-dhlíthe
bainteacha a
rialú agus a fhorfheidhmiú.
An Córas
Forfheidhmithe a
bhainistiú.
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7

Leanann
an t-aonad
páirceála le
páirceáil íoc
agus páirceail
neamh-dhleathacht a eagrú, a
fheabhsú agus
a rialú thar an
chontae de
réir an Achta
um Trácht ar
Bhóithre agus
na fo-dhlíthe
páirceála,
mar ghlac na
comhaltaí tofa
leo.
Rinneadh
foireann an
Áonaid Páirceála
bainistíocht
ar an gCóras
Forfheidmithe.

10 (2021)
Bhí forbairt iarratas
agus próisis
ceadanna ar-líne
sa chéim tastála
deiridh ag deireadh
2021.

Bunlíne Oibríochta
Reatha Iarbhir (Sonraí
2018 muna deirtear a
mhalairt)

Uasdhátú ar dhul
chun cinn 2020 (Sonraí
2020 muna deirtear a
mhalairt)

Uasdhátú ar dhul
chun cinn 2021 (Sonraí
2021 muna deirtear a
mhalairt)

1.3

An Tionscadal
Náisiúnta
Uasghrádaithe
Soilsithe Poiblí a
fheidhmiú chun
éifeachtúlacht
fuinnimh agus
sábháilteacht
líonra bóithre
an Chontae a
fheabhsú.

Straitéis Náisiúnta
Digiteach.

Líon na
gceadúnas
oscailte bóithre
do chomhlachtaí
Teilechumarsáide.

Tuairisciú le tosnú
i 2020.

230

265

Plean Gníomhaithe ar son
na hAeráide:
Tionscadal
Náisiúnta
Uasghrádaithe
Soilsithe Poiblí.

% de soilse
sráide poiblí
atá ar bheagán
fuinnimh.
(Bun-stoc: 28,000
soilse poiblí i
Meán Fomhair
2019).

Tomhas le
tosnú nuair a
thosnaíonn an
Tionscadal i
gContae Chill
Dara. Tionscadal
Réigiúnach,
á stiúradh ag
Comhairle
Contae Chill
Chainnigh.

Tomhas le
tosnú nuair a
thosnaíonn an
Tionscadal i
gContae Chill
Dara. Tionscadal
Réigiúnach,
á stiúradh ag
Comhairle
Contae Chill
Chainnigh.

Táthar ag súil
le tosnú ar an
tionscadal i gCill
Dara i R4 de 2022.

Clár Tacaíochta

Spriocanna Éachtaí

5.4

Tacú le seirbhísí
a shuiteáil agus
leathbhanda a
rolladh amach
ag soláthróirí
ábhartha

Modheolaíocht Toise

Bóithre, Iompar
& Sábháilteacht
Poiblí

Plean
Corparáideach

Réimse
Feidhmíochta
Bóithre, Iompar
& Sábháilteacht
Poiblí

Beatha; Fás; Ceannaireacht
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Aguisín 9 – Plean Bliantúil um
Soláthar Seirbhísí 2021
Cúntas ar Dhul Chun Cinn

Clár
Iompar agus Sábháilteacht Poiblí

Córais Faisnéise

Sláinte agus Sábháilteacht

Seirbhís Leabharlainne agus Ealaíon

Rialú Tógála agus Forbartha

Forbairt Eacnamaíoch

Seirbhís Dóiteáin

Seirbhísí Comhshaoil agus Uisce

Tithíocht

Oifig Réigiúnach um Gníomhú ar son na h-Aeráide
(ORGA)

Seirbhísí Corparáideacha
Acmhainní Daonna
Airgeadas

Pleanáil agus Forbairt Straitéiseach
Seirbhísi Pobail

Iompar agus Sábháilteacht Poiblí
Léirítear sa tábla thíos dul chun cinn agus soláthar seirbhísí i 2021, bunaithe ar na gníomhartha a leagadh

Tascaire
Feidhmíochta (2020
muna deirtear a
mhalairt)

Tuairisc ar dhul chun
cinn 2021 – Tascairí
Feidhmíochta

Nóta Comhthéacsúil
Covid 19 má’s
ábhartha)

An Plean Dian-Aimsire
a chur i bhfeidhm de
réir mar is gá.

Líon na bealaí a sheirbhíseadh

10 mbealach
sailleadh
geimhridh.
(iomlán de 678
km)

10 mbealach
sailleadh geimhridh.
(iomlán de 678 km)
(2019

N/B

1.2

An Clár Cothabhála
Geimhridh Bliantúil a
sholáthar.

An Plean Dian-Aimsire
a chur i bhfeidhm de
réir mar is gá.

Líon na n-imeachtaí
saileadh geimhridh

80

77

N/B

1.2

An Plean Dian-Aimsire
a chur i bhfeidhm de
réir mar is gá.

Freagairt do
mhór-éigeandálaí mar
is cuí

Líon na bpráinneacha
aimsire trí MapAlerter

Práinn imeachta
aimsire amháin.
Meán de 1,300
sínitúsóir do gach
práinn

Dhá phráinn
imeachta aimsire.
Meán de 1,300
sínitúsóir do gach
práinn

N/B

Caighdeán
Feidhmíochta

Aidhm 2021

1.2

An Clár Cothabhála
Geimhridh Bliantúil a
sholáthar.

Straitéis Tacaíochta
an Phlean
Corparáidigh

Aidhm 5-bliana
(de réir an Plean
Corparáideach)

amach i bPlean Bliantúil um Soláthar Seirbhíse 2021:

5 crinniú CBMÉ
Crinniú idir-eagraíochta amhaín.

1.2

An Plean Dian-Aimsire
a chur i bhfeidhm de
réir mar is gá.

1.3

An Tionscadal
Náisiúnta Uasghrádaithe Soilsithe
Poiblí a fheidhmiú
chun éifeachtúlacht
fuinnimh agus
sábháilteacht líonra
bóithre an Chontae a
fheabhsú.

5

Mór-thionscadail
caipitil infreastruchtúrtha a
sheachadadh

5.1

Clár il-bliana
feabhsaithe agus
ath-chóirithe bóithre
a sholáthar don líonra
bóithre réigiúnach
agus áitiúil, de réir
leithdháileadh
maoinithe ón RTT&S.

Freagairt do
mhór-éigeandálaí mar
is cuí

Pleanáil agus
comh-ordú a
chinntiú chun
freagra éifeachtach
a sholathar i gcás
éigeandála.

% de soilse sráide
poiblí atá ar bheagán
fuinnimh. (Bun-stoc:
c.28,000 soilse poiblí i
Meán Fomhair 2019).

Clár Caipitil Chomhairle Contae Chill Dara a
sheachadadh de réir
na h-acmhainní atá ar
fáil, próisis reachtúla
agus maoiniú

Clár bliantúil
feabhsaithe agus
ath-chóirithe bóithre
a sheachadadh de
réir leithdháileadh
maoinithe ón RTT&S.

Dul chun cinn ar
thionscadail sa Chlár
Caipitil 3-bliana
2021-2023

Gráid reatha curtha ar
fáil ar Innéacs Bhail
Dromchla Cosáin
((IBDC) ) ag www.
CNMI.ie

Crinniú amháin de
CBMÉ gach bliain.
Crinniú idir-eagraíochta amháin
gach bliain

Tomhas le
tosnú nuair a
thosnaíonn an
tionscadal i gCill
Dara.

Bhí ionadaíocht ag
Comhairle Contae
Chill Dara ag gach
crinniú idir-eagraíochta de grupa
stiúrtha Reigiúin
an Iarthar agus de
Grúpa Oibre Réigiún
an Iarthair, ar ócáidí
éagsúla thar na
bliana

N/B

Tomhas le tosnú
nuair a thosnaíonn
an tionscadal i gCill
Dara.

N/B

Garspriocanna
tionscadal a
sheachadadh,
bunaithe ar
acmhainní

€115m

N/B

2,520 km de
bhóithre

2,524 km de
bhóithre

2,502km de
bhóithre áitiula
agus réigiúnacha

2,506km de bhóithre
áitiula agus
réigiúnacha

18km de bhóithre
náisiúnta den
dara ghrád

18km de bhóithre
náisiúnta den dara
ghrád

Tionscadal
Réigiúnach,
á stiúradh ag
Comhairle Contae
Chill Chainnigh.

N/B

Beatha; Fás; Ceannaireacht
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Tascaire
Feidhmíochta (2020
muna deirtear a
mhalairt)

Tuairisc ar dhul chun
cinn 2021 – Tascairí
Feidhmíochta

Nóta Comhthéacsúil
Covid 19 má’s
ábhartha)
N/B

5.1

Suirbhé a dhéanamh
ar na droichid go léir
ar bhóithre áitiúla,
chun Clár Riosca a
eagrú, bunaithe ar
leochaileacht i dtaca
le teip.

Clár bliantúil de dheisiú
droichead a sheachadadh de réir leithdháileadh maoinithe ón
RTT&S.

% Bliaintiúil de
suirbhithe ar dhroichid
ag Comhairle Contae
Chill Dara ar an
bunachar sonraí
náisiúnta (Bunlíon na
ndroichead 2,000)

Tuairisciú le tosnú
i 2021.

Tuairisciú le tosnú
i 2022.

N/B

5.1

Tacú le Oifig Náisiúnta
Bóithre Chill Dara
chun feabhsú
agus uasghrádú
a dhéanamh ar
an líonra bóithre
náisiúnta.

Clár bliantúil BIÉ de
feabhsaithe agus
uasdhátaithe ar
bhóithre a sheachadadh

Caiteachas bliantúil
ar Líonra Bóithre
Náisiúnta.

Seacadadh
14km de bhóthar
náisiúnta Seachbhóthar Na
Sollán.

Ní raibh aon
oibreacha nua i
2021.

N/B

5.1

Córas ceadaithe
bóithre éifeactach,
agus bainistiú ar
bhóithre a oscailt,
a eagrú ar bhonn
chomh-ordaithe.

Ceadúnais oscailte
bóithre a eisiúnt de réir
mar is gá.

Líon na gceadúnas
oscailte bóithre a
phróiseáladh.

1,177

1,322

N/B

5.1

Tionscadail
bainistíochta tráchta
a sholáthar chun tacú
le soghluaiseacht
agus brú tráchta a
éascú

Trasrianta coisithe nua
a sholáthar.

Líon carnach na
n-acomhal comharthaíochtha

88

90

N/B

5.1

Tionscadail
bainistíochta tráchta
a sholáthar chun tacú
le soghluaiseacht
agus brú tráchta a
éascú

Trasrianta coisithe nua
a sholáthar.

Trasrianta coisithe
rialaithe

110

121

N/B

5.1

Tionscadail
bainistíochta tráchta
a sholáthar chun tacú
le soghluaiseacht
agus brú tráchta a
éascú

Trasrianta coisithe nua
a sholáthar.

Trasrianta síogacha

Lion na dtrasrianta síogacha

45

N/B

5.1

Tionscadail
bainistíochta tráchta
a sholáthar chun tacú
le soghluaiseacht
agus brú tráchta a
éascú

Ceamaraí tráchta a
sholáthar.

Líon na gceamaraí
tráchta

110

137

N/B

5.1

Sábháilteacht
leanúnach do
úsáideoirí bóithre atá i
mbaol a chinntiú.

Beartais cuí a sholáthar
agus a chothabháil
chun úsáideoirí bóithre
atá i mbaol a chosaint

Comarthaí splancála
taispeána scoile

56

104

N/B

5.1

Sábháilteacht
leanúnach do
úsáideoirí bóithre atá i
mbaol a chinntiú.

Beartais cuí a sholáthar
agus a chothabháil
chun úsáideoirí bóithre
atá i mbaol a chosaint

Ionaid leictreonacha
taispeána luais

40

59

N/B
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Caighdeán
Feidhmíochta

€62.729m

Leanúint le Scéimeanna Feabhsaithe
Sábháílteachta a
aithint, chun tarlú
imbhuailtí tráchta
bóithre a laghdú.

Aidhm 2021

€51.8m

5.1

Aidhm 5-bliana
(de réir an Plean
Corparáideach)

Clár Bliantúil
Oibreacha Bóthair

Straitéis Tacaíochta
an Phlean
Corparáidigh

Léarscáileanna agus
Bóithre a athbhreithniú
agus a uasdhátú ar
bhonn bliantúil chun
maoiniú a uasmhéadú,
agus chun maoiniú
bliantúil do Scéimeanna Feabhsaithe
Sábháílteachta a
aimsiú.

Leanúint le uasdhátú
ar bunachar sonrái
Léarscáileanna
agus Bóithre, chun
leithdháileadh
maoinithe bliaintiuil a
uasmhéadú.
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Tascaire
Feidhmíochta (2020
muna deirtear a
mhalairt)

Tuairisc ar dhul chun
cinn 2021 – Tascairí
Feidhmíochta

Nóta Comhthéacsúil
Covid 19 má’s
ábhartha)

Plean 5-bliana a
chríochnú

N/B

5.1

Sábháilteacht ar
Bhóithre a chur chun
cinn agus a fheabhsú
leis an Údarás um
Sábháilteacht ar
Bhóithre, An Garda
Síochána agus
príomh-gheallsealbhóirí eile

Oiliúnt i sábháilteacht
ar bhóithre a sholáthar
i ngach bunscoil,
meánscoil agus scoil
tríú-leibhéil

Grúpa Comh-Oibrithe
um Sábháilteachta ar
Bhóithre (GCOSB)

4 crinniú GCOSB
sa bhliain

5.1

Sábháilteacht ar
Bhóithre a chur chun
cinn agus a fheabhsú
leis an Údarás um
Sábháilteacht ar
Bhóithre, An Garda
Síochána agus
príomh-gheallsealbhóirí eile

Feasacht ar sábháilteacht ar bhóithre
a chur chun cinn sa
phobal agus ar na
meáin shóisialta

Fóram Oifigeach
um Sábhaílteacht ar
Bhóithre na nÚdarás
Áitiúla (OSBÚÁ)

Níl bunlíne ann
cheana

Tuairisiú le tosnú i
2022.

N/B

5.1

Sábháilteacht ar
Bhóithre a chur chun
cinn agus a fheabhsú
leis an Údarás um
Sábháilteacht ar
Bhóithre, An Garda
Síochána agus
príomh-gheallsealbhóirí eile

Seachtain um Sábháilteacht ar Bhóithre a
chomh-ordú i gCill
Dara

Líon na n-imeachtaí a
eagraíodh.

Níl bunlíne ann
cheana,

Tuairisiú le tosnú i
2022.

Déanfar traenáil
a aththosnú I
2022

5.1

Sábháilteacht ar
Bhóithre a chur chun
cinn agus a fheabhsú
leis an Údarás um
Sábháilteacht ar
Bhóithre, An Garda
Síochána agus
príomh-gheallsealbhóirí eile

Fo-dhlíthe Luasteorainne an Chontae a
fhoilsiú.

Fo-dhlíthe poiblí mar a
aontaigh na comhataí
tofa leo.

Fo-dhlíthe
Luasteorainne an
Chontae a fhoilsiú.

Fo-dhlíthe Luasteorainne an Chontae a
fhoilsiú.

5.2

Sábháilteacht ar
Bhóithre a chur chun
cinn agus a fheabhsú
leis an Údarás um
Sábháilteacht ar
Bhóithre, An Garda
Síochána agus
príomh-gheallsealbhóirí eile

Leanúint le líonra
rothaíochta Mór-Cheantair Bhaile Átha
Cliath agus straitéis
iompair a sholáthar
i gCill Dara, de réir
maoiníú bliaintiúil ón
ÚIN.

Líon na Scéimeanna
Bealaí Rothaíochta a
tugadh chun críche,
nó go deireadh na
céime reatha, de réir
an phlean

Tugadh breacchuntas ar
Phlean 2021 do na
comhaltaí tofa i
Samhain 2020.

Tugadh an
tionscadal ar
aghaidh

N/B

5.2

Cinnitú go gcuireann
ár seirbhísi, tionscadail agus cláir Plean
Gníomhaithe ar son
na hAeráide Chill Dara
chun cinn.

Malairtí ar úsáíd
feithiclí innealta, mar
LocalLink agus iompar
poiblí, a bharr-fheabhsú.

Líon carnach na
n-áiseanna páirceála
/ seasaimh do
rothair, idir nua agus
uasghrádaithe, a
soláthraiodh.

Cuireadh 30
áis páirceála /
seasamh, nua /
uasghrádaithe do
rothair ar fáil.

20

N/B

5.2

Cinnitú go gcuireann
ár seirbhísi, tionscadail agus cláir Plean
Gníomhaithe ar son
na hAeráide Chill Dara
chun cinn.

Malairtí ar úsáíd
feithiclí innealta, mar
LocalLink agus iompar
poiblí, a bharr-fheabhsú.

Líon na bealáí bus
tuaithe nua - bealaí
LocalLink.

37

Caighdeán
Feidhmíochta

Plean 5-bliana a
chríochnú

Aidhm 2021

Straitéis an ÚSB um
Sábhailteacht ar
Bhóithre 2021-2030

Aidhm 5-bliana
(de réir an Plean
Corparáideach)

Plean5-bliana um
Sabháilteacht ar
Bhóithre Chill Dara a
fhoilsiú.

Straitéis Tacaíochta
an Phlean
Corparáidigh
5.1

Sábháilteacht ar
Bhóithre a chur chun
cinn agus a fheabhsú
leis an Údarás um
Sábháilteacht ar
Bhóithre, An Garda
Síochána agus
príomh-gheallsealbhóirí eile

0
Cruinnithe le h-athtosnú i Márta 2022.

Níor eagraíodh
aon chrinniú de
bharr srianta
Covid 19.

Cuireadh moill
ar dhul chun
cinn de bharr
Covid 19.
Eagraíodh
Ceardlanna
ar-líne le na
comhaltaí tofa
ngach CB.

38
Bealach nua
amháin.

N/B

Beatha; Fás; Ceannaireacht

139

Nóta Comhthéacsúil
Covid 19 má’s
ábhartha)

Tuairisc ar dhul chun
cinn 2021 – Tascairí
Feidhmíochta

Tascaire
Feidhmíochta (2020
muna deirtear a
mhalairt)

Caighdeán
Feidhmíochta

Aidhm 2021

Aidhm 5-bliana
(de réir an Plean
Corparáideach)

Straitéis Tacaíochta
an Phlean
Corparáidigh

140

5.2

Cinnitú go gcuireann
ár seirbhísi, tionscadail agus cláir Plean
Gníomhaithe ar son
na hAeráide Chill Dara
chun cinn.

Malairtí ar úsáíd
feithiclí innealta, mar
LocalLink agus iompar
poiblí, a bharr-fheabhsú.

Lion carnach na
stadanna bus (nua
agus ath-churtha)
agus infreastruchúr gaolmhar a
soláthraíodh.

10 shelters

5.2

Cinnitú go gcuireann
ár seirbhísi, tionscadail agus cláir Plean
Gníomhaithe ar son
na hAeráide Chill Dara
chun cinn.

Tacú le BusConnects.

Faisnéis réad-ama do
phaisinéirí (FRAP) a
sholáthar

10 FRAP

5 FRAP

N/B

5.3

Páirceáil a bhainistiú chun spásanna
páirceála a bharrfheabhsú agus tacú
le gnóthaí agus
úsáideoirí.

Fo-dhlíthe Páirceála
Íoc a fheidhmiú

Tús a chur le h-athbhreithniú ar fo-dhlíthe
páirceála tahr an
chontae

10

10

N/B

5.3

Roghanna páirceála
cáirdiúla le n-íoch
as páirceáil (dioscaí
agus páirceáil le
guthán) a chur ar
fáil, chomh maith
le bainistíocht ar
pháirceáil ar sráideanna.

Gléasanna íoc agus
taispeáin a cheannach,
le áis do bhoinn agus
do cháirtí, i gcomhnasc
le h-athbhreithniú ar
na fo-dhlíthe páirceála.

Uasghrádú ar
gléasanna páirceála
íoc, ar bhonn
céimnithe , thar an
chonate

Tuairisciú le tosnú
i 2022.

Tuairisciú le tosnú
i 2022.

N/B

5.3

Leanúint le páirceáil
íoc agus fo-dhlíthe
bainteacha a rialú
agus a fhorfheidhmiú, agus an córas
forfheidhmithe a
bhainistiú.

Córas cead páirceála
ar-líne a sholathar

Córas cead páirceála
ar-líne a fhorbairt
agus a fheidhmiú

Níor cuireadh tús
le tuairisciú fós.

Forbairt córais ag
ceim tástála.

N/B

5.3

An Córas
Forfheidhmithe a
bhainistiú.

An Córas
Forfheidhmithe a
bhainistiú.

Líon na bhfíneál a
eisíodh.

Líon a tuairiscíodh.

14,693

N/B

5.4

Tacú le seirbhísí
a shuiteáil agus
leathbhanda a rolladh
amach ag soláthróirí
ábhartha.

Tacú le Stratéis
Digiteach a fhorbairt.

230

265

N/B

Líon na gceadúnas
oscailte bóithre do
chomhlachtaí
Teilechumarsáide.
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15 scathlán
5 scáthlán nua

N/B

Sláinte agus Sábháilteacht
Léirítear sa tábla thíos dul chun cinn agus soláthar seirbhísí i 2021, bunaithe ar na gníomhartha a leagadh

Sprioc bhliantúil de 48
scrúdú sabhailteachta
le críochnú

Tascaire
Feidhmíochta (2020
muna deirtear a
mhalairt)

Caighdeán
Feidhmíochta

Aidhm 2021
Leanúint le h-athbhreithniú agus feabhsú
a dhéanamh ar Chóras
Bainistíochta Sláinte
agus Sábháilteachta
na h-eagraíochta.

84

Nóta
Comhthéacsúil
Covid 19 má’s
ábhartha)

Dea-chleachtas
sláinte agus sábháilteachta a thiomáint
trí comhairliúchain,
cumarsáid agus
monatóireacht
onnghníomhach le
baill foirne.

Tuairisc ar
dhul chun cinn
2021 – Tascairí
Feidhmíochta

6.1

Aidhm 5-bliana
(de réir an Plean
Corparáideach)

Straitéis Tacaíochta
an Phlean
Corparáidigh

amach i bPlean Bliantúil um Soláthar Seirbhíse 2021:

Criochnaíodh 369
scrúdú maidir le
cloí le rialacháin
Covid 19.

Tiomanta do 7
scrúdú maidir le
cloí le rialacháin
Covid 19 a
chríochnú gach
seachtain

Beatha; Fás; Ceannaireacht

141

Rialú Tógála agus Forbartha
Léirítear sa tábla thíos dul chun cinn agus soláthar seirbhísí i 2021, bunaithe ar na gníomhartha a leagadh

142

Tuairisc ar
dhul chun cinn
2021 – Tascairí
Feidhmíochta

Nóta
Comhthéacsúil
Covid 19 má’s
ábhartha)

Lion na bhfoirgneamh
nua a chuireadh in iúl
don Údarás Rialaithe
Tógála

1816

2,346

N/B

1.6

Foirgnimh slán agus
inbhuanaithe i limistéir
uirbeacha agus
tuaithe a chinntiú.

Monatóireachta a
dhéanamh ar chloí le
na Rialacháin Tógála,
agus na Rialachain
Rialaithe Tógála

Líon na bhfoirgneamh
nua a chuireadh in iúl
gur rinneadh scrúdú
amháin ar a laghad
orthu

305

1,114

N/B

1.6

Foirgnimh slán agus
inbhuanaithe i limistéir
uirbeacha agus
tuaithe a chinntiú.

Monatóireachta a
dhéanamh ar chloí le
na Rialacháin Tógála,
agus na Rialachain
Rialaithe Tógála

P1: Líon na bhforigneamh a scrúdaíodh
mar chéatadán de na
bhfoirgneamh nua a
chuireadh in iúl don
Údarás Áitiúil (íos-sprioc 15%)

14.45% (2019 CNMI)

47.5%

N/B

1.6

Foirgnimh slán agus
inbhuanaithe i limistéir
uirbeacha agus
tuaithe a chinntiú.

Monatóireachta a
dhéanamh ar chloí le
na Rialacháin Tógála,
agus na Rialachain
Rialaithe Tógála

Lion iomlán na
scrúdaithe

2,067

3,215

N/B

1.6

Foirgnimh slán agus
inbhuanaithe i limistéir
uirbeacha agus
tuaithe a chinntiú.

Monatóireachta a
dhéanamh ar chloí le
na Rialacháin Tógála,
agus na Rialachain
Rialaithe Tógála

Líon iomlán na
bhfógraí tosaithe a
fuarthas

461

581

N/B

1.6

Foirgnimh slán agus
inbhuanaithe i limistéir
uirbeacha agus
tuaithe a chinntiú.

Monatóireachta a
dhéanamh ar chloí le
na Rialacháin Tógála,
agus na Rialachain
Rialaithe Tógála

Líon na bhfógraí
tosaithe bailí a
fuarthas

454

578

N/B

1.6

Foirgnimh slán agus
inbhuanaithe i limistéir
uirbeacha agus
tuaithe a chinntiú.

Monatóireachta a
dhéanamh ar chloí le
na Rialacháin Tógála,
agus na Rialachain
Rialaithe Tógála

Líon na nDeimhnithe
um Chomhlíonadh a
fuarthas

426

701

N/B

1.6

Foirgnimh slán agus
inbhuanaithe i limistéir
uirbeacha agus
tuaithe a chinntiú.

Monatóireachta a
dhéanamh ar chloí le
na Rialacháin Tógála,
agus na Rialachain
Rialaithe Tógála

Líon na nDeimhnithe
um Chomhlíonadh
Bailí a fuarthas

425

701

N/B

1.6

Foirgnimh slán agus
inbhuanaithe i limistéir
uirbeacha agus
tuaithe a chinntiú.

Monatóireachta a
dhéanamh ar chloí le
na Rialacháin Tógála,
agus na Rialachain
Rialaithe Tógála

Líon na nDeimhnithe
Rochtana Míchumais
a fuarthas

124

193 (agus TRDC
athbhreithnithe san
áireamh)

N/B

1.6

Foirgnimh slán agus
inbhuanaithe i limistéir
uirbeacha agus
tuaithe a chinntiú.

Monatóireachta a
dhéanamh ar chloí le
na Rialacháin Tógála,
agus na Rialachain
Rialaithe Tógála

Líon na nDeimhnithe

Fuarthas 1,369 RFF.

N/B

Caighdeán
Feidhmíochta

Monatóireachta a
dhéanamh ar chloí le
na Rialacháin Tógála,
agus na Rialachain
Rialaithe Tógála

Aidhm 2021

1.6

Foirgnimh slán agus
inbhuanaithe i limistéir
uirbeacha agus
tuaithe a chinntiú.

Aidhm 5-bliana
(de réir an Plean
Corparáideach)

Tascaire
Feidhmíochta (2020
muna deirtear a
mhalairt)

Straitéis Tacaíochta
an Phlean
Corparáidigh

amach i bPlean Bliantúil um Soláthar Seirbhíse 2021:

Fuarthas 1,043 RFF.
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Rinneadh scrúdú
ar 15 gníomhaire.

Tuairisc ar
dhul chun cinn
2021 – Tascairí
Feidhmíochta

Nóta
Comhthéacsúil
Covid 19 má’s
ábhartha)

1,619

1,068

N/B

Líon na bplean réitigh
suímh a forbraiodh.

1

5

N/B

Eastáit tithíochta
leagáide: eastáit nar
tugadh chun críche go
sástacht an údaráis
pleanála, nó ina bhfuil
oibreacha gan críoch
ar chúiseanna éagsúla

Líon na bplean réitigh
suímh a aontaiodh le
Uisce Éireann.

1

9

N/B

3.8

Foirgnimh slán
agus inbhuanaithe
i limistéir uirbeacha
agus tuaithe a
chinntiú.

Dul ar aghaidh leis
an bpróiseas tógála
faoi chúram, nuair a
iarrann an forbraitheoir
nó an chuid is mó de
na h-úinéirí tí seo a
dhéanamh (iarratas
Alt 180)

Líon na n-eastáit inar
ullmhaíodh liosta
fabhtanna don bhforbraitheoir

23

11

N/B

3.8

Foirgnimh slán
agus inbhuanaithe
i limistéir uirbeacha
agus tuaithe a
chinntiú.

Dul ar aghaidh leis
an bpróiseas tógála
faoi chúram, nuair a
iarrann an forbraitheoir
nó an chuid is mó de
na h-úinéirí tí seo a
dhéanamh (iarratas
Alt 180)

Líon na n-eastáit a
tógadh faoi chúram

10

4

N/B

3.8

Foirgnimh slán
agus inbhuanaithe
i limistéir uirbeacha
agus tuaithe a
chinntiú.

Dul ar aghaidh leis
an bpróiseas tógála
faoi chúram, nuair a
iarrann an forbraitheoir
nó an chuid is mó de
na h-úinéirí tí seo a
dhéanamh (iarratas
Alt 180)

An polasaí um tógáil
faoi chúram ata ag
Comhairle Condae
faoi lathair a uasdhátú
i2021

Le soláthar faoi R4
de. 2021

Cuireadh tús leis an
bpróiseas ach níl sé
tugtha chun críche

N/B

Caighdeán
Feidhmíochta

N/B

Aidhm 2021

Níl aon tomhas
ábhartha faoi
láthair.

Aidhm 5-bliana
(de réir an Plean
Corparáideach)

Tascaire
Feidhmíochta (2020
muna deirtear a
mhalairt)

Straitéis Tacaíochta
an Phlean
Corparáidigh

Níl aon tomhas
ábhartha faoi
láthair.

Foirgnimh slán
agus inbhuanaithe
i limistéir uirbeacha
agus tuaithe a
chinntiú.

Monatóireachta a
dhéanamh ar chloí le
na Rialacháin Tógála,
agus na Rialachain
Rialaithe Tógála

Athbhreithniú
leanúnach ar thairgí
tógála agus mairceáil
AE mar chuid de
scrúdaithe láithreán.

3.8

Foirgnimh slán
agus inbhuanaithe
i limistéir uirbeacha
agus tuaithe a
chinntiú.

Forbairtí tithiochta príobháideacha gníomhacha:
monatóireacht a
dhéanamh ar fhorbairtí
tithíochta príobháideacha gníomhacha,
ionas go ndéantar
oibreacha forbartha
suímh a chruthú agus
a chríochnú de réir
coinníollacha an chead
pleanála a faomhadh,
agus na sonraíochtaí
ábhartha.

3.8

Foirgnimh slán
agus inbhuanaithe
i limistéir uirbeacha
agus tuaithe a
chinntiú.

Eastáit tithíochta
leagáide: eastáit nar
tugadh chun críche
go sásacht an údaráis
pleanála, nó ina bhfuil
oibreacha gan críoch
ar chúiseanna éagsúla

3.8

Foirgnimh slán
agus inbhuanaithe
i limistéir uirbeacha
agus tuaithe a
chinntiú.

1.6

Líon na scrúdaithe
rialaithe forbartha ar
fhorbairtí tithíochta
gníomhacha.

Beatha; Fás; Ceannaireacht
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Seirbhís Dóiteáin
Léirítear sa tábla thíos dul chun cinn agus soláthar seirbhísí i 2021, bunaithe ar na gníomhartha a leagadh

Nóta
Comhthéacsúil
Covid 19 má’s
ábhartha)

Foirgnimh slán
agus inbhuanaithe
i limistéir uirbeacha
agus tuaithe a
chinntiú.

Tacú le riachtanais
reachtaithe an Achta
um Rialú Tógála, trí
próiseas Deimhnithe
Teastais Dóiteáin
éifeachtúil a sholáthar.

Líon na n-áitreabh a
scrúdaíodh (de réir
an sceideal a leagtar
síos sa Phlean Gnó
Sábháilteachta ó
Dhóiteáin).

Tuairisc ar
dhul chun cinn
2021 – Tascairí
Feidhmíochta

Reachtaíocht um
Shábháilteacht ó
Dhóiteáin a fhorfheidhmiú trí chlár de
scrúdaithe, ceadúnais
agus forfheidhmithe, le
tosaíocht de réir riosca.

Caighdeán
Feidhmíochta

Aidhm 2021

Foirgnimh slán
agus inbhuanaithe
i limistéir uirbeacha
agus tuaithe a
chinntiú.

Tascaire
Feidhmíochta (2020
muna deirtear a
mhalairt)

1.6

Aidhm 5-bliana
(de réir an Plean
Corparáideach)

Straitéis Tacaíochta
an Phlean
Corparáidigh

amach i bPlean Bliantúil um Soláthar Seirbhíse 2021:

34 scrúdú ar 32
áitreabh.

11 scrúdú ar 10
áitreabh.

N/B

73.02% (2019
CNMI)

65.89% (2020 CNMI)

N/B

26.98% (2019
CNMI)

31.78% (2020 CNMI)

N/B

P5: A.

1.6

% na n-iarratas ar
theastais um sábháilteacht ó dhóiteáin
a chinneadh (faofa
nó diúltaithe) taobh
istigh de dhá mhí óna
bhfuarthas iad
P5: B.
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1.6

Foirgnimh slán
agus inbhuanaithe
i limistéir uirbeacha
agus tuaithe a
chinntiú.

Tacú le riachtanais
reachtaithe an Achta
um Rialú Tógála, trí
próiseas Deimhnithe
Teastais Dóiteáin
éifeachtúil a sholáthar.

1.6

Foirgnimh slán
agus inbhuanaithe
i limistéir uirbeacha
agus tuaithe a
chinntiú.

Sábháilteacht ó
dhóiteáin a chur
chun cinn trí “Clár na
Scoileanna”

Líon na gcuairteanna ar rang a trí i
mbunscoileanna mar
céatadán d’iomlán na
ranganna sa chontae.

0%

0%

N/B

1.6

Foirgnimh slán
agus inbhuanaithe
i limistéir uirbeacha
agus tuaithe a
chinntiú.

Feabhas a chur ar
sábháilteacht ó
dhóiteain i bpobail atá
i mbaol trí seiceálacha
baile um sábháilteacht ó dhóiteain a
chur chun cinn agus a
fheidhmiú.

Líon na seiceálacha
baile um sábháilteacht ó dhóiteáin.

0

0

N/B

4.9

Pobail a chosaint
ó dhóiteáin agus
éigeandálaí
eile, ag oibriú
le chomh-eagraíochtaí agus
de réir polasaithe
náisiúnta.

Bheith réidh agus
ullamh agus in
ann freagairt cuí a
sholáthar d’imeachtaí
Seirbhíse Dóiteáin

6.32 (2019 CNMI)

6.75 (2020 CNMI)

N/B

4.9

Pobail a chosaint
ó dhóiteáin agus
éigeandálaí
eile, ag oibriú
le chomh-eagraíochtaí agus
de réir polasaithe
náisiúnta.

Bheith réidh agus
ullamh agus in
ann freagairt cuí a
sholáthar d’imeachtaí
Seirbhíse Dóiteáin

6.06 (2019 NOAC)

6.53 (2020 NOAC)

N/B

% na n-iarratas ar
theastais um sábháilteacht ó dhóiteáin
a chinneadh (faofa
nó diúltaithe) le linn
tréimhse sínte mar
a aontaíodh leis an
iarratasóir.

F2:
Meán-áma, i nóiméid,
a thógtar chun an
briogáid dóiteáin
a slógadh i gcás
dóiteáin
F2:
Meán-áma, i nóiméid,
a thógtar chun an
briogáid dóiteáin
a slógadh i gcás
éigeandála eile
(seachas dóiteáin)

Comhairle Contae Chill Dara | Tuarascáil Bhliantúil 2021

4.9

Pobail a chosaint
ó dhóiteáin agus
éigeandálaí
eile, ag oibriú
le chomh-eagraíochtaí agus
de réir polasaithe
náisiúnta.

Bheith réidh agus
ullamh agus in
ann freagairt cuí a
sholáthar d’imeachtaí
Seirbhíse Dóiteáin

4.9

Pobail a chosaint
ó dhóiteáin agus
éigeandálaí
eile, ag oibriú
le chomh-eagraíochtaí agus
de réir polasaithe
náisiúnta.

Bheith réidh agus
ullamh agus in
ann freagairt cuí a
sholáthar d’imeachtaí
Seirbhíse Dóiteáin

4.9

Pobail a chosaint
ó dhóiteáin agus
éigeandálaí
eile, ag oibriú
le chomh-eagraíochtaí agus
de réir polasaithe
náisiúnta.

Bheith réidh agus
ullamh agus in
ann freagairt cuí a
sholáthar d’imeachtaí
Seirbhíse Dóiteáin

4.9

Pobail a chosaint
ó dhóiteáin agus
éigeandálaí
eile, ag oibriú
le chomh-eagraíochtaí agus
de réir polasaithe
náisiúnta.

Bheith réidh agus
ullamh agus in
ann freagairt cuí a
sholáthar d’imeachtaí
Seirbhíse Dóiteáin

4.9

Pobail a chosaint
ó dhóiteáin agus
éigeandálaí
eile, ag oibriú
le chomh-eagraíochtaí agus
de réir polasaithe
náisiúnta.

Bheith réidh agus
ullamh agus in
ann freagairt cuí a
sholáthar d’imeachtaí
Seirbhíse Dóiteáin

4.9

Pobail a chosaint
ó dhóiteáin agus
éigeandálaí
eile, ag oibriú
le chomh-eagraíochtaí agus
de réir polasaithe
náisiúnta.

Comh-ordú a
dhéanamh ar
an bhfeidhmiú
bainistíochta eigeandála do Chomhairle
Contae Chill Dara,
agus cruinnithe
démhíosiula den
Choiste Bainistíochta Mhór-Eigeandála
(CBMÉ) a eagrú.

Nóta
Comhthéacsúil
Covid 19 má’s
ábhartha)

Bheith réidh agus
ullamh agus in
ann freagairt cuí a
sholáthar d’imeachtaí
Seirbhíse Dóiteáin

Tuairisc ar
dhul chun cinn
2021 – Tascairí
Feidhmíochta

4.9

Pobail a chosaint
ó dhóiteáin agus
éigeandálaí
eile, ag oibriú
le chomh-eagraíochtaí agus
de réir polasaithe
náisiúnta.

Tascaire
Feidhmíochta (2020
muna deirtear a
mhalairt)

Bheith réidh agus
ullamh agus in
ann freagairt cuí a
sholáthar d’imeachtaí
Seirbhíse Dóiteáin

Caighdeán
Feidhmíochta

Aidhm 2021

Aidhm 5-bliana
(de réir an Plean
Corparáideach)

Straitéis Tacaíochta
an Phlean
Corparáidigh
4.9

Pobail a chosaint
ó dhóiteáin agus
éigeandálaí
eile, ag oibriú
le chomh-eagraíochtaí agus
de réir polasaithe
náisiúnta.

16.91% (2019 CNMI)

20.20% (2020 CNMI)

N/B

64.68% (2019
CNMI)

58.89% (2020 CNMI)

N/B

18.40% (2019 CNMI)

20.91% (2020 CNMI)

N/N

15.08% (2019 CNMI)

14.62% (2020 CNMI)

N/B

64.82% (2019
CNMI)

66.45% (2020 CNMI)

N/B

20.10% (2019 CNMI)

18.94% (2020 CNMI)

N/B

€31.49 (2019 CNMI)

€32 (2020 CNMI)

N/B

1

5

N/B

F3:A.
% na gcásanna tine
inar tharla an chéad
freastal taobh istigh
de 10 nóiméad

F3: B.
% na gcásanna tine
inar tharla an chéad
freastal tar éis 10
noiméád ach taobh
istigh de 20 nóiméad

F3: C.
% na gcásanna tine
inar tharla an chéad
freastal tar éis 20
nóiméad

F3: D.
% na gcásanna
eachtraí éigeandála
eile inar tharla an
chéad freastal taobh
istigh de 10 nóiméad
F3: E.
% na gcásanna
eachtraí éigeandála
eile inar tharla an
chéad freastal tar éis
10 noiméád ach taobh
istigh de 20 nóiméad
F3: F.
% na gcásanna
eachtraí éigeandála
eile inar tharla an
chéad freastal tar éis
20 nóiméad

F1:
Costas na Seirbhíse
Dóiteain in aghaidh an
duine.

Cruinnithe CBMÉ a
eagraíodh

Beatha; Fás; Ceannaireacht
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Tuairisc ar
dhul chun cinn
2021 – Tascairí
Feidhmíochta

Nóta
Comhthéacsúil
Covid 19 má’s
ábhartha)

0

0

N/B

4.9

Pobail a chosaint
ó dhóiteáin agus
éigeandálaí
eile, ag oibriú
le chomh-eagraíochtaí agus
de réir polasaithe
náisiúnta.

Cruinnithe CBMÉ

Cleachtaí agus
traenáil idireagraíochta.

0

0

N/B

Caighdeán
Feidhmíochta
Cleachtaí agus
traenáil BMÉ
inmheánach a
tionóladh

Aidhm 2021
Cruinnithe CBMÉ

Aidhm 5-bliana
(de réir an Plean
Corparáideach)

Tascaire
Feidhmíochta (2020
muna deirtear a
mhalairt)

Straitéis Tacaíochta
an Phlean
Corparáidigh

146

4.9

Pobail a chosaint
ó dhóiteáin agus
éigeandálaí
eile, ag oibriú
le chomh-eagraíochtaí agus
de réir polasaithe
náisiúnta.
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Tithíocht
Léirítear sa tábla thíos dul chun cinn agus soláthar seirbhísí i 2021, bunaithe ar na gníomhartha a leagadh

3.1

Soláthar tithíochta
i gCill Dara a
mhéadú agus a
chothabháil de
réir spriocanna
náisiúnta Tithíocht
do Chách [nuair a
foilsítear é], agus
aird a thabhairt
do spriocanna
tithíochta don
tréimhse 2021-2024.

3.1

Soláthar tithíochta
i gCill Dara a
mhéadú agus a
chothabháil de
réir spriocanna
náisiúnta Tithíocht
do Chách [nuair a
foilsítear é], agus
aird a thabhairt
do spriocanna
tithíochta don
tréimhse 2021-2024.

3.1

Soláthar tithíochta
i gCill Dara a
mhéadú agus a
chothabháil de
réir spriocanna
náisiúnta Tithíocht
do Chách [nuair a
foilsítear é], agus
aird a thabhairt
do spriocanna
tithíochta don
tréimhse 2021-2024.

3.1

Soláthar tithíochta
i gCill Dara a
mhéadú agus a
chothabháil de
réir spriocanna
náisiúnta Tithíocht
do Chách [nuair a
foilsítear é], agus
aird a thabhairt
do spriocanna
tithíochta don
tréimhse 2021-2024.

An clár caipitil a
sholáthar.

Clár Caipitil
Chomhairle Contae
Chill Dara a chur ar
aghaidh.

An clár caipitil a
sholáthar.

Aonaid a sholáthar
trí CITS, i.e. tógáil,
fáltas [lándéanta ach
go h-áirithe] agus
Cuid V. Braithfidh an
chumas chun aonaid
a sholáthar trí tógáil
díreach ar thalamh a
bheith ar fáil.

An clár caipitil a
sholáthar.

Tosaíocht a thabhairt
don rogha de 10%
d’aonaid tithíochta
a sholáthar, ar an
suíomh nó taobh
amuigh den suíomh,
trí Cuid V, mátá seo
oiriúnach

An clár caipitil a
sholáthar.

Measúnú a dhéanamh
ar deiseanna chun
tithíocht a sholáthar
trí tionscadail
Chomhfiontair (CF)
agis landéanta,
agus dul ar aghaidh,
má’s féidir, le aonaid
tithíochta inacmhainne a sholáthar,
agus aird á thabhairt
do na Rialacháin agus
Treoirlínte um Tithíocht
Inacmhainne, atá le
foilsiú.

Nóta
Comhthéacsúil
Covid 19 má’s
ábhartha)

Tuairisc ar
dhul chun cinn
2021 – Tascairí
Feidhmíochta

Tascaire
Feidhmíochta (2020
muna deirtear a
mhalairt)

Caighdeán
Feidhmíochta

Aidhm 2021

Aidhm 5-bliana
(de réir an Plean
Corparáideach)

Straitéis Tacaíochta
an Phlean
Corparáidigh

amach i bPlean Bliantúil um Soláthar Seirbhíse 2021:

Aimsíodh an sprioc.
Aimsíodh 86% den
sprioc tógála.

Aimsíodh 119% den
sprioc léasaithe

Soláthraíodh 2,697
aonad, le sprioc de
2,426.

N/B

Aimsíodh an sprioc
léasaithe

N/B

41 réadmhaoin a
sholáthar faoin
riachtanas seo.

Soláthraíodh 98
réadmhaoin Cuid V.

N/B

Fuarthas 107
réadmhaoin
lándéanta.

Fuarthas 27 réadmhaoin lándéanta.

N/B

Aimsíodh 207%
den sprioc fáltais

Beatha; Fás; Ceannaireacht
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3.1

Soláthar tithíochta
i gCill Dara a
mhéadú agus a
chothabháil de
réir spriocanna
náisiúnta Tithíocht
do Chách [nuair a
foilsítear é], agus
aird a thabhairt
do spriocanna
tithíochta don
tréimhse 2021-2024.

Fuarthas
faomhadh
do chiste de
€550,000 le
haghaidh
láithreán le
seirbhísí, agus
leantar le
deiseanna CF a
phlé.

Athbhreithniú a
dhéanamh ar
roghanna tairiscinte
chun fáltas ó tairiscintí
a uasmhéadú, i.e.
láithreáin éagsúla
a chur le chéile i
bpacáiste tairiscinte
amháin.

Próiseas tairiscinte
aon-chéime ar fáil
le n-úsáid má’s
cuí – gan úsáid
i 2020

3.1

3.1

Soláthar tithíochta
i gCill Dara a
mhéadú agus a
chothabháil de
réir spriocanna
náisiúnta Tithíocht
do Chách [nuair a
foilsítear é], agus
aird a thabhairt
do spriocanna
tithíochta don
tréimhse 2021-2024.

An clár caipitil a
sholáthar.

Stoc tithíochta a
athnuachan, a
athchóiriú agus a
chothabháil

Comh-ordú ar na
cláir freagartha agus
cothabhála pleanáilte
le réimsí eile den
tithíocht a éascú, chun
seirbhís cuimsitheach
agus éifeachtúil a
sholáthar

An clár caipitil a
sholáthar.

Deiseanna a
mheasúnu do tithíocht
a sholáthar trí tógail
tapa

Clár pleanáilte
cothabhála a
fheidhmiú
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Líon na láithreán
tógála tapa a
mheasúnadh

Nóta
Comhthéacsúil
Covid 19 má’s
ábhartha)

An clár caipitil a
sholáthar.

Measúnú a dhéanamh
ar deiseanna chun
tithíocht a sholáthar
trí tionscadail
Chomhfiontair (CF)
agis landéanta,
agus dul ar aghaidh,
má’s féidir, le aonaid
tithíochta inacmhainne a sholáthar,
agus aird á thabhairt
do na Rialacháin agus
Treoirlínte um Tithíocht
Inacmhainne, atá le
foilsiú.

Fuarthas 39
réadmhaoin go
díreach.

Tuairisc ar
dhul chun cinn
2021 – Tascairí
Feidhmíochta

Tascaire
Feidhmíochta (2020
muna deirtear a
mhalairt)

Caighdeán
Feidhmíochta

Aidhm 2021
An clár caipitil a
sholáthar.

Measúnú a dhéanamh
ar deiseanna chun
tithíocht a sholáthar
trí tionscadail
Chomhfiontair (CF)
agis landéanta,
agus dul ar aghaidh,
má’s féidir, le aonaid
tithíochta inacmhainne a sholáthar,
agus aird á thabhairt
do na Rialacháin agus
Treoirlínte um Tithíocht
Inacmhainne, atá le
foilsiú.

Soláthar tithíochta
i gCill Dara a
mhéadú agus a
chothabháil de
réir spriocanna
náisiúnta Tithíocht
do Chách [nuair a
foilsítear é], agus
aird a thabhairt
do spriocanna
tithíochta don
tréimhse 2021-2024.

3.4

148

Aidhm 5-bliana
(de réir an Plean
Corparáideach)

Straitéis Tacaíochta
an Phlean
Corparáidigh
3.1

Soláthar tithíochta
i gCill Dara a
mhéadú agus a
chothabháil de
réir spriocanna
náisiúnta Tithíocht
do Chách [nuair a
foilsítear é], agus
aird a thabhairt
do spriocanna
tithíochta don
tréimhse 2021-2024.

Fuarthas 46 réadmhaoin go díreach.

N/B

Fuarthas faomhadh
do chiste de
€550,000 le
haghaidh láithreán
le seirbhísí, agus
leantar le deiseanna
CF, chomh maith
le scéimeanna
CPP, le tionachtaí
measctha a phlé.

N/B

Tá láithreáin
molta do CF
curtha ar aghaidh
le haghaidh
measúnaithe maidir
le soláthar CPP.

Cuireadh roinnt de
láithreáin inlíonta
ar aghaidh le
haghaidh faomhadh
aon-chéime nó
faomhadh ar chéim
1 agus céim 2 le
chéile

Leanadh le
deiseanna chun
láithreán tógála
tapa a mheas
Faoi láthair tá 3
láithreán á mheas e
haghaidh soláthar
trí tógail tapa

205 uasghrádú
críochnaithe

156 uasghrádú
críochnaithe

108 aonad folmha

90 aonad folmha

97 ceannacht
tithe

66 ceannacht tithe
nua

N/B

N/B

Tharla
moilleanna i
ndeisithe agus
réadmhaoin
a chomhlánú
de bharr
deacrachtaí
maidir le conraitheoirí agus
slabhra soláthair

Scéim Tacaíochta
Féin-Chabhrach do
Thionóntaí a sheachadadh.

3.4

Stoc tithíochta a
athnuachan, a
athchóiriú agus a
chothabháil

Comh-ordú ar na
cláir freagartha agus
cothabhála pleanáilte
le réimsí eile den
tithíocht a éascú, chun
seirbhís cuimsitheach
agus éifeachtúil a
sholáthar

Leanúint le aonaid
folmha / tréighthe a
athchóiriú, de réir mar
a bhíonn teacht ar
maoiniú ón Roinn

Stoc tithíochta a
athnuachan, a
athchóiriú agus a
chothabháil

Comh-ordú ar na
cláir freagartha agus
cothabhála pleanáilte
le réimsí eile den
tithíocht a éascú, chun
seirbhís cuimsitheach
agus éifeachtúil a
sholáthar

An Clár gníomhairthe
ar son na h-aeráide a
fheidhmiú

Clár caiteachais
reatha tithíochta sóisialta a
sholáthar.

Cinntiú go ndéantar
riarú ar na scéimeanna a seachadtar
faoi CCTRTS [i.e.
ICT / SCC / Léasú /
Léasú Feabhsaithe /
Morgáiste go Chíos
agus Scéim Deisithe
agus Léasaithe] dé
réir rialacháin agus
treoirlínte

3.4

3.1

3.1

3.1

Críochnaíodh
6,733 deisiú do
stoc tithíochta

Faomhadh 80
iarratas

Nóta
Comhthéacsúil
Covid 19 má’s
ábhartha)

Stoc tithíochta a
athnuachan, a
athchóiriú agus a
chothabháil

Seirbhís freagartha cothabhála a
sholáthar

Tuairisc ar
dhul chun cinn
2021 – Tascairí
Feidhmíochta

3.4

Comh-ordú ar na
cláir freagartha agus
cothabhála pleanáilte
le réimsí eile den
tithíocht a éascú, chun
seirbhís cuimsitheach
agus éifeachtúil a
sholáthar

3.4

Tascaire
Feidhmíochta (2020
muna deirtear a
mhalairt)

Caighdeán
Feidhmíochta

Aidhm 2021

Aidhm 5-bliana
(de réir an Plean
Corparáideach)

Straitéis Tacaíochta
an Phlean
Corparáidigh

Stoc tithíochta a
athnuachan, a
athchóiriú agus a
chothabháil

Comh-ordú ar na
cláir freagartha agus
cothabhála pleanáilte
le réimsí eile den
tithíocht a éascú, chun
seirbhís cuimsitheach
agus éifeachtúil a
sholáthar

Críochnaíodh 6,623
deisiú do stoc
tithíochta

Tharla
moilleanna i
ndeisithe agus
réadmhaoin
a chomhlánú
de bharr
deacrachtaí
maidir le conraitheoirí agus
slabhra soláthair

Faomhadh
87 iarratas
féin-chabhrach

Tharla
moilleanna i
ndeisithe agus
réadmhaoin
a chomhlánú
de bharr
deacrachtaí
maidir le conraitheoirí agus
slabhra soláthair

Athchóiriú déanta
ar 97 réadmhaoin
folmha

N/B

108 uasghrádú
ar stoc tithíochta
críochnaithe.

Cuireadh tús le
scéim píolótach

Clár Iarfheistithe
Lár Tíre agus
Clár Iarfheistithe
Fuinnimh: 40 aonad
críochnaithe, 73 idir
láimhe

N/B

Ag feitheamh le spriocanna.

2,398 tionóntacht
gníomhacha ICT
i 2020.

2, 320 tionóntacht
gníomhacha ICT

N/B

Clár caiteachais
reatha tithíochta sóisialta a
sholáthar.

Cinntiú go ndéantar
riarú ar na scéimeanna a seachadtar
faoi CCTRTS [i.e.
ICT / SCC / Léasú /
Léasú Feabhsaithe /
Morgáiste go Chíos
agus Scéim Deisithe
agus Léasaithe] dé
réir rialacháin agus
treoirlínte

Ag feitheamh le spriocanna.

Eagraíodh 13
tionóntacht
nua ICT gach
seachtain

Eagraíodh 447
tionóntacht nua ICT

N/B

Clár caiteachais
reatha tithíochta sóisialta a
sholáthar.

Cinntiú go ndéantar
riarú ar na scéimeanna a seachadtar
faoi CCTRTS [i.e.
ICT / SCC / Léasú /
Léasú Feabhsaithe /
Morgáiste go Chíos
agus Scéim Deisithe
agus Léasaithe] dé
réir rialacháin agus
treoirlínte

Ag feitheamh le spriocanna.

360 réadmhaoin
SCC in úsáid

285 réadmhaoin
SCC in úsáid

N/B

Beatha; Fás; Ceannaireacht
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3.1

Clár caiteachais
reatha tithíochta sóisialta a
sholáthar.

Cinntiú go ndéantar
riarú ar na scéimeanna a seachadtar
faoi CCTRTS [i.e.
ICT / SCC / Léasú /
Léasú Feabhsaithe /
Morgáiste go Chíos
agus Scéim Deisithe
agus Léasaithe] dé
réir rialacháin agus
treoirlínte

Ag feitheamh le spriocanna.

436 aonad CCT
á thógáil / ar
láithreán

3.1

Scrúdú a
dhéanamh ar
réadmhaoine
príobháideacha
faoi chíos chunn
cinntiu go gcloíann
siad le bun-chagdeáin chíosa.

Tacú leis an scéim ICT
chun cóiríocht chíosa
a chur ar fail de réir
bun-chagdeáin chíosa.

Ag feitheamh le spriocanna.

972 scrúdú i 2020

3.7

Custaiméirí a éascú
chun teacht ar
tithíocht sóisialta
agus tacaíochta
eile, tar éis doibh
a thaispeáint go
gcloiann siad le ne
critéir riachtanacha.

Iarratais tithíochta a
phróiseáil taobh istigh
de 12 seachtain, mar is
gá de réir rialacháin.

Iarratais tithíochta a
phróiseáil taobh istigh
de 12 seachtain, mar is
gá de réir rialacháin.

Custaiméirí a éascú
chun teacht ar
tithíocht sóisialta
agus tacaíochta
eile, tar éis doibh
a thaispeáint go
gcloiann siad le ne
critéir riachtanacha.

Measúnú ar riachtanais tithíochta a eagrú
i 2021,de réir treoirlínte
na Roinne

Achoimre ar measúnú
riachtanais tithíochta
shóisialta

Seirbhísí um easpa
dídine a sholáthar
do dhaoine atá gan
dídean nó i mbaol
bheith gan dídean.

Leanúint le bheith ag
obair chun laghdú a
dhéanamh ar líon na
ndaoine gur ghá le
iad a chur i gcóiríocht
éigeandála, trí
infaighteacht ar stoc
tithíochta a mheadú,
agus oibriú go dlúth le
comhlachtaí ceadaithe
tithíochta agus grúpaí
tathanta chun laghdú
a dhéanamh ar líon
na ndaoine atá gan
dídean nó i mbaol
bheith gan dídean.

Plean Gníomhartha
Réigiúin an Lár-Oirthir
um Easpa Dídine
2021-2023

3.7

3.3

Comhairle Contae Chill Dara | Tuarascáil Bhliantúil 2021

Nóta
Comhthéacsúil
Covid 19 má’s
ábhartha)

54 réadmhaoin
léasaithe CCT
2020

Tuairisc ar
dhul chun cinn
2021 – Tascairí
Feidhmíochta

Tascaire
Feidhmíochta (2020
muna deirtear a
mhalairt)

Caighdeán
Feidhmíochta

Aidhm 2021

Aidhm 5-bliana
(de réir an Plean
Corparáideach)

Straitéis Tacaíochta
an Phlean
Corparáidigh

Ag feitheamh le spriocanna.

3.1

150

Clár caiteachais
reatha tithíochta sóisialta a
sholáthar.

Cinntiú go ndéantar
riarú ar na scéimeanna a seachadtar
faoi CCTRTS [i.e.
ICT / SCC / Léasú /
Léasú Feabhsaithe /
Morgáiste go Chíos
agus Scéim Deisithe
agus Léasaithe] dé
réir rialacháin agus
treoirlínte

318 aonad curtha ar
fáil ag CCT, ag baint
leas as maoiniú
ón Réamh-Chistiú Éascaíochta
Léasaithe

N/B

334 aonad léasaithe
curtha ar fáil ag
CCCD agus CCT.
44 aonad curtha
ar fail tríd an Scéim
Morgáiste go Chíos.

N/B

609 scrúdú ar
réadmhaoin
príobháideacha faoi
chíos i 2021

Cuireadh
ciorradh an an
gclár de bharr
Covid 19

Próisealadh 646
iarratas ar thithíocht
sóisialta taobh
istigh den amfráma
reachtúil

N/B

Measúnú ar
riachtanais
tithíochta a
chríochnú

Achoimre ar
measúnú riachtanais tithíochta
shóisialta

N/B

Laghdú i lion na
gclann / daoine
aonair i gcóiríocht
éigeandála

Laghdú i lion na
gclann / daoine
aonair i gcóiríocht
éigeandála

N/B

Próiseáladh 705
iarratas nua
taobh istigh de 12
seachtain.
Críochnaíodh 75
leithdháileadh

3.3

3.3

Méadú go 11 i líon
na mol clainne

Seirbhísí um easpa
dídine a sholáthar
do dhaoine atá gan
dídean nó i mbaol
bheith gan dídean.

Leanúint le bheith ag
obair chun laghdú a
dhéanamh ar líon na
ndaoine gur ghá le
iad a chur i gcóiríocht
éigeandála, trí
infaighteacht ar stoc
tithíochta a mheadú,
agus oibriú go dlúth le
comhlachtaí ceadaithe
tithíochta agus grúpaí
tathanta chun laghdú
a dhéanamh ar líon
na ndaoine atá gan
dídean nó i mbaol
bheith gan dídean.

Plean Gníomhartha
Réigiúin an Lár-Oirthir
um Easpa Dídine
2021-2023

Áiseanna
óstaláinn 25 leapa
i bhfeidhm

Seirbhísí um easpa
dídine a sholáthar
do dhaoine atá gan
dídean nó i mbaol
bheith gan dídean.

Leanúint le bheith ag
obair chun laghdú a
dhéanamh ar líon na
ndaoine gur ghá le
iad a chur i gcóiríocht
éigeandála, trí
infaighteacht ar stoc
tithíochta a mheadú,
agus oibriú go dlúth le
comhlachtaí ceadaithe
tithíochta agus grúpaí
tathanta chun laghdú
a dhéanamh ar líon
na ndaoine atá gan
dídean nó i mbaol
bheith gan dídean.

Plean Gníomhartha
Réigiúin an Lár-Oirthir
um Easpa Dídine
2021-2023

21 leapa éigeandála tacaithe
ar fáil

Seirbhísí um easpa
dídine a sholáthar
do dhaoine atá gan
dídean nó i mbaol
bheith gan dídean.

Leanúint le bheith ag
obair chun laghdú a
dhéanamh ar líon na
ndaoine gur ghá le
iad a chur i gcóiríocht
éigeandála, trí
infaighteacht ar stoc
tithíochta a mheadú,
agus oibriú go dlúth le
comhlachtaí ceadaithe
tithíochta agus grúpaí
tathanta chun laghdú
a dhéanamh ar líon
na ndaoine atá gan
dídean nó i mbaol
bheith gan dídean.

Plean Gníomhartha
Réigiúin an Lár-Oirthir
um Easpa Dídine
2021-2023

24 leapa
geimhridh /
aimsire fuaire
ar fáil

Nóta
Comhthéacsúil
Covid 19 má’s
ábhartha)

Tascaire
Feidhmíochta (2020
muna deirtear a
mhalairt)

Caighdeán
Feidhmíochta

Aidhm 2021

Plean Gníomhartha
Réigiúin an Lár-Oirthir
um Easpa Dídine
2021-2023

Tuairisc ar
dhul chun cinn
2021 – Tascairí
Feidhmíochta

3.3

Aidhm 5-bliana
(de réir an Plean
Corparáideach)

Straitéis Tacaíochta
an Phlean
Corparáidigh
3.3

Seirbhísí um easpa
dídine a sholáthar
do dhaoine atá gan
dídean nó i mbaol
bheith gan dídean.

Leanúint le bheith ag
obair chun laghdú a
dhéanamh ar líon na
ndaoine gur ghá le
iad a chur i gcóiríocht
éigeandála, trí
infaighteacht ar stoc
tithíochta a mheadú,
agus oibriú go dlúth le
comhlachtaí ceadaithe
tithíochta agus grúpaí
tathanta chun laghdú
a dhéanamh ar líon
na ndaoine atá gan
dídean nó i mbaol
bheith gan dídean.

Méadú ó 25 go 40
ar áiseann óstáláinn
chun codladh
amuigh a laghdú
agus dul i ngleic le
léirithe aonair.

N/B

N/B

24 leapa geimhridh
/ aimsire fuaire
ar fáil

N/B

Beatha; Fás; Ceannaireacht
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Caighdeán
Feidhmíochta

Tascaire
Feidhmíochta (2020
muna deirtear a
mhalairt)

Tuairisc ar
dhul chun cinn
2021 – Tascairí
Feidhmíochta

Nóta
Comhthéacsúil
Covid 19 má’s
ábhartha)

Aidhm 2021

Ag feitheamh le spriocanna Tús Aite don
Tithíocht

Cuireadh tús le
6 tionóntacht Tús
Áite don Tithíocht

14 tionóntacht Tús
Áite don Tithíocht i
bhfeidhm

N/B

246 tionóntacht
ICT Gan Dídean i
bhfeidhm

Seirbhísí um easpa
dídine a sholáthar
do dhaoine atá gan
dídean nó i mbaol
bheith gan dídean.

Tacú le ICT Gan Dídean
agus leis an Seirbhís
Aimsitheora Ionaid ÍCT
Gan Dídean

Plean Gníomhartha
Réigiúin an Lár-Oirthir
um Easpa Dídine
2021-2023

246 tionóntacht
ICT Gan Dídean
bhfeidhm

3.3

Seirbhísí um easpa
dídine a sholáthar
do dhaoine atá gan
dídean nó i mbaol
bheith gan dídean.

Leanúint le bheith ag
obair chun laghdú a
dhéanamh ar líon na
ndaoine gur ghá le
iad a chur i gcóiríocht
éigeandála, trí
infaighteacht ar stoc
tithíochta a mheadú,
agus oibriú go dlúth le
comhlachtaí ceadaithe
tithíochta agus grúpaí
tathanta chun laghdú
a dhéanamh ar líon
na ndaoine atá gan
dídean nó i mbaol
bheith gan dídean.

Plean Gníomhartha
Réigiúin an Lár-Oirthir
um Easpa Dídine
2021-2023

Tús curtha la
h-athbhreithniú ar
Plean Gníomhartha Réigiúin
an Lár-Oirthir
um Easpa Dídine
2018-2020

Plean Gníomhartha Réigiúin an
Lár-Oirthir um Easpa
Dídine tugtha chun
críche.

N/B

3.6

An Straitéis i
gcoinne Iompar
Frithshóisialta,
glactha ag an
gComhairle i
Feabhra 2017, a
fheidhmiú.

Leanúint le fiosrúcháin
a dhéanamh ar
ghearáin maidir le
h-Iompar Frithshóisialta agus Bainistíocht ar
Eastáit, tríd an seirbhís
um Oifigigh Teagmhála
le Tionóntaí

Polasaí maidir le hIompar Frithshóisialta

5 Oifigeach
Teagmhála le
Tionóntaí in áit

5 Oifigeach
Teagmhála le
Tionóntaí, agus 2
Oibrí Sóisialta, in áit

N/B

3.6

An Straitéis i
gcoinne Iompar
Frithshóisialta,
glactha ag an
gComhairle i
Feabhra 2017, a
fheidhmiú.

Leanúint le fiosrúcháin
a dhéanamh ar
ghearáin maidir le
h-Iompar Frithshóisialta agus Bainistíocht ar
Eastáit, tríd an seirbhís
um Oifigigh Teagmhála
le Tionóntaí

Polasaí maidir le hIompar Frithshóisialta

Eagraíodh
Fóram maidir le
h- Iompar Frithshóisialta

Teagmháil
leanúnach idir an
bhFoireann Tithíochta agus an bhFoireann Pobail.

N/B

Leanúint leis an clár
deontas tithíochta
a sholáthar, de
réir mar a bhíonn
teacht ar maoiniú
ón Roinn

Ag dul leis an clár
deontais tithíochta
a sholáthar, déanfar
breathnú ar % den
maoiniú a chur ar
fáil do iarratasóirí i
gcatagóir C i 2021,
agus seo ag brath
ar dóthain maoiniú
a bheith ar fáil ón
Roinn Tithíochta,
Rialtais Áitiúla agus
Oidhreachta

Leithdháileadh
deontais 2021 a
chaitheamh

Faomhadh
deontais de
€3.5m do
thithíocht
príobháideach
agus sóisialta

Faomhadh
deontais de €4.25m
do thithíocht
príobháideach agus
sóisialta

N/B

3.3

3.7

152

Aidhm 5-bliana
(de réir an Plean
Corparáideach)

Straitéis Tacaíochta
an Phlean
Corparáidigh
3.3

Seirbhísí um easpa
dídine a sholáthar
do dhaoine atá gan
dídean nó i mbaol
bheith gan dídean.

Leanúint le bheith ag
obair chun laghdú a
dhéanamh ar líon na
ndaoine gur ghá le
iad a chur i gcóiríocht
éigeandála, trí
infaighteacht ar stoc
tithíochta a mheadú,
agus oibriú go dlúth le
comhlachtaí ceadaithe
tithíochta agus grúpaí
tathanta chun laghdú
a dhéanamh ar líon
na ndaoine atá gan
dídean nó i mbaol
bheith gan dídean.

Comhairle Contae Chill Dara | Tuarascáil Bhliantúil 2021

Cruthaíodh 4
comh-thionóntacht
tí i réadmhaoine gur
le Comhairle Contae
Chill Dara iad.

N/B

Tascaire
Feidhmíochta (2020
muna deirtear a
mhalairt)

Tuairisc ar
dhul chun cinn
2021 – Tascairí
Feidhmíochta

Nóta
Comhthéacsúil
Covid 19 má’s
ábhartha)

Caighdeán
Feidhmíochta

Aidhm 2021

Aidhm 5-bliana
(de réir an Plean
Corparáideach)

Straitéis Tacaíochta
an Phlean
Corparáidigh

Faomhadh 303
deontas oiriúnithe

Faomhadh 303
deontas oiriúnithe

N/B

Leanúint leis an clár
deontas tithíochta
a sholáthar, de
réir mar a bhíonn
teacht ar maoiniú
ón Roinn

Ag dul leis an clár
deontais tithíochta
a sholáthar, déanfar
breathnú ar % den
maoiniú a chur ar
fáil do iarratasóirí i
gcatagóir C i 2021,
agus seo ag brath
ar dóthain maoiniú
a bheith ar fáil ón
Roinn Tithíochta,
Rialtais Áitiúla agus
Oidhreachta

Leanúint leis an clár
deontas tithíochta
a sholáthar, de
réir mar a bhíonn
teacht ar maoiniú
ón Roinn

Ag dul leis an clár
deontais tithíochta
a sholáthar, déanfar
breathnú ar % den
maoiniú a chur ar
fáil do iarratasóirí i
gcatagóir C i 2021,
agus seo ag brath
ar dóthain maoiniú
a bheith ar fáil ón
Roinn Tithíochta,
Rialtais Áitiúla agus
Oidhreachta

Leithdháileadh
deontais 2021 a
chaitheamh

Faomhadh
190 deontas
do dhaoine
breacaosta

Leanúint le scéim
rogha tithíocha
a fhorbairt mar
bhealach chun
tithíocht shóisialta
a leithdháileadh.

Monatóireacht a
dhéanamh ar scéim
rogha tithíocha a úsáid
mar bhealach chun
tithíocht shóisialta a
leithdháileadh.

Líon na réadmhaoine
a leithdháileadh

Leithdháileadh
66 réadmhaoin
trí SRT

3.9

Leanúint le scéim
rogha tithíocha
a fhorbairt mar
bhealach chun
tithíocht shóisialta
a leithdháileadh.

Machnamh breise a
dhéanamh ar SRT a
úsáid chun aonaid
ó Comhlachtaí
Ceadaithe Tithíochta
(CCT) a leithdháileadh.
Sa chás seo, beidh gá
le cabhair ón Rannóg
TF agus tacaíocht ó
CCT.

Machnamh breise a
dhéanamh ar SRT a
úsáid chun aonaid
ó Comhlachtaí
Ceadaithe Tithíochta
(CCT) a leithdháileadh. Sa chás seo,
beidh gá le cabhair
ón Rannóg TF agus
tacaíocht ó CCT.

Machnamh breise
a dhéanamh
ar SRT a úsáid
chun aonaid ó
Comhlachtaí
Ceadaithe
Tithíochta (CCT)
a leithdháileadh.
Sa chás seo, beidh
gá le cabhair ón
Rannóg TF agus
tacaíocht ó CCT.

Aonaid CCT a
leithdháileadh trí
SRT.

N/B

3.2

Tacaíocht a
thabhairt do
Theastalaithe,
chun tacaíochtaí
tithíochta sóisialta
a fháil.

CCT 2019-2024

Ath-leithdháileadh láithreán do
chlann i 2020.

Laghdú i 2021 ar líon
na gclann Teastalaithe gan dídean, ó
21 go 10

N/B

CCT 2019-2024

20 leithdháileadh
go clainn Teastalaithe

Leithdháileadh 18
réadmhaoin i 2021
(Sprioc: 12)

N/B

CCT 2019-2024

Cruinnithe rathúla
den CCÁCLS

Tionóladh 4 crinniú
den CCÁCLS

N/B

3.7

3.7

3.9

3.2

3.2

Tacaíocht a
thabhairt do
Theastalaithe,
chun tacaíochtaí
tithíochta sóisialta
a fháil.

Tacaíocht a
thabhairt do
Theastalaithe,
chun tacaíochtaí
tithíochta sóisialta
a fháil.

Monatóireacht a
dhéanamh ar toilleadh
agus daonra ag gach
láithreán stad.

Leithdháileadh
deontais 2021 a
chaitheamh

Faomhadh 256
deontas cabhrach
tithiochta

Cóiríocht dírithe go
h-áirithe do theastalaithe a sholáthar.
Monatóireacht a
dhéanamh ar toilleadh
agus daonra ag gach
láithreán stad.
Cóiríocht dírithe go
h-áirithe do theastalaithe a sholáthar.
Monatóireacht a
dhéanamh ar toilleadh
agus daonra ag gach
láithreán stad.
Cóiríocht dírithe go
h-áirithe do theastalaithe a sholáthar.

Faomhadh 16
deontas d’áiseanna
soghluaisteachta

N/B

Críochnaíodh 36
deontas do dhaoine
faoi míchumas ar
stoc Chomhairle
Contae Chill Dara
787 leithdháileadh
Leithdháileadh 95
réadmhaoin trí SRT.

N/B

Beatha; Fás; Ceannaireacht
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Nóta
Comhthéacsúil
Covid 19 má’s
ábhartha)

Straitéis Tithíochta
agus Míchumais

Sáraíodh an
sprioc de 10%
fáltais.

Gan tuairisc

N/B

3.5

Gealltanais sa
Phlean Straitéiseach le haghaidh
Tithíochta do
Dhaoine ar
Míchumas a chur i
bhfeidhm.

Cruinnithe den Ghrúpa
Stiúrtha Straitéise do
Dhaoine ar Míchumas
a thionóladh i 2021,
chun athbhreithniú
a dhéanamh ar
ghealltanais sa
Phlean Straitéiseach le
haghaidh Tithíochta do
Dhaoine ar Míchumas.

Straitéis Tithíochta
agus Míchumais

Cruinnithe ráthúla.

Tionóladh cruinnithe
ráthúla

N/B

3.5

Gealltanais sa
Phlean Straitéiseach le haghaidh
Tithíochta do
Dhaoine ar
Míchumas a chur i
bhfeidhm.

Athbhreithniú a
dhéanamh at Straitéis
Chomhairle Contae
Chill Dara um Tithíocht
do Dhaoine faoi
Míchumas, i dteagmháil le Grúpa Stiúrtha

Athbhreithniú a
dhéanamh at Straitéis
Chomhairle Contae
Chill Dara um Tithíocht
do Dhaoine faoi
Míchumas, i dteagmháil le Grúpa Stiúrtha

Athbhreithniú
a dhéanamh
at Straitéis
Chomhairle
Contae Chill Dara
um Tithíocht do
Dhaoine faoi
Míchumas, i
dteagmháil le
Grúpa Stiúrtha

Ullmhaíodh
Dréacht-Straitéis
Tithíochta agus
Míchumais

N/B

3.4

Straitéis Chomhairle Contae Chill Dara
um Tithe Folmha a
chur i bhfeidhm.

Measúnu a dhéanamh
ar na tithe folmha
a aithníodh go dti
seo, agus tosaíocht
a dhéanamh orthu
siúd go gceaptar iad
a bheith oiriúnach do
riachtanais tithíochta
shóisialta trí fáltas nó
OCÉ.

Ag feitheamh le
leithdháileadh 2021

Cuireadh tús le
3 OCÉ.

Rinneadh dul ar
aghaidh le 3 OCÉ

N/B

3.4

Straitéis Chomhairle Contae Chill Dara
um Tithe Folmha a
chur i bhfeidhm.

Tús a chur le nósanna
imeachta OCÉ mar is
cuí chun tithe folmha
a fháíl le haghaidh
tithíochta shóisialta.

Ag feitheamh le
leithdháileadh 2021

Cuireadh tús le
3 OCÉ.

Rinneadh dul ar
aghaidh le 3 OCÉ

N/B

3.7

Scéim ITAÉ a chur
i bhfeidhm, le aird
ar an maoiniú atá
ar fáil.

Iasachtaí a chur ar
fáil go dtí an méid
iasachta faofa

Leithdháileadh 2021 a
chaitheamh

Fuarthas 101
iarratas ar
iasachtaí

Gan tuairisc

N/B

3.7

Scéim ITAÉ a chur
i bhfeidhm, le aird
ar an maoiniú atá
ar fáil.

Iasachtaí a chur ar
fáil go dtí an méid
iasachta faofa

Leithdháileadh 2021 a
chaitheamh

Faomhadh €10.3m
in iasachtaí i 2020
(Faomhadh 49
iasacht i bprionsabal)

Faomhadh
€11,069,863 in
iasachtaí.

N/B

6.7

Aird a thabhairt do
riachtanais RGCS
agus féachaint
chuige go dtugtar
isteach iad thar an
rannóg.

Fardail agus
iniúchtaí riosca ar
sonraí pearsanta
a dhéanamh,
agus gníomhartha
maolaithe agus
smacht a chur i
bhfeidhm i reimsí
mór-riosca.

Fardail agus
iniúchtaí riosca ar
sonraí pearsanta
a dhéanamh,
agus gníomhartha
maolaithe agus
smacht a chur i
bhfeidhm i reimsí
mór-riosca.

Líon na
measúnaithe
riosca go
rinneadh athbhreithniú orthu

Líon na
measúnaithe riosca
go rinneadh athbhreithniú orthu

N/B

Caighdeán
Feidhmíochta

Cruinnithe den Ghrúpa
Stiúrtha Straitéise do
Dhaoine ar Míchumas
a thionóladh i 2021,
chun athbhreithniú
a dhéanamh ar
ghealltanais sa
Phlean Straitéiseach le
haghaidh Tithíochta do
Dhaoine ar Míchumas.

Aidhm 2021

Tuairisc ar
dhul chun cinn
2021 – Tascairí
Feidhmíochta

Tascaire
Feidhmíochta (2020
muna deirtear a
mhalairt)

Aidhm 5-bliana
(de réir an Plean
Corparáideach)

Straitéis Tacaíochta
an Phlean
Corparáidigh
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3.5

Gealltanais sa
Phlean Straitéiseach le haghaidh
Tithíochta do
Dhaoine ar
Míchumas a chur i
bhfeidhm.
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Seirbhísí Corparáideacha
Léirítear sa tábla thíos dul chun cinn agus soláthar seirbhísí i 2021, bunaithe ar na gníomhartha a leagadh

Nóta
Comhthéacsúil
Covid 19 má’s
ábhartha)

Tuairisc ar
dhul chun cinn
2021 – Tascairí
Feidhmíochta

Tascaire
Feidhmíochta (2020
muna deirtear a
mhalairt)

Caighdeán
Feidhmíochta

Aidhm 2021

Aidhm 5-bliana
(de réir an Plean
Corparáideach)

Straitéis Tacaíochta
an Phlean
Corparáidigh

amach i bPlean Bliantúil um Soláthar Seirbhíse 2021:

1.3

Cinntiú go gcloíann
gach áitreabh
neamh-theaghlaigh, gur leis
an Comhairle
é, le riachtanais
inbhuaineachta trí iniúchtha
fuinnimh a eagrú
chun bealaí chun
éifeachtúlacht
fuinnimh a
fheabhsú a aithint.

Leanúint le h-iniúchta
fuinnimh ar fhoirgnimh,
agus CBS agus CBF a
fheidhmiú in Áras Chill
Dara

Iniúchta fuinnimh
breise a eagrú agus
gníomhartha a
fheidhmiú

Críochnaíodh
9 iniúchadh
fuinnimh

1.3

Cinntiú go gcloíann
gach áitreabh
neamh-theaghlaigh, gur leis
an Comhairle
é, le riachtanais
inbhuaineachta trí iniúchtha
fuinnimh a eagrú
chun bealaí chun
éifeachtúlacht
fuinnimh a
fheabhsú a aithint.

2 luchtaire feithiclí
leictreacha breise a
shuiteail

Líon na luchtairí FL a
mheadú

Suiteáladh 2
luchtaire FL

Infreastruchtúr le
haghaidh luchtairí
breise, má’s gá leo

N/B

6.4

Cinntiú go
n-úsáidtear TFC
chun idirghabhála
custaiméirí a rianú
agus a bhainistiú
go h-éifeachtach.

Córas BCC nua a
eagrú don eagraíocht
le linn 2021

Líon na gcásanna
chustaiméirí (agus
ACPNP agus uiríll san
áireamh) a phróiseáltar gach bliain

17,996

24,272

N/B

6.4

Cinntiú go
n-úsáidtear TFC
chun idirghabhála
custaiméirí a rianú
agus a bhainistiú
go h-éifeachtach.

Córas BCC nua a
eagrú don eagraíocht
le linn 2021

Glanadh sonraí ar
sonraí leagáideach sa
chóras BCC a éascú i
R3 de 2021

Tuairisciú le tosnú
i 2021

Níor cuireadh tús leis
an dtionscadal de
bharr easpa foirne

N/B

6.4

Cinntiú go
n-úsáidtear TFC
chun idirghabhála
custaiméirí a rianú
agus a bhainistiú
go h-éifeachtach.

Córas BCC nua a
eagrú don eagraíocht
le linn 2021

Réiteach BCC nua
bheith i bhfeidhm faoi
lár-2021

Tionscadal ar
leanúint le linn R4
de 2020

Lainsealadh córas
nua BCC in Aibreán
2021

N/B

6.4

Cinntiú go
n-úsáidtear TFC
chun idirghabhála
custaiméirí a rianú
agus a bhainistiú
go h-éifeachtach.

Cinntiú go dtacaíonn
nósanna oibre agus
polasaithe le seirbhís
éifeachtach do
chustaiméirí

Fearas traenála BCC a
fhorbairt

R2 de 2021

Forbraíodh traenáil,
físeanna, treoir
d’úsáideoirí, agus
cainéil inlín agus
TEAMS

N/B

6.4

Cinntiú go
n-úsáidtear TFC
chun idirghabhála
custaiméirí a rianú
agus a bhainistiú
go h-éifeachtach.

Cinntiú go dtacaíonn
nósanna oibre agus
polasaithe le seirbhís
éifeachtach do
chustaiméirí

Athbhreithniú a
dhéanamh ar Cairt
do Chustaiméirí agus
próiseas gearán

R3 de 2021

Seolta chuig
an Foireann
Bainistíochta le
haghaidh athbhreithnithe

N/B

Níor eagraíodh aon
iniúchta fuinnimh
nua i 2021
Suiteáladh córas
bainistíocht soilse
nua in Áras Chill
Dara

Bheadh sceaba
ar thorthaí
iniúchtaí
fuinnimh de
bharr áitíoct
íseal le linn
srianta Covid 19

Beatha; Fás; Ceannaireacht
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Nóta
Comhthéacsúil
Covid 19 má’s
ábhartha)

Tuairisc ar
dhul chun cinn
2021 – Tascairí
Feidhmíochta

Tascaire
Feidhmíochta (2020
muna deirtear a
mhalairt)

Caighdeán
Feidhmíochta

Aidhm 2021

Aidhm 5-bliana
(de réir an Plean
Corparáideach)

Straitéis Tacaíochta
an Phlean
Corparáidigh

Cinntiú go
n-úsáidtear TFC
chun idirghabhála
custaiméirí a rianú
agus a bhainistiú
go h-éifeachtach.

Athbhreithniú ráthúil ar
an ionad seirbhíse do
chustaiméirí

6.4

Cinntiú go
n-úsáidtear TFC
chun idirghabhála
custaiméirí a rianú
agus a bhainistiú
go h-éifeachtach.

Oibriú le rannóga
chun seirbhísí do
chustaiméirí a
fhorbairt, a chothabháil
agus a mhéadú, chun
rochtain sábháilte ar
áiseanna na Comhairle
agus seirbhísí poiblí a
éascú

Tairseach ar-líne
do chustaiméirí a
fhorbairt, agus í a chur
i bhfeidhm beo i 2021

Tionscadal ar
leanúint le linn R4
de 2020

6.4

Cinntiú go
n-úsáidtear TFC
chun idirghabhála
custaiméirí a rianú
agus a bhainistiú
go h-éifeachtach.

Oibriú le rannóga
chun seirbhísí do
chustaiméirí a
fhorbairt, a chothabháil
agus a mhéadú, chun
rochtain sábháilte ar
áiseanna na Comhairle
agus seirbhísí poiblí a
éascú

Córas coinní a
chothabháil agus a
phoibliú

28,300 coinne

89,000 coinne

N/B

6.4

Cinntiú go
n-úsáidtear TFC
chun idirghabhála
custaiméirí a rianú
agus a bhainistiú
go h-éifeachtach.

Ionad Seirbhíse do
Chustaiméirí Bhaile
Átha Í a chothabháil

Líon na gcásanna
ACPNP a phróiseáladh

1,605

1,901

N/B

6.4

Cinntiú go
n-úsáidtear TFC
chun idirghabhála
custaiméirí a rianú
agus a bhainistiú
go h-éifeachtach.

Ionad Seirbhíse do
Chustaiméirí Bhaile
Átha Í a chothabháil

Líona na glaonna
gutháin a
phróiseáladh

7,450

6,001

N/B

6.4

Cinntiú go n-úsáidtear TFC chun rianú
a dhéanamh ar
uiríll, agus chun
tacú éifeachtach
a thabhairt do na
comhaltaí tofa.

Athbhreithniú agus
feabhsú a dhéanamh
ar seirbhísí tacáíochta
do chomhaltaí tofa

Críoch a chur le
h-athbhreithniú ar
Bhuan-Ordaithe do
Choistí CB i R1 agus do
CBS i R3 de 2021

Cuireadh críoch
le Buan-Ordaithe
don Chomhairle
iomlán i R4 de
2020

6.4

Cinntiú go n-úsáidtear TFC chun rianú
a dhéanamh ar
uiríll, agus chun
tacú éifeachtach
a thabhairt do na
comhaltaí tofa.

Leanúint le h-athbhreithniú agus feabhsú
ar seirbhísí do chruinnithe na Comhairle, trí
TEAMS agus réitigh eile
a fhorbairt le linn 2021

Líon na gcruinnithe
reachtúla gur tugadh
seirbhísí dóibh gach
bliain

59 cruinniú den
Chomhairle agus
de na CB.

80 cruinniú den
Chomhairle agus de
na CB.

N/B

6.4

Cinntiú go n-úsáidtear TFC chun rianú
a dhéanamh ar
uiríll, agus chun
tacú éifeachtach
a thabhairt do na
comhaltaí tofa.

Leanúint le h-athbhreithniú agus feabhsú
ar seirbhísí do chruinnithe na Comhairle, trí
TEAMS agus réitigh eile
a fhorbairt le linn 2021

Líon na gcian-cruinnithe gur tacaíodh leo

Tuairisciú le tosnú
i 2021.

Tionóladh 56
cian-crinniú (70%)

N/B

6.4
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Tuairisc feidhmithe
ráthúil a thabhairt
don bhfoireann
bainistíochta.

Athbhreithnithe
leanúnacha a
thabhairt chun críche.
Struchtúr tuairisce a
fhorbairt i 2021

Tuairisc
feidhmithe ráthúil
a thabhairt
don bhfoireann
bainistíochta

Tuairisciú ar sonraí
gutháin agus
cásanna BCC

N/B

Bainistíocht Deaise
BCC ag céim
píolótach
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Tairseach beo i
Meán Fomhair 2021
Leagan Gaeilge beo
i Nollaig 2021

Cuireadh críoch le
Buan-Ordaithe do
na CB i Márta agus
Aibrean 2021
Cuireadh críoch le
Buan-Ordaithe do
na CBS i mBealtaine
2021

N/B

N/B

Tascaire
Feidhmíochta (2020
muna deirtear a
mhalairt)

Tuairisc ar
dhul chun cinn
2021 – Tascairí
Feidhmíochta

Nóta
Comhthéacsúil
Covid 19 má’s
ábhartha)

Córas bainistíochta do
chruinnithe a eagrú

Tuairisciú le tosnú
i 2021.

Ceapadh
sainchomhairleoir i
R4 de 2021

N/B

6.4

Cinntiú go n-úsáidtear TFC chun rianú
a dhéanamh ar
uiríll, agus chun
tacú éifeachtach
a thabhairt do na
comhaltaí tofa.

Forbairt agus
comhtháthú breise
a dhéanamh ar an
gcóras BCC chun uiríll
ó chomhaltaí agus TD
a thaifeadadh agus a
mhonatórú.

Líon na n-uiríll ó na
comhaltaí tofa go
léir a phróiseáltar in
aghaidh na bliana

5,046

5,319

N/B

6.4

Cinntiú go n-úsáidtear TFC chun rianú
a dhéanamh ar
uiríll, agus chun
tacú éifeachtach
a thabhairt do na
comhaltaí tofa.

Forbairt agus
comhtháthú breise
a dhéanamh ar an
gcóras BCC chun uiríll
ó chomhaltaí agus TD
a thaifeadadh agus a
mhonatórú.

Tairseach nua d’uiríll
ó chomhaltaí a
fhorbairt, a thástáil
agus a láinseáil i 2021

Tuairisciú le tosnú
i 2021

Tástáil ar an
dtairseach agus
teagmháil leis an
CCS thar 2021

N/B

6.5

Fás a thabhairt
do feasacht
agus páirtíocht
sa phróiseas
toghcháin.

Clár Beo a fhoilsiú agus
a chothabháil de réir
spriocdhátaí reachtúla.

Líon na dtoghthóirí an
an gClár a foilsíodh
Feabhra 2021

150,679 (clár 2021
– 2022)

150,361 (clár 2022 –
2023)

N/B

6.5

Fás a thabhairt
do feasacht
agus páirtíocht
sa phróiseas
toghcháin.

Réitigh TF a úsáid
chun cruinneas an
chláir a fheabhsú agus
éirchóid á n-úsáid

Le críochnú i 2021

Le tosnú i R2 de
2021

Tástáil rathúil ar
torthaí ar éirchóid
uasdhátaithe
ó tionscadal
CFG-bhunaithe

N/B

6.5

Fás a thabhairt
do feasacht
agus páirtíocht
sa phróiseas
toghcháin.

Gníomharthaí
cumarsáide nua a
fhorbairt le scoileanna agus institiuidí 3ú
leibhéil chun clárú a
chur chun cinn

Teagmháil le scoileanna agus coláistí i R3
de 2021

6.7

Cinntiú go seastar
le eifeachtúlacht,
trédhearcacht
agus freagracht
i monatóireacht,
tuairisciú agus cloí
le riachatanais
reachtúla.

Monatóireacht ar
seachadadh an
Phlean Corporáideach
2020-2024.

Cinntiú go gcuirtear
tuairisciú bliantúil ar
dhul chun cinn isteach
sa Tuairisc Bhliantúil

Tuairisc ar dhul
chun cinn a
chríochnú

Tuairisc ar dhul
chun cinn do 2020
curtha isteach sa
Tuairisc Bhliantúil

N/B

6.7

Cinntiú go seastar
le eifeachtúlacht,
trédhearcacht
agus freagracht
i monatóireacht,
tuairisciú agus cloí
le riachatanais
reachtúla.

Tuairisc Bhliantúil do
2020, tuairisc ar dhul
chun cinn ar an PBSS,
agus tuairisc ar chul
chun cinn ar an Plean
Corparáideach a
fhoilsiú

Faoi 30.06.21

Glactha ag
comhaltaí i
Meitheamh

Glactha ag
comhaltaí ag
cruinniú iomlan na
Comhairle i mBealtaine, agus foilsithe i
Meitheamh

N/B

6.7

Cinntiú go seastar
le eifeachtúlacht,
trédhearcacht
agus freagracht
i monatóireacht,
tuairisciú agus cloí
le riachatanais
reachtúla.

Plean Bliantúil um
Soláthar Seirbhísí a
chríochnú

Faoi 31.03.21

Glactha ag
comhaltaí i Márta

Glactha ag
comhaltaí ag
cruinniú iomlan na
Comhairle i Márta

N/B

Aidhm 2021
Leanúint le h-athbhreithniú agus feabhsú
ar seirbhísí do chruinnithe na Comhairle, trí
TEAMS agus réitigh eile
a fhorbairt le linn 2021

Aidhm 5-bliana
(de réir an Plean
Corparáideach)

Caighdeán
Feidhmíochta

Straitéis Tacaíochta
an Phlean
Corparáidigh
6.4

Cinntiú go n-úsáidtear TFC chun rianú
a dhéanamh ar
uiríll, agus chun
tacú éifeachtach
a thabhairt do na
comhaltaí tofa.

Níor leanadh
ar aghaidh le
teagmháil le
scoileanna agus
coláistí i 2021.

Líon na dteagmháil

Rinneadh teagmháil
le pobail nua i 2021

Bhí srianta
ar chumas
teagmháil a
dhéanamh le
scoileanna agus
coláistí

Beatha; Fás; Ceannaireacht
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Nóta
Comhthéacsúil
Covid 19 má’s
ábhartha)

Tuairisc ar
dhul chun cinn
2021 – Tascairí
Feidhmíochta

Tascaire
Feidhmíochta (2020
muna deirtear a
mhalairt)

Caighdeán
Feidhmíochta

Aidhm 2021
Cinntiú go dtabharfar
Dearbhaithe Eitice
Bliantúla chun críche.

Faoi 28.02.21

95% curtha ar ais
in am.

6.7

Cinntiú go seastar
le eifeachtúlacht,
trédhearcacht
agus freagracht
i monatóireacht,
tuairisciú agus cloí
le riachatanais
reachtúla.

Monatóireacht ar
fheidhmiú an Achta
um Brústocaireacht a
Rialáil 2015.

Maoirseacht
leanúnach chun
faisnéis a choimeád
suas chun dáta

Faisnéis a
cothabháil

Leasú ar fhaisnéis
de réir mar ba ghá

N/B

6.7

Cinntiú go seastar
le eifeachtúlacht,
trédhearcacht
agus freagracht
i monatóireacht,
tuairisciú agus cloí
le riachatanais
reachtúla.

Monatóireacht ar chloí
le Polasaí um Nochtuithe Cosanta.

Tuairisc Bhliantúil faoi
30.06.21

Foilseacháin go
luath i mí Iúil

Foilsíodh 1.07.21

N/B

6.7

Cinntiú go seastar
le eifeachtúlacht,
trédhearcacht
agus freagracht
i monatóireacht,
tuairisciú agus cloí
le riachatanais
reachtúla.

Monatóireacht ar chloí
le na RGCS

Traenáil agus
feasacht faoi RGCS
ar-líne i 2021

Líon foirne a fuair
traenáil

697

N/B

6.7

Cinntiú go seastar
le eifeachtúlacht,
trédhearcacht
agus freagracht
i monatóireacht,
tuairisciú agus cloí
le riachatanais
reachtúla.

Polasaí feidhmíochta ar Alt 40 den
Coasanta Sonraí 2018:
Bainistíocht ar uiríll ó
chomhaltaí tofa

Faisnéisithe feasachta
a sholáthar do do
comhaltaí tofa i 2021

Líon na bhfaisnéisithe

6.7

Cinntiú go seastar
le eifeachtúlacht,
trédhearcacht
agus freagracht
i monatóireacht,
tuairisciú agus cloí
le riachatanais
reachtúla.

Cinntiú go gcloítear
leis an Acht um Saoráil
Faisnéise 2014.

Meán-líon na
laethanta do chinntí
SF(tá riachtanas
reachtúil de 20 lá
oibre).

24 lá

20 lá

N/B

6.7

Cinntiú go seastar
le eifeachtúlacht,
trédhearcacht
agus freagracht
i monatóireacht,
tuairisciú agus cloí
le riachatanais
reachtúla.

Cinntiú go gcloítear
leis an Acht um Saoráil
Faisnéise 2014.

Tuairisciú le tosnú
i 2021

5

N/B

6.7
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Aidhm 5-bliana
(de réir an Plean
Corparáideach)

Straitéis Tacaíochta
an Phlean
Corparáidigh
6.7

Cinntiú go seastar
le eifeachtúlacht,
trédhearcacht
agus freagracht
i monatóireacht,
tuairisciú agus cloí
le riachatanais
reachtúla.

Cinntiú go seastar
le eifeachtúlacht,
trédhearcacht
agus freagracht
i monatóireacht,
tuairisciú agus cloí
le riachatanais
reachtúla.

100% curtha ar ais
i 2021
72.5% de chomhaltaí
agus 82% de bhaill
foirne curtha ar ais
in am.

N/B

Faisnéis tugtha do
5 CB

Creat Seirbhísí Dlí a
eagrú agus a bhainistiú

Traenáil bliantúil SF do
chinnteoirí ar-líne
Líon a fuair traenáil

Comhairleoirí
dlíthiúla a cheapadh
le haghaidh
forfheidhmithe cód ar
fhiacha a bhainistiú
nuair ata críoch le
creataí OSR
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Faisnéis tugtha do
na baill foirne cuí
go léir

N/B

Rinneadh uasdhátú
ar bhainistíocht ar
uiríll ó ionadaithe
poiblí

Cruthaíodh creat
chun fiacha a
bhainistiú
60% de míreanna
ó creat OSR i 2020

Rinneadh méadú
ar seirbhísí
forfheidhmithe cód.
Rinneadh méadú
ar 3 bun-seirbhís
dlíthiula de réir
tearmaí an chreat

N/B

Nóta
Comhthéacsúil
Covid 19 má’s
ábhartha)

Caighdeán
Feidhmíochta

Tuairisc ar
dhul chun cinn
2021 – Tascairí
Feidhmíochta

Tascaire
Feidhmíochta (2020
muna deirtear a
mhalairt)

Aidhm 2021

Aidhm 5-bliana
(de réir an Plean
Corparáideach)

Straitéis Tacaíochta
an Phlean
Corparáidigh
6.7

Cinntiú go seastar
le eifeachtúlacht,
trédhearcacht
agus freagracht
i monatóireacht,
tuairisciú agus cloí
le riachatanais
reachtúla.

Creat seirbhísí dlí a
eagrú agus a bhainistiú

Cásanna a bhainistiú
do seirbhísí dlí ar son
gach rannóg

Cruthaíodh 873
cás

6.7

Cinntiú go seastar
le eifeachtúlacht,
trédhearcacht
agus freagracht
i monatóireacht,
tuairisciú agus cloí
le riachatanais
reachtúla.

Monatóireacht agus
bainistiu a dhéanmah
ar chonarthaí soláthair

Athnuachan nó
soláthar conarthaí
seirbhíse a chinntiú
agus iad dlite, le linn
2021

Ar leanúint

Rinneadh tús /
athnuachan ar 7
gconartha

N/B

6.7

Cinntiú go seastar
le eifeachtúlacht,
trédhearcacht
agus freagracht
i monatóireacht,
tuairisciú agus cloí
le riachatanais
reachtúla.

Athbhreithnithe buiséid
ráithiúla a eagrú

% caiteachais in
aghaidh buiséad
leanúnach

Leanúnach

Athbhreithnithe
ráithiula le rannóga

N/B

6.7

Cinntiú go seastar
le eifeachtúlacht,
trédhearcacht
agus freagracht
i monatóireacht,
tuairisciú agus cloí
le riachatanais
reachtúla.

Tacú le obair an
Choiste Iniúchtha

Líon na gcruinnithe
lena tacaítear in
aghaidh na bliana

4

4

N/B

6.7

Cinntiú go seastar
le eifeachtúlacht,
trédhearcacht
agus freagracht
i monatóireacht,
tuairisciú agus cloí
le riachatanais
reachtúla.

Polasaí bainistíochta
doiciméad a thabhairt
chun críche agus
feidhmiú a chur chun
cinn.

Glacadh an Choiste
um Faisnéis a Bhainistiú le Polasaí maidir
le Bainistiú Taifead le
linn 2021.

R3 de 2021

Cuireadh tús le
obair i R3 de 2021,
agus tá sé ar
leanuint

N/B

6.7

Cinntiú go seastar
le eifeachtúlacht,
trédhearcacht
agus freagracht
i monatóireacht,
tuairisciú agus cloí
le riachatanais
reachtúla.

Ionad Bainistíochta
Taifead a chur chun
cinn.

Críoch a chur le céim
Cuid 8 i bhfeidhmiú
tionscadail don Ionad
Bainistíochta Taifead,
agus tús a chur le
céim 1 den tógáil

R4 de 2021

6.7

Cinntiú go seastar
le eifeachtúlacht,
trédhearcacht
agus freagracht
i monatóireacht,
tuairisciú agus cloí
le riachatanais
reachtúla.

Maoirseacht a
dhéanmah ar
fheidhmiú na fo-dlíthe
alcóil nua

Líon na bhfíneál a
phróiseáladh

6.8

Cinntiú go seastar
le eifeachtúlacht,
trédhearcacht
agus freagracht
i monatóireacht,
tuairisciú agus cloí
le riachatanais
reachtúla.

Maoirseacht a
dhéanamh ar Thascairí
Feidhmíochta 2020 a
thuairisciú do CNMI
taobh istigh de na
spriocdhátaí reachtúla

Faoi 30.04.21

Cruthaíodh 958 cás
Dúnadh 877 Cas

Críochnaíodh Céim 1

N/B

Cuireadh tús le
Céim 2

Cuireadh moill
ar thógáil de
bharr srianta
Covid 19

Tuairisciú le tosnú
i 2021

Íocadh 12 fíneál

N/B

Tuairisciú faoi
30.04.21

Tuairisciú déanta
faoi 30.04.21

N/B

Beatha; Fás; Ceannaireacht
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Caighdeán
Feidhmíochta

Tuairisc ar
dhul chun cinn
2021 – Tascairí
Feidhmíochta

Nóta
Comhthéacsúil
Covid 19 má’s
ábhartha)

Tascaire
Feidhmíochta (2020
muna deirtear a
mhalairt)

Aidhm 2021

Aidhm 5-bliana
(de réir an Plean
Corparáideach)

Straitéis Tacaíochta
an Phlean
Corparáidigh
6.9

Feabhas a chur ar
cainéil cumarsáide
chun faisnéis a
chur ar fáil chun
tacú le seirbhís do
chustaiméirí

Athbhreithniú ar
straitéis cumarsáide

Athbhreithniú le
críochnú le linn 2021

R4 de 2021

Críochnaithe faoi R4
de 2021

N/B

6.9

Feabhas a chur ar
cainéil cumarsáide
chun faisnéis a
chur ar fáil chun
tacú le seirbhís do
chustaiméirí

Monatóireacht a
dhéanamh ar fheidmiú
na Scéime Gaeilge

Méadú sofheicthe ar
úsáid cainéil agus
úirlisí cumarsáide
Ghaeilge

% na bpreasráitis a eisítear go
dá-theangach go
comhuaineach

1.45%

N/B

6.9

Feabhas a chur ar
cainéil cumarsáide
chun faisnéis a
chur ar fáil chun
tacú le seirbhís do
chustaiméirí

Athbhreithniú agus
méadú ar úsáid
Mapalerter agus
córais eile faisnéise do
chustaiméirí TF.

Líon na n-úsáideoiri
cláraithe den gcóras
Mapalerter

1,657

1,791

N/B

6.10

Úsáid na meán
shóisialta agus
úirlisí cumarsáide
eile ag an
gComhairle a
mheadu, agus
feasacht an phobail
a fheabhsú.

Athbhreithniú ar
pholasaí maidir le
meáin shóisialta

Athbhreithníu le críoch
i 2021.

Ar leanúint

Athbhreithniú
críochnaithe

N/B

6.10

Úsáid na meán
shóisialta agus
úirlisí cumarsáide
eile ag an
gComhairle a
mheadu, agus
feasacht an phobail
a fheabhsú.

Méadú a dhéanamh
ar líon na leantóirí ar
cainéil meán shóisialta

Líon carnach na
leantóirí ar cainéil
meán shóisialta uilig
Chomhairle Contae
Chill Dara

49,395 (2019
CNMI)

59,067 (2020 CNMI)

N/B

Leantóirí ar Cainéil
Corparáideacha Chomhairle
Contae Chill Dara
(ag deireadh
2020)

Leantóirí ar Cainéil
Corparáideacha
Chomhairle Contae
Chill Dara (ag
deireadh 2021)

6.10

Úsáid na meán
shóisialta agus
úirlisí cumarsáide
eile ag an
gComhairle a
mheadu, agus
feasacht an phobail
a fheabhsú.

Méadú a dhéanamh
ar líon na leantóirí ar
cainéil meán shóisialta

Líon na leantóirí ar
cainéil corparáideacha meán shóisialta
Chomhairle Contae
Chill Dara

Facebook: 15,081
Twitter: 8,520
Instagram: 1,515
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Facebook: 17,917

N/B

Twitter: 9,431
Instagram: 2,024

6.10

Úsáid na meán
shóisialta agus
úirlisí cumarsáide
eile ag an
gComhairle a
mheadu, agus
feasacht an phobail
a fheabhsú.

Deiseanna cumarsáide
onnghníomhacha a
fhorbairt chun seirbhísí,
tionscadail agus gaiscí
na Comhairle a chur
chun cinn

Méadú ar líon
na bpeasráiteas
onnghníomhacha
agus ábhair ar meáin
shóisialta maidir
le feachtais agus
imeachtaí

Ar leanúint

Meán de 5 preasráiteas eisithe gach
seachtain

N/B

2.5

Teagmháil a
dhéanamh le
pobail agus
comh-oibriú le
chomhpáirtithe
chun an ríocht
poiblí agus
dearadh ár mbáilte
agus sráidbhailte
a fheabhsú, agus
cláir agus tionscadail a thabharfaidh
athbheochan don
eacnamaíocht
áitiúl agus na
cúlcríocha tuaithe a
sholáthar.

Athbhreithniú ar
fo-dhlíthe corrthrádála
chun cloí le rialacháin
nua agus plé leis an
éileamh, atá ag fás, ar
thrádáil lasmuigh sa
ríocht poiblí.

Líon na CB inar
chuireadh tús le
h-athbhreithniú ar
fo-dhlíthe i 2021

Cuireadh tús le
3 acu

Aontaíodh le
dréacht-fodhlíthe le
haghaidh comhairliúcháin poiblí i CB
amháin

N/B
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Tascaire
Feidhmíochta (2020
muna deirtear a
mhalairt)
Le ghlacadh 2021

Nóta
Comhthéacsúil
Covid 19 má’s
ábhartha)

Polasaí maidir
le fo-dhlíthe
corr-thrádála a
ghlacadh ag CBS

Tuairisc ar
dhul chun cinn
2021 – Tascairí
Feidhmíochta

Athbhreithniú ar
fo-dhlíthe corrthrádála
chun cloí le rialacháin
nua agus plé leis an
éileamh, atá ag fás, ar
thrádáil lasmuigh sa
ríocht poiblí.

Caighdeán
Feidhmíochta

Aidhm 2021

Aidhm 5-bliana
(de réir an Plean
Corparáideach)

Straitéis Tacaíochta
an Phlean
Corparáidigh
2.5

Teagmháil a
dhéanamh le
pobail agus
comh-oibriú le
chomhpáirtithe
chun an ríocht
poiblí agus
dearadh ár mbáilte
agus sráidbhailte
a fheabhsú, agus
cláir agus tionscadail a thabharfaidh
athbheochan don
eacnamaíocht
áitiúl agus na
cúlcríocha tuaithe a
sholáthar.

Glactha ag an
Comhairle iomlán i
mBealtaine

N/B

Beatha; Fás; Ceannaireacht
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Acmhainní Daonna
Léirítear sa tábla thíos dul chun cinn agus soláthar seirbhísí i 2021, bunaithe ar na gníomhartha a leagadh
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Cinntiú go leantar
le dea-chleactas
earcaíochta agus
go n-aimsítear
riachtanais
acmhainní daonna na
h-eagraíochta.

Clár Earcaíochta
freagrúil, éifeachtach
agus solúbtha a
bheith i gcrích chun
riachtanais na
h-eagraíochta a
aimsiú

Líon na gcomórtas
a eagraíodh: 27

6.3

Inniúlacht na
h-eagraíochta
chun seirbhísí an
lae inniu agus
sa todhchaí a
sholáthar go
h-éifeachtach a
neartú, trí cultúr
sármhaitheasa traenála
agus foghlama
agus forbartha
leanúnach a
chruthú.

Cinntiú go leantar
le dea-chleactas
earcaíochta agus
go n-aimsítear
riachtanais
acmhainní daonna na
h-eagraíochta.

Clár Earcaíochta
freagrúil, éifeachtach
agus solúbtha a
bheith i gcrích chun
riachtanais na
h-eagraíochta a
aimsiú

6.3

Inniúlacht na
h-eagraíochta
chun seirbhísí an
lae inniu agus
sa todhchaí a
sholáthar go
h-éifeachtach a
neartú, trí cultúr
sármhaitheasa traenála
agus foghlama
agus forbartha
leanúnach a
chruthú.

Cinntiú go leantar
le dea-chleactas
earcaíochta agus
go n-aimsítear
riachtanais
acmhainní daonna na
h-eagraíochta.

Clár Earcaíochta
freagrúil, éifeachtach
agus solúbtha a
bheith i gcrích chun
riachtanais na
h-eagraíochta a
aimsiú

6.3

Inniúlacht na
h-eagraíochta
chun seirbhísí an
lae inniu agus
sa todhchaí a
sholáthar go
h-éifeachtach a
neartú, trí cultúr
sármhaitheasa traenála
agus foghlama
agus forbartha
leanúnach a
chruthú.

Polasaithe agus
nósanna imeachta
maidir le cian-obair a
bheachtú i gcomairliúcháin le geallsealbhóirí eile (i.e. Foireann
Sláinte agus Sábháilteachta, Fireann TF)
agus aird a thabhairt
do riachtanais an
rialtais agus comhairle
ón GBRÁ

Rinneadh polasaithe
agus nósanna
imeachta maidir
le cian-obair a
athbhreithniú agus
a uasdhátú de réir
riachtanais an rialtais
agus comhairle ón
GBRÁ
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Nóta
Comhthéacsúil
Covid 19 má’s
ábhartha)

6.3

Inniúlacht na
h-eagraíochta
chun seirbhísí an
lae inniu agus
sa todhchaí a
sholáthar go
h-éifeachtach a
neartú, trí cultúr
sármhaitheasa traenála
agus foghlama
agus forbartha
leanúnach a
chruthú.

Tuairisc ar
dhul chun cinn
2021 – Tascairí
Feidhmíochta

Caighdeán
Feidhmíochta

Tascaire
Feidhmíochta (2020
muna deirtear a
mhalairt)

Aidhm 2021

Aidhm 5-bliana
(de réir an Plean
Corparáideach)

Straitéis Tacaíochta
an Phlean
Corparáidigh

amach i bPlean Bliantúil um Soláthar Seirbhíse 2021:

Líon na gcomórtas a
eagraíodh: 30
Painéil nua a
eagraíodh (líon
na bhfeachtas il-phainéil a
chríochnaíodh): 45

N/B

An líon a d’imigh:
51

An líon a d’imigh: 95

N/B

An líon a tháinig
isteach: 85

An líon a tháinig
isteach: 92

N/B

Meán de 33.47%
den bhforeann ag
freastal ar oifigí
52% den bhfoireann ag obair go
cianda

Meán de 66.53% den
bhfoireann ag obair
go cianda, le saoire
bhliantúil, saoire
bhreoiteachta etc.
san áireamh

Rinneadh
oiriúniú ar
leibhéil freastail
sna h-oifigí
mar ba ghá de
réir comhairle
sláinte poiblí

Plean Traenála agus
Forbartha 2021 a
fheidhmiú

- Tacú le bainistíocht
agus cumas
ceannaireachta
san eagraíocht trí
meantóireacht agus
acmhainní a fhorbairt

Meán-líon na
laethana traenála
do gach ball
foirne: 1.95

Meán-líon na
laethana traenála
do gach ball foirne:
3.8

Líon na gcúrsaí
traenála /
seimineáir a
sholáthraíodh: 319

Líon na gcúrsaí
traenála /
seimineáir a
sholáthraíodh: 327

Nóta
Comhthéacsúil
Covid 19 má’s
ábhartha)

Tuairisc ar
dhul chun cinn
2021 – Tascairí
Feidhmíochta

- Tacú le baill foirne
proifisiúnta chun
creidiúnú a fháil agus a
choimeád

Tascaire
Feidhmíochta (2020
muna deirtear a
mhalairt)

Caighdeán
Feidhmíochta

Aidhm 2021

Aidhm 5-bliana
(de réir an Plean
Corparáideach)

Straitéis Tacaíochta
an Phlean
Corparáidigh
6.3

Inniúlacht na
h-eagraíochta
chun seirbhísí an
lae inniu agus
sa todhchaí a
sholáthar go
h-éifeachtach a
neartú, trí cultúr
sármhaitheasa traenála
agus foghlama
agus forbartha
leanúnach a
chruthú.

Cultúr foghlama agus
forbairt leanúnach
a chruthú trí an
clár traenála agus
forbartha foirne do
2021 a fheidhmiú, lena
n-áirítear:

N/B

6.3

Inniúlacht na
h-eagraíochta
chun seirbhísí an
lae inniu agus
sa todhchaí a
sholáthar go
h-éifeachtach a
neartú, trí cultúr
sármhaitheasa traenála
agus foghlama
agus forbartha
leanúnach a
chruthú.

Ár mbainisteoirí agus
stiúrthóirí a chumasú
trí tacaíocht agus
meantóireacht a
thabhairt don CBFF
agus leanúint leis an
creat inniúlachta a
fheidhmiú

Cinntiú go
bhfeidhmítear CBFF
(i.e. Pleananna Foirne
agus PFP críochnaithe,
agus athbhreithniú
déanta orthu)

Pleananna
Foirne agus PFP
in áit, nasctha
le aidhmeanna sa Phlean
Corparáideach

Pleananna
Foirne agus PFP
in áit, nasctha le
aidhmeanna sa
Phlean Corparáideach

N/B

6.3

Inniúlacht na
h-eagraíochta
chun seirbhísí an
lae inniu agus
sa todhchaí a
sholáthar go
h-éifeachtach a
neartú, trí cultúr
sármhaitheasa traenála
agus foghlama
agus forbartha
leanúnach a
chruthú.

Cinntiú go dtabharfar tacaíocht do
bhainistíocht agus
baill foirne chun go
mbeidh an eagraíocht
san áit is fearr chun
teacht ar ualaigh oibre
reatha, spriocdhátaí,
bainistíocht athruithe
agus dúshláin sa
todhchaí i dtimpeallacht oibre slán agus
sábháilte

Clár Tacaíochta
Foirne a sholáthar.
Tacaíochtai breise de
réir mar is ghá.

Cur chun cinn,
agus tacaíocht
bheith ar fáil,
de réir mar a
theastaíonn ón
bhfoireann

Cur chun cinn, agus
tacaíocht bheith
ar fáil, de réir mar
a theastaíonn ón
bhfoireann

N/B

6.3

Inniúlacht na
h-eagraíochta
chun seirbhísí an
lae inniu agus
sa todhchaí a
sholáthar go
h-éifeachtach a
neartú, trí cultúr
sármhaitheasa traenála
agus foghlama
agus forbartha
leanúnach a
chruthú.

Teagmháil leanúnach
agus cruinnithe rialta
le na ceardchumainn
uile agus le príomh-ionadaithe oibrithe

Caidreamh
dearfach foirne
agus cruinnithe
rialta le ceardchumainn uile agus
príomh-ionadaithe oibrithe

Caidreamh
dearfach foirne
agus cruinnithe
rialta le ceardchumainn uile agus
príomh-ionadaithe
oibrithe

N/B

Leanúint le caidreamh
agus teagmháil
foirne dearfach agus
caidreamh tionsclaíoch maith a chur
chun cinn.
Leanúint le comhairliúcháin agus teaghmhail le príomh-ionadaithe oibrithe

Beatha; Fás; Ceannaireacht
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Airgeadas
Léirítear sa tábla thíos dul chun cinn agus soláthar seirbhísí i 2021, bunaithe ar na gníomhartha a leagadh
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Tuairisc ar
dhul chun cinn
2021 – Tascairí
Feidhmíochta

Nóta
Comhthéacsúil
Covid 19 má’s
ábhartha)

Tuairisciú le tosnú
i 2022

N/B

Leanúint le rátaí bhailiúcháin a choimeád,
agus, má’s féidir, iad a
mhéadú

Ráta Bailiúcháin do
Ratáí

70% (Dá gcuirfeá
san áireamh mar
airgead tirim
bailithe tarscaoileadh Covid,
bheadh figiúir de
80% i gceist)

82% (Dá gcuirfeá
san áireamh mar
airgead tirim
bailithe tarscaoileadh Covid, bheadh
figiúir de 86% i
gceist)

N/B

Cinntiú go bhfuil
Cuntas Ioncaim
an Comhairle
comhard-aithe sa
mheán-tearma.

Leanúint le rátaí bhailiúcháin a choimeád,
agus, má’s féidir, iad a
mhéadú

Ráta Bailiúcháin
do chíosa agus
blianachtaí

92%

93%

N/B

6.7

Cinntiú go bhfuil
Cuntas Ioncaim
an Comhairle
comhard-aithe sa
mheán-tearma.

Leanúint le rátaí bhailiúcháin a choimeád,
agus, má’s féidir, iad a
mhéadú

Ráta Bailiúchain
d’íasachtaí tithíochta

62%

69%

N/B

6.7

Cinntiú go bhfuil
Cuntas Ioncaim
an Comhairle
comhard-aithe sa
mheán-tearma.

Ráiteas Airgeadais
Bliantúil le chur chuig a
RTPRÁ taobh istigh den
amfráma reachtúil

Ráiteas Airgeadais
Bliantúil

Gach bliain i
Márta

Gach bliain i Márta

N/B

6.7

Cinntiú go bhfuil
Cuntas Ioncaim
an Comhairle
comhard-aithe sa
mheán-tearma.

Ráiteas Airgeadais
Bliantúil le chur chuig a
RTPRÁ taobh istigh den
amfráma reachtúil

Caiteachas Ioncaim in
aghaidh an duine.

€978.21

€858.78

N/B

1.3

Cumas na foirne i
gcleachtaí Soláthair
Glas a fheabhsú.

An Rannóg Solathair
bheith i dteagmháil
leis an bhFoireann
um Ghníomhú ar son
na h-Aeráide chun
feasacht foirne maidir
le roghanna Soláthair
Glas a mhéadú

6.7

Cinntiú go bhfuil
Cuntas Ioncaim
an Comhairle
comhard-aithe sa
mheán-tearma.

6.7

Caighdeán
Feidhmíochta

Tuairisciú le tosnú
i 2021

Aidhm 2021

Lion na mball foirne
bainteacha a rinne
freastal ar cruinnithe
faisnéise / traenáil
maidir le Soláthar
Glas.

Aidhm 5-bliana
(de réir an Plean
Corparáideach)

Tascaire
Feidhmíochta (2020
muna deirtear a
mhalairt)

Straitéis Tacaíochta
an Phlean
Corparáidigh

amach i bPlean Bliantúil um Soláthar Seirbhíse 2021:
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Córais Faisnéise
Léirítear sa tábla thíos dul chun cinn agus soláthar seirbhísí i 2021, bunaithe ar na gníomhartha a leagadh

6.4

6.4

Traenáil slándála TF
don bhfoireann a
eagrú

Freastal de 95%

Freastal de 92%

N/B

Tacú le feidhmeannais Chomhairle
Contae Chill Dara
trí réitigh nuálacha
TFC

Cibear-Slándail:
Córais agus teicneolaíochtaí a fheidhmiú
chun socmhainní na
Comhairle a chosaint,
agus cláir traenála
leanúnacha a eagrú
chun feasacht a
thabhairt do bhaill
foirne maidir le
dáinséirí cibear-cóir

Polasaí ar phasfhocal
TF a athrú

Tugtha don
bhfoireann go léir

Tugtha don bhfoireann go léir

N/B

Tacú le feidhmeannais Chomhairle
Contae Chill Dara
trí réitigh nuálacha
TFC

Cibear-Slándail:
Córais agus teicneolaíochtaí a fheidhmiú
chun socmhainní na
Comhairle a chosaint,
agus cláir traenála
leanúnacha a eagrú
chun feasacht a
thabhairt do bhaill
foirne maidir le
dáinséirí cibear-cóir

Tríú páirtí a eagrú
chun an dara
measúnu riosca a
fheidhmiú

Críoch faoi R3 de
2021

Críoch faoi R4 de
2021

N/B

Tacú le feidhmeannais Chomhairle
Contae Chill Dara
trí réitigh nuálacha
TFC

Seirbhísi don Phobal:
an suiomh gréasáin
pobal-dírithe nua a
fheabhsú le haghaidh
teagmhála poiblí leis
an gComhairle, lena
n-áirítear uasdhátú
ar suíomh gréasáin
na leabharlainne,
tairseach do shaoránaigh nua agus do
chomhaltaí, agus CFG.

Áiseanna slándála a
mheadú

Suiomh a chur ar
ardán nua

Suiomh a chur
ar ardán nua le
friothálaí le críochnú
i R1 de 2022

N/B

Tacú le feidhmeannais Chomhairle
Contae Chill Dara
trí réitigh nuálacha
TFC

Seirbhísi don Phobal:
an suiomh gréasáin
pobal-dírithe nua a
fheabhsú le haghaidh
teagmháil poiblí leis
an gComhairle, lena
n-áirítear uasdhátú
ar suíomh gréasáin
na leabharlainne,
tairseach do shaoránaigh nua agus do
chomhaltaí, agus CFG.

Caighdeán
Feidhmíochta

Tacú le feidhmeannais Chomhairle
Contae Chill Dara
trí réitigh nuálacha
TFC

Aidhm 2021

Nóta
Comhthéacsúil
Covid 19 má’s
ábhartha)

6.4

Tuairisc ar
dhul chun cinn
2021 – Tascairí
Feidhmíochta

6.4

Tascaire
Feidhmíochta (2020
muna deirtear a
mhalairt)

6.4

Cibear-Slándail:
Córais agus teicneolaíochtaí a fheidhmiú
chun socmhainní na
Comhairle a chosaint,
agus cláir traenála
leanúnacha a eagrú
chun feasacht a
thabhairt do bhaill
foirne maidir le
dáinséirí cibear-cóir

Aidhm 5-bliana
(de réir an Plean
Corparáideach)

Straitéis Tacaíochta
an Phlean
Corparáidigh

amach i bPlean Bliantúil um Soláthar Seirbhíse 2021:

Tacú le Scéim na
Gaeilge a sholáthar

Seirbhísí nua
ar-line i nGaeilge
a rolladh amach

Áis nua dá-theangach do cheisteanna pleanála curtha i
bhfeidhm

N/B

Tairseach dá-theangach don phobal
curtha i bhfeidhm

Beatha; Fás; Ceannaireacht
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Tuairisc ar
dhul chun cinn
2021 – Tascairí
Feidhmíochta

Nóta
Comhthéacsúil
Covid 19 má’s
ábhartha)

Tascaire
Feidhmíochta (2020
muna deirtear a
mhalairt)

Rolladh amach
suíomhanna nua i
R3 de 2021 agus R1
de 2022

N/B

Tacú le feidhmeannais Chomhairle
Contae Chill Dara
trí réitigh nuálacha
TFC

Seirbhísi don Phobal:
an suiomh gréasáin
pobal-dírithe nua a
fheabhsú le haghaidh
teagmhála poiblí leis
an gComhairle, lena
n-áirítear uasdhátú
ar suíomh gréasáin
na leabharlainne,
tairseach do shaoránaigh nua agus do
chomhaltaí, agus CFG.

Áiseanna rochtana a
fheabhsú

Beart leanúnach
chun rochtain a
fheabhsú

Fuarthas scór
rochtana de 62%
(Silktide)

N/B

Tacú le feidhmeannais Chomhairle
Contae Chill Dara
trí réitigh nuálacha
TFC

Seirbhísi don Phobal:
an suiomh gréasáin
pobal-dírithe nua a
fheabhsú le haghaidh
teagmháil poiblí leis
an gComhairle, lena
n-áirítear uasdhátú
ar suíomh gréasáin
na leabharlainne,
tairseach do shaoránaigh nua agus do
chomhaltaí, agus CFG.

Leanúint le tacair
sonraí oscailte a
sheoladh chuid data.
gov.ie agus iniúchadh
de na tacair sonraí
oscailte go léir
san eagraíocht a
chríochnú

Leanúint le tacair
sonraí oscailte a
sheoladh chuid
data.gov.ie agus
iniúchadh de
na tacair sonraí
oscailte go léir
san eagraíocht a
chríochnú

Tar éis reachtaíocht
nua maidir le sonraí
oscailte i mí iúil 2021
bhí orainn fanacht
go dtí go mbeadh
creat teicniúil nua
ar fáil ón OSR chun
seirbhísí a tharraingt
anuas; tharla seo i
mí Eanair 2022 agus
anois táimíd in áit
chun a próiseas seo
a thosnú.

N/A

6.4

Tacú le feidhmeannais Chomhairle
Contae Chill Dara
trí réitigh nuálacha
TFC

Seirbhísi don Phobal:
an suiomh gréasáin
pobal-dírithe nua a
fheabhsú le haghaidh
teagmhála poiblí leis
an gComhairle, lena
n-áirítear uasdhátú
ar suíomh gréasáin
na leabharlainne,
tairseach do shaoránaigh nua agus do
chomhaltaí, agus CFG.

Tosnú le reiteach nua
BCC, lena n-áireofar
tairseach pobail nua,
a eagrú i R2 de 2021

Lán-eagrú de
reiteach nua BCC,
lena n-áireofar
tairseach pobail
nua, i R2 de 2021

Lán-eagrú de BCC i
R2 de 2021

N/B

6.4

Tacú le feidhmeannais Chomhairle
Contae Chill Dara
trí réitigh nuálacha
TFC

Tacaíocht teicniúil:
Leanadh le tacaíocht
teicniúil éifeachtach
a chur ar fáil do
chomhaltaí tofa agus
do bhaill foirne ar shlí
cost-éifeachtach agus
éifeachtúil.

Uasghrádú ar
ghléasanna Windows
7 go leir go Windows 10

99% de
ghléasanna
Windows 7
uasghrádaithe
go Windows 10: R3
de 2021

100% de ghléasanna
Windows 7 bainte
amach: R3 de 2021

N/B

6.4

Tacú le feidhmeannais Chomhairle
Contae Chill Dara
trí réitigh nuálacha
TFC

Tacaíocht teicniúil:
Leanadh le tacaíocht
teicniúil éifeachtach
a chur ar fáil do
chomhaltaí tofa agus
do bhaill foirne ar shlí
cost-éifeachtach agus
éifeachtúil.

Lán-eagrú de TEAMS
Windows 365

TEAMS ar fáil don
bhfoireann go léir

TEAMS ar fáil don
bhfoireann go léir

N/B

6.4

Tacú le feidhmeannais Chomhairle
Contae Chill Dara
trí réitigh nuálacha
TFC

Leanúint le tacú le
cian-obair

Leanuint le réitigh
a thacaíonn le
cian-obair a eagrú

Ríomhairí glúine
a chur ar fail do
bhaill foirne ag
cian-obair

620 ríomhaire glúine
curtha ar fáil do
bhaill foirne

N/B

6.4

6.4

Caighdeán
Feidhmíochta

Uasghrádú ar
suíomhanna
don Leabharlann agus don
Comhpháirtíocht
Spóirt

Aidhm 2021

Tacú na suíomhanna nua don
Leabharlann agus
don Comhpháirtíocht
Spóirt

6.4
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Aidhm 5-bliana
(de réir an Plean
Corparáideach)

Straitéis Tacaíochta
an Phlean
Corparáidigh

Tacú le feidhmeannais Chomhairle
Contae Chill Dara
trí réitigh nuálacha
TFC

Seirbhísi don Phobal:
an suiomh gréasáin
pobal-dírithe nua a
fheabhsú le haghaidh
teagmhála poiblí leis
an gComhairle, lena
n-áirítear uasdhátú
ar suíomh gréasáin
na leabharlainne,
tairseach do shaoránaigh nua agus do
chomhaltaí, agus CFG.
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Tascaire
Feidhmíochta (2020
muna deirtear a
mhalairt)

Tuairisc ar
dhul chun cinn
2021 – Tascairí
Feidhmíochta

Nóta
Comhthéacsúil
Covid 19 má’s
ábhartha)

Leanuint le réitigh
a thacaíonn le
cian-obair a eagrú

Síniú leictreonach
a chumasú trí
Docusign

Rolladh Docusign
amach thar na
h-eagraíochta

N/B

6.4

Tacú le feidhmeannais Chomhairle
Contae Chill Dara
trí réitigh nuálacha
TFC

Leanúint le tacú le
cian-obair

Leanuint le réitigh
a thacaíonn le
cian-obair a eagrú

Formeacha
ar-líne a fhorbairt
agus Submit.com
á úsáid

Submit.com curtha
ar fáil don Rannóg
Pobail, OFÁ agus AD

N/B

6.4

Tacú le feidhmeannais Chomhairle
Contae Chill Dara
trí réitigh nuálacha
TFC

Leanúint le tacú le
cian-obair

Leanuint le réitigh
a thacaíonn le
cian-obair a eagrú

Úsáid Microsoft
TEAMs a leathnu

Tá TEAMS ar
fail do gach
úsáideoir. Úsáid
méadaithe thar na
h-eagraíochta

N/B

6.4

Tacú le feidhmeannais Chomhairle
Contae Chill Dara
trí réitigh nuálacha
TFC

Oibriú le GBRA agus
le Comhairlí Contae
Fhine Gall agus
Chorcaigh ar leagan
píolótach den aip
vótala

N/B

6.4

Tacú le feidhmeannais Chomhairle
Contae Chill Dara
trí réitigh nuálacha
TFC

Leanuint le réitigh
a thacaíonn le
cian-obair a eagrú

Córas guthain
Chomhairle
Contae Chill Dar
a leathnú go
cian-oibrithe,
agua Alcatel
Raindow á úsaíd
trí TEAMS

180 baill foirne
eagraithe anois
chun Rainbow a
úsáid

N/B

Réiteach nua athléimneach LLS a imlonnú

Na freastalaithe
fisiciúla go leir
a athlonnú go
timpeallacht
fiorúlaithe, agus
iad a óstáíl ar
thimpeallacht
athléimneach LLS,
le réiteach cúltaca
comhtháite, agus
cumas chun
cúltaca a leathnú
don néal: R2 de
2021.

Lán-athlonnú na
bhfreastalaithe i R2
de 2021

N/B

Deiseanna a
aimsiú chun
catalóg sonraí a
chruthú, tús a chur
le sonraí a rangú
agus polasaithr
maidir le sonraí
a choimeád a
fheidhmiú, trí
sonraí a athlonnú
ón áitreabh go dtí
an néal.

Tar éis reachtaíocht
nua maidir le sonraí
oscailte i mí iúil 2021
bhí orainn fanacht
go dtí go mbeadh
creat teicniúil nua
ar fáil ón OSR chun
seirbhísí a tharraingt
anuas.

6.4

6.4

Tacú le feidhmeannais Chomhairle
Contae Chill Dara
trí réitigh nuálacha
TFC

Tacú le feidhmeannais Chomhairle
Contae Chill Dara
trí réitigh nuálacha
TFC

Aidhm 2021
Leanúint le tacú le
cian-obair

Aidhm 5-bliana
(de réir an Plean
Corparáideach)

Caighdeán
Feidhmíochta

Straitéis Tacaíochta
an Phlean
Corparáidigh
6.4

Tacú le feidhmeannais Chomhairle
Contae Chill Dara
trí réitigh nuálacha
TFC

Tacú le aip foirne
nua a eagrú
Leanúint le tacú le
cian-obair

Leanúint le tacú le
cian-obair

Bainistíocht Sonraí:
Córais athléimneacha a sheachadadh
a chabhróidh leis an
eagraíocht chun sonraí
a stóráil, a bhsinistiú
agus a phróiseail i slí
comhlíontach agus
éifeachtach.

Bainistíocht Sonraí:
Córais athléimneacha a sheachadadh
a chabhróidh leis an
eagraíocht chun sonraí
a stóráil, a bhainistiú
agus a phróiseail i slí
comhlíontach agus
éifeachtach.

Leanuint le réitigh
a thacaíonn le
cian-obair a eagrú

Rialachas Sonraí

Feidhmiúlacht
vótála do
chruinnithe na
Comhairle a
thógáil trí TEAMS

Tús a chur leis an
tionscadal i 2021

N/B

Próiseas le tosnú i
mí Eanair 2022

Beatha; Fás; Ceannaireacht
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Seirbhís Leabharlainne agus Ealaíon
Léirítear sa tábla thíos dul chun cinn agus soláthar seirbhísí i 2021, bunaithe ar na gníomhartha a leagadh

Tuairisc ar
dhul chun cinn
2021 – Tascairí
Feidhmíochta

15 ionad seirbhíse

15 ionad seirbhíse

Ballraíocht Gníomhach

23,342

15,698

Laghdú in
úsáid agus
ballraíovcht
leabharlainne
de bharr srianta.

Polasaí Leabharlainne
Poiblí Náisiúnta a
fheidhmiú

Líon na n-eisiúintí in
aghaidh an duine den
dhaonra

3.6

1.04

Bhí laghdú ar
eisiúintí leabharlainne de bharr
srianta Covid 19

Polasaí Leabharlainne
Poiblí Náisiúnta a
fheidhmiú

Líon na gcuairteanna
do leabharlanna in
aghaidh an duine den
dhaonra

1.025

0.531

Srianta sláinte
poiblí ar
imeachtai
pearsanta

Seirbhís Leabharlainne a sheachadadh a dhéanann
freastal ar riachtanais faisnéise,
foghlama, áineasa
agus cultúrtha an
phobail.

Tacú le feidhmiú ar na
Straitéiseacha Ealáion,
Oidhreachta agus
Leabharlainne.

Meán-uaireanta
oscailte seachtainiúil

4.6

Seirbhís Leabharlainne a sheachadadh a dhéanann
freastal ar riachtanais faisnéise,
foghlama, áineasa
agus cultúrtha an
phobail.

‘Ath-Shlánaigh, AthDhírigh, Ath-Fhuinnmhigh: Plean
Forbartha Eatramhach
Seirbhíse Leabharlainne 2020-2022’ a
fheidhmiú

4.6

Seirbhís Leabharlainne a sheachadadh a dhéanann
freastal ar riachtanais faisnéise,
foghlama, áineasa
agus cultúrtha an
phobail.

4.6

Seirbhís Leabharlainne a sheachadadh a dhéanann
freastal ar riachtanais faisnéise,
foghlama, áineasa
agus cultúrtha an
phobail.

4.6

4.6

Seirbhís Leabharlainne a sheachadadh a dhéanann
freastal ar riachtanais faisnéise,
foghlama, áineasa
agus cultúrtha an
phobail.

Tairiscint don bhfoireann dearadh-bhunaithe chun
Leabharlann agus Áis
Cartlanna Chontae
Chill Dara a chur chun
cinn mar chuid den
phróiseas iarratais ar
Dheontas Uirbeach.

Nóta
Comhthéacsúil
Covid 19 má’s
ábhartha)

Tascaire
Feidhmíochta (2020
muna deirtear a
mhalairt)

481 uair seirbhís
leabharlainne sa
tseachtain

Caighdeán
Feidhmíochta

481 uair seirbhís
leabharlainne sa
tseachtain

Aidhm 2021

Aidhm 5-bliana
(de réir an Plean
Corparáideach)

Straitéis Tacaíochta
an Phlean
Corparáidigh

amach i bPlean Bliantúil um Soláthar Seirbhíse 2021:

Tréimhsí dúnta
de bharr srianta
sláinte poibli
thar 2021

Ceapadh Metropolitan Workshop mar
Cheannasaí ar an
bhFoireann Deartha
i Meán Fomhair 2021
Stáideas an tionscadail

Foireann deartha
le cheapadh i 2021

Pleanáil Cuid 8 le
criochnú i 2022

N/B

Iarratas CAFU ar
maoiniú Chatagóir 1
Tairiscint tógála le
críochnú i 2022

4.6
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Seirbhís Leabharlainne a sheachadadh a dhéanann
freastal ar riachtanais faisnéise,
foghlama, áineasa
agus cultúrtha an
phobail.

Dul ar aghaidh le
tionscadal chaipitil
Leabharlainne agus
Ionaid Cultúrtha An
Náis go críoch

Stáideas an tionscadail
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Le sholáthar taobh
istigh d’amfráma
an tionscadail

Ag súil le h-oscailt
faoi Fomhair 2022

Suíomh tógála
dúnta ar feadh
5 mí

Tuairisc ar
dhul chun cinn
2021 – Tascairí
Feidhmíochta

Nóta
Comhthéacsúil
Covid 19 má’s
ábhartha)

Tascaire
Feidhmíochta (2020
muna deirtear a
mhalairt)

Stáideas an tionscadail

Le sholáthar taobh
istigh d’amfráma
an tionscadail

Oibreacha
Feabhsacháin
críochnaithe, agus
an cnuasach agus
an seirbhís athlonnaithe ar bhonn
sealadach go
Modus i gCill Dara

N/B

Freagairt do thorthaí
na Tairiscintí Náisiunta
CBL

Stáideas an tionscadail

Le sholáthar taobh
istigh d’amfráma
an tionscadail

An seirbhís ‘Mo
Leabharlann Oscailte’
a eagrú i mBaile Átha Í
agus ins na tionscadail
chaipitil nua

Stáideas an tionscadail

Le feidhmiu i 2021

Caighdeán
Feidhmíochta

N/B

Aidhm 2021

Aidhm 5-bliana
(de réir an Plean
Corparáideach)

Straitéis Tacaíochta
an Phlean
Corparáidigh

Le sholáthar taobh
istigh d’amfráma
an tionscadail

Ceapadh Deaton
Lysaght mar
Cheannasaí ar an
bhFoireann Deartha;
ag dul ar aghaidh
i dtreo Cuid 8 agus
tairiscint tógála i
2022

4.6

Seirbhís Leabharlainne a sheachadadh a dhéanann
freastal ar riachtanais faisnéise,
foghlama, áineasa
agus cultúrtha an
phobail.

Dul ar aghaidh lee
tionscadal chaipitil
Leabharlainne
Claonadh, go céim
deartha, pleanála Cuid
8, agus tógala

4.6

Seirbhís Leabharlainne a sheachadadh a dhéanann
freastal ar riachtanais faisnéise,
foghlama, áineasa
agus cultúrtha an
phobail.

Dul ar aghaidh le
oibreacha feabhsaithe
chun an bhfoirgneamh Stáidéir Áitiúla a
chaomhnú. I Céim 1
beidh stoc, cnuasaigh
agus an fhoireann a
athlonnú ar bhonn
sealadach, chun na
cnuasaigh a ullmhu,
catalógú agus digitiú

4.6

Seirbhís Leabharlainne a sheachadadh a dhéanann
freastal ar riachtanais faisnéise,
foghlama, áineasa
agus cultúrtha an
phobail.

4.6

Seirbhís Leabharlainne a sheachadadh a dhéanann
freastal ar riachtanais faisnéise,
foghlama, áineasa
agus cultúrtha an
phobail.

4.6

Seirbhís Leabharlainne a sheachadadh a dhéanann
freastal ar riachtanais faisnéise,
foghlama, áineasa
agus cultúrtha an
phobail.

Leanúint le seirbhísí
ar-líne / 24-uaire agus
nuálaióchta teicniúla
a fhorbairt agus a
mheadú

Líon na seisiúin WiFi
agus Ríomhairí Poiblí

4.6

Seirbhís Leabharlainne a sheachadadh a dhéanann
freastal ar riachtanais faisnéise,
foghlama, áineasa
agus cultúrtha an
phobail.

Leanúint le seirbhísí
ar-líne / 24-uaire agus
nuálaióchta teicniúla
a fhorbairt agus a
mheadú

Líon na n-úsáid de
seirbhísi ar -líne

77,060

308,775

Tharla bogadh
go seirbhísi
ar-líne le linn
2021 de bharr
Covid 19.

4.6

Seirbhís Leabharlainne a sheachadadh a dhéanann
freastal ar riachtanais faisnéise,
foghlama, áineasa
agus cultúrtha an
phobail.

Ath-fhorbairt a
dhéanamh ar suíomh
gréasáin Seirbhíse
Leabharlainne Chill
Dara

Stáideas an tionscadail

Tionscadal
críochnaithe i 2021

Críochnaithe

N/B

4.6

Seirbhís Leabharlainne a sheachadadh a dhéanann
freastal ar riachtanais faisnéise,
foghlama, áineasa
agus cultúrtha an
phobail.

Clár leanúnach
forbartha a sholáthar
do bhaill foirne
leabharlainne,
eagraithe taobh istigh
den gcreat CBFF

Líon na gcúrsaí
traenála críochnaithe
ag baill foirne
leabharlainne agus
ealaíon

Gach ball foirne
leabharlainne
le freastal ar 2
seisiún traenála ar
a laghad i 2021

Bainte amach

N/B

Stáideas an tionscadail

Plean feidhmithe
agus traenála
Spydus idir láimhe

Le feidhmiú i 2022

Úsáid Ríomhairí:
1884
90,623

N/B

Le crioch faoi
Aibreán 2022

Úsáid WiFi: 8452
Iomlan: 10,336

Moillithe de
bharr Srianta
Covid 19

Dúnadh
leabharlanna
poibli na tíre de
bharr Covid 19,
agus nuair a
osclaíodh iad
ní raibh úsáid
ríomhairí ná
suíochánra ar
fáil thar 20221

Beatha; Fás; Ceannaireacht
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Nóta
Comhthéacsúil
Covid 19 má’s
ábhartha)

Tuairisc ar
dhul chun cinn
2021 – Tascairí
Feidhmíochta

Tascaire
Feidhmíochta (2020
muna deirtear a
mhalairt)

Caighdeán
Feidhmíochta

Aidhm 2021

Aidhm 5-bliana
(de réir an Plean
Corparáideach)

Straitéis Tacaíochta
an Phlean
Corparáidigh

Leantóirí ar Cainéil
Seirbhísé na
Leabharlainne 2021
Twitter: 3,655
Instagram: 2,034

4.6

Seirbhís Leabharlainne a sheachadadh a dhéanann
freastal ar riachtanais faisnéise,
foghlama, áineasa
agus cultúrtha an
phobail.

Facebook: 6,683
Plean Ghníomhaithe
Margaíochta 2021

Líon na leantóirí meáin
shóisialta thar na
h-ardáin go léir

Facebook: 4,259

Blog: 59 leantóir
(5,283 cuairteoir)

Twitter: 2,807
Leantóirí ar Cainéil
Deich mBliana na
gCuimhneachán

De bharr Covid
19 bhí méadú
tharr na meáin
shóisialta
do Seirbhís
na Leabharlainne agus
Deich mBliana
na gCuimhneachán

Twitter: 655
Facebook: 1255
Youtube: 123
Seirbhís Leabharlainne a sheachadadh a dhéanann
freastal ar riachtanais faisnéise,
foghlama, áineasa
agus cultúrtha an
phobail.

Clár Feasachta Pobail
Traenála Digiteach a
fheidhmiú

4.6

Seirbhís Leabharlainne a sheachadadh a dhéanann
freastal ar riachtanais faisnéise,
foghlama, áineasa
agus cultúrtha an
phobail.

Polasaí Forbartha
Cnuasach Chill Dara
a fheidhmiú agus
leanúint le infheistiú in
ábhar léitheoireachta
fóillíochta den scóth
agus cnuasaigh
tacaíochta don
oideachas

4.6

Seirbhís Leabharlainne a sheachadadh a dhéanann
freastal ar riachtanais faisnéise,
foghlama, áineasa
agus cultúrtha an
phobail.

4.6
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Clár Feasachta
Oideachais ar Aeráid
agus Caomhnú
Fuinnimh

Líon na n-imeachtaí
Líon na rannpháirithe

Buiséad leabhar

Líon na n-imeachtaí
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Clár píolótach
críochnaithe agus
rollta amach do
na brainsí go léir
i 2021

An buiséad
leabhar a
chaitheamh faoi
deireadh R4

40 imeacht i 2020

6 léiríu gréasáin
ar-line r-Seirbhíse
162 rannpháirtí

Bogadh an clár
traenála ar-líne

Bainte amach

22 imeacht i 2021

De bharr Covid
19, dúnadh na
leabharlanna go leir sa
tír, agus níor
tionalóadh
aon imeachtaí
pearsanta thar
2021

Nóta
Comhthéacsúil
Covid 19 má’s
ábhartha)

Tuairisc ar
dhul chun cinn
2021 – Tascairí
Feidhmíochta

Tascaire
Feidhmíochta (2020
muna deirtear a
mhalairt)

Caighdeán
Feidhmíochta

Aidhm 2021

Aidhm 5-bliana
(de réir an Plean
Corparáideach)

Straitéis Tacaíochta
an Phlean
Corparáidigh

BTO: Líon na
n-imeachtaí:
58 BTO: Líon na
rannpháirtithe : 1458
Tuismitheoireacht:
Líon na n-imeachtaí:
48 Líon na
rannpháirtithe: 958

4.6

Seirbhís Leabharlainne a sheachadadh a dhéanann
freastal ar riachtanais faisnéise,
foghlama, áineasa
agus cultúrtha an
phobail.

Cláir dírithe, lena
n-áirítear ‘Bréagáin,
Teicneolaíocht agus
Oiliúint ‘, Tuismitheoireacht, etc. a
sholathar

Líon na n-imeachtaí
Líon na rannpháirtithe

Cláir le soláthar
i 2021

Clár Aoisbháúil
Leabharlainne Chill
Dara:
Líon na n-imeachtaí:
16
Líon na rannpháirtithe: 109
Clár Ambasadóirí
Digiteacha:
Líon na dtraenáil a
tugadh: 93

De bharr Covid
19, soláthraíodh
na h-imeachtaí
go leir ar-líne
nó ar bhonn
hibrideach

Cruthaitheacht i
nDaoine Breacaosta
2021 (Tionscadlal
‘Mac a Dhéanamh’)
Leabharlanna agus
Ealaíona: 420

4.6

4.6

Seirbhís Leabharlainne a sheachadadh a dhéanann
freastal ar riachtanais faisnéise,
foghlama, áineasa
agus cultúrtha an
phobail.

Seirbhís Leabharlainne a sheachadadh a dhéanann
freastal ar riachtanais faisnéise,
foghlama, áineasa
agus cultúrtha an
phobail.

An tionscadal náisiúnta
‘Ceart Léitheoireachta’, lena n-áirítear
Ralta Samhraidh, Féile
na Léitheorí etc. a
sholáthar

Líon na n-imeachtaí
Líon na rannpháirtithe

Cláir le soláthar
i 2021

Líon na n-imeachtaí:
250
Líon na rannpháirtithe: 6828

De bharr Covid
19, soláthraíodh
na h-imeachtaí
go leir ar-líne
nó ar bhonn
hibrideach

Cúrsaí Obre: 2
imeacht ar-líne
Na tionscadail
naisiúnta ‘Cursaí Oibre,
‘Éire Sláintiúil’ agus ‘Fan
Slán’ a sholáthar

Líon na n-imeachtaí
Líon na rannpháirtithe

Clár le soláthar
i 2021

Líon na rannpháirtithe: 128
Éire Slántiúil ag do
Leabharlann:
Lion na n-imeachtai: 14
Líon na rannpháirtithe: 1,740

De bharr Covid
19, soláthraíodh
na h-imeachtaí
go leir ar-líne
nó ar bhonn
hibrideach

Ceisteanna
Cartlainne ó
Bealtaine go Nollaig:
29

4.6

Seirbhís Leabharlainne a sheachadadh a dhéanann
freastal ar riachtanais faisnéise,
foghlama, áineasa
agus cultúrtha an
phobail.

Cuirfidh Staidéir
Áitiúla, Ginealas agus
Cartlanna Chill Dara
le na cnuasaigh de
staidéir áitiúla agus
stair clainne, agus
méadófar rochtain ar
an cnuasach trí chlár
digitithe

Líon na gcuairteanna
pearsanta agus don
suíomh
Líon na míreanna
digitithe

Méadu ar líon
2020
25% den digitiú
críochnaithe
faoi R4

Ceisteanna
Ginealas ó Eanair go
Nollaig: 276
Mar chuid de
rootsireland.ie
uile-Éirinn, tugann
an seirbhís ginealais
ar-líne rochtain thar
domhan ar 340,000
taifead ó Chontae
Chill Dara.

N/B

Iomlan na gceist go
Staidéir Áitiúla: 750
Bainte amach

Beatha; Fás; Ceannaireacht
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Tascaire
Feidhmíochta (2020
muna deirtear a
mhalairt)
2,107 (2020)

Nóta
Comhthéacsúil
Covid 19 má’s
ábhartha)

Clár Deich mBliana
na gCuimheacháin
1921-2021 a sheachadadh

Caighdeán
Feidhmíochta

Aidhm 2021

Seirbhís Leabharlainne a sheachadadh a dhéanann
freastal ar riachtanais faisnéise,
foghlama, áineasa
agus cultúrtha an
phobail.

Líon na n-imeachtaí,
agus for-rochtain san
áireamh

Líon na rannpháirtithe: 28,996

De bharr Covid
19, dúnadh na
leabharlanna go leir sa
tír, agus níor
tionóladh aon
imeachtaí
pearsanta thar
2021

58 imeacht ar-líne
i 2021

De bharr Covid
19, dúnadh na
leabharlanna go leir sa
tír, agus níor
tionalóadh
aon imeachtaí
pearsanta thar
2021

Líon na rannpháirtithe

Líon na n-imeachtaí
Líon na rannpháirtithe

26 imeacht i 2020
agus imeachtaí
ar-line san
áireamh

17 dámhachtain
sparánachta
criuthaitheacha, 48
imeacht agus 15,883
rannpháirtíocht

Seirbhís Leabharlainne a sheachadadh a dhéanann
freastal ar riachtanais faisnéise,
foghlama, áineasa
agus cultúrtha an
phobail.

Tacú le Straitéis
Cultúrtha Éire Ildánach
an Rialtais.

4.6

Seirbhís Leabharlainne a sheachadadh a dhéanann
freastal ar riachtanais faisnéise,
foghlama, áineasa
agus cultúrtha an
phobail.

Clár Cruinniú na nÓg
de chruthaitheacht
do dhaoine óga a
sheachadadh

Líon na n-imeachtaí

4.10

Seirbhís Leabharlainne a sheachadadh a dhéanann
freastal ar riachtanais faisnéise,
foghlama, áineasa
agus cultúrtha an
phobail.

Deiseanna teagmhála
Gaeilge a chur chun
cinn agus a éascú

Líon na n-imeachtaí

4.6

Forbairt breise
a dhéanamh ar
Seirbhís Ealaíon
do Chomhairle
Contae Chill Dara,
a thacaíonn le
infreastruchúr
ealaíona bríomhar
a athdhearbhaíonn sain-luach
na n-ealaíon,
a éascaíonn
rannpháirtíocht
poiblí agus a
chothaíonn an
ealaíontóir

I measc tosaíochtaí
na Seirbhíse Ealaíon ta
cláir do Pháistí agus
Daoine Óga, lena
n-áirítear tacaíocht
do ‘Music Generation’, tacaíocht do
scannánóirí óga,
darámaíocht óige
agus cláir ealaíona in
oideachas

4.6
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Leanúint le obair le
pobail chun raon
ard-chaighdeánach
d’imeachtaí cultúrtha,
oidhreachta agus
ealaíon thar an
Chontae trí Choiste
Clárúcháin an Chontae

Tuairisc ar
dhul chun cinn
2021 – Tascairí
Feidhmíochta

4.6

Aidhm 5-bliana
(de réir an Plean
Corparáideach)

Straitéis Tacaíochta
an Phlean
Corparáidigh
4.6

Seirbhís Leabharlainne a sheachadadh a dhéanann
freastal ar riachtanais faisnéise,
foghlama, áineasa
agus cultúrtha an
phobail.

Líon na sparánachtaí
a bhronnadh

Bronnadh 25
sparántacht i
2020

25 cruthaitheoir
i ngleic le cúrsa
uasoiliúna digiteacha ar-líne
Fuarthas maoiniú
breise de €26,180
don tionscadal
‘Cruthaitheacht do
Dhaoine Breacaosta’

Líon na rannpháirtithe

Líon na rannpháirtithe

Líon na
n-imeachtaí: 10

Clár le soláthar
i 2021

Líon na n-imeachtaí:
10
Líon na
rannpháirtíochtaí
ar-líne: 3,869

Líon na n-imeachtaí:
73
Líon na rannpháirtithe: 1508

De bharr Covid
19, soláthraíodh
na h-imeachtaí
go leir ar-líne
nó ar bhonn
hibrideach

De bharr Covid
19, soláthraíodh
na h-imeachtaí
go leir ar-líne
nó ar bhonn
hibrideach

De bharr Covid
19, soláthraíodh
na h-imeachtaí
go leir ar-líne
nó ar bhonn
hibrideach

Music Generation:
887 dalta i
mbunscoileanna
Líon na n-imeachtaí
Líon na rannpháirtithe
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Cláir le soláthar
i 2021

24 i meánscoileanna
75 páiste/ógánach i
gcláir neamh-scoile
47 aonuaire

Ciorraíodh
páirtíocht in
imeachtaí
‘Daoine Óga,
Páistí agus
Oideachas’
(DÓPO) de
bharr srianta

Tacú le daoine
breacaosta agus le
daoine ag cocúnú le
linn Covid 19, trí cláir
ealaíon, slainte agus
folláine

Taispeántas d’oibreacha roghnaithe

Tascaire
Feidhmíochta (2020
muna deirtear a
mhalairt)

Athbhreithniú le
críochnú i 2022

Cuireadh
imeachtaí ar
sos de bharr
srianta ar
rochtain ar
fhoirgnimh

Líon na rannpháirtithe
Líon na gclár
Rinneadh digitiú ar
Leabhar Nótaí Covid
Chill Dara

Forbairt breise
a dhéanamh ar
Seirbhís Ealaíon
do Chomhairle
Contae Chill Dara,
a thacaíonn le
infreastruchúr
ealaíona bríomhar
a athdhearbhaíonn sain-luach
na n-ealaíon,
a éascaíonn
rannpháirtíocht poiblí
agus a chothaíonn
an ealaíontóir

Clár bliantúil Oíche an
Chultúir a sholathar

4.6

Forbairt breise
a dhéanamh ar
Seirbhís Ealaíon
do Chomhairle
Contae Chill Dara,
a thacaíonn le
infreastruchúr
ealaíona bríomhar
a athdhearbhaíonn sain-luach
na n-ealaíon,
a éascaíonn
rannpháirtíocht poiblí
agus a chothaíonn
an ealaíontóir

Clár Ealaíne Poiblí Chill
Dara a chur chun cinn

Soláthraíodh dealbh
Squires Gannon agus
obair ealaíne Phairc
Bhaile Chairdif

4.6

Forbairt breise
a dhéanamh ar
Seirbhís Ealaíon
do Chomhairle
Contae Chill Dara,
a thacaíonn le
infreastruchúr
ealaíona bríomhar
a athdhearbhaíonn sain-luach
na n-ealaíon,
a éascaíonn
rannpháirtíocht poiblí
agus a chothaíonn
an ealaíontóir

Leanúint le Cill Dara
a chur chun cinn mar
chontae ‘cáirdiúil do
scannáin’

Soláthraiodh
coimisiúin scannáin
Ghearr-Fheir agus
dámhachtain
sparánachta

4.6

Le críochnú i 2021

Nóta
Comhthéacsúil
Covid 19 má’s
ábhartha)

4.6

Forbairt breise
a dhéanamh ar
Seirbhís Ealaíon
do Chomhairle
Contae Chill Dara,
a thacaíonn le
infreastruchúr
ealaíona bríomhar
a athdhearbhaíonn sain-luach
na n-ealaíon,
a éascaíonn
rannpháirtíocht poiblí
agus a chothaíonn
an ealaíontóir

Plean eagraithe le
haghaidh iniúchta

Tuairisc ar
dhul chun cinn
2021 – Tascairí
Feidhmíochta

Athbhreithniú,
iniúchadh agus plean
a eagrú le haghaidh
forbartha breise ar
Chnuasach Ealaíon
Bardasach Chomhairle
Contae Chill Dara

Caighdeán
Feidhmíochta

Aidhm 2021

Aidhm 5-bliana
(de réir an Plean
Corparáideach)

Straitéis Tacaíochta
an Phlean
Corparáidigh
4.6

Forbairt breise
a dhéanamh ar
Seirbhís Ealaíon
do Chomhairle
Contae Chill Dara,
a thacaíonn le
infreastruchúr
ealaíona bríomhar
a athdhearbhaíonn sain-luach
na n-ealaíon,
a éascaíonn
rannpháirtíocht poiblí
agus a chothaíonn
an ealaíontóir

60 rannpháirtí sa
Tionscadal ‘Mac a
Dhéanamh’

Cláir le soláthar
i 2021

Bogadh
imeachtaí
rannpháirtíochta poiblí ar-líne
Ciorraíodh
imeachtaí eile
de bharr srianta

63 imeacht
55 ionad
Líon na n-imeachtaí
Líon na rannpháirtithe

Cláir le soláthar
i 2021

46 ealaíontóir /
cruthaitheoir i ngleic
mar rannphairtithe

52 de 63
imeacht ar ais
mar imeachtaí
pearsanta i 2021

6,443 i
rannpháirtíocht

Le soláthar i 2021

Le críochnu i 2021

Le suiteáil agus le
nochtadh i 2022

N/B

4 dámhachtain
sparánachta agus
coimisiún

Rinneadh
athraithe
ar amlínte
tionscadal
mar fhreagairt
do theorlínte
Rialtais

Beatha; Fás; Ceannaireacht
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4.6

Forbairt breise
a dhéanamh ar
Seirbhís Ealaíon
do Chomhairle
Contae Chill Dara,
a thacaíonn le
infreastruchúr
ealaíona bríomhar
a athdhearbhaíonn sain-luach
na n-ealaíon,
a éascaíonn
rannpháirtíocht
poiblí agus a
chothaíonn an
ealaíontóir

Tacú le ealaíontóirí trí
deiseanna forbartha
proifisiúnta agus
traenála

Tascaire
Feidhmíochta (2020
muna deirtear a
mhalairt)
Le críochnú i 2021

Nóta
Comhthéacsúil
Covid 19 má’s
ábhartha)

Leanúint le caidrimh
agus cláir a fhorbairt le
Ollscoil Maigh Nuad, trí
cónaitheachtaí agus
cláir

Scéim bliantúil
deontais ealaíon
ar-líne a riarú

Tuairisc ar
dhul chun cinn
2021 – Tascairí
Feidhmíochta

4.6

Forbairt breise
a dhéanamh ar
Seirbhís Ealaíon
do Chomhairle
Contae Chill Dara,
a thacaíonn le
infreastruchúr
ealaíona bríomhar
a athdhearbhaíonn sain-luach
na n-ealaíon,
a éascaíonn
rannpháirtíocht
poiblí agus a
chothaíonn an
ealaíontóir

Tacú le ealaíontóirí,
comharghnónna
ealaíne agus grúpai
pobail chun dul i ngleic
le eispéiris ealaíne den
scoth

Caighdeán
Feidhmíochta

Aidhm 2021

Aidhm 5-bliana
(de réir an Plean
Corparáideach)

Straitéis Tacaíochta
an Phlean
Corparáidigh

174

4.6

Forbairt breise
a dhéanamh ar
Seirbhís Ealaíon
do Chomhairle
Contae Chill Dara,
a thacaíonn le
infreastruchúr
ealaíona bríomhar
a athdhearbhaíonn sain-luach
na n-ealaíon,
a éascaíonn
rannpháirtíocht
poiblí agus a
chothaíonn an
ealaíontóir

86 deontas agus
dámhachtain
sparánachta

N/B

Ceapadh 2 scribhneoir cónaithe do
2021-2022
Cláir a sholáthar le
Rannóga Tíreolaíochta, Béarla agus
Oideachais

Líon na n-imeachtaí
Líon na rannpháirtithe
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Le críoch i 2021

Le críochnú i 2021

Ceapadh
cónaitheacht
amháin do
scannánóir óg ag
Comhairle Náisiúnta
Óige na hÉireann
(CNÓÉ) agus
Ollscoil Maigh Nuad

12 imeacht
84 rannpháirtí

Bogadh
gníomhaireacht
ar-líne

N/B

Forbairt Eacnamaíoch
Léirítear sa tábla thíos dul chun cinn agus soláthar seirbhísí i 2021, bunaithe ar na gníomhartha a leagadh

An bunús fiontair
a neartú agus
imeachtaí a
chruthaíonn poist a
spreagadh.
2.1

Fiontraíocht a chur
chun cinn agus
struchtúr tacaíochta comhtháite
a sholáthar, a
spreagfaidh fiontar
a thosnú agus a
fhás.
An bunús fiontair
a neartú agus
imeachtaí a
chruthaíonn poist a
spreagadh.

2.1

Fiontraíocht a chur
chun cinn agus
struchtúr tacaíochta comhtháite
a sholáthar, a
spreagfaidh fiontar
a thosnú agus a
fhás.
An bunús fiontair
a neartú agus
imeachtaí a
chruthaíonn poist a
spreagadh.

2.1

Fiontraíocht a chur
chun cinn agus
struchtúr tacaíochta comhtháite
a sholáthar, a
spreagfaidh fiontar
a thosnú agus a
fhás.

Líon na n-iarratas ar
deontais a fuarthas
agus a faomhadh a
mhéadú.

Caighdeán
Feidhmíochta
Líon na bpost a
cruthaítear

Líon na n-iarratas a
fuarthas

Nóta
Comhthéacsúil
Covid 19 má’s
ábhartha)

Fiontraíocht a chur
chun cinn agus
struchtúr tacaíochta comhtháite
a sholáthar, a
spreagfaidh fiontar
a thosnú agus a
fhás.

Tuairisc ar
dhul chun cinn
2021 – Tascairí
Feidhmíochta

2.1

Líon na bpost a
cruthaítear i gCill Dara
a mhéadú trí uasoiliúint ó chúrsaí traenála,
cabhair airgeadais trí
scéimeanna deontais
OFÁ agus iasachtaí IAA,
ag mealladh agus ag
tacú le ghnóthaí nua
agus reatha

Tascaire
Feidhmíochta (2020
muna deirtear a
mhalairt)

An bunús fiontair
a neartú agus
imeachtaí a
chruthaíonn poist a
spreagadh.

Aidhm 2021

Aidhm 5-bliana
(de réir an Plean
Corparáideach)

Straitéis Tacaíochta
an Phlean
Corparáidigh

amach i bPlean Bliantúil um Soláthar Seirbhíse 2021:

252

254

N/B

Faomhadh 55
deontas ar iomlán
de €1,845,530.58

N/B

Faomhadh 555
deontas

Líon na n-iarratas a
faomhadh

Fuarthas 700+
iarratas ar
deontais

Líon na gcúrsaí
traenála a mheadú,
agus cúrsaí a fhorbairt
a thugann faoi na
riachtanais ar leith
atá ag fiontraithe faoi
láthair

Líon na bpáirtithe ar
chúrsaí traenála

3,612

4,300

N/B

Líon na seisiúin
meantóireachta
a choimeád, chun
cabhrú le riachtanais
gnó fiontraithe, agus
iad a fhorbairt

Líon na seisiúin
meantóireachta

1,088

705

N/B

Beatha; Fás; Ceannaireacht

175

Nóta
Comhthéacsúil
Covid 19 má’s
ábhartha)

632

Fuarthas 158 iarratas
agus faomhadh 125
acu ar iomlán de
€221,578.32

N/B

2.10

Cur chun cinn agus
cabhair a thabhairt
chun teacht ar na
cistí aclaí agus
nuálaíochta, thar
gach earnáil
tionscail.

Feasacht faoi na cistí
aclaí agus nuálaíochta
a mhéadu, trí cainéil
cumarsáide agus
promóisin OFÁ Chill
Dara.

Líon na dearbhán
nuálaíochta a
úsáideadh, agus luach
na gcistí go bhfuarthas rochtain orthu

Tuairisciú le tosnú
i 2021

Faomhadh 3
iarratas ar iomlán
de €214,725

N/B

2.2

Cill Dara a chur
chun cinn mar
rogha ionaid le
haghaidh IDE
agus tacú le
comhlachataí IDE
atá ann cheana,
chun a ghnóthaí a
choinneáil agus a
mhéadú.

Tacú le Chill Dara chun
buntáistí an Chontae
a thaispeáint agus
chun léiriú gur ionad
thar barr é chun gnó
nua-aimserartha a
lonnú agus a fhorbairt.

Líon na gcomhlachtaí
IDE i gCill Dara.

29

29

N/B

Contae Chill Dara a
bhunú mar ionad bairr
feabhais do thionscal
folaíochta na hEireann.

Líon na ndaoine
fostaithe san earnáil
eachaí.

4,735 idir
fostaiocht díreach,
indíreach agus
tánaisteach

5,500 idir fostaiocht
díreach, indíreach
agus tánaisteach

N/B

Contae Chill Dara a
bhunú mar ionad bairr
feabhais do thionscal
folaíochta na hEireann.

Líon na gcuairteoirí
bainteacha

229,682

Tuairisciú le tosnú
i 2022

N/B

Contae Chill Dara a
bhunú mar ionad bairr
feabhais do thionscal
folaíochta na hEireann.

Líon na bpáirtithe
traenála i gcláir
eachaí-bhunaithe.

26

Tuairisciú le tosnú
i 2022

N/B

Fiontraíocht a chur
chun cinn agus
struchtúr tacaíochta comhtháite
a sholáthar, a
spreagfaidh fiontar
a thosnú agus a
fhás.

Caighdeán
Feidhmíochta
Líon na ndearbhán
trádála ar-line a
faomhadh.

2.1

Aidhm 2021

Tuairisc ar
dhul chun cinn
2021 – Tascairí
Feidhmíochta

Tascaire
Feidhmíochta (2020
muna deirtear a
mhalairt)

Aidhm 5-bliana
(de réir an Plean
Corparáideach)

Straitéis Tacaíochta
an Phlean
Corparáidigh

Líon na n-iarratas ar
dearbháin trádála
ar-líne a fuarthas agus
a faomhadh

An bunús fiontair
a neartú agus
imeachtaí a
chruthaíonn poist a
spreagadh.

Cill Dara a chur
chun cinn mar “An
Contae Folaíochta”.

2.3

Eolas nua a fháil,
a roghnú agus a
chur i bhfeidhm a
chuirfidh le sláinte,
feidhmíocht agus
bainsitíocht capall,
ar chomh-réim le
stádas aitheantais
thionscadal eachaí
Chill Dara
Cill Dara a chur
chun cinn mar “An
Contae Folaíochta”.

2.3

Eolas nua a fháil,
a roghnú agus a
chur i bhfeidhm a
chuirfidh le sláinte,
feidhmíocht agus
bainsitíocht capall,
ar chomh-réim le
stádas aitheantais
thionscadal eachaí
Chill Dara
Cill Dara a chur
chun cinn mar “An
Contae Folaíochta”.

2.3

176

Eolas nua a fháil,
a roghnú agus a
chur i bhfeidhm a
chuirfidh le sláinte,
feidhmíocht agus
bainsitíocht capall,
ar chomh-réim le
stádas aitheantais
thionscadal eachaí
Chill Dara
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Tuairisc ar
dhul chun cinn
2021 – Tascairí
Feidhmíochta

Nóta
Comhthéacsúil
Covid 19 má’s
ábhartha)

Tuairisciú le tosnú
i 2022

N/B

Contae Chill Dara a
bhunú mar ionad bairr
feabhais do thionscal
folaíochta na hEireann.

Léarscáil de
socmhainní eachaí sa
Chontae a chríochnú.

Tuairisciú le tosnú
i 2021

Tuairisciú le tosnú
i 2022

N/B

Contae Chill Dara a
bhunú mar ionad bairr
feabhais do thionscal
folaíochta na hEireann.

Fóram Tionscaíl Eachaí
a eagrú.

Fóram le bhúnú
i 2022

Fóram le bhúnú i
2022

N/B

2.5

Éascaíocht
agus tacaíocht
a thabhairt do
mhéadú agus
choinneáil an
ofráil miondíola i
gContae Chill Dara.

Comhdháil Miondíola
rathúil a eagrú i
2019 chun tacú le
miondíoltóirí i gContae
Chill Dara

Líon na n-ionad
miondíola sa Chontae.

Tuairisciú le tosnú
i 2021

Tuairisciú le tosnú
i 2022

N/B

2.5

Éascaíocht
agus tacaíocht
a thabhairt do
mhéadú agus
choinneáil an
ofráil miondíola i
gContae Chill Dara.

Líon na n-iarratas don
Chomórtas Aghaidhe
Siopa a mhéadú.

Líon na n-ionad
miondíola sa Chontae.

93

78

N/B

2.5

Éascaíocht
agus tacaíocht
a thabhairt do
mhéadú agus
choinneáil an
ofráil miondíola i
gContae Chill Dara.

Líon na n-iarrthóirí sa
Chomórtas Bród Áite
d’Aghaidheanna Siopaí
a mhéadú.

Líon na n-iarrthóirí
sa Chomórtas Bród
Áite d’Aghaidheanna
Siopaí.

Curtha ar athló
i 2020

Curtha ar athló i
2021, le h-athsceidiliú i 2022

N/B

2.5

Éascaíocht
agus tacaíocht
a thabhairt do
mhéadú agus
choinneáil an
ofráil miondíola i
gContae Chill Dara.

Curtha ar athló i
2021

N/B

Caighdeán
Feidhmíochta

Tuairisciú le tosnú
i 2021

Aidhm 2021

Líon na ngnólachtaí
nuathionscanta i mol
eachaí teicneolaíoch.

Aidhm 5-bliana
(de réir an Plean
Corparáideach)

Tascaire
Feidhmíochta (2020
muna deirtear a
mhalairt)

Straitéis Tacaíochta
an Phlean
Corparáidigh

Contae Chill Dara a
bhunú mar ionad bairr
feabhais do thionscal
folaíochta na hEireann.

Cill Dara a chur
chun cinn mar “An
Contae Folaíochta”.

2.3

Eolas nua a fháil,
a roghnú agus a
chur i bhfeidhm a
chuirfidh le sláinte,
feidhmíocht agus
bainsitíocht capall,
ar chomh-réim le
stádas aitheantais
thionscadal eachaí
Chill Dara
Cill Dara a chur
chun cinn mar “An
Contae Folaíochta”.

2.3

Eolas nua a fháil,
a roghnú agus a
chur i bhfeidhm a
chuirfidh le sláinte,
feidhmíocht agus
bainsitíocht capall,
ar chomh-réim le
stádas aitheantais
thionscadal eachaí
Chill Dara
Cill Dara a chur
chun cinn mar “An
Contae Folaíochta”.

2.3

Eolas nua a fháil,
a roghnú agus a
chur i bhfeidhm a
chuirfidh le sláinte,
feidhmíocht agus
bainsitíocht capall,
ar chomh-réim le
stádas aitheantais
thionscadal eachaí
Chill Dara

Líon na miondíoltóirí
atá páirteach sa Scéim
Aitheantais Ghnó
Aoisbháúil a mhéadú

Líon na miondíoltóirí
atá páirteach sa
Scéim Aitheantais
Ghnó Aoisbháúil.

Traenáil: 17
(Straitéis
Digiteach
Aoisbháúil a
fhorbairt)
Aghaidheanna
Siopa: 93

Beatha; Fás; Ceannaireacht

177

Tuairisc ar
dhul chun cinn
2021 – Tascairí
Feidhmíochta

Nóta
Comhthéacsúil
Covid 19 má’s
ábhartha)

Tuairisciú le tosnú
i 2021

Tuairisciú le tosnú
i 2022

N/B

2.5

Éascaíocht
agus tacaíocht
a thabhairt do
mhéadú agus
choinneáil an
ofráil miondíola i
gContae Chill Dara.

Promóisean dírithe ar
mhéadú chun glacadh
le miondíolta ar-líne
a fhás.

Líon na miondíoltóirí
ag obair ar-líne, i
measc na gnóthaí atá
i bhfoirgnimh.

632

40

N/B

2.4

Tacú le méadú /
feabhsú ar líonra
na n-áiseanna atá
ann faoi láthair
i dtionscadail
turasóireachta,
fáilteachais agus
fóillíochta.

Léarscáil de socmhainní an Chontae a bhainistiú agus a uasdhátú
ar bhonn ráthúil.

Léarscáil de
socmhainní thar an
Chontae a chríochnú.

Tuairisciú curtha
ar athló i 2020

Tuairisciú curtha ar
athló i 2021

N/B

2.4

Tacú le méadú /
feabhsú ar líonra
na n-áiseanna atá
ann faoi láthair
i dtionscadail
turasóireachta,
fáilteachais agus
fóillíochta.

Meadú a dheanamh ar
dheiseanna fostaíochta a chur chun
cinn trí bhunachar
sonraí Eacnamaíoch
Deiseanna Fostaíochta
Chill Dara.

Méadú i líon na
bhfostaithe in earnála
a bhaineann le
eispéireas cuairteoirí.

Tuairisciú curtha
ar athló i 2020

Tuairisciú curtha ar
athló i 2021

N/B

2.4

Tacú le méadú /
feabhsú ar líonra
na n-áiseanna atá
ann faoi láthair
i dtionscadail
turasóireachta,
fáilteachais agus
fóillíochta.

Líon na gcúrsaí, tionscnamh agus imeacht a
bhaineann go h-áirithe
le turasóireacht, IDE
agus cúrsaí eachaí a
mheadú.

Líon na gcuairteoirí,
chomh maith le IDE
agus ngnólachtaí
nuathionscanta sa
Chontae.

Tuairisciú curtha
ar athló i 2020

Tuairisciú le tosnú
i 2022

N/B

2.8

Gníomhaíocht
eacnamaíoch a
mheadú agus
inbhuanaitheacht
a thabhairt isteach
sa gheilleagar
tuaithe.

Comdháil Glas agus
Inbhuanaitheachta rathúil a eagrú,
dírithe go h-áirithe ar
ghnóthaí i gCill Dara.

Méadú ar líon
na dtionscnamh
fiontair tuaithe agus
éagsúlaithe.

Tuairisciú curtha
ar athló i 2020

Tuairisciú le tosnú
i 2022

N/B

2.8

Tacú le forbairt
breise ar fiontair
tuaithe i bhfuinneamh in-athnuaite
agus teicneolaíocht
glas.

Cúrsá ‘Glas go Micrea’
a eagrú do chliaint den
OFÁ / gnóthaí i gCill
Dara chun próisis ghlas
a thabhairt isteach ina
bhfeidhmithe

Líonra Eolaíochta
Agraibhia a fhorbairt

Tuairisciú curtha
ar athló i 2020

Tuairisciú le tosnú
i 2022

N/B

2.8

Gníomhaíocht
eacnamaíoch a
mheadú agus
inbhuanaitheacht
a thabhairt isteach
sa gheilleagar
tuaithe.

Mol Agraibhia a
fhorbairt

Mol Agraibhia a
fhorbairt

Tuairisciú curtha
ar athló i 2020

Tuairisciú le tosnú
i 2021

N/B

2.9

Spreagadh
agus tacaíocht
a thabhairt
d’uas-sciliú,
soghluaiseacht post agus
bainistíocht ar
fiontar a chruthú.

Cúrsaí agus tionscnaimh a eagrú atá
dírithe go h-áirithe
ar riachtanais reatha
chun tacú le uas-sciliú,
soghluaiseacht post
agus bainistíocht ar
fiontar a chruthú

Líon na ndaoine atá
páirteach in uas-sciliú
agus traenáil san
earnáil ghnó

3,784

4,300

N/B

Caighdeán
Feidhmíochta
Líon na gCB agus an
tionscnamh ‘Baile
Fiontair’ á fhorbairt
agus á chur chun cinn
acu.

Aidhm 2021
Feasacht faoin
dtionscnamh ‘Briogáid
Corcra’ a mheadú

Aidhm 5-bliana
(de réir an Plean
Corparáideach)

Tascaire
Feidhmíochta (2020
muna deirtear a
mhalairt)

Straitéis Tacaíochta
an Phlean
Corparáidigh

178

2.5

Éascaíocht
agus tacaíocht
a thabhairt do
mhéadú agus
choinneáil an
ofráil miondíola i
gContae Chill Dara.
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Tuairisc ar
dhul chun cinn
2021 – Tascairí
Feidhmíochta

Nóta
Comhthéacsúil
Covid 19 má’s
ábhartha)

250

152

N/B

2.0

Chur le fás an
réigiuin agus
aimsiú idirnáisiúnta
a mhéadú.

Gnóthaí nua a aithint
agus a spreagadh, go
bhfuil an póitéinseal
acu fostaíocht agus
easportáil a mhéadú.

Líon na gcliant
le teacht acu ar
dearbháin CTME.

3

18 ar iomlán de
€28,479

N/B

Líon na mol
nuálachais a
forbraíodh sa chontae
agus sa réigiúin

2

3

N/B

Líon na dTosú Ardacmhainne a athríodh
go Fiontar Éireann

15

2

N/B

Líon na gnólachtaí
nuathionscanta ar
an gClár ‘Glórmhian
Domhanda’

Tuairisciú le tosnú
i 2021

15

N/B

Líon na bhfreastalaithe ag Comhdháil
Réigiúnach Nuálaíochta.

60+

146

N/B

Líon na bhfreastalaithe ar chomhdhail
maidir le bunathrú
digiteach agus
iomaíochas FBM a
luathú trí chomhoibriú
agus rannpháirtíocht,
i bpáirtíocht le Ollscoil
Maigh Nuad

102 rannpháirtí
cláraithe

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

Chur le fás an
réigiuin agus
aimsiú idirnáisiúnta
a mhéadú.

Chur le fás an
réigiuin agus
aimsiú idirnáisiúnta
a mhéadú.

Chur le fás an
réigiuin agus
aimsiú idirnáisiúnta
a mhéadú.

Chur le fás an
réigiuin agus
aimsiú idirnáisiúnta
a mhéadú.

Chur le fás an
réigiuin agus
aimsiú idirnáisiúnta
a mhéadú.

Dul chun cinn
comhlachtaí easportála a mhéadú trí Chláir
Fiontair Easportála agus Cabhair
Teicniúil do Dheontas
Micrea-Easportálaithe.
Comhdháil Nuálaíochta do Réigiúin an
Lár-Oirthir a eagrú,
chun tacú le fás gnó.
Dul chun cinn
comhlachtaí easportála a mhéadú trí Chláir
Fiontair Easportála agus Cabhair
Teicniúil do Dheontas
Micrea-Easportálaithe.

Caighdeán
Feidhmíochta
Líon na gcomhlachtaí
cliaint easpórtála

Aidhm 2021
Gnóthaí nua a aithint
agus a spreagadh, go
bhfuil an póitéinseal
acu fostaíocht agus
easportáil a mhéadú.

Aidhm 5-bliana
(de réir an Plean
Corparáideach)

Tascaire
Feidhmíochta (2020
muna deirtear a
mhalairt)

Straitéis Tacaíochta
an Phlean
Corparáidigh
2.0

Chur le fás an
réigiuin agus
aimsiú idirnáisiúnta
a mhéadú.

Comhdháil Nuálaíochta do Réigiúin an
Lár-Oirthir a eagrú,
chun tacú le fás gnó
Dul chun cinn
comhlachtaí easportála a mhéadú trí Chláir
Fiontair Easportála agus Cabhair
Teicniúil do Dheontas
Micrea-Easportálaithe.
Comhdháil Nuálaíochta do Réigiúin an
Lár-Oirthir a eagrú,
chun tacú le fás gnó
Dul chun cinn
comhlachtaí easportála a mhéadú trí Chláir
Fiontair Easportála agus Cabhair
Teicniúil do Dheontas
Micrea-Easportálaithe.
Comhdháil Nuálaíochta do Réigiúin an
Lár-Oirthir a eagrú,
chun tacú le fás gnó
Dul chun cinn
comhlachtaí easportála a mhéadú trí Chláir
Fiontair Easportála agus Cabhair
Teicniúil do Dheontas
Micrea-Easportálaithe.
Comhdháil Nuálaíochta do Réigiúin an
Lár-Oirthir a eagrú,
chun tacú le fás gnó

N/B

Beatha; Fás; Ceannaireacht

179

Túsa a ch*ur le gníomhaireacht gnó SMNRLO

Stáideas an tionscadail

Ceapadh BG do
SMNRLO agus
tá earcaiocht
bainisteora cláir
idir láimhe

Foireann le 3 mball
in áit anois

N/B

2.11

Deiseanna
a thabhairt
chun laghdú
a dhéanamh
ar thimaistriú i
ngluaisteáin as an
chontae trí moil
chomh-oibre den
scoth a eagrú, chun
daoine a chumasú
chun cian-oibre, go
sealadach nó go
buan.

Comhdháil maidir le
Gníomhú ar son na
hAeráide i gcomhcheangal le SMNRLO
i nDeireadh Fomhair
2020

Stáideas an tionscadail

10 gnó tiomnaithe
do chlár
nuálaíochta
Chill Dara le IT
Cheatharlach

10 gnó tiomnaithe
do chlár nuálaíochta Chill Dara le IT
Cheatharlach

N/B

2.11

Deiseanna
a thabhairt
chun laghdú
a dhéanamh
ar thimaistriú i
ngluaisteáin as an
chontae trí moil
chomh-oibre den
scoth a eagrú, chun
daoine a chumasú
chun cian-oibre, go
sealadach nó go
buan.

Clár ‘Fás Glas do
Micrea’

Stáideas an tionscadail

Le láinseáil i Marta
2021

Thosnaigh 85 client
ar ‘Glas do Micrea’

N/B

Óstáileadh
2 imeacht
nuálaíochta
SMNRLO le
n-oscailt le 120
fiontraí nuálaíochta teicniúla
lonnaithe ann i
Márta 2021
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Nóta
Comhthéacsúil
Covid 19 má’s
ábhartha)

2.11

Deiseanna
a thabhairt
chun laghdú
a dhéanamh
ar thimaistriú i
ngluaisteáin as an
chontae trí moil
chomh-oibre den
scoth a eagrú, chun
daoine a chumasú
chun cian-oibre, go
sealadach nó go
buan.

Tomhas le
tosnú tar éis
an tionscadal
SMNRLO a
sholáthar.

Tuairisc ar
dhul chun cinn
2021 – Tascairí
Feidhmíochta

% áitíochta ar SMNRLO.

2.11

180

Tascaire
Feidhmíochta (2020
muna deirtear a
mhalairt)

Aidhm 2021
Cnuasaigh de moil
nuálaíochta a chruthú
sa chontae. Foirgneamh Spáis Macnaimh
Nuálaíochta Réigiúin
an Lár-Oirthir (SMNRLO)
a oscailt chun spás
comh-oibrithe agus
spás goir agus luasaire
d’fhiontraithe teicneolaíochta agus gnóthaí
teicneolaíochta a
sholáthar.

Caighdeán
Feidhmíochta

Aidhm 5-bliana
(de réir an Plean
Corparáideach)

Straitéis Tacaíochta
an Phlean
Corparáidigh

Deiseanna
a thabhairt
chun laghdú
a dhéanamh
ar thimaistriú i
ngluaisteáin as an
chontae trí moil
chomh-oibre den
scoth a eagrú, chun
daoine a chumasú
chun cian-oibre, go
sealadach nó go
buan.ái

Óstáileadh 4
imeacht nuálaíochta
Forbraíodh Lionra
K-Hub agus Straitéis
Moil Chill Dara

N/B

Tacaíodh le 40
comhlucht i 2021

Seirbhísí Comhshaoil agus Uisce
Léirítear sa tábla thíos dul chun cinn agus soláthar seirbhísí i 2021, bunaithe ar na gníomhartha a leagadh

Caighdeán
Feidhmíochta

Tascaire
Feidhmíochta (2020
muna deirtear a
mhalairt)

Tuairisc ar
dhul chun cinn
2021 – Tascairí
Feidhmíochta

Nóta
Comhthéacsúil
Covid 19 má’s
ábhartha)

Aidhm 2021

Aidhm 5-bliana
(de réir an Plean
Corparáideach)

Straitéis Tacaíochta
an Phlean
Corparáidigh

amach i bPlean Bliantúil um Soláthar Seirbhíse 2021:

Plean in áit

1

1

N/B

1.1

Timpeallacht
nádúrtha Chill Dara
a chosaint agus
a chothabháil,
agus dul i ngleic le
bainistiú athruithe
ar shuíomhanna
áise agus folláine,
chun maolú
agus athchóiriú a
dhéanamh ar athrú
aeráide, ar mhaithe
le bithéagsúlacht

Plean bithéagsúlachta
a fhorbairt don ionad
fóntas pobail ag Cnoc
Saileata, mar chuid
de Phlean Pailneora
na Comhairle, le
clár de scéimeanna
bithéagsúlachta thar
an suíomh

1.3

Dul chun cinn
a dhéanamh
ar fheidhmiú
gníomhartha i
Straitéis Oiriúnaithe
Athraithe Aeráide
Chomhairle Contae
Chill Dara.

Tacú le obair an
oifigigh um bainistiocht
fuinnimh, chun laghdu
a dhéanamh ar
chostais fuinnimh na
Comhairle

1.9

Cothabháil a
sholáthar do na
h-ionad fóntas
pobail atá ann
cheana chun
athchúrsáil
dramhaíola a
spreagadh, agus
pleanáil ar aghaidh
d’IFP nua i suíomhanna ina gceaptar
go bhfuil gá leo,
agus maoiniú a
bheith le fáil.

Leanúint le cothabháil
a dhéanamh ar na
h-ionaid fóntas pobail
agus na h-ionad ‘beir
ar ais’ atá ann cheana.

Líon na n-ionad fóntas
pobail

1.9

Cothabháil a
sholáthar do na
h-ionad fóntas
pobail atá ann
cheana chun
athchúrsáil
dramhaíola a
spreagadh, agus
pleanáil ar aghaidh
d’IFP nua i suíomhanna ina gceaptar
go bhfuil gá leo,
agus maoiniú a
bheith le fáil.

Leanúint le cothabháil
a dhéanamh ar na
h-ionaid fóntas pobail
agus na h-ionad ‘beir
ar ais’ atá ann cheana.

1.6

Maoirseacht a
dhéanamh ar
bhailiú bruscair,
idir baile agus
trachtála, a
sholáthar a fud
an Chontae, agus
gníomhaíocht
forfheidhmithe a
chur i gcrích má’s
gá.

Scrúdú ar dramhaíl
a cheadaítear agus
áiseanna ceadaithe
cláiriúcháin chun
cinntiú go n-oibríonn
áiseanna aisghabhála
dramhíola cláraithe de
réir a gcoinníollacha

Laghdú ar chostais

Laghdú ar
chostais
Ar leanúint

N/B

2

2

N/B

Líon na n-ionad ‘beir
ar ais’

40

40

N/B

Líon na scrúdaithe

100

139

N/B

Clár Traenála Foirne

Clár Traenála
Foirne
críochnaithe

Beatha; Fás; Ceannaireacht

181

Tascaire
Feidhmíochta (2020
muna deirtear a
mhalairt)

Tuairisc ar
dhul chun cinn
2021 – Tascairí
Feidhmíochta

Nóta
Comhthéacsúil
Covid 19 má’s
ábhartha)

Líon na scrúdaithe

12

51

N/B

1.6

Maoirseacht a
dhéanamh ar
bhailiú bruscair,
idir baile agus
trachtála, a
sholáthar a fud
an Chontae, agus
gníomhaíocht
forfheidhmithe a
chur i gcrích má’s
gá.

Scrúdú ar ionaid faoi
Alt 32 den Acht um
Bainistiú Dramhaíola, chun cinntiú go
gcloíann teaghlaigh agus gnóthais
le rialacháin agus
fo-dhlíthe maidir le
bainistiú dramhaíola

Líon na scrúdaithe

200

301

N/B

1.6

Maoirseacht a
dhéanamh ar
bhailiú bruscair,
idir baile agus
trachtála, a
sholáthar a fud
an Chontae, agus
gníomhaíocht
forfheidhmithe a
chur i gcrích má’s
gá.

Fiosrúcháin faoi
dupmáil mí-dhleathach

Líon na scrúdaithe

700

947

N/B

1.6

Maoirseacht a
dhéanamh ar
bhailiú bruscair,
idir baile agus
trachtála, a
sholáthar a fud
an Chontae, agus
gníomhaíocht
forfheidhmithe a
chur i gcrích má’s
gá.

Clár fiosrúchán /
suirbhéanna bruscair

Líon na scrúdaithe

240

209

N/B

1.6

Maoirseacht a
dhéanamh ar
bhailiú bruscair,
idir baile agus
trachtála, a
sholáthar a fud
an Chontae, agus
gníomhaíocht
forfheidhmithe a
chur i gcrích má’s
gá.

Fiosrúcháin maidir
le bailiu bruscar
neamh-údaraithe

Líon na bhfiosrúchán

10

27

N/B

1.8

Tacaíocht agus
cabhair a thabhairt
do Ghrúpscéimeanna Uisce agus
mion-soláthair
príobháideacha trí
deontais Rialtais
agus idirghabháil le
hUisce Éireann

Tacaíocht agus
cabhair a thabhairt
do Ghrúpscéimeanna Uisce agus
mion-soláthair
príobháideacha trí
deontais Rialtais agus
idirghabháil le hUisce
Éireann

Leibhéal Caiteachais
faoin gClár Ilbhliana
Uisce Tuaithe 2109
- 2021

Leith-dháileadh
de €414,000 thar
shaol an Chláir

Tugadh bliain
amháin breise
don tionscadal,
tosnaithe cheana
féin agus le críochnú
faoi deireadh 2022

N/B

1.8

Tacaíocht agus
cabhair a thabhairt
do Ghrúpscéimeanna Uisce agus
mion-soláthair
príobháideacha trí
deontais Rialtais
agus idirghabháil le
hUisce Éireann

Tacaíocht agus
cabhair a thabhairt
do Ghrúpscéimeanna Uisce agus
mion-soláthair
príobháideacha trí
deontais Rialtais agus
idirghabháil le hUisce
Éireann

Líon na n-iarratas
ar deontais tobar a
phróiseáladh.

Tuairisciú le tosnú
i 2021

55

N/B

Aidhm 2021
Scrúdaithe maidir
le leithlisiú, aisghabháil agus diúscairt
dramhaíola tráchtála
agus tí ag ionaid
tógála

Aidhm 5-bliana
(de réir an Plean
Corparáideach)

Caighdeán
Feidhmíochta

Straitéis Tacaíochta
an Phlean
Corparáidigh

182

1.6

Maoirseacht a
dhéanamh ar
bhailiú bruscair,
idir baile agus
trachtála, a
sholáthar a fud
an Chontae, agus
gníomhaíocht
forfheidhmithe a
chur i gcrích má’s
gá.
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Tascaire
Feidhmíochta (2020
muna deirtear a
mhalairt)

Tuairisc ar
dhul chun cinn
2021 – Tascairí
Feidhmíochta

Nóta
Comhthéacsúil
Covid 19 má’s
ábhartha)

Líon na scrúdaithe

700

824

N/B

1.6

Timpeallacht den
scoth a chinntiú
trí gníomhartha
forfheidhmithe
timpeallachta
éifeachtacha: uisce
abhann agus talún

Scrúdaithe Feirme faoi
rialacháin DCT

Líon na scrúdaithe

50

52

N/B

1.6

Timpeallacht den
scoth a chinntiú
trí gníomhartha
forfheidhmithe
timpeallachta
éifeachtacha: uisce
abhann agus talún

Measúnaithe ar
dobharlaigh

Líon na scrúdaithe

140

136

N/B

1.6

Timpeallacht den
scoth a chinntiú
trí gníomhartha
forfheidhmithe
timpeallachta
éifeachtacha:
fuaim / aer

Scrúdaithe faoi na
rialacháin um breosla
soladach

Líon na scrúdaithe

20

20

N/B

1.6

Timpeallacht den
scoth a chinntiú
trí gníomhartha
forfheidhmithe
timpeallachta
éifeachtacha:
fuaim / aer

Scrúdaithe faoi
na rialacháin um
tuaslagóirí

Líon na scrúdaithe

25

28

N/B

1.6

Timpeallacht den
scoth a chinntiú
trí gníomhartha
forfheidhmithe
timpeallachta
éifeachtacha:
fuaim / aer

Scrúdaithe
monatóireachta ar aer
comhthimpeallach i
gcomh-oibriú le USS
agus GCC

Líon na scrúdaithe

15

11

N/B

1.9

Tacaíocht agus
aitheantas
a thabhairt
do chosaint
comhshaoil trí feasacht
pobail, tacaithe,
spreagadh agus
áiseanna.

Tacú le feasacht
comhshaoil trí chláir
oiliúna agus feasachta
scoile, clair feabhsachta comharsanachta
agus abháir promóisin
agus tacaíocht a chur
ar fáil.

Líon na bpáirtithe sa
líonra Bailte Slachtmhara.

40

40

N/B

1.9

Tacaíocht agus
aitheantas
a thabhairt
do chosaint
comhshaoil trí feasacht
pobail, tacaithe,
spreagadh agus
áiseanna.

Tacú le feasacht
comhshaoil trí chláir
oiliúna agus feasachta
scoile, clair feabhsachta comharsanachta
agus abháir promóisin
agus tacaíocht a chur
ar fáil.

Líon na scoileanna atá
páirteach i bhfeactais
chomhshaoil

100

100

N/B

1.9

Tacaíocht agus
aitheantas
a thabhairt
do chosaint
comhshaoil trí feasacht
pobail, tacaithe,
spreagadh agus
áiseanna.

Tacú le feasacht
comhshaoil trí chláir
oiliúna agus feasachta
scoile, clair feabhsachta comharsanachta
agus abháir promóisin
agus tacaíocht a chur
ar fáil.

Tacaíocht do
ghrúpaí pobail le linn
glantacháin bruscair,
lena n-áirítear an
scéim ‘ciliméadar glas’

Tuairisciú le tosnú
i 2021

189

N/B

Aidhm 2021
An Chreat-Treoir Uisce:
monatóireacht ar
samplaí agus anailís

Aidhm 5-bliana
(de réir an Plean
Corparáideach)

Caighdeán
Feidhmíochta

Straitéis Tacaíochta
an Phlean
Corparáidigh
1.6

Timpeallacht den
scoth a chinntiú
trí gníomhartha
forfheidhmithe
timpeallachta
éifeachtacha: uisce
abhann agus talún

Beatha; Fás; Ceannaireacht

183

Aidhm 5-bliana
(de réir an Plean
Corparáideach)

Aidhm 2021

Caighdeán
Feidhmíochta

Tascaire
Feidhmíochta (2020
muna deirtear a
mhalairt)

Tuairisc ar
dhul chun cinn
2021 – Tascairí
Feidhmíochta

Nóta
Comhthéacsúil
Covid 19 má’s
ábhartha)

Straitéis Tacaíochta
an Phlean
Corparáidigh

Tacú le forbairt
agus feabhsú ar
áiseanna spóirt,
fóillíochta, áineasa
agus ealaíon áitiúla

Dul chun cinn a
dhéanamh ar
tionscadal Pháirc
Bhaile Chairdif, de réir
plean an tionscadail

Ar leanúint

Ar leanúint

Ar leanúint

N/B

1.4

Dul chun cinn a
dhéanamh ar Scéim
Bainistíochta Tuilte
Abha Na Moiréile

Líon na scéimeanna a
soláthraíodh

2

2

N/B

1.4

Scéimeanna mion-oibre OOP a sholáthar
chun bainistiú a
dheánamh ar tuile
taobh amuigh de
limistéir BMRTD

Líon na scéimeanna a
soláthraíodh

Ar leanúint

Ar leanúint

N/B

Leanúint le feidhmeanna maidir le uisce agus
fuíolluisce a sholáthar
thar cionn Uisce
Éireann de réir tearmaí
Comhaontaithe
Seirbhíse

Ar leanúint

Ar leanúint

Ar leanúint

N/B

4.4

5.5

184

Feidhmeanna
maidir le uisce
agus fuíolluisce
a sholáthar thar
cionn Uisce Éireann
de réir tearmaí
Comhaontaithe
Seirbhíse
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Oifig Réigiúnach um Gníomhú ar son na h-Aeráide
(ORGA)

Beidh Comhairle
Contae Chill Dara
páirteach mar bhall
de fo- réigiúin an
Lár-Oirthir (udaráis
áitiúla i gCill Mhantáin,
i gCill Dara, i gContae
na Mí agus i gContae
Lú), agus mar
phríomh-údarás
ORGA do réigiúin an
Lár-Oirthir

Baill foirne agus/nó
comhaltaí tofa bheith
ag freastal ar agus/
nó ag críochnú cláir
treanála cuí, mar a
chuireadh ar aghaidh
ag GTNSÚÁ agus ORGA

Líon na mball
foirne agus/nó
comhaltaí tofa ag
freastal ar traenáil

Líon na mball foirne
agus/nó comhaltaí
tofa ag freastal ar
traenáil

Ta traenáil
críochnaithe
ag thart ar 1300
ball foirne agus
comhalta tofa

Teagmháil leanúnach
le fo- réigiúin an
Lár-Oirthir, agus bheith
a comh-oibriú leis An
Mhi, An Lú agus Cill
Mhantáin

Freastal ar
gach crinniú
fo-reigiúnach
agus páirt
gníomhach
a ghlacadh i
bpolasaí um
gníomhú ar son
na h-aeráide
agus i bhforbairt
ar tionscadail

Freastal ar
gach crinniú
fo-reigiúnach agus
páirt gníomhach a
ghlacadh i bpolasaí
um gníomhú ar
son na h-aeráide
agus i bhforbairt ar
tionscadail

Freastal ar
gach crinniú
fo-reigiúnach
agus páirt
gníomhach
a ghlacadh i
bpolasaí um
gníomhú ar son
na h-aeráide
agus i bhforbairt
ar tionscadail

Teagmháil leanúnach
le GBCC agus le
páirtithe tionscadal
eile

Tuairisciú ar
bhonn trathúil ar
dhul ar aghaidh
le tionscadail
chuig an coiste
ábhartha den
GBCC

Tuairisciú ar bhonn
trathúil ar dhul ar
aghaidh le tionscadail chuig an coiste
ábhartha den GBCC

Tuairisciú ar
bhonn trathúil ar
dhul ar aghaidh
le tionscadail
chuig an coiste
ábhartha den
GBCC

Caighdeán
Feidhmíochta

Nóta
Comhthéacsúil
Covid 19 má’s
ábhartha)

Tacú le CARO le
forbairt leanúnach ar
páirtíochtaí straitéiseacha agus trí teagmháíl
agus tacaíocht le
struchtúr fo-réigiúnach
na n-Údarás Áitiúla
taobh istigh de réigiúin
an Lár-Oirthir

Tuairisc ar
dhul chun cinn
2021 – Tascairí
Feidhmíochta

1.2 & 1.4

Comhairle atá
seasmhach
ó thaobh na
h-aeráide de
a theoiriu, ag
cur seasmhacht ó thaobh
na h-aeráide,
gníomhaíocht agus
inbhuainitheacht
isteach i seirbhísí
agus infreastruchtúr, agus
ár dtimpeallacht
nádúrtha agus
tógtha á chosaint,
ar mhaithe le
sábháilteacht agus
folláine na glúine
seo agus na glúnta
atá romhainn

Tacu le ORGA chun a
chlár oibre a sholáthar,
agus chun cumas
eagraíochta a thógail,
trí clár traenála an
ÚÁ maidir le gníomhú
ar son na h-aeráide
a rolladh amach don
bhfoireann agus do na
comhaltaí tofa

Tascaire
Feidhmíochta (2020
muna deirtear a
mhalairt)

1.5

Comhairle atá
seasmhach
ó thaobh na
h-aeráide de
a theoiriu, ag
cur seasmhacht ó thaobh
na h-aeráide,
gníomhaíocht agus
inbhuainitheacht
isteach i seirbhísí
agus infreastruchtúr, agus
ár dtimpeallacht
nádúrtha agus
tógtha á chosaint,
ar mhaithe le
sábháilteacht agus
folláine na glúine
seo agus na glúnta
atá romhainn

Aidhm 2021

Aidhm 5-bliana
(de réir an Plean
Corparáideach)

Straitéis Tacaíochta
an Phlean
Corparáidigh

Léirítear sa tábla thíos dul chun cinn agus soláthar seirbhísí i 2021, bunaithe ar na gníomhartha a leagadh

Gnó a Chumasú
agus Fás a
Chothabháil:

2.1

Barrfheabhas a
chur ar poitéinseal
Chill Dara agus
a gnóthaí chun
nuálacht, infheistiú,
fás agus fostaíocht
a chur chun cinn,
thar an chontae
agus thar ár
bpobal.

Tacú le ORGA chun
speisialachas
réigiúnach breise
a fhorbairt i réimse
deiseanna gnó ó athrú
aeráide

Beatha; Fás; Ceannaireacht

185

Pleanáil agus Forbairt Straitéiseach
Léirítear sa tábla thíos dul chun cinn agus soláthar seirbhísí i 2021, bunaithe ar na gníomhartha a leagadh

Gach próiseas
reachtúil pleanála ar
aghaidh a chur chun
cinn, de réir spriocdhátaí reachtúla agus
Plean Forbartha an
Chontae

Foilsíodh páipéar
cheisteanna ar
11/01/21
Críochnaithe faoi
01/02/2023

Pleananna Ceantair
Áitiúla:
An Nás
Baile Átha Í

Nóta
Comhthéacsúil
Covid 19 má’s
ábhartha)

5

Pleanáil
éifeachtach, ceart
agus forbairt
inbhuanaithe,
cothrom i limistéir
uirbeacha agus
tuaithe a chinntiú.

Athbhreithniú ar
Phlean Forbartha
Chontae Chill Dara.

Tuairisc ar
dhul chun cinn
2021 – Tascairí
Feidhmíochta

Gach próiseas
reachtúil pleanála ar
aghaidh a chur chun
cinn, de réir spriocdhátaí reachtúla agus
Plean Forbartha an
Chontae

Tascaire
Feidhmíochta (2020
muna deirtear a
mhalairt)

Aidhm 2021

5

Pleanáil
éifeachtach, ceart
agus forbairt
inbhuanaithe,
cothrom i limistéir
uirbeacha agus
tuaithe a chinntiú.

Caighdeán
Feidhmíochta

Aidhm 5-bliana
(de réir an Plean
Corparáideach)

Straitéis Tacaíochta
an Phlean
Corparáidigh

amach i bPlean Bliantúil um Soláthar Seirbhíse 2021:

Le chur ar aghaidh
le linn 2021

Baile Chill Dara

Eisíodh dreachtphlean forbartha an
chontae molta do
chomhaltaí Nollaig
2021

Glacadh le PCA
Bhaile Átha Í i mí
Iúil 2021
Glacadh le PCA An
Náis i nDeireadh
Fomhair 2021

N/B

N/B

Maigh Nuad

186

5.6

Pleanáil
éifeachtach, ceart
agus forbairt
inbhuanaithe,
cothrom i limistéir
uirbeacha agus
tuaithe a chinntiú.

Tús a chur le h-athbhreithniú ar an Scéim
do Ranníocaíocht
Forbartha le linn 2021

Athbhreithniú ar an
Scéim do Ranníocaíocht Forbartha
2015-2020.

Tús a chur le
h-athbhreithniú
ar an scéim i 2021

Obair ullmhúcháin
tosaigh críochnaithe

N/B

1.6

Pleanáil
éifeachtach, ceart
agus forbairt
inbhuanaithe,
cothrom i limistéir
uirbeacha agus
tuaithe a chinntiú.

Imeachtaí bainistíochta forbartha agus
rialaithe forbartha
éifeachtacha a
chinntiú, chun tacú
le pleanáil ceart
leanúnach agus
forbairt inbhuanaithe
an Chontae.

Iarratais Pleanála a
phróiseáil

1,627 iarratas

1,856 iarratas

N/B

1.6

Pleanáil
éifeachtach, ceart
agus forbairt
inbhuanaithe,
cothrom i limistéir
uirbeacha agus
tuaithe a chinntiú.

Imeachtaí bainistíochta forbartha agus
rialaithe forbartha
éifeachtacha a
chinntiú, chun tacú
le pleanáil ceart
leanúnach agus
forbairt inbhuanaithe
an Chontae.

Iarratais Pleanála a
phróiseáil

Eisíodh 1,170
cinneadh

Eisiodh 1,384
cinneadh

N/B

1.6

Pleanáil
éifeachtach, ceart
agus forbairt
inbhuanaithe,
cothrom i limistéir
uirbeacha agus
tuaithe a chinntiú.

Imeachtaí bainistíochta forbartha agus
rialaithe forbartha
éifeachtacha a
chinntiú, chun tacú
le pleanáil ceart
leanúnach agus
forbairt inbhuanaithe
an Chontae.

% Cásanna
forfheidhmnithe
pleanála a dhúnadh
(i gcoinne an líon a
fiosraíodh).

48.72% (2019)

45% (2020)

N/B
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Tuairisc ar
dhul chun cinn
2021 – Tascairí
Feidhmíochta

Nóta
Comhthéacsúil
Covid 19 má’s
ábhartha)

81% (2019)

79% (2020)

N/B

1.6

Pleanáil
éifeachtach, ceart
agus forbairt
inbhuanaithe,
cothrom i limistéir
uirbeacha agus
tuaithe a chinntiú.

Imeachtaí bainistíochta forbartha agus
rialaithe forbartha
éifeachtacha a
chinntiú, chun tacú
le pleanáil ceart
leanúnach agus
forbairt inbhuanaithe
an Chontae.

Foirgnimh a
scrúdaíodh mar
céatadán de na
foirgnimh nua a
fógraíodh don Údarás
Áitiúil.

16.8% (2019)

1.6

Pleanáil
éifeachtach, ceart
agus forbairt
inbhuanaithe,
cothrom i limistéir
uirbeacha agus
tuaithe a chinntiú.

Imeachtaí bainistíochta forbartha agus
rialaithe forbartha
éifeachtacha a
chinntiú, chun tacú
le pleanáil ceart
leanúnach agus
forbairt inbhuanaithe
an Chontae.

Costas na Seirbhíse
Pleanála in aghaidh
an duine.

€37.60 (2019) in
aghaidh an duine.

€35.09 (2020) in
aghaidh an duine.

N/B

1.6

Pleanáil
éifeachtach, ceart
agus forbairt
inbhuanaithe,
cothrom i limistéir
uirbeacha agus
tuaithe a chinntiú.

Imeachtaí bainistíochta forbartha agus
rialaithe forbartha
éifeachtacha a
chinntiú, chun tacú
le pleanáil ceart
leanúnach agus
forbairt inbhuanaithe
an Chontae.

Cruinnithe
réamh-phleanála

127 crinniú
tráchtála

153 crinniú tráchtála

N/B

1.6

Pleanáil
éifeachtach, ceart
agus forbairt
inbhuanaithe,
cothrom i limistéir
uirbeacha agus
tuaithe a chinntiú.

Imeachtaí bainistíochta forbartha agus
rialaithe forbartha
éifeachtacha a
chinntiú, chun tacú
le pleanáil ceart
leanúnach agus
forbairt inbhuanaithe
an Chontae.

Cruinnithe
réamh-phleanála

108 cruinniú
tithíochta aonair

168 cruinniú
tithíochta aonair

N/B

1.6

Pleanáil
éifeachtach, ceart
agus forbairt
inbhuanaithe,
cothrom i limistéir
uirbeacha agus
tuaithe a chinntiú.

Imeachtaí bainistíochta forbartha agus
rialaithe forbartha
éifeachtacha a
chinntiú, chun tacú
le pleanáil ceart
leanúnach agus
forbairt inbhuanaithe
an Chontae.

Cruinnithe
réamh-phleanála

2 clinic
réamh-phleanála

Rinneadh an cuid
eile ar ghuthan nó trí
teagmháil r-phoist
de bharr srianta
Covid 19.

Rinneadh an
cuid eile ar
ghuthan nó
trí teagmháil
r-phoist de
bharr srianta
Covid 19.

1.6

Pleanáil
éifeachtach, ceart
agus forbairt
inbhuanaithe,
cothrom i limistéir
uirbeacha agus
tuaithe a chinntiú.

Imeachtaí bainistíochta forbartha agus
rialaithe forbartha
éifeachtacha a
chinntiú, chun tacú
le pleanáil ceart
leanúnach agus
forbairt inbhuanaithe
an Chontae.

Dearbhaithe Ailt 5
(Forbairtí díolúnaithe)

Eisíodh 56
cinneadh

Eisíodh 56 cinneadh

N/B

Caighdeán
Feidhmíochta
% Iarratais inar
dhearbhaigh an Bord
Pleanála an cinneadh
(le nó gan athrú)

Aidhm 2021
Imeachtaí bainistíochta forbartha agus
rialaithe forbartha
éifeachtacha a
chinntiú, chun tacú
le pleanáil ceart
leanúnach agus
forbairt inbhuanaithe
an Chontae.

Aidhm 5-bliana
(de réir an Plean
Corparáideach)

Tascaire
Feidhmíochta (2020
muna deirtear a
mhalairt)

Straitéis Tacaíochta
an Phlean
Corparáidigh
1.6

Pleanáil
éifeachtach, ceart
agus forbairt
inbhuanaithe,
cothrom i limistéir
uirbeacha agus
tuaithe a chinntiú.

N/B

Beatha; Fás; Ceannaireacht
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Tuairisc ar
dhul chun cinn
2021 – Tascairí
Feidhmíochta

Nóta
Comhthéacsúil
Covid 19 má’s
ábhartha)

Tascaire
Feidhmíochta (2020
muna deirtear a
mhalairt)

Caighdeán
Feidhmíochta

Aidhm 2021

Aidhm 5-bliana
(de réir an Plean
Corparáideach)

Straitéis Tacaíochta
an Phlean
Corparáidigh

10 ag druidim
le críochnú ag
deireadh na bliana
2021

N/B

12 tugtha ar aghaidh
i 2021

Níorbh fhéidir
comhairliúcháin
aghaidh ar
aghaidh a
eagrú le linn 2021
de bharr srianta
Covid

Tionscadail Straitéiseacha agus Ríocht Poiblí

2.5

“Scrúdú sláinte”
/ anailís deartha
uirbeacha ar
lonnaíochtaí a
eagrú agus Plean
Athchóirithe Bailte
/ Sráidbhailte
comhlachaithe
a fhorbairt i
gcomhréir le
Plean Forbartha
an Chontae agus
le clár aontaithe
thar na Ceantair
Bardasacha

Athbhreithnaithe ar
lonnaíochtaí (bailte
agus sráidbhailte) a
chur ar aghaidh thar
an Chontae le linn 2021

Líon na lonnaíochtaí
gur rinneadh athbhreithniú orthu gach
bliain i gcomhréir le
clár comhaontaithe.

2.5

Páirtíocht agus
comh-oibriu
an phobail a
uasmhéadú chun
eolas a chur le
moltaí deartha
agus tionscadail
do gach baile agus
sráidbhaile.

Dul ar aghaidh le
comhairliúcháin
fairsing le linn 2021
chun abharthacht,
fiúntas agus tionchar
tionscadal chun
tabhairt faoi riachtanais bailte agus sráidbhaile a uasmhéadú

Líon na n-imeachtaí
comhairliúcháin poiblí
gach bliain agus líon
na n-aigneachtaí
comhlachaithe a
fuarthas.

2.5

Dul i ngleic go
gníomhach
le deiseanna
maoinithe
le haghaidh
tionscadal a
thugann athbheochan do bhailte
agus sráidbhailte.

5.2

Tionscadail a
sholáthar a
thabharfaidh
athbheochan don
eacnamaíocht
áitiúl agus do
chúlcríocha tuaithe
bailte agus sraidbhailte an Chontae,
lena n-áirítear
tionscadail glasbhealaigh agus
gormbhealaigh.

Iarratais breisear
maoiniú a chur
isteach chun clár na
dtionscadal faofa
faoin gClár Tionscadal
Sraitéiseacha agus
Ríochta Poiblí a
mheádú i ndiaidh 2020.

Luach iomlán na
gceaduithe maoinithe
gach bliain.

Seachadadh ar chlár
na dtionscadal a
faomhadh faoin gClár
Tionscadal Sraitéiseacha agus Ríochta Poiblí
a chur ar aghaidh

Maoiniú a chaithtear
gach bliain ar thionscadail críochnaithe.

Bród áite a
mhéadú, ina
dtabharfar
tosaíocht d’iompair
inbhuanaithe
agus d’aistriú córa
iompair

188
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10 idir láimhe le
linn 2021

17 pleanáilte do
2021

Tá €10m á iarraidh
in iarratais CAFU a
chuireadh isteach
I 2020 agus táthat
ag feitheamh le
cinntí

Tuairisciú le tosnú
i 2021

Bronnadh
€3,496,374 le
haghaidh Máistirphlean d’athnuachan lár bhaile
An Náis

N/B

Bronnadh €1,908,750
le haghaidh Máistirphlean d’athnuachan lár bhaile
Maigh Nuad

Líon suntasach
de thionscadail ag druidim
chun críochnú ag
deireadh na bliana
2021

Níorbh fhéidir,
áfach, de bharr
srianta, na
tionscadail seo
a thabhairt chun
críche i 2021.

Tuairisc ar
dhul chun cinn
2021 – Tascairí
Feidhmíochta

Nóta
Comhthéacsúil
Covid 19 má’s
ábhartha)

Tascaire
Feidhmíochta (2020
muna deirtear a
mhalairt)

Caighdeán
Feidhmíochta

Aidhm 2021

Aidhm 5-bliana
(de réir an Plean
Corparáideach)

Straitéis Tacaíochta
an Phlean
Corparáidigh

€36,707,583 ag
deireadh 2021

N/B

Tionscadail Straitéiseacha agus Ríocht Poiblí

5.2

Tionscadail a
sholáthar a
thabharfaidh
athbheochan don
eacnamaíocht
áitiúl agus do
chúlcríocha tuaithe
bailte agus sraidbhailte an Chontae,
lena n-áirítear
tionscadail glasbhealaigh agus
gormbhealaigh.

Seachadadh ar chlár
na dtionscadal a
faomhadh faoin gClár
Tionscadal Sraitéiseacha agus Ríochta Poiblí
a chur ar aghaidh

Luach na dtionscadal idir láimhe ag
deireadh na bliana.

Tuairisciú le tosnú
i 2021

Bród áite a
mhéadú, ina
dtabharfar
tosaíocht d’iompair
inbhuanaithe
agus d’aistriú córa
iompair

Beatha; Fás; Ceannaireacht
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Seirbhísi Pobail
Léirítear sa tábla thíos dul chun cinn agus soláthar seirbhísí i 2021, bunaithe ar na gníomhartha a leagadh

190

Tascaire
Feidhmíochta (2020
muna deirtear a
mhalairt)

Tuairisc ar
dhul chun cinn
2021 – Tascairí
Feidhmíochta

Nóta
Comhthéacsúil
Covid 19 má’s
ábhartha)

Rannpháirtíocht
méadaithe a chur
chun cinn

Líon na mball LPP

1100

775

N/B

4.1

Oibriú chun
rannpháirtíocht
pobail agus
saorántacht
ghníomhach
a fheabhsú
trí fhorbairt
acmhainne
agus traenáil, i
gcomhnasc leis
an LPP

Ionadaíocht a
spreagadh

Líon na n-ionadaithe
LLP go Comhairle
Contae Chill Dara
agus structúir
gaolmhara

25

24

N/B

4.1

Comhairliúchán
agus cumarsáid a
chur chun cinn trí
chomhpháirtíocht
le fostaithe agus
saoránaigh

Imeachtaí sóisialta a
eagrú

Líon na n-imeachtaí i
Seachtain Ionchuimsithe Sóisialta

10

24

N/B

4.1

Comhairliúchán
agus cumarsáid a
chur chun cinn trí
chomhpháirtíocht
le fostaithe agus
saoránaigh

Seisiúin faisnéise a
eagrú

Líon na seisiúin
faisnéise LPP maidir
le na tacaíochtaí atá
le fáil.

10

10

N/B

4.1

Ról na Comhairle i
gceannaireacht an
phobail a fhorbairt
tríd an Coiste
Forbartha Pobail
Áitiúil (CFPÁ)

Cinntiú go leanfaidh
CFPA Chill Dara ag
obair go h-éifeachtúil
agus go h-éifeachtach.

Líon na gcruinnithe
in aghaidh na bliana
den CFPÁ agus da
fo-choistí tacaíochta a
choimeád (3-4).

20 crinniú

30 crinniú

N/B

4.0

Tacú le h-obair na
gCoistí um Beartais
Straitéiseacha

Cuirfear reimsí le
phlé ar aghaidh ó na
pleananna oibre molta
don choiste i mí Eanair
2021

Líon na bpolasaithe,
straitéisí agus scéimeanna gur rinne Coistí
um Beartais Straitéiseacha athbhreithniú
agus forbairt orthu

Líon na bpolasaithe agus
straitéiseacha
a cuireadh
faoi bhráid na
Comhairle iomlán
le phlé

Líon na bpolasaithe
agus straitéiseacha
a cuireadh faoi
bhráid na Comhairle
iomlán le phlé

N/B

4.0

Cumainn Cónaitheoirí: Bheith ag
obair i gcónaí le
cumainn cónaitheoirí / pobail atá
ann cheana agus
ag tacú le forbairt
chumainn nua
cónaitheoirí.

Eagrófar scéim
deontais do Chumainn
Cónaitheoirí d’eastáit
údaráis áítiúla agus
eastáit probháideacha
i 2021

Líon na n-iarratas ó
Chumainn Cónaitheoirí

Aidhm 2021

4.1

Oibriú chun
rannpháirtíocht
pobail agus
saorántacht
ghníomhach
a fheabhsú
trí fhorbairt
acmhainne
agus traenáil, i
gcomhnasc leis
an LPP

Aidhm 5-bliana
(de réir an Plean
Corparáideach)

Caighdeán
Feidhmíochta

Straitéis Tacaíochta
an Phlean
Corparáidigh

amach i bPlean Bliantúil um Soláthar Seirbhíse 2021:
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Údaráis Áitiúla: 113
Cónaitheoirí
Príobháideacha:
265

Údarás Áitiúla: 78
Cónaitheoirí
Príobháideacha: 300

N/B

Tuairisc ar
dhul chun cinn
2021 – Tascairí
Feidhmíochta

Nóta
Comhthéacsúil
Covid 19 má’s
ábhartha)

10

10

N/B

4.0

Tacú le grupaí chun
bheith páirteach
i gcomórtais
gradam náisiúnta
chun béim a chur
ar dea-chleachtas
agus páirtíocht a
spreagadh.

Leanúint le tacú le
rannpháirtíocht

Líon na ngrúpaí a
ghlacann páirt sa
chomórtas bliantúil
‘Bród Áite’

23

25

N/B

4.0

Tacú le grupaí chun
bheith páirteach
i gcomórtais
gradam náisiúnta
chun béim a chur
ar dea-chleachtas
agus páirtíocht a
spreagadh.

Leanúint le tacú le
rannpháirtíocht

Líon na ngairdíní
a cháilítear don
chomórtas don gairdín
is fearr cothabhálta

18

17

N/B

4.0

Tacú le grupaí chun
bheith páirteach
i gcomórtais
gradam náisiúnta
chun béim a chur
ar dea-chleachtas
agus páirtíocht a
spreagadh.

Leanúint le tacú le
rannpháirtíocht

Líon na n-ógánach
a ghlacann páirt sna
Gradaim Dianiarrachta Óige

2

6

N/B

4.0

Supports in the
preparation of
project proposals/
accessing grants/
funds for identified
projects

Leanúint le
rannpháirtíocht a
thacú agus a chur
chun cinn

Líon na n-iarratas ar
deontas CCÚÁ.

78

71

N/B

4.8

Eagraíodh grúpa
il-eagraíochta
d’eastáit spriocdhírithe chun béim
a chur ar bearnaí i
soláthar seirbhísí.

Leanúint le oibriú le
eastáit spriocdhirithe

4 crinniú ar a laghad
gach bliain.

2

6

N/B

4.8

Leanúint le fócas a
chur ar ionchuimsiú
sóisialta chun dul i
ngleic le bochtanas
agus míbhuntáiste

Cinntiú go seachadtar clár CGPCS Chill
Dara de réir an plean
aontaithe

Líon na ndaoine gur
tacaíodh leo gach
bliain

781

797

N/B

4.8

Leanúint le fócas a
chur ar ionchuimsiú
sóisialta chun dul i
ngleic le bochtanas
agus míbhuntáiste

Cinntiú go seachadtar clár CGPCS Chill
Dara de réir an plean
aontaithe

Líon na grúpaí gur
tacaíodh leo gach
bliain.

59

86

N/B

4.8

Leanúint le fócas a
chur ar ionchuimsiú
sóisialta chun dul i
ngleic le bochtanas
agus míbhuntáiste

Cinntiú go seachadtar clár CGPCS Chill
Dara de réir an plean
aontaithe

Tuairiscí démhíosacha
CFPÁ.

Tá

Tá

N/B

Caighdeán
Feidhmíochta
Eastáit tioncscadail
le Comhairle Contae
Chill Dara a fuair
tacaíocht

Aidhm 2021
Leanúint le cur chun
cinn

Aidhm 5-bliana
(de réir an Plean
Corparáideach)

Tascaire
Feidhmíochta (2020
muna deirtear a
mhalairt)

Straitéis Tacaíochta
an Phlean
Corparáidigh
4.0

Leanúint le h-ionchuimsiú sóisialta
agus forbairt pobail
a chur chun cinn
mar dea-chleachtas i ngach eastát
tionscadail.

Beatha; Fás; Ceannaireacht
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Tuairisc ar
dhul chun cinn
2021 – Tascairí
Feidhmíochta

Nóta
Comhthéacsúil
Covid 19 má’s
ábhartha)

Tuairisc bhliantúil
críochnaithe

Tá

Tá

N/B

6.11

Leanúint le tacú le
obair Chomhairle na nÓg faoin
gcreatlach
polasaithe
náisiúnta “Torthaí
níos fearr, todhchaí
níos gile 2014-2020”.

Leanúint le tacú

Líon na scoileanna
dara-leibhéil a bhí
páirteach i gComhairle na nÓg

23

22

N/B

4.11

Leanúint le
sodhchaí níos
ionchuimsithe agus
níos il-chultúrta
a fhorbairt sa
chontae, trí Straitéis
Ionchuimsithe
Chontae Chill Dara
2019 – 2024 a chur i
bhfeidhm.

Straitéis Ionchuimsithe
2021-2026 a chríochnú

An straitéis a
chríochnú agus a
fheidhmiú

I gcéim chomhairliúcháin faoi
lathair do straitéis
ionchuimsithe
nua.

Lainseáladh Straitéis
nua Ionchuimsithe
Chill Dara i Meán
Fomhair 2021

N/B

4.11

Leanúint le
sodhchaí níos
ionchuimsithe agus
níos il-chultúrta
a fhorbairt sa
chontae, trí Straitéis
Ionchuimsithe
Chontae Chill Dara
2019 – 2024 a chur i
bhfeidhm.

2.7

192

An straitéis a fheidhmiú

Nascadh: Caidrimh
cultúrtha Chill Dara
a neartú agus a
fhorbairt thar an
domhan.

Suíomh gréasáin
a fhorbairt agus a
chothabháil

Tacú le nascadh
thar an Chontae.

Tacú le nascadh thar
an Chontae.

Leanúint le
fheidhmíu
polasaithe nasctha
agus le maoirseacht ar an
gCoiste.

Leanúint le fheidhmíu
polasaithe nasctha
agus le maoirseacht ar
an gCoiste.

Caighdeán
Feidhmíochta

Cinntiú go seachadtar clár CGPCS Chill
Dara de réir an plean
aontaithe

Aidhm 2021

Leanúint le fócas a
chur ar ionchuimsiú
sóisialta chun dul i
ngleic le bochtanas
agus míbhuntáiste

Aidhm 5-bliana
(de réir an Plean
Corparáideach)

Tascaire
Feidhmíochta (2020
muna deirtear a
mhalairt)

Straitéis Tacaíochta
an Phlean
Corparáidigh
4.8

Straitéis Ionchuimsithe
don Lucht Siúil agus
na Romaigh a chur i
bhfeidhm, chun tacú
le pobail.

Ceapadh oibrí
ionchuimsithe,
agus tá coiste
ionchuimsithe in
áit agus ag teacht
le chéile go rialta

Líon na ngrúpaí
nasctha gníomhacha
sa Chontae.

2.8

Tacú agus
éascaíocht
a thabhairt
d’imeachtaí
eacnamáíochta
talamhaíochta
agus tuath-bhunaithe, idir iad atá
ann cheana agus
cinn malartacha.

Cinntiú go seachadtar
clár LEADER de réir an
Straitéis Forbartha
Pobail agus tosaíochtaí

Líon na dtionscadail
LEADER gur tacaíodh
leo.

4.4

Rochtain ar
dheiseanna spóirt
agus áineasa
pobal-bhunaithe a
chur chun cinn.

Leanúint de deiseanna
a chur chun cinn

Líon iomlán na gclós
súgartha / páirceanna
scátála / giomnáisiom
amuigh á n-éascu
agus/nó á chothabháil
ag an gComhairle.
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5 cruinniú den
Choiste Ionchuimsithe i 2021
Cruinnithe rialta
idir-eagraíochta
agus páirtíocht le
grúpa oibre, chun
an straitéis a chur
chun cinn

N/B

16

16

N/B

15

13

N/B

30 Clós Súgartha

32 Clós Súgartha

11 Giomnáisiom
Amuigh

10 Giomnáisiom
Amuigh

3 Páirc Scátála

3 Páirc Scátála

N/B

Nóta
Comhthéacsúil
Covid 19 má’s
ábhartha)

Freastal ar an Lá
Súgartha bliantúil
thar saol an Phlean
Corparáidigh.

3,000 (2019)

Scaipeadh 1000
paca súgradh.

Níor tionóladh
Lá Súgartha
de bharr Covid
19. Ina ionad,
scaipeadh pacaí
súgradh.

4.4

Rochtain ar
dheiseanna spóirt
agus áineasa
pobal-bhunaithe a
chur chun cinn.

Leanúint le páirtíocht a
chur chun cinn

Pairtíocht bhliantúil ag
cónaitheoirí Chill Dara
a ghlacann páirt in
imeachtaí spóirt agus
fisiciúla.

26,000

21,000

N/B

4.4

Rochtain ar
dheiseanna spóirt
agus áineasa
pobal-bhunaithe a
chur chun cinn.

Leanúint le uasoiliúint a
chur ar fáil

Líon na ndeonach a
bhfaigheann uasoiliúint gach bliain

4,000

3,200

N/B

3.10

Féachaint chun
infreastruchtúr
fisiciúil agus
pobail a sholáthar,
mar aon le
forbairtí cónaithe
ard-chaighdeánacha chun
caighdeánacha
beatha de scoth a
chruthú.

Leanúint le rochtain a
fháil ar maoiniú chun
tacú le tionscnaimh
caipitil

Maoiniú bliantúil chun
tacú le mion-thionscnaimh caipitil in ionaid
cónaithe (ag braith
ar maoiniú faofa
ón Roinn Forbartha
Tuaithe agus Pobail)

Tuairisciú le tosnú
i 2021

Tuairisciú le tosnú
i 2022

N/B

4.1

Tacú le forbairt
pobal inbhuanaithe
trí idirghabháil
gníomhach i
dtionscadail pobaldírithe a éascú.

Líon na n-iarratas ar
deontais

1,000

1,069 (gach sceim)
lena n-áirítear Covid
R2, CFP 2021

N/B

4.1

Tacú le forbairt
pobal inbhuanaithe
trí idirghabháil
gníomhach i
dtionscadail pobaldírithe a éascú.

4.4

Tacú le forbairt
agus feabhsú ar
áiseanna spóirt,
fóillíochta, áineasa
agus ealaíon áitiúla

4.4

Tacú le forbairt
agus feabhsú ar
áiseanna spóirt,
fóillíochta, áineasa
agus ealaíon áitiúla

4.4

Tacú le forbairt
agus feabhsú ar
áiseanna spóirt,
fóillíochta, áineasa
agus ealaíon áitiúla

4.4

Tacú le forbairt
agus feabhsú ar
áiseanna spóirt,
fóillíochta, áineasa
agus ealaíon áitiúla

Eagrófar scéimeanna
deontais pobail agus
féile i 2021
Córas nua ar-líne le
h-aghaidh iarratais ar
deontais

Eagrófar oícheanta
faisnéise deontais tríd
an LPP

Tacú le clár leanúnach
le haghaidh soláthair
Cothabháil agus
bainistíochta ar chlóis
súgartha
Tacú le clár leanúnach
le haghaidh soláthair
Cothabháil agus
bainistíochta ar chlóis
súgartha
Tacú le clár leanúnach
le haghaidh soláthair
Cothabháil agus
bainistíochta ar chlóis
súgartha
Tacú le clár leanúnach
le haghaidh soláthair
Cothabháil agus
bainistíochta ar chlóis
súgartha

Caighdeán
Feidhmíochta

La Súgartha bliantúil
a eagrú agus a
thionóladh

Aidhm 2021

Tuairisc ar
dhul chun cinn
2021 – Tascairí
Feidhmíochta

Tascaire
Feidhmíochta (2020
muna deirtear a
mhalairt)

Aidhm 5-bliana
(de réir an Plean
Corparáideach)

Straitéis Tacaíochta
an Phlean
Corparáidigh
4.4

Rochtain ar
dheiseanna spóirt
agus áineasa
pobal-bhunaithe a
chur chun cinn.

Líon na seisiúin
faisnéise
% d’iarratais ar
deontas a rinneadh
ar-líne

2 seisiún faisnéise
Tuairisciú le tosnú
i 2021

Rinneadh >99%
d’iarratais ar
deontais ar-líne
Príomh-oibreacha
críochnaithe.

N/B

Raon Lúthchleasa, Na
Bánóga: ionaid nua
don léim ard agus léim
fada, lánaí ráibrásaí
agus tuilsoilsiú

Oibreacha
uasghrádaithe
raoin a críochnú

Giomnáisiom Amuigh
ag Páirc Mhóin Réad:
giomnáisiom nua
taobh amuigh a
shuiteáil

Suiteáil an
giomnásiom a
chríochnú

Obair sceidealaithe
do 2022

N/B

Áis spóirt Bhaile Átha
Í: comhairlíucháín le
clubanna

Comhairlíucháín
le clubanna a
thabhairt chun
críche

Cuireadh moill ar
chomharliúchain
go 2022

N/B

Tuilsoilsiú ag Loch
na Móna: tairiscint a
ullmhú le haghaidh
soilsithe a shuiteáil

Tairiscint le
haghaidh tuilsoilsithe sa fothaí

Níor leanadh
ar aghaidh le
oibreacha i 2021

N/B

Fabhtáil le críochnú
i 2022

N/B

Beatha; Fás; Ceannaireacht

193

Tuairisc ar
dhul chun cinn
2021 – Tascairí
Feidhmíochta

Nóta
Comhthéacsúil
Covid 19 má’s
ábhartha)

Tascaire
Feidhmíochta (2020
muna deirtear a
mhalairt)

Talamh conláiste,
Ath Garbháin: treoir
deartha a ullmhú
do sainchomairleoirí
chun na h-obreacha a
chríochnú

Sainchomhairleoirí
a cheapadh chun
an dearadh a
fheidhmiú

Níor leanadh
ar aghaidh le
oibreacha i 2021

N/B

Caighdeán
Feidhmíochta

Aidhm 2021

Aidhm 5-bliana
(de réir an Plean
Corparáideach)

Straitéis Tacaíochta
an Phlean
Corparáidigh
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Tacú le clár leanúnach
le haghaidh soláthair

4.4

Tacú le forbairt
agus feabhsú ar
áiseanna spóirt,
fóillíochta, áineasa
agus ealaíon áitiúla

4.4

Tacú le forbairt
agus feabhsú ar
áiseanna spóirt,
fóillíochta, áineasa
agus ealaíon áitiúla

An Polasaí Súgartha a
ghlacadh don Chontae
a fheidhmiú.

Clós Súgartha Dhíseart
Diarmada

Críoch a chur le
tógáil an chlóis
súgartha

Clós súgartha
críochnaithe

N/B

4.4

Tacú le forbairt
agus feabhsú ar
áiseanna spóirt,
fóillíochta, áineasa
agus ealaíon áitiúla

An Polasaí Súgartha a
ghlacadh don Chontae
a fheidhmiú.

Clós Súgartha Fhíodh
Aluine

Cuid 8 agus
tairiscint deartha
a chríochnú

Cuid 8 críochnaithe
agus teairscint
deartha á ullmhú

N/B

4.4

Tacú le forbairt
agus feabhsú ar
áiseanna spóirt,
fóillíochta, áineasa
agus ealaíon áitiúla

An Polasaí Súgartha a
ghlacadh don Chontae
a fheidhmiú.

Clós Súgartha Léim an
Bhradáin

Tairiscint deartha
do charrchlós
agus clós
súgartha

Suirbhé déanta le
scoileanna aitiúla
chur eolas a fháil
faoi dearadh an
chlóis súgartha

N/B

4.4

Tacú le forbairt
agus feabhsú ar
áiseanna spóirt,
fóillíochta, áineasa
agus ealaíon áitiúla

An Polasaí Súgartha a
ghlacadh don Chontae
a fheidhmiú.

Áis Óige Chill Droichid

Grúpa geallsealbhóirí a eagrú
agus teagmháil
a dhéanamh le
páirtithe ábhartha

Grúpa stiúrtha
eagraithe agus
tairiscint eisithe le
haghaidh comhairliúcháin le daoine
óga chun riachtanais a aithint

N/B

4.4

Tacú le forbairt
agus feabhsú ar
áiseanna spóirt,
fóillíochta, áineasa
agus ealaíon áitiúla

An Polasaí Súgartha a
ghlacadh don Chontae
a fheidhmiú.

Rochtain ar clóis
súgartha

Caighdeán a
fhorbairt do
rochtain ar clóis
súgartha

Gnáth-fhorbairt
idir láimhe ag
an t-Oifigeach
Rochtana

N/B

4.4

Tacú le forbairt
agus feabhsú ar
áiseanna spóirt,
fóillíochta, áineasa
agus ealaíon áitiúla

4.4

Tacú le forbairt
agus feabhsú ar
áiseanna spóirt,
fóillíochta, áineasa
agus ealaíon áitiúla

Cothabháil agus
bainistíochta ar chlóis
súgartha

Clós súgartha Mhainistir Chill Droichid

Suiteáil iomlán
d’fhearas breise,
cosán nua agus
suíochánra

Ag dul ar aghaidh

Cuireadh moill
ar na h-oibreacha de bharr
srianta Covid,
agus an Mainistir
a bheith dúnta
do rochtain
poiblí

An Polasaí Súgartha a
ghlacadh don Chontae
a fheidhmiú.

Cothabháil ar chlóis
súgartha

Tairiscint iomlán
le haghaidh
cothabhála ar
clóis súgartha,
gnáth-chothabháil agus
scrúdaithe
sábháilteachta

Oibreacha
ullmhúcháin
déanta ar thairscint
le haghaidh
cothabhála ar chlóis
súgartha

N/B

1.7

Dreach agus deilbh
agus timpeallacht Chill Dara a
fheabhsú agus a
fhorbairt

Straitéis maidir le
páirceanna agus
spásanna oscailte
don Chontae, lena
n-áirítear úsáid is fearr
ar áiseanna áineasa, a
fhorbairt.

Straitéis agus
aidhmeanna a
thabhairt chun críche

Stráitéis le
glacadh ag an
CBS agus an
Comhairle iomlán

Dréacht-straitéis
maidir le spásanna
oscailte ullmhaithe

N/B

1.7

Dreach agus deilbh
agus timpeallacht Chill Dara a
fheabhsú agus a
fhorbairt

Clár Oibre Crann don
Chontae a fheidhmiú.

Scrúdú agus tuairisciú
a dhéanamh ar
iarratais crainn a
fuarthas thar na
bliana agus oibreacha
tairisceana

Críoch a chur le
crainn a chur, a
phrúnáil agus a
bhaint as áit

Oibreacha
críochnaithe

N/B

An Polasaí Súgartha a
ghlacadh don Chontae
a fheidhmiú.
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Tascaire
Feidhmíochta (2020
muna deirtear a
mhalairt)

Tuairisc ar
dhul chun cinn
2021 – Tascairí
Feidhmíochta

Nóta
Comhthéacsúil
Covid 19 má’s
ábhartha)

An máistirphlean
a faomhadh ag
Ceantar Bardsach
An Náis

Máistirphlean
críochnaithe

N/B

Páirc Líneach na Life,
Droichead Nua

Treoir deartha a
ullmhú don sainchomhairleoir don chuid
den máistirphlean ó
na Geataí Uisce go
Choláiste Dhroichead
Nua

Tairiscint a
chríochnú chun
sainchomhairleoiri
a cheapadh agus
an máistirphlean
a chríochnú

Ní raibh aon dul
ar aghaidh le
h-oibreacha

N/B

1.7

Dreach agus deilbh
agus timpeallacht Chill Dara a
fheabhsú agus a
fhorbairt

Gairdín Manachúil,
Baile Átha Cliath

Tairiscint le
haghaidh oibreacha
seandálaíochta agus
tairiscint le haghaidh
balla coinneála
a thógáil agus
tírdhreachta

Críoch a chur le
seandálaíocht,
balla coinneála
a thógáil agus
tírdhreachadh

Ní raibh aon dul
ar aghaidh le
h-oibreacha

N/B

1.7

Dreach agus deilbh
agus timpeallacht Chill Dara a
fheabhsú agus a
fhorbairt

Gairdín Céadfach
Pháirc Caitríona

Tairscint le haghaidh
conraitheoirí chun an
gairdín a thógáil

Conraitheoirí a
cheapadh

Ní raibh aon dul ar
aghaidh le tairiscint

N/B

1.7

Dreach agus deilbh
agus timpeallacht Chill Dara a
fheabhsú agus a
fhorbairt

Páirc Mhóin Réad, An
Nás

Treoir deartha a
ullmhú do sainchomhairleoirí

Conraitheoirí a
cheapadh chun
máistirphlean a
ullmhú

Ní raibh aon dul
ar aghaidh le
h-oibreacha

N/B

1.7

Dreach agus deilbh
agus timpeallacht Chill Dara a
fheabhsú agus a
fhorbairt

Pairc an Phobail, Baile
Átha Í

Scrúdú a dhéanamh
ar roghanna deartha
do suíochánra nua
agus uasghradú ar
chosán

Costais a ullmhú

Iarratas ar deontas
curtha isteach

N/B

1.7

Dreach agus deilbh
agus timpeallacht Chill Dara a
fheabhsú agus a
fhorbairt

Móta Ard Scol

Limistéar do
bhláthanna fiáine a
thabhairt ar ais, agus
comharthaíocht agus
suíochánra nua a
shuiteáil

Páirc do bhláthanna fiáine agus
suíochanra a
chríochnú

Páirc do bhláthanna
fiáine críochnaithe

N/B

1.7

Dreach agus deilbh
agus timpeallacht Chill Dara a
fheabhsú agus a
fhorbairt

Plandaí ceapaí
samhraidh, Léim an
Bhradáin

Tairiscint le haghaidh
plandála agus
cothabhála ar
phlandaí ceapaí
samhraidh

Plandaí ceapaí
a shuiteáil agus
cothabhail a
chríochnú

Oibreacha
críochnaithe

N/B

1.7

Dreach agus deilbh
agus timpeallacht Chill Dara a
fheabhsú agus a
fhorbairt

Páirc Ascail na Silíní,
Baile Chill Dara

Treoir deartha agus
tairiscint a ullmhu don
lár-ghné talún ar an
maistirphlean

Tairiscint deartha

Oibreacha
ullmhúcháin
críochnaithe don
tairiscint

N/B

1.7

Dreach agus deilbh
agus timpeallacht Chill Dara a
fheabhsú agus a
fhorbairt

Cothabháil féir agus
timpeallán

Cothabháil a
dhéanamh ar na
limistéir féir faoi
chonradh

Lán-chothabháil
ar na limistéir faoi
chonradh

Oibreacha
críochnaithe

N/B

1.7

Dreach agus deilbh
agus timpeallacht Chill Dara a
fheabhsú agus a
fhorbairt

Aidhm 2021

Maistirphlean a
ullmhú agus fógairt le
haghaidh faomhadh
Cuid 8

Aidhm 5-bliana
(de réir an Plean
Corparáideach)

Caighdeán
Feidhmíochta

Straitéis Tacaíochta
an Phlean
Corparáidigh

Talamh Conláiste Na
Sollán

1.7

Dreach agus deilbh
agus timpeallacht Chill Dara a
fheabhsú agus a
fhorbairt

Beatha; Fás; Ceannaireacht
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Tuairisc ar
dhul chun cinn
2021 – Tascairí
Feidhmíochta

Nóta
Comhthéacsúil
Covid 19 má’s
ábhartha)
N/B

1.1

Timpeallacht
nádúrtha Chill Dara
a chosaint agus
a chothabháil,
agus dul i ngleic le
bainistiú athruithe
ar shuíomhanna
áise agus folláine,
chun maolú
agus athchóiriú a
dhéanamh ar athrú
aeráide, ar mhaithe
le bithéagsúlacht,
ag braith ar
maoiniú agus
áiseanna.

Plean Caomhnithe a
fhorbairt do Choillte
Bhaile an Chaisleáin

Treoir a fhorbairt don
sainchomhairleoir
agus d’oibreacha
tairsceana

Críoch a chur le
sainchomhairleoir a cheapadh
cun tuairisc
caomhnaithe a
ullmhú

Níor tugadh
oibreacha chun
críche

N/B

1.1

Timpeallacht
nádúrtha Chill Dara
a chosaint agus
a chothabháil,
agus dul i ngleic le
bainistiú athruithe
ar shuíomhanna
áise agus folláine,
chun maolú
agus athchóiriú a
dhéanamh ar athrú
aeráide, ar mhaithe
le bithéagsúlacht,
ag braith ar
maoiniú agus
áiseanna.

Tairiscint d’ailtire
chun Teach Halla
an Sciobóil agus
foirgnimh bainteach a
chaomhnú

Treoir a ullmhú don
tairiscint

Ailtire sainchomhairleach a
cheapadh chun
dearaí a ullmhú

Tairiscint á ullmhú

N/B

1.1

Timpeallacht
nádúrtha Chill Dara
a chosaint agus
a chothabháil,
agus dul i ngleic le
bainistiú athruithe
ar shuíomhanna
áise agus folláine,
chun maolú
agus athchóiriú a
dhéanamh ar athrú
aeráide, ar mhaithe
le bithéagsúlacht,
ag braith ar
maoiniú agus
áiseanna.

Gliofosáit a dhíbirt

Clár struimeáil a
thabhairt isteach,
agus laghdú a
dhéanamh ar spréáil

Struimeáil a
chriochnú mar
chuid den chlár
cothabhála féir

Críochnaithe

N/B

Caighdeán
Feidhmíochta

Oibreacha
críochnaithe

1.1

Aidhm 2021

Oibreacha a
chríochnú

Aidhm 5-bliana
(de réir an Plean
Corparáideach)

Tascaire
Feidhmíochta (2020
muna deirtear a
mhalairt)

Straitéis Tacaíochta
an Phlean
Corparáidigh
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LCS Spá Léim an
Bhradain a chothabháíl

Na h-ionaid móineir
a ghearradh, bruscar
a bhaint amach agus
scrúdu a dhéanamh
ar chaomhnú an
tobair spá

Timpeallacht
nádúrtha Chill Dara
a chosaint agus
a chothabháil,
agus dul i ngleic le
bainistiú athruithe
ar shuíomhanna
áise agus folláine,
chun maolú
agus athchóiriú a
dhéanamh ar athrú
aeráide, ar mhaithe
le bithéagsúlacht,
ag braith ar
maoiniú agus
áiseanna.
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Nóta
Comhthéacsúil
Covid 19 má’s
ábhartha)

Treoir a fhorbairt le
haghaidh deartha
logaill crann

Dearaí a
chríochnú

Níor tugadh
oibreacha chun
críche

N/B

1.11

Timpeallacht nádúrtha
Chill Dara a chosaint
agus a chothabháil,
agus dul i ngleic le
bainistiú athruithe ar
shuíomhanna áise
agus folláine, chun
maolú agus athchóiriú
a dhéanamh ar athrú
aeráide, ar mhaithe
le bithéagsúlacht, ag
braith ar maoiniú agus
áiseanna.

Scéim Curtha Crann
Pobail

Plandáil a dhéanamh
in ionaid píolótacha

Plandáil a
dhéanamh in
ionaid píolótacha

Cuireadh moill
ar phlandáil go
2022

Chomhtharlaigh
srianta Covid
19 le séasúr
plandála

4.3

Ceannaireacht agus
tacaíocht a thabhairt
do Chlár Aoisbháúil
Chontae Chill Dara
(agus bheith mar
cheannasaí don
cheantar Thoir Theas)
atá á fhorbairt agus á
mhaoirsiú ag Comhaontas Aoisbháúil Chill
Dara, le tacú ó Éire
Aoisbháúil.

Leanúint le
monatóireacht agus
tacaíocht d’fheidhmiú
ar Straitéis Aoisbháúil
Chontae Chill Dara,
agus oibriú go dlúth
le Éire Aoisbháúil
mar cheannasaí don
cheantar Thoir Theas.

Leanúint le tacaiócht
do Chomhaontas Chill
Dara agus cláir oibre
sé mhí a aontú.

Cláir oibre a
fheidhmiú

Feidhmíodh cláir
oibre.

N/B

4.3

Ceannaireacht agus
tacaíocht a thabhairt
do Chlár Aoisbháúil
Chontae Chill Dara
(agus bheith mar
cheannasaí don
cheantar Thoir Theas)
atá á fhorbairt agus á
mhaoirsiú ag Comhaontas Aoisbháúil Chill
Dara, le tacú ó Éire
Aoisbháúil.

Leanúint le
monatóireacht agus
tacaíocht d’fheidhmiú
ar Straitéis Aoisbháúil
Chontae Chill Dara,
agus oibriú go dlúth
le Éire Aoisbháúil
mar cheannasaí don
cheantar Thoir Theas.

Tuarascáil Bhliantúil a
fhoilsiú inar aithníodh
dul chun cinn ar
phriomh-aidhmeanna
ó Straitéis Chill Dara.

Foilsíodh agus
scaipeadh
Tuarascáil
Bhliantúil

Foilsíodh agus
scaipeadh
Tuarascáil
Bhliantúil

N/B

4.3

Ceannaireacht agus
tacaíocht a thabhairt
do Chlár Aoisbháúil
Chontae Chill Dara
(agus bheith mar
cheannasaí don
cheantar Thoir Theas)
atá á fhorbairt agus á
mhaoirsiú ag Comhaontas Aoisbháúil Chill
Dara, le tacú ó Éire
Aoisbháúil.

Leanúint le
monatóireacht agus
tacaíocht d’fheidhmiú
ar Straitéis Aoisbháúil
Chontae Chill Dara,
agus oibriú go dlúth
le Éire Aoisbháúil
mar cheannasaí don
cheantar Thoir Theas.

Tacaíocht a thabhairt
don Ionad Náisiúnta
um Sheirbhísí
Comhroinnte agus
do na contaetha
Thoir Theas, mar a
aontaíodh le Éire
Aoisbháúil.

Caighdeán
Feidhmíochta

Crainn a chur i bPáirc
Mhuire

Aidhm 2021

Tuairisc ar
dhul chun cinn
2021 – Tascairí
Feidhmíochta

Tascaire
Feidhmíochta (2020
muna deirtear a
mhalairt)

Aidhm 5-bliana
(de réir an Plean
Corparáideach)

Straitéis Tacaíochta
an Phlean
Corparáidigh
1.11

Timpeallacht nádúrtha
Chill Dara a chosaint
agus a chothabháil,
agus dul i ngleic le
bainistiú athruithe ar
shuíomhanna áise
agus folláine, chun
maolú agus athchóiriú
a dhéanamh ar athrú
aeráide, ar mhaithe
le bithéagsúlacht, ag
braith ar maoiniú agus
áiseanna.

Tionóladh 2
crinniú den
Chomhaontas
2 crinniú den
Chomhaontas le
tionóil

Tionóladh
cruinnithe
idir-rannacha
agus baineadh
amach gach
aidhm oibre

N/B

Beatha; Fás; Ceannaireacht
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Aguisín 10 – Tascairí Feidhmíochta 2021
Líonfar isteach na Tascairí Feidhmíochta do 2021nuair a foilsítear iad.

Aguisín 11 – Gluais
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Achar Measúnaithe Breise

AMB

CDUI

Aitheantas
Radaimhiníochta

Córas Draenála Uirbeach
Inbhuanaithe

ARM

CBCC

Bainistíocht Measúnuithe
Riosca Tuilte
Dobharcheantar

Cumann Bainistíochta
Cathrach agus Contae

BMRTD

Daonra Coibhéiseach

DC

Bord Oideachais (agus)
Oiliúna

BOO

Feidhmeannacht na
Seirbhíse Sláinte

FSS

Bréagáin, Teicneolaíocht
agus Oiliúint

BTO

An Ghníomhaireacht um
Chaomhnú Comhshaoil

GCC

Clár Cúnaimh Caipitil

CCC

Grúpá Áitiúil
Gnmiomhaíochta

GÁG

Clár Feabhsaithe Pobail

CFP

Ionad Cóireála Foílluisce

ICF

Clár Gníomhachtúcháin
Pobail um Cuimsiú
Sóisialta

Oifig Fiontair Áitiúil

OFÁ

CGPCS

Plean Ceantair Áitiúil

PCÁ

Clár Seirbhísí Comhtháite

CSC

An Roinn Comhshaoil,
Aeráide agus Cumarsáide

RCAC

An Coimisiúin um Rialáil
Fuinnimh

CRF

An Roinn Forbartha
Tuaithe agus Pobail

RFTP

Coiste um Beartais
Straitéiseach

CBS

An Roinn Iompair

RI

Coiste um Fhorbairt Pobail
Áitiúil

CFPÁ

An Roinn Tithíochta,
Rialtais Áitiúil agus
Oidhreachta)

RTRÁO

Comhairle Contae Chill
Dara

CCCD

Comhaontú Seirbhíse

CAS

An Roinn Turasóireachta,
Cultúir, Ealaíon,
Gaeltachta, Spóirt agus
Meán)

RTCEGSM

Comhchoiste Póilíneachta

CCP

SSRUGL

Comhlacht Ceadaithe
Tithíochta

CCT

Scéim Séarachais
Réigiúnach Uachtar
Ghleann na Life

Comhpháirtíocht Spóirt
Chill Dara

TFC

CSCD

Teicneolaíocht Faisnéise
(agus) Cumarsaide
Údarás Áitiúil

UÁ

Córas Caidrimh
Custaiméirí

CCC

An tÚdarás Forbartha
Tionscail

ÚFT
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