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Brollach le
 

Michael Walsh
Príomhfheidhmeannach Chomhairle 
Cathrach agus Contae Phort Láirge
 

Brollach le
 

An Comhairleoir Seán de Prát
Méara Chomhairle Cathrach agus
Contae Phort Láirge

Leagann an Plean Corparáideach seo amach fís do Phort Láirge
atá láidir, ionchuimsitheach agus inbhuanaithe. Tá go leor rudaí
maithe bainte amach ag an gComhairle do Phort Láirge le cúig 
bhliain anuas. 
 
Bhí éifeacht ó bhonn ag a leithéidí Rian Glas na nDéise, Triantán
Lochlannach Phort Láirge agus Téastar Mhargadh na nÚll ar ár
gCathair agus ár gContae. Tá Port Láirge neadaithe anois ar an
gClár Náisiúnta agus tá Comhairle Cathrach agus Contae Phort
Láirge tar éis a bheith ag obair gan stad chun é sin a bhaint amach.
Táim mórtasach as an obair a dhéanaimid mar Chomhairleoirí agus
as an obair a dhéanann Comhairle Cathrach agus Contae Phort
Láirge ar mhaithe leis an réigiún.
 
Beidh tionscnaimh agus infreastruchtúir nua ag teacht chun cinn sa
chúig bhliain amach romhainn a athróidh ár gCathair agus ár
gContae ó bhonn. Tá Port Láirge uaillmhianach, forásach agus
réidh le bheith mar cheannródaí don Oirdheisceart maidir le fás
ghnó, gheilleagrach agus oideachasúil de. Forbairt an Ché Thuaidh,
Limistéar Forbartha Geilleagraí Ghleann na hAbha Móire
2020/2023, Straitéis na nImirceach, an baint atá againn le Fóram
na gCathracha Chliste, chomh maith leis an ngeallúint atá tugtha
againn na spriocanna do sholáthar tithíochta faoi Atógáil Éireann a
shárú - tá súil againn go spreagfaidh na rudaí seo ar fad fás, agus go
gceanglóidh siad pobail le chéile.
 
Tá tírdhreach álainn, gan mhilleadh againn i bPort Láirge, chomh
maith le hoidhreacht stairiúil mar an Chathair is Ársa in Éirinn. Tá
áthas orm go bhfuil Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge
tiomanta ár sainchomharthaí stairiúla a chosaint agus a fheabhsú. 
 
Tá Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge tiomanta
d’fheabhsú agus d’fhorbairt Phort Láirge mar áit bheomhar agus
inbhuanaithe do chách.
 
 
 

Tá an saol ag athrú thimpeall orainn de shíor, ón dtaobh
sóisialta, ó thaobh na timpeallachta agus go polaitiúil. Mar sin féin,
tá Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge fós diongbháilte ó
thaobh díriú ar fhorbairt Chathair agus Chontae Phort Láirge.
 
Cuirim fáilte roimh Phlean Corparáideach 2019-2024. Léiríonn
sé an tiomantas atá againn do Phort Láirge mar Phríomhchathair an
Oirdheiscirt agus leagann sé amach conas mar a leanfaimid orainn
ag obair i dtreo áit bheomhar agus inbhuanaithe a chruthú dos na
daoine go léir a chónaíonn, a oibríonn, nó a infheistíonn ann, nó a
thugann cuairt air. Gheallamar go gcomhlíonfaimid ár
bhfreagrachtaí faoi Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na Náisiúin
Aontaithe agus tá sé mar aidhm againn aistriú anonn go dtí
geilleagar ísealcharbóin, atá seasmhach ó thaobh na haeráide agus
inbhuanaithe ó thaobh na timpeallachta. Tabharfaimid tacaíocht
chomh maith d’fhiontraíochtaí ghlasa a bheith mar thaca don méid
seo.
 
Leanfaidh Port Láirge ar aghaidh ag cothú rochtain
d’ardchaighdeán ar sheirbhísí agus ar naisc thaistil, ag mealladh
infheistíochta, ghníomhaíochta eacnamaíoch, níos mó cuairteoirí
agus fhórsa saothair le scileanna agus le tallann.  Táthar ag tuar go
bhfásfaidh daonra Phort Láirge 60% faoin mbliain 2040, ag tiomáint
mhéadú 33% i réigiún an Oirdheiscirt.  Tá súil againn na spriocanna
do sholáthar tithíochta, mar atá leagtha amach i Atógáil Éireann, a
shárú chun freastal ar an bhfás seo. 
 
Sna cúig bhliain amach romhainn leanfaimid orainn ar mhaithe
le Port Láirge ionchuimsitheach a chruthú, ag cur measa don
éagsúlacht chun cinn. Déanfaimid na daoine is laige sa phobal a
chosaint trí Straitéis Aoisbháúil Phort Láirge a chomhlíonadh agus
trí phobail a chruthú ina mbeidh guth ag gach éinne.
 
Tá áiseanna uathúla d’ardchaighdeán, maraon le tírdhreach
nádúrtha gan mhilleadh, ar fáil i bPort Láirge. Táimid aitheanta mar
cheann scríbe turasóireachta, a thugann urraim d’ár n-oidhreacht
chultúrtha agus stairiúla. Tá Comhairle Cathrach 
& Contae Phort Láirge tiomanta do Phort Láirge agus leanfaimid
orainn ag forbairt, ag cur leis, ag tacú leis agus ag infheistiú i
 bPort Láirge.
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RÁITEAS MISIN
 

 
Beidh Port Láirge, mar Príomhchathair an
Oirdheiscirt, ina háit bheomhar agus inbhuanaithe
do na daoine go léir a chónaíonn, a oibríonn nó a
infheistíonn ann, nó a thugann cuairt air.



I T ' S  G A M E S

G A L O R E !

Go mbeidh Port Láirge uaillmhianach, forásach agus nasctha. Áit ina

mbaineann an pobal go léir sult as an saol, as a bheith folláin agus a

bhfuil deiseanna go smior ann.

Go mbeidh rochtain ag muintir Phort Láirge ar údarás áitiúil

sofhreagrach agus gairmiúil atá dírithe ar dhaoine agus atá nasctha ar

leibhéal straitéiseach leis an tseirbhís phoiblí níos leithne.

Go mbeidh Port Láirge agus an tOirdheisceart in ann treoir a

thabhairt maidir le forbairt gnó, fás eacnamaíoch agus sármhaitheas ó

thaobh an oideachais de.

Go mbeidh caighdeán beatha uathúil ar fáil do gach duine i bPort

Láirge, lena n-áireofar áiseanna ar chaighdeán domhanda agus

tírdhreach agus radharcra nádúrtha gan mhilleadh. Go mbeidh Port

Láirge ina cheann scríbe turasóireachta aitheanta, a léireoidh meas ar

a oidhreacht chultúir agus stairiúil mar an gCathair is Sine in Éirinn.

 

 

 

 

    
 

ÁR bhFÍS
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ÁR LUACHANNA
 

Déanfaimid folláine agus caighdeán
beatha shaoránaigh agus phobail a
chur chun cinn trí bhíthin seirbhísí
ardcháilíochta a sholáthar.

CAIGHDEÁN NA BEATHA
Tá mar aidhm againn ár seirbhísí a
fheabhsú go leanúnach chun torthaí
níos fearr a sholáthar don phobal
agus chun eagraíocht solúbtha agus
athléimneach a thógáil a dhéanfaidh
cumarsáid go héifeachtach.

SEIRBHÍS PHOIBLÍINBHUANAITHEACHT
Táimid tiomanta dár bhfreagrachtaí 
faoi Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe 
na Náisiún Aontaithe a chomhlíonadh 
agus tá mar aidhm againn aistriú chuig
geilleagar ísealcharbóin a bheidh
athléimneach ó thaobh na haeráide de 
agus inbhuanaitheach ó thaobh an
chomhshaoil de.

SPREAGTHÓIR EACNAMAÍOCH
Beidh mar aidhm ag Port Láirge, mar
Phríomhchathair an Oirdheiscirt, na
cuspóirí, na cláir agus na tionscadail
go léir arna leagan amach i
dTionscadal Éireann 2040, a shárú.

DÍRITHE AR DHAOINE
Táimid dírithe ar scileanna, cumas
agus éifeachtacht ár bhfoirne a
fhorbairt le go leanfaimid ar aghaidh
ag soláthar seirbhísí poiblí
ardcháilíochta atá nasctha agus
dírithe ar dhaoine.

UAILLMHIANACH
Mar an Spreagthóir Eacnamaíoch 
Réigiúnach, cinnteoimid go mbeidh 
Port Láirge tarraingteach do na 
hinfheisteoirí agus do na cuideachtaí 
ar mian leo leas a bhaint as gach a
bhfuil ar fáil i bPríomhchathair an 
Oirdheiscirt.

UILECHUIMSITHEACHT
Féachfaimid le deiseanna agus
inrochtaineacht a sholáthar do chách
inár gcuid gníomhaíochtaí agus
déanfaimid meas ar éagsúlacht agus
ar uilechuimsitheacht a chur chun
cinn inár bpobail.

NUÁLAÍOCHT
Beidh Port Láirge mar áit ina
spreagtar cultúr nuálaíochta agus
fiontraíochta agus ina gcothaítear
geilleagar inbhuanaithe i bPort
Láirge agus i réigiún an Oirdheiscirt.

CULTÚR AGUS CAOMHNÚ
Beidh meas againn ar ár
n-oidhreacht chultúir agus thógtha
agus déanfaimid í a chur chun cinn
don ghlúin reatha agus do na glúinte
atá le teacht le go mbainfear sult aisti
agus le go mbeifear buíoch aisti.
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AN ÁIT A bhFUILIMID
Príomhchathair Réigiúnach 
an Oirdheiscirt
ina bhfuil daonra
116,000

Na Céanna Thuaidh
€350m infheistithe in
athghiniúint Uirbeach, ag 
cruthú 2,300 post lánaimseartha

582,000 
turasóir in 
aghaidh  na 
bliana a thugann
cuairt orainn

Rangaíodh Réigiún Chathair Phort Láirge sa 2ú, sa 3ú agus sa
4ú háit sa chomórtas European Cities and Regions of the Future
2018/2019 as poitéinseal eacnamaíochta, cairdiúlacht ghnó
agus as straitéis IDC sa chatagóir daonra.

Os cionn 11,000
mac léinn
agus ball 
foirne tríú leibhéal

Tá calafort domhain Belview
Phort Láirge nasctha le moil
loingis domhanda, agus cuireann
rochtain ar Chríocha Mheiriceá
agus ar mhargaí na hÁise ar fáil.

An Chathair is Sine in Éirinn, 
a bhfuil oidhreacht chultúir
shaibhir agus éagsúil aici.
 

Aerfort Phort Láirge
maoiniú €5m faighte 
chun rúidbhealach 
a fhorbairtCreidiúnú na Brataí Corcra

Tiocfaidh fás 60% ar Dhaonra Chathair Phort Láirge 
faoi 2040, rud a spreagfaidh ardú 33% ar an daonra 
i réigiún an Oirdheiscirt, go dtí >800,000 faoi 2040

Táthar ag súil go dtiocfaidh ardú
faoi dhó ar Chaiteachas
Turasóireachta €127m faoi 
2025, agus go sroichfidh sé 
€275m agus ansin €429m faoi 2040

An 7ú réigiún is tapúla fáis san AE ó thaobh 
oll-bhreisluach in aghaidh an duine. Táthar ag súil go
dtiocfaidh ardú 150% ar an Oll-Bhreisluach iomlán don
Oirdheisceart go dtí €51Bn in 2040

€210k an meánphraghas ar
theach san Oirdheisceart i
R2 2019 (65% níos ísle ná
Baile Átha Cliath Theas)

In 2018, infheistíodh €17.3m sa
ríocht phoiblí i Lár na Cathrach

ITPL, an t-aon IT a bhfuil trí Gheata Teicneolaíochta
de chuid Fiontraíocht Éireann aici: 
• SEAM (Ard-déantúsaíocht) 
• TSSG (TFC) 
• PMBRC (Cógaisíocht)

Tá costais chúram
leanaí 50% níos ísle
ná mar atá siad i
mBaile Átha Cliath

Scéim dreasachta cánach d’fhonn
foirgnimh stairiúla sa chathair a
athbheochan é Tionscnamh na
Cathrach Beo

Rian Glas na nDéise,
conair shiúil agus rothaíochta
easbhóthair 46km, ar feadh iarnróid
nach n-úsáidtear a thuilleadh

Tearmann 150 acra de spás
glas agus dúlra i
dtimpeallacht na cathrach í
Páirc Dúlra Phort Láirge.

PORT LÁIRGE 2040
Cathair
Chomhaimseartha,
Iomaíoch, 
Ardcháilíochta 
agus Ghlas a Chruthú

Réigiún 
athléimneach,
inbhuanaithe a 
thógáil timpeall
ar chroílár Cathrach
Dlúth

Cathair Nasctha le
líonra
Comharsanachtaí
Inbhuanaithe a
Phleanáil

 
Córas Iompair
Comhtháite
a Sholáthar

 
Leibhéal cuí
Infheistíochta
Caipitiúla de
dhíth
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An Comhairleoir 
Matt Shanahan 
Neamhspleách

An Comhairleoir 
Adam Wyse
Fianna Fáil

An Comhairleoir 
Joe Conway 

Neamhspleách

An Comhairleoir
Jim Griffin 

Sinn Féin

An Comhairleoir 
Marc Ó Cathasaigh 

An Comhaontas Glas

COMHAIRLE IOMLÁNACH
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An Comhairleoir 
John Cummins 

Fine Gael

An Comhairleoir 
Breda Brennan 

Sinn Féin

An Comhairleoir 
John Hearn 

Sinn Féin

An Comhairleoir
Donal Barry 

Neamhspleách

An Comhairleoir 
Séamus Ryan 

Páirtí an Lucht Oibre

An Comhairleoir 
Jason Murphy 

Fianna Fáil

An Comhairleoir 
Jody Power 

An Comhaontas Glas

An Comhairleoir
 Davy Daniels

Neamhspleách

An Comhairleoir 
Pat Fitzgerald 

Sinn Féin

An Comhairleoir 
Eddie Mulligan 

Fianna Fáil

An Comhairleoir
Joe Kelly

Neamhspleách

An Comhairleoir 
Lola O'Sullivan 

Fine Gael

An Comhairleoir 
Eamon Quinlan 

Fianna Fáil

An Comhairleoir
Tom Cronin 
Fianna Fáil

An Comhairleoir
Declan Doocey 

Fine Gael

An Comhairleoir
 Damien Geoghegan

 Fine Gael

An Comhairleoir 
Pat Nugent 

Fine Gael

An Comhairleoir
Séamus O'Donnell

Neamhspleách

An Comhairleoir 
John Pratt 

Páirtí an Lucht Oibre

An Comhairleoir
James Tobin 
Fianna Fáil

An Comhairleoir
Thomas Phelan 

Páirtí an Lucht Oibre

An Comhairleoir 
Conor D. McGuinness 

Sinn Féin

An Comhairleoir
Liam Brazil 
Fine Gael

An Comhairleoir
Declan Clune

 Sinn Féin

An Comhairleoir 
Ger Barron 

Páirtí an Lucht Oibre

An Comhairleoir
John O'Leary

Fianna Fáil

An Comhairleoir
Seánie Power 

Fine Gael

CEANTAR BARDASACH DHÚN GARBHÁN - LEASA MÓIRE
DÚICHE CHATHRACH

CEANTAR BARDASACH AN CHOMARAIGH

Coill Mhic Thomáisín

Lios Mór

Dún Garbhán



Riarachán: 266

Bainistíocht Shinsearach: 19

Michael Walsh 
Príomhfheidhmeannach

Foireann 
Theicniúil: 

94

Foireann 
Allamuigh: 

377

Foireann na Seirbhíse Dóiteáin
Lánaimseartha:  32

Coinnithe: 88

Riarachán: 266

Bainistíoíoí cht Shinsearach: 19

Michael Walsh
Príoíoí mhfheidhmeannach

Foireann
Theicniúil:

94

Foireann
Allamuigh:

377

Foireannn na Seirbhísísí e Dóiteáin
Láánnaaiimmsseeaarrtthhaa: 32

Coinnithe: 88
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ÁR BHFOIREANN

 

Kieran Kehoe
Corparáideach, Cultúr, 
AD & Córais Faisnéise

 

Michael Quinn
Forbairt Eacnamaíochta

agus Pleanála & 
Leas-Phríomhfheidhmeannach

 

Bernard Pollard
Ceann Airgeadais

 

Tithíocht, Pobal & 
Seirbhísí Éigeandála

 

Ivan Grimes
 

 

Fergus Galvin
 Bóithre, Uisce agus
Comhshaol

Tá obair Chomhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge ríthábhachtach

maidir le folláine eacnamaíochta agus shóisialta Phort Láirge.

Soláthraíonn breis agus 880 ball foirne beagnach 1,100 seirbhís phoiblí

agus tá raon éagsúil scileanna, cumais agus eolais de dhíth le haghaidh sin.



 
Tá Port Láirge in ann treoir a thabhairt maidir le
forbairt agus a bheith ina spreagthóir fhás eacnamaíoch
i réigiún an Oirdheiscirt. Tá Comhairle Cathrach agus
Contae Phort Láirge tiomanta a chinntiú go bhfanfaidh
Port Láirge ina phríomh-chumasóir fáis trí bhíthin tacú
le soláthar Thionscadal Éireann 2040.
 
 
 
 
 
 
 

AIDHM CHORPARÁIDEACH 1
PORT LÁIRGE MAR SPREAGTHÓIR 
FHÁS RÉIGIÚNACH

7



Cuirfidh Ollscoil Theicniúil nua don
Oirdheisceart (TUSE) le caipiteal
intleachtúil an réigiúin. Bheadh sí ina
príomh-spreagthóir don nuálaíocht
agus don fhiontraíocht, chuirfeadh sí le
hinfheistíocht IDC agus mar sin
tharraingeoifaí tuil leadh infheistíochta
agus tuil leadh maoinithe seachtraigh.

Bhí tionchar ollmhór ag an Rian Glas agus leanfaidh Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge ar
aghaidh leis an sócmhainn seo a fhorbairt, a mhéadú agus a fheabhsú. Tá síneadh beartaithe chun é a thabhairt chuig 
croílár an Triantáin Lochlannaigh. Tá pleananna ann chun Rian Glas na nDéise a nascadh le Glasbhealach Ros Mhic 
Treoin amach anseo.

Chuirfí deiseanna ollmhóra ar fáil do cheantair thuaithe Chontae Phort Láirge agus do shráidbhailte turasóireachta cois
cósta, trí bhíthin Gormbhealach a fhorbairt. Chabhraigh Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge le pobail
thuaithe ó thaobh gníomhaíocht eacnamaíochta de agus beagnach €4m de mhaoiniú tuaithe leithdháilte ó 2016.

Táimid fós ag tacú le sráidbhailte agus le bailte tuaithe trínár dTionscadail um Athghiniúint Tuaithe. Tá mar
aidhm le Crios Forbartha Eacnamaíochta Ghleann na hAbha Móire 2020/2023 aon chrios eacnamaíochta
amháin a chruthú, trína roinnfidh sráidbhailte na hAbha Móire aon fhís agus cuspóir amháin.

Obair le Bonneagar Iompair Éireann (TII) 
chun conair an N24 a uasghrádú agus a fheabhsú.

Reachtáil Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge an Scéim Deisiúcháin agus Léasaithe do Thithíocht atá
Folamh ar bhonn píolótach. Díríonn an tionscnamh seo, a bhaineann athearraíocht as réadmhaoin fholamh agus
thréigthe, ar thithíocht shóisialta a chur ar fáil, chun a chinntiú go mbainfear an leas is fearr as stoc tithíochta
atá ann cheana féin. 

Cuirfear taitneamhachtaí feabhsaithe ar fáil do chuairteoirí trí fhorbairt agus athchóiriú Eastát Bhruachaille, 
trí dheisiúchán an tí ghloine stairiúil, rochtain níos fearr ar an bhfearann agus ar na cosáin agus áiseanna atá oiriúnach do
theaghlaigh a chur ar fáil. Faoi stiúr Chomhairle Phort Láirge, i gcomhpháirtíocht le Fáilte Éireann, cinnteoidh an
tionscadal seo go mbeidh Bruachaill mar cheann scríbe turasóireachta den scoth, le heispéireas cuartaíochta feabhsaithe.

PORT LÁIRGE AGUS TIONSCADAL 2040

Fuair Aerfort Phort Láirge maoiniú €5m
do shíneadh rúidbhealaigh agus
rachaidh infheistíocht chun leasa
Lárionad Cuain Iascaigh Dhún Mór.

Ardú tuairim is 15,000 aonad le teacht 
ar an soláthar tithíochta.

Bloc cóiríochta nua d’othair, lena n-
áirítear leapacha nua d’othair agus aonad
cúraim mhaolaithigh d’Ospidéal
Réigiúnach Phort Láirge.

Oibriú go dlúth leis an Údarás Náisiúnta
Iompair chun córas iompair úrscothach,
inbhuanaithe a sholáthar don Chathair
agus don Chontae, chun tacú le dul chun
cinn eacnamaíochta, sóisialta agus cultúir
agus chun astuithe carbóin a laghdú go
suntasach mar phríomh-bheart maolaithe
maidir leis  an athrú aeráide.

Tá treochlár thodhchaí Phort Láirge leagtha amach in Éireann 2040.

TIONSCADAIL REATHA AGUS TIONSCADAIL ATÁ LE TEACHT
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Tá ardú 60% le teacht ar dhaonra Phort
Láirge sna chéad 22 bhliain eile - 35,000
go 85,000. Beidh thart ar 12,000 -
15,000 post de dhíth chun tacú leis an
daonra méadaithe sin.

Tairgfidh an ciste um athghiniúint
uirbeach €2bn Éireann 2040 tacaíocht
airgeadais do thionscadal athghiniúna
SDZ na gCéanna Thuaidh Phort Láirge.



 
 
Objectives
 
 

Infheistiú i bhforbairt ár bpríomh-lárionaid uirbeacha; Cathair Phort
Láirge, Trá Mhór agus Dún Garbhán, lena chinntiú go mbeidh siad ina
lárionaid breátha ina mbeidh miondíol, gnó agus caighdeán beatha chun
tosaigh.

A chinntiú go dtacófar le bailte tuaithe amhail Dún Mór, Port Lách, Lios
Mór, Tulach an Iarainn, Coill Mhic Thomáisín, An Pasáiste agus Ceapach
Choinn le go mbeidh siad ina bpríomh-spreagthóirí fhás tuaithe.

Forbairt chothromaithe a chinntiú ar feadh Chathair agus Contae Phort
Láirge trí bhíthin forbairt ar ár bpríomh-lárionaid uirbeacha, Cathair Phort
Láirge, Trá Mhór agus Dún Garbhán a spreagadh; fad is atá pleanáil ag dul
ar aghaidh chun go leanfaidh Dún Mór, Port Lách, Lios Mór, Tulach an
Iarainn, Coill Mhic Thomáisín, An Pasáiste agus Ceapach Choinn ar aghaidh
mar phríomh-spreagthóirí d’fhás tuaithe.
 
CUSPÓIRÍ
 

 

 
 
 
 

AIDHM CHORPARÁIDEACH 2: 
FORBAIRT TUAITHE AGUS UIRBEACH
CHOTHROMAITHE
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Objectives
 
 

Infheistiú i bhforbairt leanúnach ar
an Líonra Ealaíon Tuaithe lena
chinntiú go gcuirfear leasanna áitiúla
agus pobail san áireamh.

A chinntiú go ndíreofar ar na
ceantair is mó atá faoi mhíbhuntáiste
inár bpobail thuaithe faoi na bearta
uilechuimsitheachta sóisialta cuí a
chuirtear chun cinn tríd an gCoiste
Forbartha Pobail Áitiúil, Líonraí
Rannpháirtíochta Pobail agus an Clár
um Chuimsiú Sóisialta agus
Gníomhachtú.

Oidhreacht nádúrtha agus thógtha
Chathair, bhailte agus sráidbhailte
Phort Láirge a chothabháil, a
chaomhnú agus a athbhunú d’fhonn
forbairt inbhuanaithe a chur chun
cinn le tacaíocht ó LEADER, ón
gCiste um Athghiniúint agus Forbairt
Tuaithe agus ó Scéim Athnuachana
na mBailte agus na Sráidbhailte.

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

An tionchar a bheidh ag forbairt
tuaithe a uasmhéadú trí bhíthin
maoiniú náisiúnta a úsáid tríd an
gclár LEADER i gcomhar leis an
gCoiste Forbartha Pobail Áitiúil.

 
 

 
 

AIDHM CHORPARÁIDEACH 2:
FORBAIRT TUAITHE AGUS 
UIRBEACH CHOTHROMAITHE
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Rochtain ar Mhaoiniú Náisiúnta tríd
an gCiste um Athghiniúint agus
Forbairt Tuaithe, Scéim

An t-ordlathas lonnaíochta a chur i
bhfeidhm chun raon cineálacha
tithe, saoráidí, bonneagair,
taitneamhachtaí agus seirbhísí
iompair a sholáthar ar leibhéal
contae, ceantair agus áitiúil.

 
 

Athnuachana na mBailte agus na
Sráidbhailte, CLÁR agus an Scéim
um Bonneagar Áineasa Faoin Aer.
 

 



 
 
Objectives
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AIDHM CHORPARÁIDEACH 3:
CULTÚR FÁIS A CHRUTHÚ
Forbrófar plean comhtháite d’fhorbairt inbhuanaithe Cheantar Uirbeach
Phort Láirge sa todhchaí, ag comhoibriú le heochair-pháirtithe leasmhara
agus le gníomhaireachtaí stáit lena chinntiú go gcuirfear agus go dtacófar le
ról sainaitheanta na Cathrach mar an príomh-lárionad uirbeach i réigiún an
Oirdheiscirt.
 
Mar thoradh ar Phort Láirge láidir, déanfar forbairt ar réigiún an Oirdheiscirt,
rud a chuirfidh feabhas ar an bhfás eacnamaíoch agus a chruthóidh
deiseanna fostaíochta breisluacha.
 
 CUSPÓIRÍ

Fás daonra inbhuanaithe a chur chun cinn ar fud an chontae trí bhíthin

ordlathas lonnaíochta soiléir a shainaithint chun tacú leis an mbeartas

pleanála Náisiúnta agus Réigiúnach a nglacfar leis.

Na spriocanna don soláthar tithíochta arna leagan amach in Éire a Atógáil

a chomhlíonadh agus féachaint len iad a shárú.

Tacú le tionscnaimh fiontraíochta glaise a chabhraíonn le haistriú chuig

geilleagar ísealcharbóin.

 

 



 
 
Objectives
 
 

AIDHM CHORPARÁIDEACH 3
CULTÚR FÁIS A CHRUTHÚ

Feabhas a chur ar an timpeallacht
reatha maidir le gníomhaíocht
fiontraíochta agus fás cuideachtaí
chun forbairt ar gheilleagar
athléimneach a éascú, rud a
spreagfaidh fiontraíocht agus a
thacóidh le gnólachtaí
nuathionscanta.

Córas glanta sráide éifeachtach agus
éifeachtúil a sholáthar ar feadh ár
bpríomh-lárionad uirbeach.

Leas a bhaint as ballraíocht na
Comhairle i bhFóram Uile-Éireann
na gCathracha Cliste; oibriú le raon
leathan geallsealbhóirí chun an leas
is mó is féidir a bhaint as an
teicneolaíocht.

 
 
 
 
 

 

 

 
 
    
 
 

Port Láirge a chur chun cinn mar
cheann scríbe turasóireachta ar
chaighdeán domhanda i gcomhar le
Fáilte Éireann agus Visit Waterford.

Leanfaimid ar aghaidh lenár
leabharlanna, ár ndánlanna ealaíne
agus ár dtáirge turasóireachta agus
cultúir a fhorbairt le go mbeidh sé ina
cheann scríbe éigeantach do
chuairteoirí ar Éirinn.

Oibriú le Bonneagar Iompair Éireann
(TII) agus le geallsealbhóirí réigiúnacha
lena chinntiú go mbeidh Port Láirge
agus an tOirdheisceart nasctha le gach
cathair mhór, agus go háirithe oibriú le
TII chun conair an N24 ó Luimneach
go Port Láirge a uasghrádú agus a
fheabhsú.

A chinntiú go ndéanfar ár
dtaitneamhachtaí pobail a chothabháil
chuig an gcaighdeán is airde is féidir.
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Agus sinn ag obair i gcomhpháirtíocht le pobail imirceach, déanfaimid
Straitéis um Lánpháirtiú Imirceach a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm.

Oibreoimid chun grúpaí pobail áitiúla inbhuanaithe agus eagraíochtaí
spóirt inbhuanaithe a fhorbairt ar feadh Phort Láirge.

Áit a mbeidh i bPort Láirge ina gcuirfear gach duine san áireamh mar

rannpháirtí gníomhach i gcreatlach cultúir, comhshaoil, sóisialta agus

eacnamaíoch a bpobail. Beidh Port Láirge comhdhéanta de phobail

athléimneacha. Bainfidh ár gcuid oibre i bpobail uirbeacha agus tuaithe le

naisc a threisiú, saoráidí a fheabhsú agus caighdeán na beatha a fheabhsú.

Oibreoimid i gcomhpháirtíocht le gníomhaireachtaí agus le pobail chun tús

áite a thabhairt do thionscnaimh a mbeidh tionchar dearfach acu ar shláinte

agus ar fholláine gach duine.
 

CUSPÓIRÍ
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AIDHM CHORPARÁIDEACH 4:
DAOINE AGUS POBAIL



Pobail inbhuanaithe a bhaint amach
trí bhíthin dea-bhainistiú eastáit agus
tionóntachta.

Straitéis Dhigiteach a fhorbairt agus
buntáistí leathadh amach
leathanbhanda a uasmhéadú chun
nascacht idirlín a fheabhsú do
phobail agus d’fhiontraíocht thuaithe. 

Leanúint dár dtaitneamhachtaí pobail
go léir a fheabhsú agus a chothabháil
agus iad a chur i láthair ar
ardchaighdeán le go mbeidh siad mar
fhoinse folláine don phobal. 

Fís Aoisbháúil Phort Láirge a
chomhlíonadh trí chur chuige
rannpháirtíochta ón mbun aníos ag
an leibhéal áitiúil agus pobail
comhthreomhar le tiomantas agus
acmhainní atá á dtreorú go polaitiúil
agus ag gníomhaireachtaí ón mbarr
anuas.

 
 

 

 

 

 

AIDHM CHORPARÁIDEACH 4:
DAOINE AGUS POBAIL

27

A chinntiú go mbeidh ár seirbhísí
poiblí uilechuimsitheach, ábhartha
agus oscailte don athrú agus don
fheabhsú leanúnach. 

Oibriú chun pobail éifeachtacha agus
nasctha a chruthú trí bhíthin
uilechuimsitheacht i ndearadh
uirbeach. 

A chinntiú go bhfreastalóidh ár
seirbhísí tithíochta ar na daoine is
leochailí agus go gcuirfear deireadh
leis an ngá le codladh amuigh.
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Athbhreithniú cuimsitheach a dhéanamh ar Phleananna Forbartha
Cathracha agus Contae lena chinntiú go mbeidh lonnaíochtaí sa staid
gheografach is fearr agus ó thaobh cúrsaí sóisialta, eacnamaíochta agus
pobail de, chun forbairt chothromaithe ar feadh an chontae a chinntiú.

A chinntiú go ndéanfar soláthar maith do Phort Láirge maidir le naisc
iompair, lena n-áirítear an leas is fearr is féidir a bhaint as deiseanna
iarnróid, bóthair, aerfoirt agus calafoirt.

Leanfaidh Port Láirge ar aghaidh de thimpeallacht tharraingteach a

fhorbairt ina mbeidh rochtain ardcháilíochta ar sheirbhísí chun

ardchaighdeán beatha a chinntiú, agus mar sin infheistíocht, gníomhaíocht

eacnamaíochta, tuilleadh cuairteoirí agus fórsa saothair oilte agus éirimiúil a

mhealladh.
 

CUSPÓIRÍ
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AIDHM CHORPARÁIDEACH 5:
BUNÚS LÁIDIR



Oibriú le Líonraí Rannpháirtíochta
Pobail Phort Láirge lena chur ar
chumas an phobail ról
réamhghníomhach a bheith acu i
ngníomhaíochtaí cinnteoireachta agus
maoirseachta i réimsífreagrachta
Chomhairle Cathrach agus Contae
Phort Láirge. 

Déanfaidh an Coiste Forbartha Pobail
Áitiúil gníomhaíochtaí na hearnála
poiblí agus gníomhaíochtaí eile a
chomhordú chun forbairt tuaithe a
bhrú chun cinn.

A chinntiú go ndéanfar an Plean
Náisiúnta Leathanbhanda a rolladh
amach chuig na limistéir thuaithe atá
deacair teacht orthu mar bheart
eacnamaíochta agus sóisialta chun
nascacht agus inbhuanaitheacht a
fheabhsú.

 
 

 

 

 
 

 
 
 

AIDHM CHORPARÁIDEACH 
5: BUNÚS LÁIDIR

Oibriú leis an Rialtas Náisiúnta agus le
comhpháirtithe oideachais lena
chinntiú go ndéanfar soláthar maith do
Phort Láirge mar Chathair Réigiúnach
agus go dtacófar go hiomlán leis an
deis maidir le TUSE a fhorbairt.

Oibriú leis an Rialtas Náisiúnta agus 

Tacaíochtaí a chur ar fáil do SMEnna 

Leanúint de na caighdeáin dhlíthiúla
atá de dhíth faoi láthair a
chomhlíonadh ó thaobh ár stoc
Tithíochta Sóisialta go léir.

 
 

 

le comhpháirtithe sa tseirbhís sláinte
lena chinntiú go mbeidh Ospidéal
Ollscoile Phort Láirge ina shaoráid
sláinte ar an scála agus leis an
saineolas a bheidh oiriúnach dá ról
mar sholáthróir cúraim sláinte
Réigiúnach.

 

a chabhróidh leo fás, glacadh le 
hathrú nuálaíochta agus
teicneolaíochta agus táirgiúlacht a
fheabhsú.
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Lena chinntiú gur eagraíocht sinn atá Oiriúnach don Fheidhm, ní mór dúinn

a bheith trédhearcach agus cuntasach fad a sholáthraímid seirbhísí poiblí

éifeachtúla agus a chinntímid luach ar airgead. Leanaimid ar aghaidh de na

gníomhartha arna leagan amach sa cháipéis An tSeirbhís Phoiblí 2020 a

bhaint amach trí bhíthin feabhas leanúnach a chur ar ár bhfeidhmíocht, ar

ár bhforbairt agus ar ár bhfás.

 

AIDHM CHORPARÁIDEACH 6:
EAGRAÍOCHT ATÁ OIRIÚNACH DON FHEIDHM

17

Déanfaimid ár ngealltanais i nDualgas na hEarnála Poiblí um Chomhionannas

agus Cearta an Duine a chomhlíonadh chun idirdhealú a dhíbirt,

comhionannas deiseanna a chur chun cinn, agus cearta daonna ár gcuid

custaiméirí agus foirne a chosaint. 

 



Timpeallacht oibre atá cóir, tacúil
agus sláintiúil a chruthú trí bhíthin
dea-chaidreamh agus
rannpháirtíocht i measc na
bhfostaithe a chur chun cinn. 

A bheith ina rogha fostóra do
dhaoine agus leanúint d’fhórsa
saothair don todhchaí a thógáil trí
bhíthin riachtanais na heagraíochta
maidir leis an bhfórsa saothair a
phleanáil agus a sholáthar. 

Straitéis TFC a bheadh dinimiciúil
agus éabhlóideach a fhorbairt le
bheith mar bhonn taca don Phlean
Corparáideach 2019-2024; an aidhm
a bheidh leis sin ná bonneagar TFC
iontaofa a chinntiú chun tacú le
soláthar seirbhísí agus chun cur ar
chumas na n-oibríochtaí go léir
feidhmiú go réidh.

Díreofar ar Chlaochlú Digiteach agus
ar nuálaíocht thar shaolré na
straitéise.

 
 

 

 

 

 

AIDHM CHORPARÁIDEACH 6: 
EAGRAÍOCHT ATÁ
OIRIÚNACH DON FHEIDHM

Na tacaíochtaí riachtanacha a chur
ar fáil dár gComhaltaí Tofa lena
chinntiú go ndéanfar an ionadaíocht
is fearr ar Phort Láirge agus ar a
mhuintir.

Cumas agus acmhainneacht a
sholáthar trí bhíthin cultúr de
nuálaíocht agus d’fheabhas
leanúnach a sholáthar.

Bainistiú éifeachtach a ráthú trí
bhíthin ár mbainisteoirí agus
maoirseoirí a chumhachtú agus a
chumasú. 
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AN TSLÍ A NDÉANFAIMID 
AN PLEAN A MHAOINIÚ
In 2019, bhí buiséad €136.7m, nó €1,176 in aghaidh an duine, ag
Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge.

Bóithre

Tithíocht

Eile

Bainistiú Forbartha

Caitheamh Aimsire agus
Taitneamhachtaí

Seirbhísí Comhshaoil

Uisce

*Faoi réir ag athrú

 

Rátaí
(€30.81m nó 22.5% den Bhuiséad)
Muirir a ghearrfar ar úinéirí réadmhaoin
tráchtála bunaithe ar a luach. 
Ciste Comhshocraíochta
(€11.22m nó 8.2% den Bhuiséad)
Íocaíochtaí breise Cháin Mhaoine Áitiúil (CMÁ)
d’údaráis a bhfuil bonn CMÁ íseal acu. 

Cáin Mhaoine Áitiúil
(€7.69m nó 5.6% den Bhuiséad)
Cáin Mhaoine Áitiúil Lánroghnach (lúide Féin-Mhaoiniú
CMÁ – féach Deontais & Fóirdheontais nuair is infheidhme). 

Earraí & Seirbhísí
(€39.95m nó 29.2% den Bhuiséad)
Muirir, fíneálacha agus tobhaigh do sheirbhísí áirithe de
chuid na comhairle.

AN tSLÍ A BHFUIL SÉ BEARTAITHE
AGAINN ÁR N-AIRGEAD A
CHAITHEAMH

AN tSLÍ A nDÉANFAIMID AN
PLEAN A MHAOINIÚ

 

Deontais & Fóirdheontais
(€47.00m nó 34.4% den Bhuiséad)
Deontais agus fóirdheontais a fhaightear ón rialtas láir chun
gníomhaíochtaí agus seirbhísí áitiúla sonracha a mhaoiniú.
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t: 0761 10 20 20 
e: contact@waterfordcouncil.ie

https://www.facebook.com/Waterfordcouncil

https://twitter.com/WaterfordCounci

https://www.linkedin.com/company/waterford-city-&-county-council/

Teagmháil 
 
Halla na Cathrach
An Meal
Port Láirge

Oifigí Cathartha, 
Cé Dáibhéid,
Dún Garbhán,
Co. Phort Láirge

Suíomhanna Oifige

 
 

CHOMHAIRLE CATHRACH AGUS  CONTAE PHORT LÁIRGE 
PLEAN CORPARÁIDEACH
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