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Giorrúchán ar Théarmaí
BRT

Bus Gasta

CAT

Iompar Inrochtana an Chláir   

POS

An Príomhoifig Staidrimh

DAA

Údarás Aerfort Bhaile Átha Cliath

DM

Déan íosmhéid

DoECLG

An Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil

DoT

An Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt

DS

Déan rud éigin

EI

Fiontraíocht Éireann

FTE

Coibhéisí Lánaimsearta

GDI

Innéascanna Forbartha Tairsí

GIS

Córas Faisnéise Geografaí

GVA

Breisluach Comhlán

HEI

Institiúidí Ardoideachais

HWY

Mórbhealach

ICT

Teicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide

IDA

Gníomhaireacht Forbartha Tionsclaíochta

LIT

Institiúid Teicneolaíochta Luimnigh

LRT

Iarnród Éadrom Idirthurais

MWASP

Plean Staitéiseach Cheantar an Iarthair Láir  

MWRA

Údarás Réigiúnach an Mheán-Iarthair

NDP

Plean Forbartha Náisiúnta

NRA

An tÚdarás um Bóithre Náisiúnta

NSR

Bóithre Náisiúnta den Dara Grád   

NSS

An Straitéis Náisiúnta Spásúlachta

NTLP

Comhpháirtíocht LEADER Thiobraid Árann Thuaidh

OECD

Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta

OTI

Olltáirgeacht Intíre

Pass Hr

Uaireanta do Phaisnéirí

Pass Km

Ciliméadair do Phaisnéirí

POWCAR

Áireamh ar Thaifid Ionaid Oibre gan Tréithe Pearsanta Luaite

PT

Iompar Poiblí

QBC

Mórlána Bus

R&D

Taighde agus Forbairt

RPGs

Treoirlínte Pleanála Réigiúnacha

SEA

Measúnú Straitéiseach Comhshaoil

SEO

Cuspóir Straitéiseach Timpeallachta

SFPC

Cuideachta Chuan na Sionainne/Fainge

SWOT

Láidreachtaí, Laigí, Deiseanna & Bagairtí

UL

Ollscoil Luimnigh
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Is ionann fostaíocht le tacaíocht
ghníomhaireachta agus timpeall 50%
den fhostaíocht i gceantar Chaladh an
Treoigh, Plassey/Áth an Choite.
Meastacháin PwC bunaithe ar IDA, EI, 2009
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Réamhfhocal
Déanadh Plean Straitéiseach Cheantar an iarthair Láir (MWASP) a fhorbairt le cur le creatlach
an pholasaí a thabharfaidh treoir d’fhorbairt fhisiciúil agus spásúlachta an réigiúin go dtí 2030.  
Leanann páirtithe leasmhara i Réigiún an Iarthair Láir i 2013 ar thabhairt faoi na dúshláin
eacnamaíochta a raibh tionchar suntasach acu maidir le méadú ar dhífhostaíocht, bonneagar
neamhchríochnaithe agus croílár lag i gCathair Luimnigh.  Tá sé tábhachtach go leantar le pleanáil
a dhéanamh ar fhás chothrom ar bhealach comhleanúnach, struchtúrtha agus iomlánaíoch agus
go ndéantar éascú ar an gcastacht atá ag méadú i gcónaí maidir le déileáil le ceisteanna an réigiúin
trí mhéadú ar chreatlacha fócasaithe agus mion-chinnteoireachta. Tá seo riachtanach d’fhonn go
mbeadh fás sa todhchaí dírithe ar thorthaí rathúla sóisialta, geilleagracha, fisiciúla agus cultúrtha a
bhaint amach do shaoránaigh Réigiún an Iarthair Láir.
Tagann MWASP as comhtháthú de mheasúnú pleanála eacnamaíoch, spásúlachta agus iompair le
rannpháirtíocht réimse leathan de pháirtithe leasmhara ar fud Réigiún an Iarthair Láir. Cinnteoidh
an Mheasúnacht Straitéiseach Timpeallachta, a críochnaíodh leis an bpróiseas pleanála a chur ar
an eolas, go mbíonn cosaint sóchmhainní timpeallachta nádúrtha agus oidhreachta an réigiúin
comhtháite go hiomlán sa chinnteoireacht a bhaineann leis an bPlean.
I gcaitheamh ullmhúcháin an MWASP, ar an gcomhairliúchán agus ar an gcaidreamh le páirtithe
leasmhara, áiríodh an pobal i gcoitinne, ionadaithe ó thionscail, príomhchuideachtaí iompair, an
earnáil acadúil, ionadaithe tofa agus comhairleoirí teicniúla a chabhróidh lena chinntiú go mbíonn
an plean straitéiseach ábhartha do gach saoránach agus go gcuirfidh sé le téarnamh geilleagrach
Réigiún an Iarthair Láir.
Cabhróidh an MWASP le treoir straitéiseach a sholáthar do cheisteanna tábhachtacha pleanála sa
réigiún, ar a n-áirítear athbheochan Chathair Luimnigh, forfheidhmiú éifeachtach ar na Treoirlínte
Pleanála Réigiúnacha, fiontraíocht agus fostaíocht a fhorbairt, agus riachtanais an bhonneagair a
sholáthar.  Le forfheidhmiú éifeachtach ar an MWASP, is féidir tabhairt faoi na fadhbanna iompair
atá i gCathair Luimnigh agus i Réigiún an Iarthair Láir, agus tacaíonn na moltaí atá ann le húsáid
talún agus le forbairt níos inbhuanaithe. Níl spleáchas fadtéarmach ar an gcarr príobháideach
oiriúnach agus aithníonn MWASP cad é an bonneagar iompair atá ag teastáil le haistriú a spreagadh
ón módh iompair seo agus athghiniúint ar Chathair Luimnigh agus téarnamh geilleagrach á bhaint
amach ag sa Réigiún an am gcéanna.  
Bhí iarracht éifeachtach comhoibríoch faoi stiúir Ghrúpa Stiúrtha an Tionscadail ar a raibh foireann
ó Chomhairle Contae an Chláir, Comhairle Contae Thiobraid Árann Thuaidh, Comhairle Cathrach
Luimnigh, Comhairle Contae Luimnigh chomh maith le hÚdarás Réigiúnach an Mheán-Iarthair, An
Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil agus An Roinn Iompair, Spóirt agus Turasóireachta
mar ghné suntasach den phróiseas a bhain leis an bplean straitéiseach seo a fhorbairt.
Táimid ag tnúth le haitheantas a fháil don MWASP mar eilimint chinniúnach maidir le déantús níos
inbhuanaithe do thodhchaí Chathair Luimnigh agus Réigiún an Iarthair Láir.

An Clr Ger Darcy,
Cathaoirleach Údarás Réigiúnach an Mheán-Iarthair
Bealtaine, 2013
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Achoimre Fheidhmeach
An Chúis

An Comhthéacs

Déantar bainistiú úsáide talún agus soláthar
infreastruchtúir in Éirinn a chur i bhfeidhm trí chóras
reachtúil Pleanála agus Forbartha a dhéanann ionchorprú
ar Threoirlínte Pleanála Réigiúnacha agus ar Phleananna
Forbartha Áitiúla, Cathrach agus Contae.

Tá mórathruithe tapaidh sóisialta agus eacnamaíochta ag
tarlú ar fud na cruinne agus go náisiúnta. Bhí rath ar Éirinn
de bharr borradh easportála sna 1990dí agus go luath sna
2000dí le tréimhse mearfháis eacnamaíochta ó 1995-2007.
Tharla fás láidir san eacnamaíocht bhaile le caiteachas ar
thithíocht (tógáil) agus ceannach (miondíol) á thiomáint, rud
a chruthaigh tiománaithe neamh-inbhuanaithe fáis i dteannta
a chéile.  

D’fhonn forfheidhmiú na bpróiseas reachtúla a éascú
agus a chur ar an eolas, rinne Údaráis Phleanála
comhpháirteacha Réigiún an Iarthair Láir (Comhairle
Contae an Chláir, Comhairlí Cathrach agus Contae
Luimnigh agus Comhairle Contae Thiobraid Árann
Thuaidh) agus Údarás Réigiúnach an Mheán-Iarthair
forbairt ar straitéis neamhreachtúil, 20 bliain,
chomhtháite maidir le húsáid talún agus iompar don
réigiún.  Soláthróidh seo bonn fianaise ar féidir leis eolas a
sholáthar maidir le polasaí iompair agus pleanála do phlé
ar infheistíocht in infreastruchtúr sa Réigiún go dtí 2030.
Is í aidhm fhoriomlán “Phlean Straitéiseach Cheantar
an Iarthair Láir” (MWASP) ag ionchorprú na “Straitéise
Pleanála, Úsáide Talún agus Iompair” frámaíocht a
sholáthar le treoir a thabhairt do chinnteoireacht ag tógáil
ceann d’fhorbairt fhisiciúil agus spásúlachta an Réigiúin
go dtí 2030, agus cothromaíocht fáis a chur chun cinn ar
fud an réigiúin agus le huasleasa sóisialta, ecnamaíochta,
sláinte agus cultúrtha a bhaint amach dá shaoránaigh uile.  
Ullmhaíodh MWASP ag úsáid sonraí socheacnamaíocha
foilsithe agus an t-eolas agus an tuiscint a fuarthas le linn
na suirbhéireachtaí cois bóthair agus ó chomhairliúchán
leis an bpobal ar cuid de phróiseas ullmhaithe an Phlean é.  
Tá bunús na straitéise ag teacht leis an Straitéis Spáis
Náisiúnta 2002-2020, nasctha go dlúth le Treoirlínte
Pleanála Réigiúnacha an Mheán-Iarthair 2010-2022 agus
le cuspóirí náisiúnta maidir le “Taisteal Níos Cliste”.

Tharla athrú bunúsach ar an scéal seo, áfach, ó 2007 le laghdú
14% ar OTI le leibhéil náisiúnta dífhostaíochta ag 14.8% faoi
2012.  Tá dífhostaíocht i reigiún an Mheán-Iarthair ag 16%
beagán níos airde ná an meán náisiúnta.
Deimhníonn figiúirí Dhaonáireamh 2011 go bhful fás
leanúnach ar dhaonra Réigiún an Mheán-Iarthair, rud a
léiríonn fás láidir i bpríomhnóid eacnamaíochta réigiúnacha
Inis, An Caisleán Nua agus an tAonach, leis an dara laghdú as
a chéile ar dhaonra Chathair Luimnigh.
Tá na moltaí maidir le húsáid talún agus iompar atá sa
Phlean bunaithe ar fhás daonra don réigiún a thagann ó
na spriocanna foilsithe don daonra a sholáthair an Roinn
Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil suas go dtí 2022.
Ó 2022 go dtí 2030, táthar ag súil le fás níos lú le daonra an
réigiúin a thabhairt chuig 500,000.
Soláthraíonn an Plean Téarnaimh Náisiúnta (2011 – 2014)
treoirphlean le filleadh ar fhás inbhuanaithe in eacnamaíocht
na hÉireann. Ach go háirithe:
•  Leagann sé amach na céimeanna a ghlacfar le hord a chur in
athuair ar airgeadas poiblí.
•  Aithníonn sé réimsí gníomhaíochta eacnamaíochta a
sholáthróidh fás agus fostaíocht do théarnamh an réigiúin
sa todhchaí.
•  Tugann sé sonraí ar an athchóiriú is gá don Rialtas a chur i
bhfeidhm le borradh a chur faoi fhás sna príomhearnálacha
a aithnítear sa Phlean.
Ceapadh MWASP le freastal ar dhaonra réigiúnach isteach
is amach le 500,000 i gceann fiche bliain. Mura mbaintear
an sprioc daonra seo amach laistigh den aga seo, is thar
thréimhse níos faide a tharlóidh soláthar na straitéise go
dtí go mbaintear an sprioc daonra amach, cé go bhfanfaidh
prionsabail agus cuspóirí MWASP gan athrú.

11 /// MWASP
An Cuspóir

P l e a n S t r a i t é i s e a c h C e a n ta i r a n I a r t h a i r L á i r / / / S t r a i t é i s P h l e a n á l a , Ú s á i d e Ta l ú n a g u s I o m pa i r

 eagann MWASP na príomhchuspóirí seo a
L
leanas amach, is é sin:

aeir, calafoirt, bonneagar agus seirbhísí uisce.
Dhéanfaí áireamh ina leithéid de mholtaí ar
leithdháileadh cothrom ar acmhainní ar fud an
réigiúin;

>  Tosaíocht a thabhairt d’infheistíocht sa réigiún,
trí chomhtháthú úsáide talún agus polasaithe
iompair laistigh de chomhthéacs ordlathais
>  Soiléiriú ar shainiúlacht agus ról Aerfort
sainithe lonnaíochta a sholáthraítear sna
na Sionainne sa todhchaí i gcomhthéacs na
Treoirlínte Pleanála Réigiúnacha;
forbartha ar pholasaí náisiúnta eitlíochta;

>  Neartú ar ról Chathair Luimnigh agus a Purláin >  Tacú leis na deiseanna ar féidir le Creatphlean
(Ceantar na cathrach) mar phríomhthiománaí
Comhtháite Inbhear na Sionainne a sholáthar
eacnamaíochta don Réigiún;
go hinbhuanaithe, trí uasmhéadú a dhéanamh
ar dheiseanna na mbeartlann dhomhain agus
>  Neartú ar Thairseach Luimnigh/na Sionainne
ar na hacmhainní bonneagair, tráchtála agus
agus ar Inis (Molbhaile) maidir le fás
áineasa a bhaineann leis an inbhear agus a
daonra, agus mar ionaid chomhlántacha
thimpeallacht;
d’fhás fostaíochta agus daonra araon, le
cothromaíocht níos fearr idir an dá cheann;
>  Athrú a dhéanamh ar an mbealach ina
gcuirtear Luimneach i láthair agus ar an
>  Cothromaíocht fhorbartha réigiúnach a chur
mbealach a bhféachtar uirthi, le tosaíocht
chun cinn ar fud an réigiúin trí fhorbairt
a thabhairt do thacaíocht don réigiún ó
ar ordlathais dea-shainithe ar lonnaíochtaí
ghníomhaireachtaí forbartha agus le feabhas a
ina bhfeictear róil níos láidre don Aonach,
chur ar iomaíochas costais an réigiúin;
An Caisleán Nua, Durlas, agus do Ros Cré
ar bhealach níos lú, a thacóidh le forbairt ar
>  A aithint go bhfuil daonra láidir tuaithe de
shraith nód eacnamaíochta tuaithe, agus ar a
c. 54% den réigiún i réigiún an Iarthair Láir,
gcúlchríocha;
le hearnáil láidir talmhaícohta. Éilíonn an
Réigiún forbairt ar chroílár láidir uirbeach
>  An bonneagar náisiúnta bóithre atá ag teastáil
le nóid fhorbartha tuaithe, dea-rochtain ar
(Conair an Atlantaigh) a sholáthar leis an
mhargaí agus conláistí, a éascóidh fás ar na
réigiún a nascadh le Port Láirge, Gaillimh agus
cúlchríocha tuaithe dá réir, agus a mbeidh
Corcaigh;
dea-thionchar aige ar fhorbairt na tuaithe agus
lonnaíocht, le deiseanna eacnamaíochta agus
>  Athbhreithniú a dhéanamh ar an gcóras
jabanna a chruthú;
iompair phoiblí trí infheistíocht sa todhchaí
le réiniún níos inbhuanaithe, inrochtana,
>  Cabhrú le sruthlíniú a dhéanamh ar struchtúr
iomaíoch agus cuimsitheach ar bhonn sóisialta
rialachais chorparáidigh réigiúnach le hardán
a bhaint amach;
níos fearr a sholáthar do Mhórcheantar
Uirbeach Luimnigh go mbainfeadh sí a
>  Infheistíocht a aithint agus a chur chun cinn i
hacmhainn amach (ar siúl);
bpríomhthionscadail bhonneagair le freastal
ar riachtanais an réigiúin ar a n-áirítear
>  Soláthar a dhéanamh ar dheiseanna
bóithre nua agus feabhas ar an ngréasán
oideachais, athoiliúna, breisoiliúna agus
bóithre Náisiúnta den Dara Grád, iarnróid,
taighde.

Leagann MWASP amach sraith de mholtaí ar an
eacnamaíocht, úsáid talún agus iompar, ar a n-áirítear
moladh maidir le clár infheistíochta iompair, tuarascáil
féidearthachta iompair phoiblí, straitéis spásúlachta
agus eacnamaíochta agus moltaí le forbairt chothrom
réigiúnach a bhaint amach agus le feabhas a chur
ar chaighdeán na beatha do shaoránaigh réigiún an
Iarthair Láir.
Moltar sa Straitéis gur gá fás ar easportáil earraí
agus seirbhísí a bheith ann le neart eacnamaíochta a
fhorbairt sa réigiún, agus gur gá nuálaíocht a chur chun
cinn trí thaighde agus forbairt le hinbhuanaitheacht
fadtréimhseach agus fás a bhaint amach tríd na nithe
seo a leanas:
> Tiomantas d’oideachas, taighde agus forbairt;
> Soláthar ar a teist go dtí seo maidir le hinfheistíocht
IDC thar lear;
> Iomaíochas idirnáisiúnta atá ag tosú ag feabhsú a
chur chun cinn (laghdú ar thuarastail agus ar chíos,
méadú ar an teacht ar shaothar oilte); agus  
> An córas cánach corparáide, atá riachtanach le
Infheistíocht Dhíreach Choigríche a sholáthar, a
choimeád.
Tá forbairt na Straitéise curtha ar an eolas ag próiseas
Measúnachta Straitéiseach Timpeallachta (SEA).
Tugadh faoi phroiseas comhthreomhar SEA lena
chinntiú nach mbíonn drochthionchar suntasach ag na
moltaí straitéiseacha MWASP a chuirtear i bhfeidhm ar
an timpeallacht ghlactha thar shaolré an Phlean.

Tátal
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Tá cur chuige dána agus nuálach i gcur chuige MWASP
maidir le haghaidh a thabhairt ar na fadhbanna iompair
atá sa Chathair agus sa Réigiún, a sholáthróidh réiteach
nua-aoiseach agus éifeachtach, dá réir, ar iompar poiblí
atá riachtanach d’fhorbairt an réigiúin sa todhchaí. Tá na
moltaí infheistíochta atá sa phlean straitéiseach seo dírithe
ar thacú le húsáid talún agus le forbairt níos inbhuanaithe
le pobail inbhuanaithe i roinnt ionad uirbeach atá
aitheanta.
Moltar sa phlean forfheidhmithe iompair laghdú a
dhéanamh ar an spleáchas ar an gcarr príobháideach agus
infreastruchtúr iontaofa iompair a chruthú atá riachtanach
le hathghiniúint na cathrach agus le fás eacnamaíochta an
réigiúin a spreagadh trí mhéadú ar ghníomhaíocht ghnó
a mhealladh. Cuirfidh an MWASP athbhreithnuithe ar
na RPGs reachtúla ar an eolas chomh maith le Pleananna
Forbartha Cathrach agus Contae agus beidh mar fhócas
aige:

Fócas MWASP
> Athbheochan Chathair Luimnigh agus a
Purláin;
> Céimeanna le fás daonra, bonneagar agus
jabanna a sholáthar i gceantair ar leith a
leagtar síos sna RPGs
> Forbairt chothrom réigiúnach le forbairt
inbhuanaithe uirbeach agus tuaithe a chur
chun cinn
> Forbairt fiontraíochta agus fostaíochta; agus
> Aithint agus feabhsúchán ar easnamh ar an
mbonneagar.

An Fhís

MWASP /// 10
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Tá an straitéis seo curtha ar an eolas ag an bhfís don todhchaí
atá glachta don Réigiún ar í seo a leanas í:

Gaillimh

“Bainfidh Réigiún an Iarthair
Láir agus Cathair Luimnigh
mar phríomhchathair
Derry
ann, lánacmhainn mar
Dhún na nGall
réigiún Tairsí go náisiúnta
Belfast
agus go hidirnáisiúnta.
Sligeach
Beidh todhchaí an réigiúin
bunaithe ar thiománaithe
inbhuanaithe eacnamaíochta,
comhionannais sóisialta agus
Baile Átha Cliath
comhshaoil, a sholáthróidh
feabhas ar chaighdeán na
beatha eatarthu.”

An tSionainn
Luimneach

Cill Airne

Corcaigh

Cabhróidh forfheidhmiú na molataí a dtugtar
imlíne orthu sa tuarascáil straitéiseach seo
le réigiún rathúil a fhorbairt le Cathair láidir
ina croílár, a thiománfaidh e  acnamaíocht
Port Láirgean réigiúin dá réir, agus a chuirfidh feabhas
ar iomhá na Cathrach agus a sholáthróidh
caighdeán níos fearr maireachtála do chách.
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Tá an Tionscadal tar éis dul i
mbun caidrimh leis an bpobal
agus tuairimí á lorg aige ó
réimse leathan de pháirtithe
leasmhara lena ndearcadh a
fháil amach agus a gcúnamh a
fháil i bhforbairt an MWASP.

Níl sé ar intinn go soláthródh
aidhm an phlean staid fhoircinn,
ach gur chéim a bheadh inti
maidir le todhchaí an réigiúin a
leagadh amach.
Cé go bhfuarthas amach
go bhfuil gá le doiciméad
straitéiseach fianaise-bhunaithe
le treoir a thabhairt don
réigiún maidir le ceisteanna a
bhaineann le pleanáil, úsáid
talún agus iompar ní bheidh i
dtuarascáil an MWASP ach an
chéad chéim i bpróiseas fada a
thacóidh le hathrú.
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1 > Réamhrá
1.1 > An Riachtanas
Agus freagra á thabhairt ar an bhfás láidir
eacnamaíochta a tharla in Éirinn ó na 1990dí
déanacha, aithníonn an Straitéis Spáis
Náisiúnta (NSS) an gá atá le patrúin níos
inbhuanaithe forbartha a chur chun cinn. Cé go
bhfuil athrú ar an gcomhthéacs eacnamaíochta,
tá sprioc pleanála spásúlachta an NSS fós
abhartha:

“Is gá d‘Éirinn athbhreithniú, comhdhlúthú agus forbairt a
dhéanamh ar a cathracha, a bailte agus a sráidbhailte – .i.
iad a choimeád chomh dlúth agus is féidir é agus áisiúil ó
thaobh iompair phoiblí de ag íoslaghdú sraoilleála uirbeach
a bhaint amach, ag baint ardchaighdeán dearaidh amach
i bhforbairt nua agus in athchóiriú. Is gá talamh uirbeach
a úsáid go cúramach, go tuisceanach agus go héifeachtach leis an aidhm laghdú a dhéanamh ar dhearóiliú agus easpa
úsáide. Nuair is gá forbairt úrnua a dhéanamh ba chóir
go ndéanfaí é trí chur go tuisceanach leis na cathracha, na
bailte agus na sraídbhailte atá ann.”

An Straitéis Náisiúnta Spásúlachta 2002-2020

Cuireann an NSS forbairt inbhuanaithe chun
cinn, ag cur béime ar an ngá le comhtháthú a
dhéanamh ar úsáid talún agus iompar, iompar
poiblí ach go háirithe.
Sa chomhthéacs seo rinne Comhairle Cathrach
Luimnigh coimisiúnú ar Mott MacDonald
Ireland, i gocmhar leis na fo-chomhairleoirí
PricewaterhouseCoopers agus McGill Planning
le forbairt a dhéanamh ar phlean straitéiseach
úsáide talún agus iompair do réigiún an Iarthair
Láir.  As seo amach déantar tagairt don Phlean
mar Phlean Straitéieach Cheantair an Iarthair
Láir (MWASP), a cuireadh ar an eolas leis an
NSS, an Plean Forbartha Náisiúnta (NDP) agus
na Treoirlínte um Pleanáil Réigiúnach (RPGs)
do Réigiún an Iarthair Láir.   Soláthraíonn an
Plean frámaíocht maidir le pleanáil úsáide talún

agus iompair le treoir a thabhairt d’fhorbairt
inbhuanaithe spásúlachta an réigiúin go dtí
2030.
Bhí Comhairle Cathrach Luimnigh, i gcomhar le
hÚdaráis Áitiúla eile an Iarthair Láir, is iad sin
Comhairle Contae an Chláir, Comhairle Contae
Luimnigh agus Comhairle Contae Thiobraid
Árann Thuaidh, chun tosaigh in ullmhúchán an
Phlean. Tá tacaíocht á thabhairt don tionscadal
ag roinnt príomhpháirtithe ar a n-áirítear
Údarás Réigiúnach an Mheán-Iarthair (MWRA),
an Roinn Comhshaoil, Pobail & Rialtais
Áitiúil (DoECLG) agus an Roinn Iompair,
Turasóireachta agus Spóirt (DoT).

1.2 > Modheolaíocht Staidéir
Tá modheolaíocht fhoriomlán an staidéir don
straitéis seo dírithe ar chur chuige ar bhonn
fianaise a dhéanann ionchorprú ar anailís
chainníochtúil agus cháilíochtúil bhonnlíne
agus réamh-mheasta.  Déanadh measúnú
pleanála eacnamaíochta, spásúlachta agus
iompair ar a n-áirítear anailís ar phleanáil
polasaí agus treorach náisiúnta, réigiúnach
agus áitiúil, chomh maith le measúnú ar
fhorbairt an réigiúin sa todhchaí.  Úsáideadh
príomhthacair sonraí ar fud an tuarascála le
feidhm ar leith á bhaint as Daonáireamh 2006
an Phríomhoifig Staidrimh (CSO), Áireamh
ar Thaifid Ionaid Oibre gan Tréithe Pearsanta
Luaite (POWCAR) 2006, Sonraí Daonáirimh 2011
agus Réamh-Mheastacháin Daonra Náisiúnta
agus Spriocanna Daonra Réigiúnach 2010 go
dtí 2022 ón Roinn Comhshaoil, Pobail agus
Rialtais Áitiúil.  Cuireadh modhanna anailíse
réamh-mheastacháin straitéiseacha pleanála
spásúlachta, iompair agus eacnamaíochta i
bhfeidhm agus an staidéar seo á ullmhú.
Ba chuid lárnach de mhodheolaíocht an staidéir
é an caidreamh agus an comhairliúchán le
príomhpháirtithe leasmhara le caidreamh
tábhachtach pobail a dhírigh ní amháin ar
an ngné sóisialta ach freisin ar cheisteanna
eacnamaíochta, comhshaoil agus eile. Go
bunúsach, is le freastal ar an réigiún atá
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an straitéis atá molta, mar sin bheadh sé
réasúnta a bheith ag súil leis go bhféachfaí
go cúramach ar ionchur an phobail. Dá bhrí
sin, spreag an staidéar seo malartú fairsing
tuairimí agus eolais, as ar tháinig comhanailís
agus cheadaigh seo cur chuige níos tuisceanaí
maidir le cinnteoireacht/moltaí. Nuair atá, nó
nuair a fhéadfadh tionchar ábhartha a bheith
ag an tionscadal ar pháirtí leasmhar, tá sé
riachtanach go gcoimeádfaí na daoine seo ar an
eolas go hiomlán agus go spreagtar iad le bheith
rannpháirteach i bpróiseas comhairliúchán a
bheadh cothrom agus trédhearcach.
Tá foireann an tionscadail tar éis dearcadh
réimse leathan de pháirtithe leasmhara a lorg
thar thréimhse an staidéir lena ndearcadh ar
an bhforbairt agus ar an straitéis ar fad a fháil
amach. Ar na modhanna comhairliúcháin
bhí cruinnithe duine le duine, comhráite
teileafóin agus comhchaidreamh r-phoist.
Déanadh comhairliúchán fairsing le grúpa
oibre an tionscadail don tionscadal seo, is é
sin le foireann Iompair agus Phleanála na
n-Údarás Áitiúla laistigh ce cheantar an staidéir.
Thug Coiste Stiúrtha ar a raibh Stiúrthóirí
Seirbhíse Iompair agus Pleanála na n-údarás
áitiúla, ionadaithe DoT & DoECLG, CEO de
MWRA le Bainisteoir Cathrach Luimnigh mar
chathoirleach, treoir don tionscadal seo freisin.
Scrúdaíodh go cúramach torthaí
chomhairliúcháin na bpáirtithe leasmhara
agus na mball tofa, agus déanadh ionchorprú
orthu in anailís fhoriomlán an staidéir agus in
ullmhúchán na straitéise seo.  
Ionchur suntasach breise i bhforbairt MWASP
is ea proiséas an Measúnacht Straitéiseacht
Timpeallachta (SEA). Is measúnú foirmeálta,
sistéamach é SEA ar na tionchair suntasacha
timpeallachta is dóichí a bheadh ag
forfheidhmiú an phlean sara ndéanfaí cinneadh
glacadh leis an bplean.

Tá an Tionscadal tar éis dul i mbun caidrimh leis an bpobal
agus tuairimí á lorg aige ó réimse leathan de pháirtithe
leasmhara lena ndearcadh a fháil amach agus a gcúnamh a
fháil i bhforbairt an MWASP.
Is é an Tuarascáil Timpeallachta an
doiciméad lárnach i bpróiseas an SEA agus
is í a phríomhaidhm na tionchair is dóchaí
a bheadh ar an timpeallacht mar thoradh ar
fhorfheidhmiú an phlean agus na straitéisí
atá ann a aithint, a mheasúnú agus cur síos a
dhéanamh orthu. Ina theannta sin déanann
an Tuarascáil Timpeallachta measúnú ar
eilimintí de rogha straitéis fhéideartha agus
tugann sé imlíne ar na céimeanna maolaithe atá
molta agus ar chlár monatóireachta. Déantar
an Tuarascáil Timpeallachta a fhorbairt go
comhthreomhar leis an bPlean lena chinntiú go
ndéantar an Plean a fhorbairt agus a cheartú
nuair is gá sin lena chinntiú go maolaítear aon
tionchair timpeallachta a fhéadfadh a tharlú faoi
mar a aithníodh le linn phróiseas an SEA.

1.3 > Aidhm an Phlean
Is í aidhm fhoriomlán an Phlean Straitéiseach
ná creatlach de pholasaí a chur ann le cabhrú
le treoir a thabhairt d’fhorbairt fhisiciúil
agus spásúlachta an réigiúin go dtí 2030. Níl
sé ar intinn gur ionann an Plean agus ‘staid
fhoircinn’, ach gur chéim shubstaintiúil
a bheadh ann maidir le todhchaí níos
inbhuanaithe a chruthú d’Iarthar Láir na
hÉireann, le Cathair Luimnigh mar chroílár
ann. Caithfidh treo straitéiseach an réigiúin
fás cothrom a chinntiú agus an buntáiste is mó
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sóisialta, eacnamaíochta, fisiciúil agus cultúrtha
a bhaint amach dá shaoránaigh.
Déantar an Plean Straitéiseach a fhorbairt le
tacaíocht a thabhairt agus cur le hordlathas an
chreatlaigh phleanála na Straitéise Náisiúnta
Spásúlachta, Treoirlínte um Pleanáil Réigiúnach,
Pleananna Forbartha Contae/Cathrach agus
Pleananna Forbartha Áitiúil, trí thaighde
fianaise-bhunaithe.
Soláthraíonn an Plean treoir straitéiseach do
cheisteanna tábhachtacha pleanála a gcaithfear
aghaidh a thabhairt orthu sa Réigiún ar a
n-áirítear:

Níl sé ar intinn go soláthródh aidhm an phlean staid
fhoircinn, ach gur chéim a bheadh inti maidir le todhchaí an
réigiúin a leagadh amach.

• A
 thbheochan Chathair Luimnigh agus forbairt
chothrom inbhuanaithe réigiúnach
• Céimeanna le fás daonra a sholáthar i
gceantair ar leith a leagtar síos in RPGs
• Forbairt Fiontraíochta agus Fostaíochta
• Easnaimh ar an mbonneagar

1.3.1 > Aschur Straitéiseach
Beidh aschur na Straitéise ar an gcéad chéim
substaintiúil maidir le straitéis rollach a
chabhróidh leis an todhchaí a chruthú i
Réigiún an Iarthair Láir.  Cabhróidh an
Straitéis leis an réigiún a sheoladh i dtreo
níos inbhuanaithe le bunús atá daingnithe i
dtaighde fianaise-bhunaithe. Leis na moltaí a
chur i bhfeidhm cuirfear próiseas leanúnach
ar fáil go ceann fiche bliain a chabhróidh le
gnéithe eacnamaíochta agus pleanála Réigiún
an Iarthair Láir a fhorbairt, le tacaíocht ó
chéimeanna láidre iompair le hinrochtaineacht
agus nascacht a chinntiú. Is ardán riachtanach
é comhairliúchán ceart le páirtithe leasmhara
agus le baill tofa atá tar éis an próiseas a
thabhairt ar aghaidh le fís comhaontaithe atá i
gcomhpháirt.  
Tá tiomantas ón rialtas áirithe sa staidéir maidir
le tabhairt faoi “staidéar féidearthachta… do
chórais Iarnród Éadrom Idirthurais ar chuma an
LUAS i gCorcaigh, i nGaillimh, i Luimneach agus
i bPort Láirge”. Tá údaráis áitiúla an Iarthair
Láir tar éis leathnú a dhéanamh ar scóip an
tiomantais a bhfuil imlíne air sa chlár náisiúnta
“Clár an Rialtais 2007 - 2012” le háireamh
a dhéanamh ar staidéar féidearthachta i
bhféidearthacht na roghanna maidir le hiompar
poiblí don todhchaí ar a n-áirítear Bus Gasta
(BRT) agus féachaint freisin ar nascacht
náisiúnta agus idirnáisiúnta don réigiún mar
chuid den straitéis fhorbartha.
Cabhróidh an obair a dhéanfar le Straitéis a
fhorbairt don réigiún le cabhrú leis iomaíocht a
dhéanamh go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta.
Déanfaidh an aschur comhtháthú ar
phríomhthiománaithe an réigiúin i moil na
Straitéise Spásúlachta, agus ag glacadh ag an am
gcéanna le fealsúnacht na hinbhuanaitheachta,
agus ag pleanáil do riachtanais reatha agus
riachtanais an todhchaí araon.
Déanfaidh cuspóir an staidéir maidir le plean
straitéiseach a fhorbairt don réigiún a chinntiú
go mbíonn fás cothrom ar Cheantar an Staidéir,
ag ceadú don réigiún dá réir a acmhainn iomlán
a bhaint amach maidir leis an mbuntáiste is mó
sóisialta, eacnamaíochta, fisiciúil agus cultúrtha
a bhaint amach dá shaoránaigh.
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Tugadh faoi phroiseas comhthreomhar SEA
lena chinntiú nach mbíonn drochthionchar
suntasach ag na moltaí straitéiseacha MWASP a
chuirtear i bhfeidhm ar an timpeallacht ghlactha
thar shaolré an Phlean.
Caithfear torthaí na Straitéise a úsáid le treoir
a thabhairt d’ullmhú na bPleananna Forbartha
go ceann 20 bliain, agus ba chóir go mbeadh na
polasaithe sna pleananna sin ag teacht le moltaí
na Straitéise.

1.4 > Limistéar Staidéir

Cé go bhfuarthas amach go bhfuil gá le doiciméad
straitéiseach fianaise-bhunaithe le treoir a thabhairt don
réigiún maidir le ceisteanna a bhaineann le pleanáil, úsáid
talún agus iompar ní bheidh i dtuarascáil an MWASP ach an
chéad chéim i bpróiseas fada a thacóidh le hathrú.
Figiúr 1 Limistéar Staidéir

Baineann MWASP le Réigiún an Iarthair Láir
ar fad, a thiomsaíonn ceantair riaracháin na
n-údarás áitiúil i gCathair Luimnigh agus
an Chláir, Comhairlí Contae Luimnigh agus
Thiobraid Árann Thuaidh ar a n-áirítear a
gcomhairlí reachtúla faoi seach laistigh de sin.
Tá réigiúin an Iarthair, Láir Tíre, an Oirdheiscirt
agus an Iardheiscirt mar theorainn ag an
réigiún.
Meastar ó Dhaonáireamh 2011 gurb é daonra an
Iarthair Láir ná 379,327 duine ar ionann é agus
timpeall 8% de dhaonra an stáit. Is é Ceantar
Uirbeach Chathair Luimnigh1, le timpeall 91,000
duine nó ceathrú de dhaonra an réigiúin ann,
an lonnaíocht is mó agus é suite i gcroílár an
réigiúin. Is iad na chéad lonnaíochtaí2 eile is mó
ná Inis (c.25,000), an tSionainn (c.10,000), An
tAonach (c.8,000), Durlas (c.8,000), An Caisleán
Nua (c.5,000) agus Ros Cré (c.5,000).

1 Is é atá sa Mhórcheantar Uirbeach ná an Chathair agus an
ceantar comhthógtha comhtheagmhálach atá i bpáirteanna de
Chontae Luimnigh agus an Chláir.
2  Sonraí Daonáirimh 2006

Tá bonn láidir déantúsaíochta, tionsclaíochta
agus iompair sa réigiún go traidisiúnta. Tá
seo tar éis forbairt timpeall ar líon suntasach
cuideachtaí ilnáisiúnta a mealladh chuig
réigiún an Iarthair Láir. Leanann an earnáil
phoiblí, turasóireacht agus talmhaíocht,
teicneolaíocht faisnéise agus oideachas le líon
suntasach daoine a fhostú san Iarthar Láir
Déanann naisc iompair freastal cuíosach maith
ar an réigiún trí Aerfort na Sionainne agus
áiseanna an chuain in Inbhear na Sionainne.
Is ó Ghaillimh, ó Chorcaigh, ó Phort Láirge
agus ó Bhaile Átha Cliath na príomhbhóithre
agus na bealaí iarnróid chuig an réigiún. Tá
na lonnaíochtaí is mó sa réigiún, a bhfuil béim
thuas orthu, comhtháite go maith i líonra na
bpríomhbhóithre náisiúnta. Tá Luimneach,
Inis, An tAonach, Durlas agus Ros Cré ar an
ngréasán na n-iarnród náisiúnta. In ainneoin
feabhas suntasach a bheith ar an infrastruchtúr
iompair le blianta beaga anuas, níl nasc maith
ag ceantair áirithe ar imeall an réigiúin leis an
ngréasán iompair, go háirithe maidir leis an
ngréasán iompair poiblí.
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2 > Comhthéacs
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2.1 An tIarthar Láir Inniu leathanach 8
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Ba chóir go ndéanfaí aithris
ar mhúnla iompair phoiblí
na hInise i roinnt nódphointí
eile réigiúnacha thar shaolré
na straitéise de réir mar a
mhéadaíonn cur
chun cinn ar rogha
Tá Aerfort na Sionainne
bhealaí iompair
ar cheann de na píosaí
inbhuanaithe.
infreastruchtúir phoiblí is
tábhachtaí sa réigiún.
Cé go bhfuil mórán tréithe
maithe ag baint leis an
Iarthar Láir, caithfidh an
réigiún aghaidh a thabhairt
fós ar roinnt dúshlán fisiciúil,
eacnamaíochta agus sóisialta.
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2 > Comhthéacs Staidéir
• teicneolaíochtaí míochaine,  
• seirbhísí a trádáladh go hidirnáisiúnta le 10
mbliana anuas,  
• rogha de pháirceanna gnó agus  
• mórshaoráidí turasóireachta agus áineasa
– Boirinn, Loch Deirgeirt agus Aillte an
Mhothair.

Cé go bhfuil mórán tréithe maithe ag baint leis an Iarthar
Láir, caithfidh an réigiún aghaidh a thabhairt fós ar roinnt
dúshlán fisiciúil, eacnamaíochta agus sóisialta.
2.1 > An Iarthar Láir Inniu
 é go bhfuil buanna agus saintréithe sainiúla
C
ag baint leis an Réigiún, bhí beann ag an lagtrá
eacnamaícohta air faoi mar a bhí i ngach réigiún
eile in Éirinn.  Ar na príomhbhuanna áirítear:
• Aerfort na Sionainne,
• Shannon Estuary and the Ports e.g. Foynes
and Moneypoint Ports,Inbhear na Sionainne
agus na Poirt m.sh. Faing agus Gob na Muine,
• feabhas ar infrastruchtúr na mbóithre agus
iarnóid le blianta beaga anuas,
• costas maireachtála níos ísle ná Baile Átha
Cliath;  
• roinnt príomheagraíochtaí pleanála agus
forbartha stáit nach mbaineann ach leis an
réigiún;  
• téarmaí atá cuíosach maith maidir le rochtain
ar Ardoideachas;  
•  teacht maith ar ICT Teicneolaíocht Faisnéise
agus Cumarsáide
• acmhainn le fuinneamh glas a ghiniúint
• fórsa oibre sciliúil

Cé go bhfuil alán tréithe maithe ag baint leis an
réigiún tá mórán dúshláin in ann dó maidir le
patrún fáis inbhuanaithe a bhaint amach, agus
caithfear agahidh a thabhairt ar cheisteanna
mar:
• feabhas a chur ar nascacht bhóithre, iarnróid
agus aeir chuig áiteanna eile sa tír,
• cur le líon agus le réimse na ndeiseanna
fostaíochta,
• laghdú ar líon na bpaisnéirí ag Aerfort na
Sionainne,
• laghdú ar líon na gcúirteoirí ar an Réigiún ó
thar lear,
• méadú ar líon na ndaoine le hoideachas tríú
leibhéal,
• treisiú ar an bpatrún lonnaíochta d’fhonn
go mbeadh iompar poiblí níos inmharthana
maidir le patrún na dturas a nascadh ar
bhealach ciallmhar,  
• Cathair Luimnigh a neartú mar chroílár an
réigiúin, atá lag agus faoi bhagairt.

2.2 > Cuspóirí an Staidéir
Is é cuspóir foriomlán na Straitéise ná straitéis
chomhtháite, solúbtha agus iontaobhach
pleanála, úsáide talún agus iompair a bhunú don
réigiún go dtí 2030. Is é atá mar chuspóir ann
go mbunóidh Plean Straitéiseach Cheantar an
Iarthair Láir frámaíocht go sonrach le:
• Fís straitéiseach a aithint a chuirfidh
infheistíocht sna hearnálacha sóisialta,
fisiciúla, oideachais agus eacnamaíochta ar an
eolas.
• Neartú agus feabhsú ar fheidhmiúlacht
Thairsí Luimnigh / na Sionainne agus Mol na
hInise, faoi mar a aithníodh in NSS 2002 –
2020.
• Na Pleananna Reachtúla agus na polasaithe
reatha agus sa todhchaí a chur ar an eolas.
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• R
 iachtanais phleanála straitéiseach, úsáide
talún agus iompair an réigiúin a aithint go
ceann 20 bliain.
• Cabhrú le maoiniú a aithint agus a fháil ón
Rialtas Náisiúnta.

2.3 > Príomhcheisteanna Réigiúnacha
Le heolas a sholáthar maidir le
príomhcheisteanna agus dúshláin a aithint a
bhaineann le réigiún an Iarthair Láir inniu,
déanadh measúnú ar athrú déimeagrafach
agus úsáide talún atá dírithe ar phatrún na
n-athruithe i rith thréimhse daonáirimh 2002 go
dtí 2006, le comparáid áirithe leis an tréimhse
1996 go dtí 2002.
Laistigh den Iarthar Láir, tharla fás láidir agus
leanúnach ar an daonra sna hionaid mhóra
uirbeacha agus sna ceantair tuaithe le dearochtain ar bhóthar ar na lárionaid mhóra
uirbeacha.  Tharla méadú somhsheasmhach ar
an daonra laistigh agus timpeall ar cheantar
lárnach an réigiúin mar thoradh ar seo.  Cé gur
tharla lárú leanúnach ar an daonra chuig ionaid
mhóra uirbeacha, tharla méadú foriomlán ar
dhaonra na gceantar tuaithe.  Mar sin féin, bhí
éagsúlacht suntasach i gceist maidir le leibhéal
an mhéadaithe sna ceantair tuaithe agus tháinig
laghdú ar an ráta foriomlán. Tháinig laghdú, go
ginearálta, ar áiteanna a bhí níos faide amach
ón gceantar lárnach agus laistigh den struchtúr
lonnaíochta ba laige. Is léir mar sin, gurb iad na
hionaid mhóra uirbeacha a thiomáin an fás ar
an daonra.
Tharla forbairt suntasach agus méadú láidir ar
dhaonra Mhórcheantar Luimnigh (.i. limistéar
faoi fhoirgnimh na cathrach a théann thar
cheantar riaracháin Chomhairle Cathrach
Luimnigh) thar an tréimhse chéanna. Mar
sin féin, tháinig tháinig laghdú ar an daonra
I limistéar riaracháin Chathair Luimnigh, de
bharr imirce amach chuig na bruachbhailte agus
go háiteanna eile den chuid is mó. Bhí tionchar
suntasach ag leibhéil na díothaíochta sóisialta
sna Ceantair Athghiniúna ar an bpatrún seo.
Ar an taobh eile den scéal, tháinig méadú
ollmhór ar dhaonra agus ar leibhéal forbartha
Bhruachbhailt Luimnigh sa tréimhse chéanna.
Bhí tionchar ag patrúin na n-athruithe seo
freisin ag leibhéil réigiúnacha agus náisiúnta.
Léiríonn sonraí an CSO gur tharla an ráta fáis
is ísle (11.4%) i Réigiún an Iarthair Láir seachas
mar a tharla i réigiúin eile na hÉireann idir 2002
agus 2011. Tharla fás 17% ar dhaonra an stáit sa
tréimhse ama seo3.
Ó Réamhthuarascáil Daonáirimh 2011 tá sé
dearfach go bhfuil daonra Réigiún an Iarthair

Léiríodh san am atá caite gur thiománaithe iad na
hionaid mhóra uirbeacha ar fhás an daonra sa réigiún. Go
ginearálta, tharla laghdú ar an daonra sna láithreacha is
iargúlta sa réigiún ina bhfuil an lonnaíocht is laige.
Láir ag fás i gcónaí ó 2006, ach is tábhachtaí
fós gur gá don réigiún tosú ag coimeád a sciar
den daonra náisiúna. Is é sciar an Réigiúin den
daonra náisiúnta anois ná 8.3% 4.
Lasmuigh de na hathruithe ar an bpatrún
daonra agus lonnaíochta tharla roinnt athruithe
eile a bhain le dúshláin atá follasach. Tugtar
imlíne sna rannáin seo a leanas den chaibidil seo
ar na hathruithe seo ó 2011 ar aghaidh.

2.3.1 > Employment
Idir 2004 agus 2007 mhéadaigh an dífhostaíocht
fhoriomlán sa Réigiún de réir 11,500 agus
idir 2007 agus 2011 tháinig laghdú timpeall
20,300 ar an líon iomlán dífhostaithe 5.
Leanann an réigiún freisin leis an gcoimhlint
le dífhostaíocht dóibh siúd faoi bhun 25 bliana
d’aois ag c. 17% agus tá ceann de na rátaí is airde
dífhostaíoctha fadtéarmach sa tír sa réigiún
freisin (beagnach 10%).  Ag teacht le treochtaí
náisiúnta ba é an meán náisiúnta ná 8.4% i 20116.  
Mhéadaigh an ráta dífhostaíochta fadtéarmach
7.7% pointe idir 2007 agus 2011.  
Bhí os coinn 40,000 ar an mbeochlár i
Meitheamh 2010, ar mhéadú 6.7% é ar fhigiúirí
20097. Tá béim curtha ar na huimhreacha seo ag
dúnadh na saoráidí déantúsaíochta sa réigiún
agus bhí tionchar na seirbhísí coimhdeacha tar
éis na jabanna a chailliúint.  
I 2009, ba é an ráta dífhostaíochta do Réigiún
an Iarthair Láir ná 13.8% i gcomparáid le 12.7%
go náisiúnta.  I 2011, bhí an figiúr seo fós ag
ardú agus bhain sé 16.8% amach a bhí á chur i
gcomparáid le 14.8% go náisiúnta 8.

3  Foinse: CSO Daonáireamh 2002 agus Réamhthortahaí
Dhaonáireamh 2011
4  Foinse: CSO Daonáireamh 2002 agus Réamhthortahaí
Dhaonáireamh 2011
5  Foinse: Suirbhéireacht Ráithiúil Náisiúnta ar Theaghlaigh
(QNHS) stádas ILO, Q3, 2007 agus 2011 2005 agus 2009
6  Foinse: CSO Q3 2011, Rith Dháta Speisialta, Ráta
dífhostaíochta fadtéarmach, Q3 2011
7  Foinse: CSO, Táblaí Breise an Bheochláir, Meitheamh
2010 Ba chóir a thabhairt faoi deara nár ceapadh an Beochlár
le tomhas a dhéanamh ar dhífhostaíocht.<0} {0><}0{>Áiríonn
sé oibrithe páiraimseartha (iad siúd a oibríonn suas le trí lá sa
tseachtain, oibrithe séasúracha agus ócáideacha atá i dteideal
Liúntais Chuardaitheora Poist

Tá an ráta
dífhostaíochta i Réigiún
an Iarthair Láir níos
airde go leanúnach ná
an ráta náisiúnta ó
2007, leis an mbearna
ag leathnú.

Stádas CSO, QNHS, ILO

10 /// MWASP

P l e a n S t r a i t é i s e a c h C e a n ta i r a n I a r t h a i r L á i r / / / S t r a i t é i s P h l e a n á l a , Ú s á i d e Ta l ú n a g u s I o m pa i r

Tábla 2.1: Líon iomlán fostaithe agus dífhostaithe, Réigiún an Iarthair Láir agus An Stát (Q3, 2002-2011)
Réigiún an Mheán-Iarthair
Bliain

I bhfostaíocht Dífhostaithe

An Stát

Sa lucht
saothair

Ráta
Dífhostaíochta

Ráta
Rannpháirtíochta

Ráta
Ráta
Dífhostaíochta Rannpháirtíochta

2002

154,700

5,900

160,600

3.7%

59.8%

4.4%

60.6%

2003

156,000

9,100

165,100

5.5%

60.9%

4.9%

60.8%

2004

160,800

9,300

170,100

5.5%

61.8%

4.4%

61.6%

2005

171,800

8,900

180,700

4.9%

64.0%

4.6%

63.0%

2006

172,800

10,100

182,900

5.5%

63.9%

4.7%

63.9%

2007

172,400

10,100

182,500

5.5%

62.5%

4.6%

64.6%

2008

167,100

14,900

182,000

8.2%

61.3%

7.0%

64.2%

2009

153,600

24,500

178,100

13.8%

60.7%

12.7%

62.5%

2010

151,100

29,600

180,700

16.4%

61.2%

13.9%

61.2%

2011

152,300

30,800

183,800

16.8%

62.6%

14.8%

60.4%

Mar sin féin, bhí laghdú beag (-3.4%) ar an líon
ar an mbeochlár idir Aibreán 2011 agus 2012. Tá
37,207 ar an mbeochlár faoi láthair 9.
II 2009, ba é an ráta dífhostaíochta do Réigiún
an Iarthair Láir ná 13.8% i gcomparáid le 12.7%
go náisiúnta.  I 2010, bhí an figiúr seo fós ag
ardú chuig 16.3% i gcomparáid le 13.6% go
náisiúnta 10. Tá an ráta dífhostaíochta níos airde
go leanúnach, agus rannpháirtíocht an lucht

Tharla cailliúint suntasach jabanna sa Réigiún ar a
n-áirítear líon suntasach jabanna déantúsaíochta agus
cailliúintí indíreacha ar jabanna i Luimneach dá réir.

saothair níos ísle go leanúnach i Réigiún an
Iarthair Láir, ná na rátaí náisiúnta ó 2007.
D’éirigh ráta rannpháirtíochta an lucht oibre (.i.
daoine ag obair, daoine ag lorg a gcéad jab rialta
agus daoine dífhostaithe) idir an dara ceathrú
de 2010 agus an dara ceathrú de 2011 (60.7% go
dtí 63%) cé gur tharla laghdú beag sa tríú ceathrú
de 2011.  Ón gceathrú ceathrú de 2010, bhí ráta
rannpháirtíochta an lucht oibre níos airde ná an
meánráta náisúnta.
Tá cuideachtaí le tacaíocht ghníomhaireachta
(IDA, Fiontraíocht Éireann agus Forbairt na
Sionainne) mar thiománaithe riachtanacha
ar fhás geilleagrach.  Tá ról tosaíochta ag na
cuideachtaí seo i bhfeabhsú ildánachata agus
dul chun cinn teicneolaíochta na hÉireann, ag
géarú ar chumas iomaíochta na tíre ar mhargaí
idirnáisiúnta. Ó 2001-2011 ar aghaidh, tharla
an laghdú is mó (-27.6%)  sa Réigiún ar jabanna
Coibhéis Lánaimseartha (FTE) le tacaíocht
ghníomhaireachta.  Ba é a bhí mar mheánlaghdú
ar FTEs le tacaíocht ghníomhaireachta sa Stát
ná -10%. Bhí laghdú ar jabanna thar réimse
leathan earnálacha.  Mar sin féin, tá maolú ar
an ráta laghdaithe. I 2011, thit líon na jabanna le
tacaíocht ghníomhaireachta níos lú ná 1% chuig
timpeall 23,200 (FTE) 11 11.

8  Foinse: CSO, Suirbhéireacht Ráithiúil Náisiúnta ar  
Theaghlaigh, stádas ILO, Q3 2009 agus Q3 2011
9  Foinse: CSO,CSO, Beochlár, Aibreán 2012
10  Foinse: CSO, Beochlár, Aibreán 2012
11  Foinse: Forfás,
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2.3.2 > Déantús Eacnamaíochta an Réigiúin

Tharla laghdú suntasach ar líon na ndaoine a bhí
fostaithe in earnálacha eile idir 2007 agus 2011.  
I 2011 bhí:
• 26,200 (17% den iomlán fostaithe i
dTionsclaíocht, ar laghdú 5,100 jab (-16%) é ó
2007.  Bhí seo níos lú ná an meán náisiúnta
(-24%). Tharla caillteanas suntasach jabanna
san earnáil seo ón mbuaicphointe i 2005
(-7,300), mar sin féin tharla méadú 700 jab ó
2009,  
• 8,400 (5.5% den iomlán) fostaithe i
dtalmhaíocht, foraoiseacht agus iascaireacht,
laghdú 4,100 jab ó 2007 (-33%). Bhí an laghdú
ar líon na ndaone fostaithe sa Réigiún níos
airde ná an meán náisiúnta (-26%),
• 8,800 (5.8% den iomlán) fostaithe i dtógáil,
laghdú de 13,800 jab (-61%) ó 2007, ar
chomhchéim le meán an Stáit,
• 20,100 (13.2% den iomlán) fostaithe i dtrádáil
mórdhíola & miondíola, ar laghdú 5,200
(-21%) jab é ó 2007. Bhí an laghdú ar líon na
ndaone fostaithe sa Réigiún níos airde ná an
meán náisiúnta (-13%)

Tá athrú suntasach freisin ar dhéantús na
dífhostaíochta ó 2007.
Tá fás suntasach ar líon na ndaoine fostaithe in
earnálacha áirithe ó 2007 agus ag éirí níos fearr
leo ná na figiúirí náisiúnta.  I 2011 bhí:
•  11,600 (7.6% den iomlán) fostaithe i seirbhís
chóiríochta agus bia, méadú 17% ó 2007,
• 5,400 (3.6% den iomlán) fostaithe i
ngníomhaíochtaí airgeadais, árachais agus
eastáit réadaigh, méadú 29% ó 2007, tá seo i
gcomparáid leis an laghdú náisiúnta de -7%,
• 7,700 (5.1% den iomlán) fostaithe i
ngníomhaíochtaí gairmiúla, eolaíochta agus
teicneolaíochta, méadú 7% ó 2007, tá seo i
gcomparáid leis an laghdú náisiúnta de -16%.
• 9,300 (6.1% den iomlán) fostaithe i riarachán
agus cosaint poiblí, slándáil shóisialach
éigeantach, méadú 19% ó 2007, i gcomparáid
leis an laghdú náisiúnta de -6%,
• 17,500 (11.5% den iomlán) fostaithe i
ngníomhaíochtaí sláinte an duine agus obair
shóisialta, méadú 19% ó 2007, agus 10% de
phointí os cionn an mheáin náisiúnta.

Tábla 2.2: Líon iomlán fostaithe de réir earnála i Réigiún an Iarthair Láir agus sa Stát (2004, 2007 agus 2011)
Réigiún Iarthair Láir
Earnálacha

2004

2007

Uimh.

% den
Iomlán

2011

Uimh.

% den
Iomlán

IL

IL

An Stát

Uimh.

% den
Iomlán

Uimh.

%

%

A.

T almhaíocht, foraoiseacht agus
iascaireacht

14,400

9.0%

12,500

7.3%

8,400

5.5%

-4,100

-33%

-26%

B-E.

Toinsclaíocht

30,500

19.0%

31,300

18.2%

26,200

17.2%

-5,100

-16%

-24%

F.

Tógáil

17,400

10.8%

22,600

13.1%

8,800

5.8%

-13,800

-61%

-60%

G.

T rádáil Mhórdhíola & Mhiondíola;
Deisiú mhótarfheithicle agus
ghluaisrothar

23,900

14.9%

25,300

14.7%

20,100

13.2%

-5,200

-21%

-13%

H.

Iompar agus Stóráil

8,400

5.2%

7,300

4.2%

8,200

5.4%

900

12%

3%

I.

 óiríocht agus gníomhaíochtaí
C
seirbhíse bia

9,200

5.7%

9,900

5.7%

11,600

7.6%

1,700

17%

-17%

J.

Faisnéis & cumarsáid

4,000

2.5%

4,200

2.4%

4,200

2.8%

0

0%

11%

K-L.

Gníomhaíochtaí airgeadais, árachais
agus eastáit réadaigh

4,200

2.6%

4,200

2.4%

5,400

3.6%

1,200

29%

-7%

M.

 níomhaíochtaí gairmiúla,
G
eolaíochta agus teicneolaíochta

5,500

3.4%

7,200

4.2%

7,700

5.1%

500

7%

-16%

N.

 níomhaíochtaí riaracháin agus
G
seirbhíse tacaíochta

5,100

3.2%

6,400

3.7%

5,500

3.6%

-900

-14%

-20%

O.

 iarachán poiblí agus cosaint;
R
slándáil shóisialta éigeantach

5,300

3.3%

7,800

4.5%

9,300

6.1%

1,500

19%

-6%

P.

Oideachas

10,200

6.3%

12,000

7.0%

11,100

7.3%

-900

-8%

3%

Q.

 híomhaíochtaí sláinte an duine
G
agus obair shóisialta

13,900

8.6%

14,700

8.5%

17,500

11.5%

2,800

19%

9%

R.-U.

Gníomhaíochtaí eile NACE

8,800

5.5%

6,900

4.0%

8,100

5.3%

1,200

17%

-5%

160,800

100.0%

172,400

99.9%

152,100

100.0%

-20,300

-12%

-12%

Iomlán
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Tá roinnt earnálacha sa Réigiún tar éis fás le blianta beaga
anuas ar a n-áirítear:
• Cóiríocht agus bia,
•G
 níomhaíochtaí airgeadais, árachais agus
eastáit réadaigh,
•R
 irachán poiblí agus cosaint,
•G
 híomhaíochtaí sláinte an duine agus obair shóisialta.
I 2011, ba iad na príomhdhifríochtaí i ndéantús
an Réigiúin de réir na bhfigiúirí náisiúnta ná
líon na ndaoine fostaithe i:
• dtionsclaíocht a bhí 4.3% pointe níos airde. Is
mó atá an Réigiún ag brath ar thionsclaíocht le
hais an mheáin náisiúnta, rud a fhágann níos
leochailí é leis na hathruithe reatha domhanda
agus náisiúnta. Mar sin féin, tá laghdú ar líon
na ndaoine atá fostaithe i dtionsclaíocht mar
chéatadán den iomlán sa Réigiún,
• bhí gníomhaíochtaí cóiríochta agus bia 1.3%
pointe níos airde,
• bhí trádáil mhórdhíola & mhiondíola; deisiú
mhótarfheithicle agus ghluaisrothar 1.6%
pointe níos ísle,
• bhí gníomhaíochtaí airgeadais, árachais agus
eastáit réadaigh 1.9% pointe níos ísle. Bhí an

figiúr náisiúnta beagán díchumtha ag Baile
Átha Cliath agus an an Oirthear Láir a raibh
9.7% agus 6.5% faotaithe san earnáil seo iontu
faoi seach.

2.3.3 > Athchóiriú na hearnála poiblí
B’ionann fostaíocht (FTEs) san earnáil phoiblí
(ar a n-áirítear comhlachtaí tráchtála státtionscanta) in Éirinn agus 331,000 i 2004, a
bhain buaicphointe amach i 2008 ag 361,000
agus i 2011 laghdaigh sé go 340,20012, ar laghdú
20,000 é idir 2008 agus 2011.
Is é is dóichí go dtiocfaidh tuilleadh laghdaithe
ar fhorstaíocht san earnál phoiblí sna blianta
atá le teacht, ag teacht leis na hiarrachtaí le
costais na hearnála poiblí a laghdú.  Dá bhrí

Tábla 2.3: % na ndaoine fostaithe fostaithe de réir earnála i Réigiún an Iarthair Láir le hais an Stáit (2011)
Earnálacha
A.

Talmhaíocht, foraoiseacht agus iascaireacht

B-E. Toinsclaíocht

Réigiún
Iarthair Láir

An Stát

Difríochtaí i
bpointí %

5.5%

4.6%

1.00%

17.2%

12.9%

4.30%

5.8%

6.0%

-0.20%

13.2%

14.8%

-1.60%

F.

Tógáil

G.

Trádáil Mhórdhíola & Mhiondíola; Deisiú mhótarfheithicle agus ghluaisrothar

H.

Iompar agus Stóráil

5.4%

5.3%

0.10%

I.

Cóiríocht agus gníomhaíochtaí seirbhíse bia

7.6%

6.3%

1.30%

J.

Faisnéis & cumarsáid

2.8%

4.1%

-1.30%

K-L. Gníomhaíochtaí airgeadais, árachais agus eastáit réadaigh

3.6%

5.4%

-1.90%

M.

Gníomhaíochtaí gairmiúla, eolaíochta agus teicneolaíochta

5.1%

5.3%

-0.20%

N.

Gníomhaíochtaí riaracháin agus seirbhíse tacaíochta

3.6%

3.7%

0.00%

O.

Riarachán poiblí agus cosaint; slándáil shóisialta éigeantach

6.1%

5.6%

0.50%

P.

Oideachas

7.3%

7.6%

-0.30%

Q.

Ghíomhaíochtaí sláinte an duine agus obair shóisialta

11.5%

13.2%

-1.70%

5.3%

5.3%

0.00%

100.0%

100.0%

0.00%

R-U. Gníomhaíochtaí eile NACE
Iomlán
Foinse: CSO, QNHS, ILO, Q3, 2011

Le lánchosc ar fhás leibhéal na foirne san earnáil phoiblí
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brath///go
mór ar an earnáil phríobháideach.
sin, bheidh an tír ag brath go mór ar an earnáil
phríobháideach le fostaíocht a chruthú.
Tá fostaíocht san earnáil phoiblí mar chéatadán
den fhostaíocht iomlán i Réigiún an Iarthair Láir
níos ísle go leanúnach ná an meánráta náisiúnta
ó 200413.
Tá spriocanna daonra don Réigiún go dtí
2022 curtha ar fáil ag an DoECLG. Glacadh
leis na spriocanna seo sna Treoirlínte um
Pleanáil Réigiúnach14 agus tugann siad eolas ar
riachtanais fhostaíochta sa todhchaí.
D’fhonn go mbeadh an ceantar inbhuanaithe,
caithfear líon substaintiúil jabanna nua a
chruthú le freastal ar fhás an daonra agus le
bonn eacnamaíochta an réigiúin a neartú.  Mura
gcruthaítear an líon jabanna is gá le tacaíocht
a thabhairt don daonra áitiúil, beidh céatadán
ard den daonra ag comaitéireacht níos faide ó
bhaile chun oibre, iad dífhostaithe nó ag dul ar
imirce.  Féach Tábla 6.1 Méadú measta ar an líon
dífhostaithe i Réigiún an Iarthair Láir (20102030).

2.3.4 > Iomaíochas costais
Soláthraíonn cuideachtaí ilnáisiúnta formhór
na fostaíochta i ngeilleagar áitiúil an réigiúin,
i gcuid mhór de na hearnálacha tábhachtacha
a bhíonn ag trádáil go hidirnáisiúnta, agus dá
réir sin tá an réigiún an leochaileach maidir le
hiomaíocht agus díláithriú chuig tíortha a bhfuil
costais níos ísle iontu.
Tháinig méadú le deich mbliana anuas ar an
leibhéal iomaíochta san earnáil déantúsaíochta
agus tionsclaíochta ó thíortha a bhíonn ag
feidhmiú ar chostas níos ísle.  Tá earnáil na
ríomhaireachta agus na dtáirgí leictreonacha
(déantúsaíoct) ar an earnáil is tábhachtaí
maidir le trádáil idirnáisiúnta ó thaobh na
fostaíochta de. Líon beag cuideachtaí móra
ilnáisiúnta a sholáthraíonn fostaíocht san
earnáil seo; d’fhéadfadh dúnadh mhonarcha
amháin tionchar ollmhór a bheith aige ar na
fo-sholáthróirí agus ar na tionscail seirbhíse a
bhaineann leis.Tá bonnchostas an Réigiúin agus
na hÉireann ar fad laghdaithe le blianta beaga
anuas m.sh.
• T
 háinig laghdú 11.6% ar chostas na dtuarastal
seachtainiúil idir Q4 2008 agus Q4 201115.
• Tháinig laghdú -25% ar chíos chónaithe i
gCathair Luimnigh ón mbuaicphointe (Q4
2007)16.
• Faoi dheireadh 2011 bhí praghasanna na
dtairiscintí ar ais faoi mar a bhí trí bliana déag
ó shin 17

 ar sin féin, is gá na costais a laghdú níos
M
mó d’fhonn iomaíocht le tíortha a bhfuil
bonnchostas níos ísle iontu. Deirtear i
dtuarascáil an NCC ‘Dúshlán Iomaíochais na
hÉireann 2011’:
• Costais réadmhaoine tráchtála -  in ainneoin
na laghduithe, tá costais réadmhaoine
tráchtála in Éirinn fós cuíosach daor i
gcomparáid le láithreacha eile.
• Fuinneamh – caithfear athbhreithniú nó
deireadh a chur de réir a chéile le roinnt
nithe a thiomáineann an costas sa bhaile (ar
a n-áirítear an costas a bhaineann le tacú
le fuinneamh in-athnuaite, leictreachas a
ghiniúint ó mhóin agus uasghrádú ar an
eangach).  Ba chóir go laghdódh an Rialtas na
costais agus an riosca d’fhonn an margadh a
spreagadh le hinfheistíocht a dhéanamh san
earnáil fuinnimh in-athnuaite.
• Rátaí tráchtála – caithfear athrú ó bhonn
a dhéanamh ar an meicníocht a úsáidtear
le rátaí tráchtála a dhéanamh amach le
teacht le riocht reatha an mhargaidh, ar a
n-áirítear laghdú forleathan ar an luacháil
bhliantúil (AVR) agus brostú le hathluacháil
a dhéanamh.    Dúirt an tAire Comhshaoil,
Pobail agus Rialtais Áitiúil, Phil Hogan go
mbeadh tionchar dearfach láithreach bonn
ag an gcumasc idir Chomhairle Cathrach
agus Contae Luimnigh ar ghnó, le laghdú á
dhéanamh ar rátaí tráchtála chuig rátaí reatha
an chontae atá níos ísle.

12  Foinse: IPA, Bliainiris agus Dialann Riaracháin, 2012 An
Roinn Airgeadais
13  Foinse: QNHS, Q3 2004 & 2011 áiríonn earnálacha O,P agus
Q. Ba chóir a thabhairt faoi deara go nglacann seo leis go bhfuil
gach fostaí in Q (earnáil sláinte an duine agus oibre shóisialta)
ag obair san earnáil phoiblí, rud nach amhlaidh
14  Foinse: QÚdarás Réigiúach an Iarthair LáirMTreoirlínte
Pleanála Réigiúnacha, Meitheamh 2010
15  Foinse: : Údarás Réigiúnach an Mheán-Iarthair Treoirlínte
Pleanála Réigiúnacha, Meitheamh 2010
16  Foinse: Tuarascáil Chíosa Daft.ie, Q1 2012
17  Foinse: Cumann Suirbhéirí Cairte i bPoblacht na hÉireann,
Tionscal Tógála na hÉireann i 2012

Toisc nachí dócha go
dtiocfaidh fás iontach
ar jabanna san earnáil
phoiblí gan mhoill,
caithfidh an earnáil
phríobháideach
formhór na jabanna
nua a chruthú
(le tacaíocht
ghníomhaireachta agus
seirbhísí a dhéantar a
thrádáil sa bhaile)
.
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Tá líon na ndaoine le céim 3ú leibéal nó níos airde (26.5%)
beagán faoi bhun an mheáin sa stát ag 29%
2.3.5 > Oideachas, Scileanna agus Taighde
agus Forbairt
Tharla méadú sa Réigiún, ina bhfuil beagnach
20,000 mac léinn 3ú leibhéal, le blianta beaga
anuas ar líon na ndaoine atá ag fanúint san
oideachas, cé go gcaithfidh an rialtas leanúint le
tacaíocht a thabhairt dó seo. Tá líon na ndaoine
le céim 3ú leibéal nó níos airde (26.5%) íseal i
gcomparáid le Réigiúin eile mar Bhaile Átha
Cliath (35.6%), an Oirthear Láir (30.8%) agus an
Iardheisceart (28.6%)18.
Tá córas oideachais na hÉireann rangaithe19
san 8ú háit as suirbhéieacht a déanadh ar 57
tír maidir le freastal ar riachtanais gheilleagair
iomaíochta agus sa 9ú háit ó thaobh aistriú
faisnéise idir chuideachtaí agus ollscoileanna.
Tá coimeád na gcéimithe 3ú leibhéal i bhfad
níos ísle ná mar atá i réigiúin eile de bharr an
chuid is mó de na jabanna a bheith i mBaile Átha
Cliath agus san Oirthear Láir 20.  Mar sin féin,
léiríonn daonáireamh 2002-2006 méadú 4.1% ar
rannpháirtíocht sa 3ú leibhéal, á thabhairt le fios
go bhfuil an réigiún ag gluaiseacht i dtreo dul os
cionn an mheáin don stát. Ina theannta sin, de
réir sonraí a thug an tÚdarás um Ard-Oideachas
i 2010 tá sciar suntasach de na daoine a bhfuil

cáilíochtaí taighde PhD nó Máistreachta bainte
amach acu ag fanacht i Réigiún an Iarthair Láir.
Tá dlús níos airde de dhaoine le cáilíochtaí i
réimsí mar innealtóireacht déantúsaíocht agus
tógáil i Réigiún an Iarthair Láir21.
Is é is dóichí go bhfuil líon na gcéimeithe níos
ísle de bharr na fostaíochta atá sa cheantar, ar
a n-áirítear feirmeoireacht láidir agus tionscal
na talmhaíochta. Má aistrítear cineál na
fostaíochta ó dhéantúsaíocht agus tógáil is é is
dóichí go dtosóidh líon na gcéimithe a bhíonn
fostaithe ag méadú freisin. Tá sé suntasach
gur éirigh níos fearr le hOllscoil Luimnigh ná
mar a d’éirigh le hinstitiúidí eile 3ú leibhéal na
hÉireann trí 5-réalt a bhaint amach sa chatagóir
“Infhostaitheachta” sa QS World University
Rankings 2011 a foilsíodh le déanaí, ag léiriú
nirt agus bua na mac léinn a bhain céimeanna
amach.
Tá méid cuíosach beag de mhaoiniú taighe
faighte ag an Réigiún seachas Réigiúin
inchomparáide agus tá sé ag tearcfheidhmiú
maidir le hacmhainn nuálaíochta agus
feidhmíochta22.

18  Foinse: CSO, Daonáireamh 2006
19  Foinse: Bliainiris Iomaíochas Domhanda IMD  2009
20  Foinse: Tascfhórsa an Iarthair Láir, Tuarascáil

Eatramhach, Iúil 2009
21  22  Foinse: CSO, Daonáireamh 2006
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2.3.6 > Ceisteanna rochtana agus
infreastruchtúir iompair
Tá Aerfort na Sionainne ag croílár an réigiúin
agus tá ról suntasach aige maidir le nascacht
idirnáisiúnta agus le méadú ar rachmas an
réigiúin, ar a n-áirítear turasóireacht agus
easpórtálacha. Tá nascacht agus rochtain ar an
Aerfort riachtanach agus tá nascacht iompair
ghasta, thráthúil agus chost-éifeachtúil a
chinntiú chuig an Aerfort ó gach cuid den
réigiún fíorthábhachtach.  Rinne oscailt Tholláin
Luimnigh, críochnú mhótarbhealaigh an M7
agus cuid mhór den M18 go dtí an Gort rochtain
ar an réigiún agus ar a Aerfort Idirnáisiúnta
níos éifeachtaí ó thaobh ama agus costais. Tá
minicíocht iompair phoiblí chuig Aerfort na
Sionainne agus ar an mbealach ó Luimneach go
Gaillimh a sholáthraíonn Bus Éireann, cuíosach
ard freisin. Le líon reatha na n-úsáideoirí, leis
an iompar poiblí atá ar fáil go reatha, agus le
huasghrádú ar an mbonneagar ní dhealródh sé
go bhfuil gá láithreach bonn le nasc iarnróid leis
an Aerfort, ach ba chóir go ndéanfaí an bealach a
chosaint don todhchaí agus athbhreithniú rialta
a dhéanamh air.
Sa timpeallacht reatha tá laghdú ar líon na
bpaisnéirí a théann trí Aerfort na Sionainne
ó thaobh nascachta idirnáisiúnta de. I 2009,
chuaigh beagnach 2.8 milliún paisnéir tríd an
Aerfort, ar laghdú 12% é ar an mbliain roimhe
sin24. Leanann an titim seo i gcónaí leis an
Aerfort ag déanamh go holc don 12 mí de 2010
nuair a d’úsáid 1,755,900 paisnéir an Aerfort,
37.2 faoin gcéad síos ar an 2,794,563 paisnéir a
d’úsáid an áis i 2009.
I mí Eanáir 2011, chuaigh 92,000 paisnéir tríd
an Aerfort, ar thitim 37.4 faoin gcéad é ar an mhí
chéanna i 2010. Tharla laghdú ar an trácht chuig
Londain ó Aerfort na Sionainne i mí Eanáir 2011

Céimniú Threoir Ollscoileanna 2010 Sunday Times Ireland23 –
Cistiú ar Thaighde
Ollscoil

Cistiú ar Thaighde (€M)

Ollscoil na hÉireann, Baile Átha Cliath

106.4

Coláiste na Trionóide, Baile Átha Cliath

89.7

Ollscoil na hÉireann, Corcaigh

85.3

Ollscoil na hÉireann, Gaillimh

66.1

Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath

48.06

Ollscoil Luimnigh

46.6

Ollscoil na hÉireann, Maigh Nuad

25.9

Ní cás go bhfuil na Cláir Chéime atá á dtairiscint dírithe ar na
hathruithe ar riachtanais an réigiúin sa todhchaí agus tá an
réigiún ag tearcfheidhmiú maidir le maoiniú a fháil do thaighde.
(-17 faoin gcéad), RA tuaithe (-48 faoin gcéad),
trácht Eorpach (-67 faoin gcéad) agus trácht
idirthurais (-33 faoin gcéad). Lean an titim ghéar
ar líon na bpaisnéirí in Aerfort na Sionainne i
2011 agus iad ag déanamh ar leibhéil anois nach
raibh ann ó go luath sna 1990dí, de réir fhigiúirí
Údarás Aerfort Bhaile Átha Cliath.
Tharla titim 52 faoin gcéad in Aerfort na
Sionaine ón mbuaicphointe i 2006, nuair a
d’úsáid 3,639,046 paisnéir an aerfort, agus bhí
uimhreacha na bpaisnéirí i 2010 cosúil le leibhéil
1996. Má leanann an ráta laghdaithe a tharla i mí
Eanáir i gcaitheamh 2011 déanfaidh an Aerfort
láimhseáil ar timpeall 1.6 milliún paisnéir don
bhliain.  
Leis an nascacht bhóthair chuig Aerfort na
Sionainne, imréitheach na bpaisnéirí chuig
SAM agus an laghdú ar thacaíocht airgeadais
d’aerfoirt réigiúnacha, fágtar deis níos fearr
ag Aerfort na Sionainne le fás agus freastal ar
iarthar na hÉireann mar Aerfort Idirnáisiúnta.
Tá an tábhacht straitéiseach a bhaineann le
hAerfort na Sionainne a bhunú mar thairseach
do lastaí le him réiteach atá ag dul chuig SAM,
riachtanach don réigiún.
Mar sin féin, d’éirigh go sármhaith leis an
Aerfort i 2010 nuair a fuarthas seirbhísí nua

22  Foinse: Forfás, Clár Oibre Iomaíochais Réigiúnach,
Acmhainn a Bhaint Amach, Imleabhar II
23  The Sunday Times, 19 Meán Fómhair 2010
24  Foinse: www.shannonairport.com

Tá an-deis ag baint le
hAerfort na Sionainne
feidhmiú mar mhol
lóistíochta lastaí
idirnáisiúnta agus le
cúnamh imréiteach
ar lastaí chuig SAM
d’fhéadfadh sé a bheith
ar phríomhmhol lastais
na hEorpa.
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Réigiúnacha Aer Lingus chuig Manchester,
Birmingham, Glasgow agus Bristol agus freisin
nuair a tosaíodh i mí na Nollag 2010 ar shierbhís
nua Aer Lingus Páras-Charles de Gaulle (CDG).  
Déantar freastal maith i gcónaí ar an Aerfort
le seirbhísí trasatlantacha, lena seirbhísí
sceidealaithe SAM (Boston, JFK agus Newark);
seacht n-uaire sa bhreis ar Bhéal Feirste.
Bhí alán áibhéil réigiúnach ann freisin maidir
leis an ról a fhéadfadh a bheith ag an tSionainn
mar ionad lóistíochta idirnáisiúnta i bhfad níos
mó nó cosúil leis.  Leis an iliomad fostaíochta
agus lóistíochta atá sa réigiún bheadh sé ina
ról oiriúnach a fhéadfaí a chomhlíonadh agus
nasctha, b’fhéidir, le himréiteach lastaí chuig
SAM.

Toisc go bhfuil líon na bpaisnéirí ag Aerfort na Sionainne
ag laghdú i gcónaí caithfear straitéis a fhorbairt le tacú le
treo agus ról inbhuanaithe don aerfort sa todhchaí maidir le
gníomhaíocht phaisnéara agus tráchtála.

In éagmais Pholasaí Eitlíochta Náisiúnta
d’Éirinn a bheadh comhaontaithe, is gá don
straitéis eo Polasaí Náisiúnta a chur ar an eolas,
agus béim a leagadh ar na príomhróil is féidir a
bheith ag Aerfort na Sionainne sa chomhthéacs
Náisiúnta mar iad seo a leanas:
• L
 eanúint le feidhmiú mar phointe rochtana
idirnáisiúnta don réigiún agus d’Iarthar na
hÉireann
• A bheith ina phríomhthiománaí maidir le
tionchar ar leasa gnó ar mhian leo cur futhu in
Éirinn trí rogha leathan de bhealaí agus naisc
idirnáisiútna a thairiscint
• Réimse bealaí a thairiscint don mhargadh
turasóireachta
• Tuilleadh forbartha a dhéanamh mar shaoráid
eitlíochta lastais le haitheantas idirnáisiútna   
• Laghdú a dhéanamh ar chostais agus na
sóchmhainní a oibriú faoina stiúir, ar a
n-áirítear uasmhéadú a dhéanamh ar an
gcúlsoláthar talún 2,000 acra atá faoina rial
• Filleadh ar shaoráid a dhéanann freastal ar os
cionn 2.5M paisnéir in aghaidh na bliana sna
cúig bliana atá romhainn
Tá gníomhaíocht Phoirt Fharraige sa réigiún
láidir agus tá port na Sionainne/Fainge ar
an bport is mó in Éirinn, de réir tonnáiste.
Toisc go dtiomsaíonn an réigiún Inbhear na
Sionainne tá bonneagar iompair na nascthachta
ar thaobh na talún atá ag freastal bocht faoi
láthair, dá fhad a théann duine siar ó chathair
Luimnigh.  Áirítear anseo bealach an bhóthair
N69 agus bealach iarnróid Fhainge ar an taobh
theas den inbhear agus N67, N68, R473 & R486
ar an mbruach thuaidh. Má tá an réigiún agus
an tír le forbairt a dhéanamh ar na deiseanna
fostaíochta a thiocfadh chun cinn as acmhainn
ar an uiscebhealach domhain nádúrtha seo, is
gá forbairt a dhéanamh ar straitéisí oiriúnacha
rochtana bóthar agus iarnróid le freastal ar an
acmhainn seo.
Caithfear a leithéid de Straitéis rochtana a
fhorbairt agus súil á choimeád ar an todhchaí
fostaíochta fadtéarmach a bhaineann leis an
Inbhear. Caithfidh na pleananna bonneagair
teacht le héilimh na tionsclaíochta a fhéadfadh
a bheith ann a bhféadfaí freastal orthu laistigh
d’achar bhealach an inbhir. Mar sin féin,
caithfear dréachtú a dhéanamh ar dtús ar ar
úsáid talún agus déine na forbartha a bheadh
ann, ar a n-áirítear láithreacha ionchasacha
tíreolaíochta. Is féidir go mbeadh sé indéanta
forbairt a dhéanamh ar shraith de roghanna
ionchasacha a fhéadfaí a scagadh leis na cinn
is inmharthana a aimsiú, ag brath ar úsáid na
talún. Ag an staid seo bheadh gá ag infheisteoirí
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ionchasacha le soiléire maidir le cén bonneagar
a bheadh á fhorbairt maidir le tacú le forbairt
ar Inbhear na Sionainne, seachas an riocht
aineolach atá ann faoi láthair.

• b
 óthar rochtana éifeachtach agus iomaíoch
a sholáthar chuig poirt an Réigiúin agus an
réigiún á nascadh le Europhoirt i gCorcaigh
agus i Ros Láir.

Chonaic an Gréasán Bóithre Náisiúnta forbairt
agus oscailt i 2010 ar na teascaín dheireanacha
de mhótarbhealach an M7 ag nascadh an
réigiúin le Baile Átha Cliath le mótarbhealach
agus dul chun chun cinn suntasach ar bhealach
M18 na Gaillimhe le hoscailt Tolláin Luimnigh
agus mótarbhealach Ghort go Croisín.  Is athrú
mór iad seo ar an nascacht idir Luimneach/an
tSionainn mar Thairseach agus Inis mar mhol
chuig Tairseacha eile Bhaile Átha Cliath agus
na Gaillimhe. Críochnaíonn oscailt an M18 cuid
de Bhealach straitéiseach an Atlantaigh freisin;
mar sin féin, is gá nasc an M18  chuig Gort, trí
Ghaillimh a chríochnú.

Cé gur tharla athrú suntasach le forfheidhmiú
roinnt píosaí suntasacha bonneagair ná mórán
nasc ann fós a bhfuil gá le huasghrádú orthu le
nasc ceart a sholáthar. Ag an leibhéal tábhachta
is airde tá soláthar cineálacha nascachta den
chineál chéanna le Tairseacha eile Chorcaí agus
Phort Láirge agus an nasc chuig Gaillimh a
chríochtnú.

Tá an Gréasán Bóithre Náisiúnta laistigh
den Iarthar Láir riachtanach ar roinnt slite.
Soláthraíonn sé nascacht idir na réigiúin,
Tairseach Luimnigh-na Sionainne, agus
tairseacha eile tadhlacha, cuireann sé feabhas
ar nascacht agus méadaíonn sé iomaíochas. Is
mórthoisc é gréasán straitéiseach na mbóithre
maidir le:
• é ascú a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí gnó
agus sóisialta,
• comhtháthú a dhéanamh ar acmhainní an
réigiúin agus na réigiún atá buailte leis,
• rochtain a sholáthar ar Aerfort Idirnáisiúnta
na Sionainne,
• rochtain ar an ngréasán Idircharthrach agus
Iarnród Réigiúnach,   

Is gá brostú agus feabhas a chur ar na naisc
bhóthair chuig cathracha tábhachtacha eile ar
a n-áirítear bealaí N20 Chorcaí a bhfuil cuid
de fós á chur tríd staid an dearaidh, agus N24
Phort Láirge. Tá rochtain ar na láithreacha seo
bocht agus is féidir go gcuirfeadh sin isteach ar
ghluaiseacht de bharr easpa infreastruchtúir
fhónta. Is féidir go mbeadh breis tionchair ag
an easpa nascachta leanúnach agus iontaofa

Is féidir aghaidh a thabhairt faoi dheireadh ar an
éiginnteacht a bhaineann le fíoracmhainn forbartha thailte
an stáit le hais Inbhear na Sionainn agus ar an mbonneagar
le freastal orthu le réamhdhearaí a dhéanamh d’uasghrádú
an bhonneagair a cheadódh rochtain níos fearr ar thailte atá
sainithe cheana féin d’fhostaíocht.
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chuig Corcaigh agus Port Láirge ar na bealaí
eacnamaíochta anois go bhfuil nascacht
neartaithe idir an réigiún, Baile Átha Cliath agus
Gaillimh, leis an M7 agus an M18 faoi seach.
Cé go bhfuil an-leas ag baint leis na
mótarbhealaí nua seo tá dúshláin níos mó
anois ann ag iarraidh rogha iompair phoiblí a
chur chun cinn. Le nascacht níos fearr á chur
i bhfeidhm chuig Corcaigh agus Port Láirge
tarlóidh dúshláin den chineál chéanna freisin
maidir le hiompar poiblí le hais an gréasán
bóithre.
Tá dul chun cinn na forbartha ar an M21
bunúsach don réigiún tosc go soláthraíonn
sé príomhrochtain ar an limistéir atá
beartaithe chun fáis sa Chaisleán Nua agus ar
chomhchathracha Thrá Lí agus Chill Airne agus
freisin ar thionscal turasóireachta an réigiúin.
Caithfear an scéim a chur chun cinn agus a
athbhreithniú i gcomhthéasc a nasc leis an
N69.  In uasghrádú iomlán ailínithe, caithfear
féachaint láithreach ar sheachbhóithre áitiúla do
bhailte An Caisleán Nua agus Mainistir na Féile.
Aithníonn Staidéar Riachtanais na mBóithre
Náisiúnta den Dara Grád (NSR), a d’fhoilsigh
an tÚdarás um Bóithre Náisiúnta i Márta
2011, an gréasán NSR is fearr don todhchaí, a
thugann luach ar airgead. Áirítear sa réigiún
feabhas ar an N52, N62, N67, N68, N69, N75

Tá críochnú mótarbhealaigh an M7 ó Luimneach go Baile
Átha Cliath, oscailt Tolláin na Sionainne agus tógáil an M18
go dtí Croisín tar éis an trácht trom a bhaint as Luimneach
agus an réigiún a dhéanamh i bhfad níos inrochtana agus
iomaíoch.

Cé go bhfuil an feabhas
ar an nGréasán Bóithre
Náisiúnta tar éis
nascacht níos fearr
a thabhairt idir an
réigiún, Baile Átha
Cliath agus Gaillimh,
is bunriachtanas
fós é an chuid eile
d’infreastruchtúr
bóthair Bhealach an
Atlantaigh a chríochnú.

agus an N85. Ní féidir gannmheas a bheith ar
thábhacht na mbóithre seo, leis an ardúsáid
charranna i limistéar an staidéir, maidir le
tábhacht straitéiseach. Soláthraíonn siad
féitheacha iompair an réigiúin agus nascann
siad mórán de na nóid eacnamaíochta is iargúlta
leis na bailte móra, le Mol agus Tairseach. Tá
sé an-tábhachtach go gcaithfear athbhreithniú
a dhéanamh ar nasic fhéideartha idir an N69
agus an M21, le dul chun cinn ar uasghrádú ar
an M21 á stad le déanaí, agus go gcuirfí ar liosta
tosaíochta riachtanais an NSR iad.
Ba chóir go dtacófaí le Bóithre Faoisimh Lisitigh  
do bhailte agus do shráidbhailte sa réigiún nuair
is féidir réiteach ar fháltas agus ar fhorbairt
talún a aithint faoi réir ghnáthanailíse na
riachtanas.
Tá an Gréasán Iarnróid sa réigiún suntasach
ach tá díomá ann maidir leis an bhfáltas ó
ghníomhaíocht phaisnéara áitiúil agus lastais
náisiúnt. Tá béim freisin i dTreoirlínte um
Pleanáil Réigiúnach an Iarthair Láir ar an
easnamh struchtúrach ag Gabhal Luimnigh
nuair nach bhfuil turas díreach iarnróid idir
Corcaigh agus Luimneach indéanta faoi láthair.
D’fhéadfaí tuilleadh feabhais a chur ar naisc
ó Luimneach go Corcaigh agus Port Láirge
agus tá seirbhís dhíreach iarnróid teoranta ó
Luimneach go Baile Átha Cliath, mar a mbíonn
ar phaisnéirí aistriú ag Gabhal Luimnigh le
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turais a dhéanamh, go háirithe i dtréimhsí
seachbhuaice.
Lasmuigh d’Inis – Gabhal Luimnigh agus Baile
Átha Cliath-Corcaigh tá éagsúlacht ag baint
le riocht infreastruchtúir na mbealach, le
roinnt srianta ar luas i gceist, ar an mbealach ó
Luimneach go Baile Uí Bhróithe ach go háirithe.
Leis an riocht ina bhfuil an líne chomh fada leis
an Aonach tá an bealach comaitéara ar luas íseal.
Coimeádadh na línte ar bhealaí eile ar éiríodh
as seirbhís orthu mar na craobhlínte chuig An
Caisleán Nua agus Faing.
Baintear tearcúsáid as na naisc iarnróid
chuig Luimneach trí Luimneach agus Baile Uí
Bhróithe agus tá gá acu le hinfheistíocht. Ar
na roghanna a fhéadfadh cur le húsáid áirítear
atreoú a dhéanamh ar roinnt éagsúlachtaí
seirbhíse tríd An tAonach chuig/ó Bhaile Átha
Cliath/Luimneach agus vice-versa. Bheadh leas
eile anseo le hacmhainn a scaoileadh ar an líne
ghnóthach iarnróid idir Baile Átha Cliath agus
Corcaigh. Ba chóir go ndéanfaí roghanna a
imscrúdú níos faide le hiarracht a dhéanamh
ar nasc iompair phoiblí níos inbhuanaithe a
fháil ag úsáid an iarnróid. Níl coinne le, ná ní
chuirtear chun cinn infheistíocht sa bhealach
seo san Athbhreithniú Straitéiseach Iarnróid
ar chostas bhealaí eile. Mar sin féin, tá deis nua
ann féachaint ar an acmhainn atá ann le cur
le húsáid na líne, agus coinne le fás daonra sa
todhchaí á leagadh síos don Aonach agus Ros
Cré nach raibh i gceist roimhe seo.  

Don chiliméadar iarnróid sa reígiún níl forbairt na
lonnaíochtaí agus tionsclaíocht tar éis an leas is mó a bhaint
as an sóchmahinn.
Sa todhchaí is féidir go mbeadh soláthar
nasc iarnróid ardluais idir chathracha ina
réamhriachtanas agus tá seo ar siúl i mórán
tíortha ar fud an domháin, chomh maith leis an
RA. Tá an chuma ar an scéal nach bhfuil taisteal
iarnróid ardluais ar chlár oibre iompair na
hÉireann fós.
Leis na riachtanais is dóichí a bheadh ag teastáil
do naisc iarnróid ardluais ba chóir go ndéanfaí
staidéir chonaire le bealaí acmhainneacha a
aithint a sholáthróidh naisc iarnróid ardluais
idir Luimneach/an tSionainn/Inis agus Baile
Átha Cliath, Corcaigh, Port Láirge agus Gaillimh.
Ba chóir go ndéanfaí staidéir eile maidir le
stopanna féideartha iarnróid chomaitéara le
heolas níos fearr a thabhairt d’fhás dlúis úsáide
talún sa todhchaí timpeall ar nóid ionchasacha
agus pleanáilte iompair.
Faoi réir fhorbairtí tráchtála ar an inbhear agus
gníomhaíocht ionchasach mianadóireachta
sa réigiún freisin, ba chóir go ndéanfaí
athbhreithniú ar a laghad gach cúig bliana ar an
gconair lastais tráchtála chuig/ó Fhaing.
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Ba chóir go ndéanfaí
staidéir eile maidir le
stopanna féideartha
iarnróid chomaitéara
le heolas níos fearr
a thabhairt d’fhás
dlúis úsáide talún sa
todhchaí timpeall ar
nóid ionchasacha agus
pleanáilte iompair.

s beag láthair acomhail atá ann agus baintear
mórán acu as croílár na n-ionad uirbeach. Tá
Stáisiún Colbert Luimnigh (Cathair Luimnigh)
suite laistigh de shiúlóid ghearr ó Lár na
Cathrach le stáisiún na mbus in aice leis. Tá
na háiseanna as dáta, ach ag feidhmiú, agud
d’fhéadfaí iad a fheabhsú le timpeallacht agus
leagan amach níos fearr a bheith ar an acomhal
a thacódh le soláthar imleor do thacsaithe,
rothaíocht agus siúlóid ar an mbealach chuig na
háiseanna.
Ba chóir go bhféachfaí arís ar an bpríomhláthair
d’achomhal bus/bus (áitiúil, réigiúnach agus
idirchathrach) le freastal ar an gcathair agus
an réigiún le bealaí nua le nascadh leis an nód
iarnróid. Tá áiseanna acomhail bus/bus an
mhórcheantair uirbeach i Lár na Cathrach
scaipthe thar roinnt sráideanna, gan aon mhol
lárnach ná pointe soiléir faisnéise.
Tá acomhal Luimnigh iargúlta ach tá ceann
de na róil is lárnaí aige maidir le hiarnróid/
idirmhalartú iarnróid.  Cé gur cuireadh leis na

Is gá aghaidh a thabhairt ar an easpa áiseanna imleor
acomhail iompair ag príomhláithreacha lonnaíochta,
d’fhonn rogha taistil gan uaim agus táirge níos spreagúla a
thairiscint don chomaitéir.

háiseanna páirceála le déanaí, d’fhéadfaí saoráid
níos foirmeálta páirceála agus taistil a sholáthar
le cur le líon na gcomaitéirí carr/iarnróid chuig
Luimneach agus ionaid eile réigiúnacha. Ba
chóir go bhféachfaí ar ródúchán díreach ó
Luimneach go Corcaigh agus an infreastruchtúr
a bhaineann le freastal air, go háirithe in
éagmais uasghrádaithe ar bhóthar rochtana.
Bhain stáisiún na hInise leas as oibreacha
le feabhas a chur ar thaithí an phaisnéara,
ar a n-áirítear cosaint ar an aimsir, seomra
feithimh agus córais fhaisnéise; feidhmíonn
11 traen chuig Luimneach ó Luan go Satharn.  
Soláthraíonn comhlonnú an stáisiúin bhus,
stad tacsaithe agus carrchlós réimse deiseanna
do thaisteal ar aghaid agus tá na háiseanna
tarraingteach.
Tá Durlas ar cheann de na stáisiúin acomhail is
gnóthaí sa tír agus ardmhinicíocht seirbhísí ag
freastal air. Ar an drochuair níl sé comhtháite le
háiseanna bus agus tá an soláthar rothaíochta
ag an stáisiún bocht. Ba chóir go soláthrófaí
infheistíocht leagan amach níos soiléire agus
níos struchtúrta a sholáthar, dála Inis. Tá breis
agus dóthain soláthair pháirceála sa staísiún, ar
an dá thaobh den iarnród, agus déanadh cóireaíl
éadáin le déanaí, ar a n-áirítear comharthaíocht
agus droichead nua do choisithe. Tá an teacht
atá ar eolas maidir leis an turas ar aghaidh agus
treoracha áitiúla bocht.
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Tá foireann is stáisiún an Aonaigh in ainneoin
leibhéil ísle úsáide, go háirithe do thurais
chomaitéara chuig cathair Luimnigh.  Tá a
chóngraí atá sé don bhaile an-tábhachtach agus
ba chóir go bhféachfadh forbairt sa todhchaí ar
seo mar dheis. Tá na háiseanna ag teacht leis an
úsáid reatha. Tugtar aire mhaith do chuid de na
stáisiúin bheaga ar an gconair seo (An tAonachLuimneach), mar Chnoc an Éin Fhinn agus Ros
Cré le roinnt carranna páirceáilte, á thabhairt le
fois go bhfuil na stáisiúin úsáideach do dhaoine
ag taisteal ó áiteanna níos iargúlta.  
I gcuid mhór de bhailte an réigiúin tá áiseanna
bus den chineál is simplí ar bheag a dhéanannn
siad le daione a mhealladh, le cur chun cinn nó
le taclú le ról an bhus sa réigiún agus sa phobal.  
Tá raidhse pháirceála i bhformhór na mbailte
agus ba chóir go bhféachfaí ar conas is féidir
páirceáil áitiúil agus úsáid bhus a nascadh le
bómhalartuithe bheaga pháirceála agus taistil  a
chur chun cinn idir carr agus bus.
Tá teorainn le roghanna Taistil níos Cliste
maidir le bonneagar tiomnaithe i struchtúir
uirbeacha. Nuair is ann dóibh tá na gréasáin
ina bpíosaí agus ní cás go nascann siad
tarraingteoirí agus ginteoirí móra turas.  Tá
roinnt tionscnamh iompair tuaithe chun
leasa roinnt roghanna taistil níos cliste sna
cúlchríocha ach caithfear aghaidh a thabhairt
ar mhargaíocht, seirbhísí teoranta, srian ar
mhaoiniú agus idirnascacht na seirbhísí.
Tá mórán deiseanna sna cúlchríocha agus sna
bailte beaga (daonra >5,000) le tionscadail
bheaga taistil níos cliste a sholáthar, b’fhéidir
trí scéimeanna píolótacha, a fhéadfadh a léiriú
conas a fhéadfadh infheistícht ar chostas íseal
i scáthláin, suíocháin, taispeáint fhaisnéise
agus páirceáil carr/rothar athrú a dhéanamh ar
mheánsciar an réigiúin
Is féidir deiseanna níos fearr le hathrú a
thabhairt i gcrích sna mórbhailte freisin
(c.<5,000 daonra) mar a bhféadfadh
spriocinfheistíoct, margaíocht, pleanáil taistil
chun oibre agus cláir scoile athrú intomhaiste
agus fadtéarmach a bhunú maidir le nósanna
iompair taistil, toisc gur beag atá ann faoi láthair
le polasaí an rialtais maidir le Taisteal Níos
Cliste a chur chun cinn.

2.3.7 > Cathair Luimnigh
Léiríonn Tuarascáil Innéacsanna Forbartha
Tairsí (GDI), Tionóil Réigiúnacha an Deiscirt &
an Oirthir25  go raibh Crios 1 Luimnigh (Lár na
Cathrach) íleal maidir le líon na bhfearann ar a

Le tacú leis seo beidh gá le leibhéil éagsúla infheistíochta le
fócas agus le dlús i mbonneagar in éineacht le céimeanna boga
thar thréimhse fada le fíorathrú a bhaint amach maidir le
nósanna taistil.
n-áirítear: fearann daonra – fás daonra cuíosach
bocht; fearann rachmais agus fearainn shóisialta
– coiriúlacht ard agus táscairí rannpháirtíochta
ísle pobail.
De réir an Innéacs tá tás i Lár Chathair
Luimnigh chun deiridh ar fhás an cheantair
máguaird, agus go bhfuil stádas GDI Chathair
Luimnigh buanseasmhach agus go bhfuil Lár
na Cathrach ag teip i gcaitheamh na haimsire i
gcomparáid leis an meán náisiúnta.
Maidir leis an earnáil miondíola, tá sciar spáis
urláir miondíola Lár Chathair Luimnigh tar éis
titim níos mó ná leath ó 2002; is é an treocht
is déanaí ag custaiméirí ná dul chuig ceantair
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Tá an teacht atá ar charranna lasmuigh de thimpeallacht
na cathrach níos airde ná an meán náisiúnta.
eile miondíola ar imeall na Cathrach. Tá líon na
gcustaiméirí agus díolacháin i bhfad níos lú i
Lár Chathair Luimnigh ná mar atá i gcathracha
inchomparáide .i. Gaillimh26.
Tá roinnt suíomhanna substaintiúla a fhéadfadh
a bheith inbhuanaithe i Lár Chathair Luimnigh a
fhéadfaí a úsáid do chruthú Jabanna ardleibhéil
agus do mheascán úsáide.

2.3.8 > Struchtúr rialachais
Ba chóir go leanfaí leis an gcur chuige
comhoibríoch maidir le feidhmiú Treoirlínte
um Pleanáil Réigiúnach 2010. Ceadóidh seo
do chomhordú níos fearr ar phleananna
agus ar pholasaithe chun leasa an réigiúin
iomlán. Cabhróidh an reachtaíocht phleanála
a achtaíodh le déanaí leis an gcuspóir
comhordaithe seo.

2.4 > Príomhcheisteanna Iompair
Phoiblí

imleor don cheantar iontu féin ná mar chóras.  
Príomhcheist a gcaithfear aghaidh a thabhairt
uirhti is ea comhchuibhiú na seirbhíse a bhíonn
ag tairiscint chórais iompair gan cháim le
freastal ar an réigiún.

Tá éagsúlacht sna córais taistil agus sna seirbhísí
atá sa réigiún, nach soláthraíonn gréaán iompair

2.4.1 > Carr

Tábla 2.4: Úinéireacht Chairr de réir Teaghlaigh (%)
Ceantar

Gan aon
Charr

1 Carr

2 Charr

3+ Charr

Cathair Luimnigh

38

41

18

4

Contae an Chláir

15

38

37

9

Tiobraid Árann Thuaidh

16

38

36

10

Contae Luimnigh

14

36

39

12

An Iarthar Láir

18

38

34

9

Náisiúnta

20

39

33

9

2.4.2 > Bus (Réigiúnach)

Foinse: CSO 2006.

Tábla 2.5: Turais chun Oibre ar Bhus (modh taistil ag gnáthlucht cónaithe
do dhaoine den aois 15 agus os a chionn)
Úsáideoirí Bhus

Contae an
Chláir

Cathair
agus
Contae
Luimnigh

Contae
Thiobraid
Árann

Iomlán an
Iarthair
Láir

Líon na n-úsáideoirí

843

3222

766

4831

Céatadán

1.7

4.1

1.2

2.5

Foinse: CSO 2006.

Tá ardtionchar ag úinéireacht chairr ar an
gclaonadh le hiompar poiblí a úsáid.  Tugann
Tábla Error! Reference source not found. rátaí
úinéireachta chairr a léiríonn na láithreacha
scaipthe cónaithe. Ach go háirithe tá céatadán
íseas gan rochtain ar charr agus céatadán níos
airde ná an meán le dhá charr.  Is féidir leis
an ngréasán bus freastal ar gach riachtanas
taistil agus dá bhrí sin tá comhdhlúthú ar
sheirbhísí ar an slí is fearr le húsáideoirí a
mhealladh, go háirithe má bhunaítear deiseanna
idirmhalartaithe.

Feidhmíonn Bus Éireann, an oibreoir
státrialaithe busanna ar fud na tíre, formhór
de na seirbhísí sa réigiún.  Cé go bhfeidhmíonn
gnáthsheirbhís sna príomhcheantair uirbeacha,
tá na seirbhísí tuaithe agus comaitéara
treallach le cláir ama chasta nach dtugann
25  Foinse: Fitzpatrick Associates, Údarás Réigiúnach an
Deiscirt agus an Oirthir, Ullmhú Tuarascála Innéascanna
Forbartha Tairsí
26 Foinse: Colliers CRE, Straitéis Mhiondíola do Réigiún an
Iarthair Láir, Nollaig 2009
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aghaidh i gceart ar phríomhriachtanais an
turais chun oibre. Tá seo le feiceáil cheana féin
i meándheighilt an réigiúin do thurais chun
oibre ag 2.5% i nDaonáireamh 2006, faoi mar atá
léirithe i dTábla 2.5.
Léiríonn sonraí an daonáirimh go bhfuil scíor
agus líon na dturas chun oibre a dhéantar ar
bhus cuíosach beag, ag teacht leis na patrúin
taistil tuaithe den chuid is mó.
Tá sciar na dturas chun scoile a dhéantar ar bhus
i bhfad níos airde ná mar atá do thurais chun
oibre.  Do mhic léinn den aois idir 13 agus 18,
déanann idir 33% agus 28%, de réir contae, turais
sa réigiún ar bhus/mionbhus/cóiste.  Is léir, cé
go bhfuil taithí ag páistí ar thaisteal ar bhus,
nach mbaineann siad úsáid rialta as busanna
ina dhiaidh sin.  Tá seo amhlaidh de bharr
mheascán de láithreacha tí agus oibre, athrú ar
dhálaí agus rogha pearsanta.
In Inis cuireann sráideanna cúnga an bhaile
cosc ar bhusanna, ach chabhródh naisc
mhaithe siúlóide agus rothaíochta maraon le
comharthaíocht chuig stopanna iompair phoiblí,
le méadú a dhéanamh ar an úsáid a bhaintear as
iompar poiblí.
Tá soláthar agus seirbhís an-láidir
idirmhalartaithe iompair phoiblí in Inis, áfach.  
Arís tá an stáisiún bus/cóiste in aice leis an
stáisiún traenach, le pointe faisnéise le daoine
ag obair ann agus spás le tacú le hidirmhalartú
éifeachtach iarnróid/bus, cóiste/bus agus cóiste/
tacsaí.  Is é an míbhutáiste ná go bhfuil an áis
cúpla noiméad de shiúl ó lár an bhaile agus
bheadh roinnt comharthaíochta breise chun
leasa na háise do gach modh, ar a n-áirítear
coisithe agus rothaithe.
Tá aerstáisiún nua ag Aerfort na Sionainne le
hacmhain do 4.5 milliún úsáideoir in aghaidh na
bliana agus tá carrchlós fairsing ar fáil le freastal
ar fhás. Mar sin féin, níl an soláthar seirbhíse
iompair phoiblí tarraingteach, agus tá tosaíocht
ag rochtain do charranna príobháideacha agus
ag páirceáil seachas modhanna eile a bheadh
níos inbhuanaithe agus cuireann leagan amach
an láithreáin le fad turais.  
Tá timpeall le 2,500 jab suite san aerfort;
fostaíonn Limistéar Neamhchustaim na
Sionainne timpeall le 6,50027 duine (nach
n-úsáideann ach 4% acu busanna) agus tá

daonra timpeall 8,000 i gceantar cónaithe
Bhaile na Sionainne.  Mar sin, is príomhmhargadh é an pobal áitiúil, idirthurais,
comaitéara agus fostaíochta d’iompar poiblí,
ach tá an úsáid reatha bocht. In éagmais naisc
indéanta iarnróid, soláthraítear naisc iompair
phoiblí le busanna chuig an aerfort le seirbhísí
na gcóistí.  Mar sin féin, leis an am breise do
thurais ar bhealaí comaitéara d’iompar poiblí
isteach ag teacht isteach agus ag dul amach as
an tSionainn is féidir go mba dheacair rogha
a dhéanamh i dtaobh iompair phoiblí seachas
feithiclí príobháideacha, leis na dúshláin a
sholáthair rochtain uasghrádaithe ar bhóthar.  
Faoi láthair tá timpeall le trian den chostas ar
thuras ar bhus agus atá ar charr ar cíos ar feadh
lae, díreach faoi bhun €6.

Toisc nach soláthraíonn busanna ach 2.5% de thurais chun
oibre sa réigiún, is dúshlán suntasach don réigiún é Polasaí
Taistil Níos Cliste maidir le 55% a bhaint amach le Taisteal
Níos Cliste.
San Aonach tá na háiseanna ag na stadanna bus
bunúsach agus iad ionsúite i ngníomhaíochtaí
lár an bhaile. Ba chóir go mbeadh an soláthar
inaitheanta i gceart, le comharthaíocht shoiléir
agus eolas á thabhairt ar sholáthar seirbhíse.  
Mar an gcéanna, níl an dá stad bus i Ros Cré
feiceálach mar fhócas do thaisteal áitiúil agus
idiruirbeach, ar chás é atá arís agus arís eile ar
fud an réigiúin.  I nDurlas, d’fhéadfaí soláthar
d’idirmhalartú iompair phoiblí cosúil leis an
stáisiún iarnróid san Inis a dhéanamh ag an nód
iarnróid. Tá soláthar mar an gcéanna i ngach
ceann de phríomhbhailte an réigiúin agus tá
soláthar bhonneagair iompair phoiblí bocht.

27  www.shannonireland.com, Meán Fómhair 2011, suíomh
gréasáin le tacaíocht ó Fhorbairt na Sionainne
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Is é an dúshlán ó thaobh iompair phoiblí de
ná seirbhísí na mbusanna agus na gcóistí a
dhéanamh chomh tarraingteach leis an gcarr
agus go mbunódh na fostóirí áitiúla pleananna
taistil bunaithe ar fhostaíocht, plean taistil
bunaithe ar an gceann scríbe don Aerfort agus
plean taistil don cheantar a t hiomsódh carranna
a úsáid i bpáirt mar rogha. B’fhéidir gur fearr
a oibreodh cur chuige pobalbhunaithe, tríd an
eagraíocht ghnó, an Aerfort nó Comhlachas
Tráchtála.

2.4.3 > Bus (CATHAIR LUIMNIGH)
Clúdaíonn an gréasán reatha formhór chathair
Luimnigh ach is deacair do dhaoine a mbeadh
sé ar intinn acu é a úsáid a aithint cad iad na
seirbhísí a bhíonn ag feidhmiú ó láithreacha i
lár na cathrach.  Tá sé riachtanach go mbeadh
teacht éasca ar a leithéid d’fhaisnéis go mbeadh
busanna mar rogha níos tarraingtí agus ba chóir
go mbeadh an t-eolas soiléir ag stpoanna agus ar
ábhar poiblíochta.
Cé go bhfuil soláthar cuíosach maith bus ar
roinnt limistéar faoi fhoirgnimh timpeall ar
Chathair Luimnigh, tá áiteanna eile a bhfuil
rogha níos lú iontu. Faoi láthair níl ach dhá
sheirbhís bhus uirbeach ag feidhmiú trasna Lár
na Cathrach, bealaí 302 agus 305, a dtagann an
dá cheann acu ón iarthuaisceart. Is féidir go
bhfuil roghanna eile ann le bealaí a nascadh
agus ba chóir go bhféachfaí orthu fad agus is
féidir iontaofacht a choimeád tríd an gceantar
láir. Is féidir seo a chinntiú trí chéimeanna
tosaíochta a úsáid a chruthód roinnt coigealtais
éifeachtacha.

Is gá athrú ó bhonn a dhéanamh ar an mbealach an ndéantar
margaíocht ar thaisteal ar bhus mar chóir eile iompair do
mhuintir Uirbeach Luimnigh.
Tá na socrutihe i gcathair Luimnigh (agus i
bpointí eile lena hais) beagán iomrallach.  Tá
iliomad phointí fágála agus bailithe gan aon
ghrúpáil shoiléir stopanna nó seirbhísí.  Sa
cheantar láir, tugann fágáil na mbusanna agus
na gcóistí cuma míshlachtmhar ar an áit. Tá
uasghrádú ag teastáil ar áis idirmhalartaithe do
thraen/bus nó cóiste/bus ag Stáisiún Colbert
agus cé go bhfuil cead pleanála faighte níor
déanadh aon obair fós. I gcomhthéacs thorthaí
na straitéise ba chóir go ndéanfaí measúnú agus
athbhreithniú ar scála na hinfheistíochta atá
beartaithe anseo i gcomhthéasc príomhláthair a
aimsiú do bhusanna/idirmhalartú busanna.

Is iad na céimeanna tosaíochta atá ann faoi
láthair i gComhairle Contae Luimnigh ná an
R526 Bóthar Neasáin idir Timpeallán an Ráithín
agus Timpeallán Ionad Siopadóireachta an
Chorráin agus i gComhairle Cathrach Luimnigh
ar Bhóthar na hInse, Bóthar Condell, Sráid
Mulgrave, agus Sráid Liam.
Tá acmhainn shuntasach d’athlonnú spáis
bhóthair agus le feabhas a chur ar dhearadh
uirbeach i Lár Chathair Luimnigh, le teacht
le Cuarbhealach Luimnigh leis na socruithe
bainistíochta tráchta aon treo a cuireadh i
bhfeidhm i rith 2010.  D’fhéadfaí cur chuige
níos radacaí a ghlacadh maidir le tosaíocht a
thabhairt do bhusanna trí ghnáth-thrácht a  
chosc ar roinnt sráideanna agus iad a fhágáil
ag busanna, rothair gus coisithe; dhéanfaí
trácht eile a athródú chuig sráideanna
comhthreomhara. Déanann an Staidéar
Féidearthachta ar Iompar Poiblí sna haguisíní
tagairt do láthaireacha oiriúnacha, bunaithe ar
sceideal athcheartaithe seirbhíse.  

2.4.4 > Faisnéis ar Iompar Poiblí
Is deacair teacht ar fhaisnéis ar sheirbhísí, ar
chláir ama agus ar tháillí. Tá an t-eolas ar an
suíomh gréasáin teoranta agus níl mapa amháin
ann do Chathair Luimnigh a thugann gach
bealach28. Dá réir sin is deacair ag úsáideoirí
ionchasacha na seirbhísí a bheadh oiriúnach
dóibh a aithint (agus dá bhrí sin ní úsáideann
siad iad). Cé go bhfuil pleanálaí turais ar
fáil a áiríonn táillí, ní áirítear Luimneach sa
chóras faisnéise fíor-ama do bhusanna ar
an suíomh greásáin. Fágann roinnt seirbhís
cóiste Aerfort na Sionainne ó stopanna
cóngrach d’fhoirgneamh an aerstáisiúin, ach
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tá na háiseanna bunúsach.  Feidhmíonn JJ
Kavanagh seirbhísí rialta do chóistí idir Aerfort
na Sionainne, Cathair Luimnigh, An tAonach,
Ros Cré agus Aerfort Bhaile Átha Cliath agus tá
nuashonruithe fíor-ama ar fáil tríd a shuíomh
gréasáin29.

Tá gá le foinse lárnach sonraí ar an teacht atá ar
roghanna do Réigiún an Iarthair Láir.

Mar sin féin, tuigtear go bhfuil roinnt forbairtí
ar bun le haghaidh a thabhairt ar chuid de na
heasnaimh. Tá an tÚdarás Náisiúnta Iompair
ag críochnú forbartha ar Phleanálaí Turais
Náisiúnta, a chlúdóidh Réigiún an Iarthair
Láir. Tá feidhmiú céimneach á dhéanamh ar
Fhaisnéis Phaisnéara Fíor-Ama ar an Sráid
(RPTI) do Chathair Luimnigh i rith 2012 agus
soláthróidh aipeanna gréasáin agus fón cliste
an teolas seo d’fhormhór na stopanna bus sa
réigiún faoi dheireadh 2012. Tá clár ama nua
agus faisnéis seirbhíse á dtabhairt isteach
freisin.

2.4.5 > Iompar Tuaithe
I gceantair thuaithe is féidir leis an gcostas a
bhaineann le seirbhísí gnásúla bus a sholáthar
a bheith iomarcach de bharr dlús íseal
daonra agus líon teoranta paisnéirí. Ach tá
an leas a bhaineann le cuimsiú sóisialta agus
inrochtaineacht substaintiúil. Is mó atá na
pobail tuaithe ag brath ar iompar príobháideach,
le leibhéil arda úinearachta carr.  Mar sin féin,
do sheandaoine nó do dhaoine maolghluaiste
agus iad sin atá ar theacht isteach íseal, tá
rochtain ar iompar príobháideach deacair agus
dá bhrí sin tá ról suntasach ag seirbhísí bus
tuaithe sa tsochaí.
D’aithin Páipéar Bán ar Fhorbairt Tuaithe 1999
an Rialtais na tionchair eacnamaíochta agus
sóisialta a bhaineann le hiompar tuaithe atá
neamhiomleor.   Chuir sé fís in iúl don tsochaí
tuaithe le cuspóir foriomlán fadtéarmach pobail
bheoga a choimeád i gceantair tuaithe; tá fáil a
bheith ar iompar ina eilimint chriticiúil maidir
leis an gcuspóir seo a bhaint amach.   Tá trí
scéim sa chlár san Iarthar Láir, gach ceann ag
feidhmiú mar chuideachta ‘neamhbhrabúis’:

• F
 eidhmíonn Iompar Inrochtana an Chláir
(CAT) le hInis mar phríomh-mhol le seirbhísí
chuig ionaid eile seirbhíse (m.sh. An Scairbh,
Inis Díomáin, Cill Rois, Gort).
• Feidhmíonn Clár Iompair Tuaithe Thiobraid
Árann Thuaidh Comhpháirtícht LEADER
Thiobraid Árann Thuaidh (NTLP) 31 bealach i
gceithre phríomhlimistéar (Buiríos Uí Chéin,
Durlas, an Bóthar Leathan agus Cill ChuimínAn Teampall Uachtarach) a bhonn solúbtha.  
• Feidhmíonn Bus Tuaithe (Grúpa Iompair
Chontae Luimnigh agus Chorcaí Thuaidh
Teo)30  i sé cheantar i gContae Luimnigh agus
i dTuaisceart Chorcaí, thar na ceantair seo a
leanas: An Caisleán Nua, Ráth Caola, An Brú,
Caisleán Uí Chonaill, Cill Mocheallóg agus
Tuaisceart Chorcaí.  

28 www.buseireann.ie
29 www.jjkavanagh.ie
30 www.ruralbus.com
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Go foriomlán, maidir le hiompar tuaithe tá gá le:
• cur le líon na gcustaiméirí le bheith níos
inbhuanaithe,  
• athbhreithniú a dhéanamh ar a bheith níos
comhtháite sa chóras iompair phoiblí, trí
chomhtháthú seirbhíse, ticéadú, faisnéis,
teicneolaíocht chárta chliste agus praghsáil.
• Is gá athbhreithniú a dhéanamh ar ródúcháin
d’fhonn éascú a dhéanamh ar idirmhalartú
iompair agus is gá uasghrádú a dhéanamh
ar áiseanna áitiúla le freastal ar na
hidirmhalartuithe seo.
Ach ní féidir croílár an chuimsithe shóisialta
agus eilimintí rochtana an tsoláthair seirbhíse
a chailliúint ach oiread. Mar sin caithfidh
iompar a fhreagraíonn d’éileamh fanacht ann ag
comhlíonadh róil phríomhúil, ach b’fhéidir faoi
mhúnla difriúil.

2.4.6 > Iarnród
Léiríonn sonraí daonáirimh, roimh oscailt do
Chonair Iarnróid an Iarthair, gur ionann líon
lucht úsáide iarnróid, mar sciar d’iomlán na
dturs chun oibre, agus níos lú ná 0.5%. Ní dócha
go bhfuil an líon seo ardaithe go suntasach
maidir le céatadán foriomlán na dturas chun
oibre, nuair a áirítear Conair Iarnróid an
Iarthair.
Fiú nuair a chuirtear na turais fhada traenach
chun críche eile (fóillíocht etc) san áireamh, tá
líon lucht úsáide traenach fós íseal.  Tugann
seo le fois go mba dheacair seasamh le haon
infheistíocht mura bhfuiltear ina ann athrú
substaintiúil a bhaint amach ar mhodhanna
taistil.
I dtéarmaí chéatadán íseal na gcomaitéirí a
úsáideann traenacha mar mhodh taistil chun
oibre tá an córas iarnróid reatha ag freastal go
príomha ag ghluaiseachtaí Idirchathrach agus
ina theannta sin níor déanadh go leor iarrachta i
bpleanáil pholasaí le forbairt a threisiú timpeall
ar na nóid iompair seo. Tá i bhfad níos saoire
taisteal i gcarr ná a chomhionann ar thraen
nó ar mheascán de thraen agus bus áitiúil
maidir le hamanna comaitéireachta chuig
príomhspriocanna ó chomhcheantair chathrach
agus tuaithe.  

Cé go bhfuil fad suntasach i gconair iarnróid an réigiúin
tá lion na ndaoine a úsáideann é (paisnéirí agus lastas)
cuíosach íseal.

Tá ag éirí thar barr faoi láthair leis an seibhís
iarnróid idir-uirbeach chuig/ó Bhaile Átha Cliath
ar mhórán slite, ach tá ag teip ar an seirbhís
ó Réigiún an Iarthair Láir go Corcaigh dul i
bhfeidhm ar an margadh. Níl sciar inbhuanaithe
den lucht taistil á sholáthar ag an soláthar
comaitéireachta áitiúil uirbeach atá ag freastal
ar an réigiún, le heisceacht amháin idir InisLuimneach.  Ciallaíonn seo go bhfuil leibhéal
reatha na seirbhíse costasach le feidhmiú. Agus,
gan mórathruithe, is é is dóichí go dtiocfaidh
laghdú seachas feabhas ar sholáthr na seirbhíse
nuair atá an gréasán á choimeád go príomha le
naisc idir-uirbeacha a sholáthar.
D’fhonn níos mó úsáideoirí a mhealladh tá gá le
bhreis infheistíochta agus spreagadh. Tá mórán
roghanna ar fáil, ag tosú le céimeanna boga ar
chostas íseal.
Lasmuigh de sheirbhísí comaitéireachta
traenach tá fad suntasach do bhonneagar ar
leith iarnróid a shamhlaítear de ghnáth le
gníomhaíocht lastiompair. Ar na bealaí seo
áirítear an líne idir Luimneach agus Faing a
bhfuil acmhainn uirthi do sheirbhísí lastiompair
/ comaitéireachta, agus líne Colbert / oibreacha
Suimint. Tá an dá acmhainn ag línte Luimnigh
/Fhainge agus Luimnigh/oibreacha Suimint le
freastal ar riachtanais lastiompair agus trácht a
laghdú ar na nascbhóithre fo-chaighdeánacha
N69 agus M21/N20 isteach sa Chathair ó
lonnaíochtaí imeallacha chuig iardheisceart
Luimnigh.
Tá na deiseanna a bhaineann le Faing mar mhol
fostaíochta substaintiúil ach tá an rochtain
atá ar an láthair bocht. Má tá Faing lena
hacmhainn a fhás agus forbairt a dhéanamh
ar an gcúlsoláthar talún atá ar fáil le taobh an
inbhir, is gá uasghrádú suntasach a dhéanamh
ar an N69 agus ar conair iarnróid Fhainge. Ba
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chóir go ndéanfaí dul chun cinn ar dhearadh
an uasghrádaithe don na conairí seo le bheith
ullamh nuair a thiocfadh infheistíocht dhíreach
eachtrach i dtreo is go bhféadfaí iad a chur go
tapaidh trí chéim na tógála tar éis dóibh dul tríd
an bpróiseas dearaidh cheana féin.
Ag teacht le forálacha RPGs an Iarthair Láir tá
gá straitéiseach le conair iarnróid a choimeád
ag nascadh Aerfort na Sionainne le hiarnród
Luimnigh/na hInise toisc go gceaptar an nasc
seo a bheith riachtanach d’inmharthanacht an
aerfoirt sa bhfadtéarma. Is gá athbhreithniú
práinneach a dhéanamh ar scéim feabhsúcháin
bhóthair an M21 a cuireadh ar an tseilf
ledéanaí toisc a thábhachtaí agus atá sé mar
nasc straitéiseach sa réigiún. Caithfear aon
athbhreithniú a dhéanamh i gcomhar le
nascacht idir an N69 agus an M21. Ba chóir go
gcuirfí torthaí an mheasúnaithe agus dhearadh
na scéime ar aghaidh chuig staid iarratais
phleanála.

2.4.7 > Iompar ar Uisce
Is mór an acmhainn í Abhainn na Sionainne
sa réigiún d’iompar earraí agus seirbhísí
Iompórtáilte agus Onnmhairithe isteach
agus amach as an réigiún. Cuideachta Poirt
na Sionainne/Fainge Teo.  Is é (SFPC) an
dara oibríocht phoirt is mó in Éirinn agus
dhá mhórchuan á fheidhmiú faoi láthair aige
(Luimneach agus Faing) agus Lamairne Breolsa
Aerfort na Sionainne. Tá dlínse reachtúil ag
an gcuideachta maidir le gach gníomhaíocht
mhuirí ar achar 500km² d’Inbhear na Sionainne
ag síneadh ó Chiarraí/Ceann Léime chuig
Cathair Luimnigh. Soláthraíonn an chuideachta
seirbhísí éagsúla ar a n-áirítear bainistíocht
loingseoireachta, sábháilteacht mhuirí agus
roinnt seirbhísí ar a n-áirítear trádstóráil,
lóistíocht agus láimhseáil lastais.
Déantar láimhseáil ar árthaigh de mhéideanna
éagsúla ó 10,000 go 200,000dwt laistigh
d’achar Inbhear na Sionainne agus cuirtear
turasóireacht chun cinn le freastal ar Longa
Cúrsála i gCuan na Fainge. Tá an chuideachta
poirt gníomhach i mbun an chuspóra le bheith
mar Phort Fuinnimh Ghlas na hÉireann ag
láimhseáil iompartáil táirgí Fuinnimh Ghlas go
hÉIrinn. Tá pleananna ann d’fhás substaintiúil
ar ghníomhaíochtaí SFPC i Réigiún an Iarthair
Láir.

Ag teacht le forálacha RPGs an Iarthair Láir tá gá
straitéiseach le conair iarnróid a choimeád ag nascadh
Aerfort na Sionainne le hiarnród Luimnigh/na hInise toisc go
gceaptar an nasc seo a bheith riachtanach d’inmharthanacht
an aerfoirt sa bhfadtéarma.
In éineacht leis an gcuideachta poirt tá roinnt
phort phríobháideacha a fheidhmítear go
príobháideach ag Gob na Muine agus Aughinish
Alumina, Tairbeart/Cill Íomaí a sholáthraíonn
bonneagar riachtanach do shaoráidí iompair ar
muir.
Soláthraíonn Grúpa Farantóireachta na
Sionainne Teo. seirbhís laethúil ag nascadh
Chiarraí le contae an Chláir. Sábháileann a
leithéid seo de sheirbhís 137km taistil idir an dá
chontae gach lá ag soláthar 42 turas sa samhradh
agus 24 turas sa gheimhreadh le hacmhainn
do suas le 60 feithicil agus 350 paisnéir ar gach
turas.
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Tá bunús chuideachtaí
sa Réigiún cheana féin, le
croíscileana agus institiúidí
taighde sna Teicneolaícohtaí
Míochaine agus san earnáil
ICT.
Tugann lonnú Thairsí
Luimnigh/na Sionainne i lár
Chonair an Atlantaigh deis
uathúil le feidhmiú mar phointe
fócasach ar an gConair.

Beidh sé mar
dhúshlán ag
an Iarthar Láir
timpeallacht a
chruthú ina mbíonn
inimirce daonra agus
infheistíocht isteach.

30 /// MWASP

P l e a n S t r a i t é i s e a c h C e a n ta i r a n I a r t h a i r L á i r / / / S t r a i t é i s P h l e a n á l a , Ú s á i d e Ta l ú n a g u s I o m pa i r

3 > Na Dúshláin
Caithfidh fás eacnamaíochta, forbairt shóisialta
agus bainistíocht na timpeallachta tacú le chéile.
Déanann forbairt inbhuanaithe comhtháthú
agus cothramaíocht a bhaint amach idir gach
ceann de na réimsí seo.  Tá fás suntasach
eacnamaíochta bainte amach ag Réigiún an
Iarthair Láir i dtéarmaí fiontraíochta sna
hearnálacha ICT agus teicneolaíochta míochaine
agus trádála idirnáisiúnta, le blianta beaga
anuas. Déanadh dul chun cinn iontach maidir
le haghaidh a thabhairt ar dhúshláin fhorbartha
sóisialta tríd na tionscadail Athghiniúna agus
ar chur chuige leanúnach leis an gcomhshaol a
chosaint.
Mar sin féin, tá dúshláin fós ann agus cé go
bhfuil béim an pholasaí náisiúnta tar éis aistriú
ó bhainistíocht fháis chuig gníomhaíocht
gheilleagrach a spreagadh, tá gá fós ann le
patrúin chothrom agus inbhuanaithe forbartha.
Ba chóir go mbainfí leas as acmhainn éagsúil
gach réigiún in Éirinn le geilleagar inbhuanaithe
náisiúnta a thógáil. Cuireann acmhainn réigiúin

le bheith nuálach, le daonra dea-oilte a chruthú,
le daoine cumasacha a mhealladh, le nascadh
maith a dhéanamh le margaí domhanda,
le bonneagar den scoth a sholáthar agus le
margadh saothair a bheadh ag feidhmiú a
shoáthar lena hacmhainn fáis.
Cé go leagann Plean Gníomhaíochta an
Gheilleagair Chliste fís amach maidir le
hathchóiriú struchtúrtha dírithe ar fhás
bunaithe ar onnmhairiú, nuálaíocht, T&F agus
jabanna ardoilte, tá na habanna seo dírithe ar
roinnt bheag ionad uirbeach; is iad sin Baile
Átha Cliath, Gaillimh agus Corcaigh. Is beag aire
a tugadh do ghnéithe réigiúnacha na straitéise
seo agus ar na tionchair ar fhorbairt chothrom
réigiúnach.
De réir an OECD31, is gá d’Éirinn polasaithe
réigiúnacha a cheapadh a nascann cur chuige
ó bhun aníos agus ó bharr anuas dírithe ar
acmhainn réigiúnach gach réigiún in Éirinn a
thabhairt i gcrích.
Tugann Forbairt na hÉireann a dhéanamh
Inbhuanaithe, 2002, le fios go soláthraíonn

31  Cumann Staidéar Réigiúnach ag NUI Máigh Nuad, Meán
Fómhair 2011
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sochaí inbhuanaithe na hacmhainní le
heacnamaíocht láidir, timpeallacht ar
ardchaighdeán agus sochaí cothromasach a
sholáthar.

3.1 > Comhthéacs Polasaí
3.1.1 > An Straitéis Náisiúnta Spásúlachta
Sa chomhthéacs seo, tá sé mar
phríomhchoincheap sa Straitéis Náisiúnta
Spásúlachta, 2002 go dtí 2020, cur chun cinn a
dhéanamh ar fhorbairt spásúlachta chothrom
trí acmhainn gach réigiúin sa tír a fhorbairt. Is
é ionchas cheantair an acmhainn a bhíonn nó a
bheidh ann d’fhorbairt.  Tagann an t-ionchas seo
as a acmhainní nádúrtha, a dhaonra, a chaipiteal
eacnamaíochta agus sóisialta agus a shuíomh
maidir le margaí.  Le cothromaíocht níos fearr
a bhaint amach, déanann an NSS iarracht ar
theacht i dtír ar bhuanna na gcathracha agus
na mórcheantar uirbeach, mar mheicníocht le
feabhas a chur ar fhás níos leithne réigiúnach.
Aithnítear ‘Tairseacha’ agus ‘Moil’ a bhfuil
feidhmeanna níos airde acu agus tairseach
chriticiúil donra a bheadh riachtanach leis
an sprioc seo a bhaint amach. Is inill réigiúin
agus fáis náisiúnta iad tairseacha bunaithe
ar a láthair straitéiseach.  Soláthraíonn siad
seirbhísí sóisialta, geilleagrach, bonneagair
agus tacaíochta freisin ar scála náisiúnta.
Tacaíonn Moil le ról náisiúnta agus idirnáisiúnta
na dTairseach a thugann fuinneamh dá
réir i mbailte beaga agus i gceantair tuaithe
laistigh dá réimse feidhme. San Iarthar Láir
tá Luimneach / an tSionainn ainmnithe mar
Thairseach agus tá Inis ainmnithe mar Mhol.
Tá Tairseach Luimnigh / na Sionainne le
feidhmiú, mar sin, mar thiománaí don réigiún
d’fhonn feabhas a chur ar iomaíochas ag leibhéal
náisiúnta agus idirnáisiúnta.

3.1.1.1 > Conair an Atlantaigh
Le dul chun cinn a dhéanamh ar an NSS,
cuirtear Tairseach Luimnigh / na Sionainne
agus Inis mar Mhol, i gcomhthéacs Chonair
an Atlantaigh trí Thionscnamh Thairseacha
an Atlantaigh, 2006. Le coincheap Chonair
an Atlantaigh déantar iarracht ar nascadh a
dhéanamh ar bhuanna Thairseacha Chorcaí,
Luimnigh/na Sionainne, na Gaillimhe agus
Phort Láirge, in éineacht leis na lonnaíochtaí
móra uirbeacha eile atá sa cheantar ar a
n-áirítear An tAonach, Durlas, Inis, Gort,
Carraig na Siúire, Tiobraid Árann, Mala etc.,
le mórchonair eacnamaíochta a chruthú san
Iarthar le frithchothromaíocht a sholáthar

Le cothromaíocht níos fearr a bhaint amach, déanann an
NSS iarracht ar theacht i dtír ar bhuanna na gcathracha
agus na mórcheantar uirbeach, mar mheicníocht le feabhas a
chur ar fhás níos leithne réigiúnach.
do Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath (GDA).
Cuireann an tionscnamh seo béim ar ionad
lárnach Thairseach Luimnigh/na Sionainne
idir, agus le naisc dhíreach le, gach ceann de na
trí Thairseach Atlantach eile. Tugann seo, agus
bonneagar iompair náisiúnta agus idirnáisiúnta
an réigiúin, deis uathúil do Thairseach
Luimnigh/na Sionainne feidhmiú mar phointe
fócasach ar an gConair. Mar thoradh ar an
gcomhoibriú idir na Tairseacha cuirfear feabhas
ar acmhainn forbartha na réigiún eatarthu,
agus na conaire ina hiomláine. Chuige seo,
tugann Tionscnamh Thairseacha an Atlantaigh
tosaíocht d’fhorbairt agus d’infheistíocht sna
ceithre chathair Tairsí agus na moil a bhaineann
leo. Thar am, cuirfear leis an bhfás amach le
luas a chur faoi chomhtháthú na mbailte Contae
eatarthu agus na ceantair eile uirbeacha agus
tuaithe.

3.1.2 > Plean Téarnaimh Náisiúnta
(2011-2014)
Soláthraíonn an Plean Téarnaimh Náisiúnta
(2011-2014) treoirphlean le filleadh ar fhás
inbhuanaithe i ngeilleagar na hÉireann. Ach go
háirithe déanann sé:
• c éimeanna a leagadh amach a ghlacfar le hord
a chur arís ar an airgeadas poiblí.
• réimsí gníomhaíochta eacnamaíochta a
aithint a sholáthróidh fás agus fostaíocht sa
téarnamh.
• sonrú ar an athchóiriú a chaithfidh an Rialtas
a chur i bhfeidhm le luas a chur faoi fhás sna
príomhearnálacha seo.
Meastar sa phlean go mbeidh caiteachas reatha
timpeall le €7 billiún níos ísle faoi 2014, agus go
mbeidh caiteachas caipitil €3 billiún níos ísle ná
mar a bhí i 2010.

Tugann lonnú Thairsí
Luimnigh/na Sionainne
i lár Chonair an
Atlantaigh deis uathúil
le feidhmiú mar phointe
fócasach ar an gConair.
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Aithníonn an plean an sábháil atá le baint
amach i ngach roinn ar a n-áirítear Iompar,
mar a bhfuil giorrú le déanamh ar chaiteachas
ar bhóithre, iompar poiblí agus aerfoirt
réigiúnacha.
Tá dhá cholún sa straitéis d’iomaíochas, fás agus
fostaíocht:
• bacanna struchtúrtha a fhéadfadh ar
iomaíochtas agus cruthú fostaíochta a bhaint
as.
• dul i mbun pholasaithe oiriúnacha earnála le
spreagadh a thabhairt d’fhás easpórtála agus
téarnamh ar an éileamh sa bhaile.

3.1.3 > Bonneagar agus Infheistíocht
Chaipitiúil 2012-16: Creat Meántéarmach
don Státchiste
Sa mheántréimhse, beidh leibhéal níos ísle
acmhainní ar fáil d’infheistíocht chaipitiúil.  
Meastar go dtitfidh caiteachas caipitiúil ó
€3.9 billiún i 2012 go dtí €3.3 billiún faoi 2015.  
Cé nach bhfuil seo idéalach, seo í fírinne an
dúshláin fhioscach atá ann don Rialtas. Déantar
iarracht san athbhreithniú seo go ndéantar an
leibhéal agus an leithdháileadh earnála iomchuí
ar infheistíocht a chinntiú, ag cur na mbrúnna
sáraitheacha fioscacha san áireamh.  Déantar
measúnú san athbhreithniú ar acmhainn
reatha bhonneagar na hÉireann agus aithnítear
na bearnaí atá fós ann a gcaithfear aghaidh
a thabhairt orthu le cabhrú le téarnamh
geilleagrach, comhtháthú sóisialta agus
inbhuanaitheacht chomhshaoil.
Maidir le Réigiún an Iarthair Láir, tá an rialtas
tiomanta seasamh leis na socruithe conartha atá
ann agus leis na ceangaltais eile m.sh.
• Caisleán Luimnigh agus Bruach Abhann
Luimnigh (clár infheistícohta caipitiúla
turasóireachta).  
• Scoil Liachta Ollscoil Luimnigh.
• cuirfear cistiú ar fáil sa mheántéarma
d’Athghiniúint Luimnigh.
• Scrúdófar tionscadail eile ar bhonn gach cás
ag tógáil ceann de chúinsí eacnamaíochta
agus airgeadais a bheidh ann sna blianta atá
le teacht.

Leis an straitéis seo a bhaint amach is gá patrúin fhorbartha
i Mórcheantar Luimnigh, na hInise agus príomhbhailte
réigiúnacha a thagann le chéile agus a thacaíonn le chéile.

3.1.4 > Treoirlínte um Pleanáil Réigiúnach
(RPGs)
Laistigh de chreatlach an pholasaí don NSS agus
Tionscnamh na dTairseach Atlantach, leagann
na Treoirlínte um Pleanáil Réigiúnach, 2010
go dtí 2022, amach mionstraitéis forbartha do
réigiún an Iarthair Láir. Aithníonn na RPGs
tionchar an lagtrá eacnamaíochta reatha, ag
cur béime ar an ngá le forbairt a dhíriú ar
láithreacha ina bhfuil an acmhainn is mó.
D’fhonn é seo a bhaint amach, tá gá le croílár
níos láidre timpeall ar Luimneach, an tSionainn
agus Inis a dhéanfaidh fás a thiomáint sa
réigiún níos leithne. Dá réir sin, tugann na
Treoirlínte tosaíocht d’fhorbairt na Tairsí
agus an Mhoil le tairseach chriticiúil agus
infheistíocht bhreisluacha a bhaint amach rud
atá ag teastáil ón réigiún níos leithne. Ar an slí
seo, soláthróidh Tairseach agus Mol saoráidí
ar leibhéal réigiúnach agus náisiúnta, agus
soláthróidh na príomhbhailte réigiúnacha
saoráidí ag leibhéal contae agus áitiúil. Leis
an straitéis seo a bhaint amach is gá patrúin
fhorbartha i Mórcheantar Luimnigh, na hInise
agus príomhbhailte seirbhíse réigiúnacha a
thagann le chéile agus a thacaíonn le chéile.
Mar sin féin, aithnítear sna RPGs go bhfuil
agus go mbeidh bonn láidir de dhaonra tuaithe
sa Réigiún. Ba chóir go gcuirfí an acmhainn
d’fhostaíocht tuaithe agus do thionscadail
áitiúla chun cinn freisin.  Tá an reachtaíocht
pleanála a déanadh le déanaí tar éis breis
freagrachtaí a leagadh ar Údarás Réigiúnach
an Mheán-Iarthair comhordú a dhéanamh
ar phleanáil straitéiseach agus ar fhorbairt
bhonneagair don réigiún.  Cuirtear béim sna
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RPGs freisin acmhainn forbartha Inbhear na
Sionainne d’éagsúlacht úsáide. Déantar seo a
mheas, le cosaint suíomhanna Natura 2000, i
gCreatphlean Comhtháite na Sionainne.

3.1.5 > Polasaí Tithíochta
Is príomh-chomhpháirt de pholasaí tithíochta é
go gcuirfí na staitéisí náisiúnta agus réigiúnacha
i bhfeidhm i gceart. Tugann Comhstraitéis
Tithíochta Luimnigh agus an Chláir, 2011 go
dtí 2017, tosaíocht do Thairseach Luimnigh/
na Sionainne le hInis ina dhiaidh sin, mar
phríomhláithreacha sa réigiún d’fhorbairt
inbhuanaithe. Tugtar tosaíocht d’fhás na
Cathrach sa Tairseach, le hathchothromú a
dhéanamh ar phatrúin forbartha a bhí ann le
déanaí inar tharla méadú suntasach ar dhaonra
Bhruachbhailte Luimnigh. Aithníonn an
Straitéis go bhfuil spriocanna daonra an NSS
agus RPG uaillmhianach, go háirithe toisc gur
tharla maolú obann ar an aschur tithíochta. Le
freagairt don dúshlán seo éileofar:
• f orbairt ar Lár na Cathrach mar
phríomhláthair fostaíochta;
• dul chun cinn ar an gClár Athghiniúna agus
•  forbairt inbhuanaithe cheantar Bhóthar an
Duga agus láithreacha bruachbhailteacha.
Dé réir na Straitéise tá an Clár Athghiniúna ach
go háirithe riachtanach maidir le hath-treorú
fáis daonra go ceantar Chathair Luimnigh

Ag freagairt don dúshlán seo beidh gá le Lár na Cathrach a
fhorbairt mar phríomhláthair fostaíochta.
agus do rath foriomlán na Tairsí. Tá sé mar
thátal aige go mbeadh drochimpleachtaí ag fás
neamhleor sna Ceantair Athghiniúna maidir
le forfheidhmiú pholasaí réigiúnach agus
náisiúnta  
Léiríonn an Straitéis Tithíochta an sciar
substaintiúil de thithe aonair a tógadh sa
Réigiún ó 2005.  Le meán na dtithe aon uaire
sa réigiún ag baint amach 30% de na tithe
nua sa réigiún, baineann seo ón ngá atá
leis na spriocanna daonra atá aitheanta do
phríomhlonnaíochtaí sna RPGs a bhaint amach.   
Is fada ar eolas é gur féidir le costas lonnaíochta
scaipthe a bheith ard.  Is féidir le hiliomad
tithe aon uaire faoin tuath a bheith cúig uaire
níos costasaí le cruthú agus trí uaire níos
costasaí le seirbhísí a sholáthar dóibh ar bhonn
leanúnach. Léiríonn Comhstraitéis Tithíochta
do Luimneach agus don Chlár 2011 gur fhan líon
na dtithe aonair a críochnaíodh sa cheantar ó
2005 substaintiúil.  Bainfidh leanúint le patrún
lonnaíochta atá ró-scaipthe san Iarthar Láir ó
chur chun cinn na spriocanna lonnaíochta sna
RPGs agus san MWASP.  Déanann an patrún
stairiúil lonnaíochta na roghanna a bhaineann
le hiompar inbhuanaithe deacair le baint amach
agus leanfaidh seo amhlaidh mura n-athraítear
na patrúin lonnaíochta.
I 2009, d’eisigh Forfás Ráiteas ar Fhuinneamh
in Éirinn, ina ndúradh “Tá Éire tar éis glacadh le
polasaí maidir le pleanáil úsáide talún as ar eascair
sraoilleáil forbartha tithíochta ar dhlús íseal. Níl
an cur chuige seo, a bhfuil éileamh ag an bpobal air,
inbhuanaithe ó thaobh fuinnimh, na timpeallachta,
athrú aeráide ná caighdeán na beatha de.”
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3.1.6 > Straitéis Miondíola
Mar an gcéanna, maidir le miondíol, cuireann
an Straitéis Miondíola do Réigiún an Iarthair
Láir, 2010 go dtí 2016, béim ar an Lár Chathair
Luimnigh a bheith tar éis titim chun deiridh ar
chathracha eile sa Stát agus nach bhfeidhmíonn
sé de réir a Stádas de Leibhéal 1 san ordlathas
siopadóireachta. Cuireann an Straitéis béim
ar iomarcaíocht Lár na Cathrach mar sprioc
miondíola, agus má leanann seo brostóidh
sé metlúchán níos leithne na Cathrach agus
b’fhéidir nach mbainfidh sé tosaíocht amach
go deo arís sa réigiún. De réir na Straitéise
cailleadh an iomarca trádála de bharr na
láithreacha sna bruachbhailte.
Tá géarghá ag Lár Chathair Luimnigh le forbairt
chuimsitheach mhiondíola a chuirfidh cosc ar
níos mó creimeadh ar a riocht miondíola agus
a spreagfaidh athghiniúint níos leithne ar an
gCathair.  Déanfaidh an Straitéis athbhunú ar
Lár Chathair Luimnigh ag barr an ordlathais
réigiúnach mar rogha láthair d’fhorbairt nua
miondíola i Mórcheantar Luimnigh.

B’fhédiir go mbeadh sé deacair cuspóirí an Pholasaí Taistil
Níos Cliste a bhaint amach don réigiún laistigh de fhráma
ama na straitéise mar sin ba chóir go mbeadh an bunfhócas
ar é a bhaint amach sna hionaid uirbeacha le feabhas á chur
ar na cúlchríocha.

Tugann an foilseachán imlíne freisin ar
ordlathas na n-ionad miondíola i gceantair
Chomhairlí Contae an Chláir agus Luimnigh’.
Tugann Straitéis Miondíola Thiobraid Árann
Thuaidh, Iúil 2011, imlíne ar ordlathas Thiobraid
Árann Thuaidh agus na comhairlí éagsúla
reachtúla atá ann.

3.1.7 > Taisteal níos Cliste
Is polasaí rialtais é Taisteal níos Cliste a leagann
amach plean fadtéarmach maidir le córas
iompair inbhuanaithe a bhaint amach d’Éirinn.
Tugtar imlíne sa phlean ar conas seo a bhaint
amach trí réimse gníocmhaíochtaí mar aistriú
cóir iompair a spreagadh ón gcarr, ag cur
éifeachtúlacht breosla agus teicneolaíochta nua,
agus pleanáil feabhsaithe chun cinn.  
Aithníonn an plean nach bhfuil na treochtaí
reatha iompair agus taistil in Éirinn
inbhuanaithe, agus má leantar leis na polasaithe
atá ann, éireoidh brú tráchta níos measa,
méadóidh ar astaíochtaí iompair, beidh
iomaíochas eacnamaíochta síos leis agus
tiocfaidh ísliú ar chaighdeán na beatha.
Is ias spriocanna Taisteal níos Cliste ná:
• Feabhas a chur ar chaighdeán na beatha
agus ar rochtain ar iompar do chách agus,
go háirithe, do dhaoine atá faoi mhíchumas
luaineachta agus do dhaoine a bheadh ar
leithlis de bharr easpa iompair.
• Feabhas a chur ar iomaíochas eacnamaíoch
trí uasmhéadú a dhéanamh ar éifeacht an
chórais iompair agus brú agus caolais thráchta
a scaoileadh.
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• Í oslaghdú a dhéanamh ar dhrochthionchair
iompair ar an timpeallacht áitiúil agus
domhanda trí laghdú a dhéanamh ar
thruailleáin áitiúla aeir agus astaíochtaí gáis
cheaptha teasa
• Laghdú a dhéanamh ar éileamh
taistil fhoromlán agus ar fhad taistil
chomaitéireachta i gcarr príobháideach
• Feabhas a chur ar shláine an tsoláthair
fuinnimh trí laghdú ar an spleáchas ar
bhreosla iontaise iompórtaílte.
Is iad na príomhspriocanna atá ag taisteal níos
cliste ná comaitéireacht i gcarr a bhaineann le
hobair a laghdú ó 65% go dtí 45%, agus córacha
eile iompair mar shiúlóid, rothaíocht agus
iompar poiblí agus carr a mhéadú go dtí 55% .
Tá 49 gníomhaíocht i gceist le Taisteal níos Cliste
ar féidir iad a rangú de réir:
• gníomhaíochtaí le taisteal níos cliste a
spreagadh
• gníomhaíochtaí le roghachineálacha taistil a
sholáthar
• gníomhaíochtaí le feabhas a chur ar
éifeachtúlacht mhótariompair
• gníomhaíochtaí le soláthar comhtháite ar
pholasaí a chinntiú
Aithníonn doiciméad beartais Taistil níos Cliste
go mbeidh dúshlán ar leith ag baint le déileáil
leis na ceisteanna seo i gceantair tuaithe.
Léiríonn sonraí ó Dhaonáireamh 2011 go
bhfuil saothar suntasach i ndán don réigiún
ina iomláine maidir le haidhm an pholasaí a
thabhairt i gcrích nuair atá deis i bhfad níos
fearr ag pócaí diansaothraithe uirbeach an
t-athrú atá ag teastáil a thabhairt i gcrích. Mar
sin ba chóir go n-díreodh fócas an athchóirithe
ar thaisteal níos cliste ar mhórionaid uirbeacha
go príomha, mar ar féidir leas níos fearr a bhaint
as infheistíocht. Tá punanna infheistíochta i
dTaisteal níos Cliste curtha le chéile cheana féin
ag cuid de na húdaráis áitiúla ar fiú infheistíocht
a dhéanamh iontu agus a bheidh mar bhonn
le hathrú iompair a bhaint amach sna sprioc
réimsí.
Ní bhainfear na spriocanna a lagadh síos sa
Pholasaí Náisiúnta amach d’iomlán an Iarthair
Láir laistigh de shaolré na straitéise réigiúnaí
agus caithfear an Polasaí Taistil níos Cliste a
shocr´mar chuspóir fadtéarmach don réigiún,
a bheadh le feiceáil i bpleananna reachtúla sa
todhchaí. Mar sin féin caithfear tosaíocht a
thabhairt d’infheistíocht tosaigh i gcóracha
taistil níos inbhuanaithe sna ceantair uirbeacha,
in éineacht le tosaíocht a thabhairt d’fhorbairt

úsáide talún, agus tar éis athbhreithniú a
dhéanamh ar an Straitéis ba chóir go mbeadh
go leor dul chun cinn déanta le hinfheistíocht le
fócas sna príomhlonnaíochtaí.

3.1.8 > Creatphlean Comhtháite
Straitéiseach d’Inbhear na Sionainne
(SIFP))
Tá comhairleoirí faighte ag Comhairle Contae
an Chláir thar ceann Chomhairle Contae
Chiarraí, Comhairle Contae Luimnigh agus
Comhairle Cathrach Luimnigh, Cuideachta Poirt
na Sionainne/Fainge agus Forbairt na Sionainne
le hullmhúchán a dhéanamh ar Chreatphlean
Comhtháite Straitéiseach (SIFP) d’Inbhear na
Sionainne.  

Is í aidhm Creatphlean Comhtháite na Sionainne ná
láithreacha a aithint le forbairt sa todhchaí, forbairt
gheilleagrach agus fostaíocht a chur chun cinn ar féidir iad a
bheith suite go hinbhuanaithe in Inbhear na Sionainne.
Is í aidhm SIFP nádúr agus láthair na forbartha,
fáis gheilleagrach agus fostaíochta sa todhchaí
a aithint ar féidir freastal inbhuanaithe
a dhéanamh orthu laistigh d’Inbhear na
Sionainne agus ag cinntiú nach ndéanfaí laghdú
ar stádas gnáthóige Natura 2000 agus limistéir
íogair comhshaoil eile mar thoradh ar thionchar
gearrthéarmach nó fadtéarmach a leithéid
d’fhorbairtí. Is féidir go n-áireofaí ar a leithéid
d’fhorbairtí, ach nach mbeifí teoranta dóibh:
feidhmeanna poirt, loingsiú, dobharshaothrú/
muirshaothrú, Iascach, éiceathurasóireacht,
fóillíocht, cultúr, turasóireacht, oidhreacht,
tionsclaíocht, giniúint fuinnimh, stóráil
bhreosla, eitlíocht, mianraí/tathaguithe, iompar
agus talmhaíocht.
Tá dréacht-tuarascáil le foilsiú i bhFómhar 2012.
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ag na láithreacha tosaíochta seo, méadóidh ar
fhás le comhtháthú a dhéanamh ar na ceantair
uirbeacha agus tuaithe eatarthu. Cabhróidh seo
le feabhas a chur ar chaighdeán na beatha, ar
chaighdeán maireachtála agus ar chomhtháthú
sóisialta sa réigiún ar fad.
Caithfear bainistiú a dhéanamh ar cheantair
ar bhealach comhordaithe le huasmhéadú
a dhéanamh ar na torthaí a fhéadfadh a
bheith ag an straitéis seo in ionad dúbláil ar
infheistíocht agus ar fheidhmeanna. Déanfaidh
seo comhtháthú ar cheantair agus leathnóidh
sé rochtain ar na leasa níos mó churthaítear.
Cuirfidh MWASP leis seo trí fheabhas a chur ar
chomhtháthú úsáide talún agus iompar agus
pleanáil ar nóid fhostaíochta a spreagadh ag
leibhéal réigiúnach. Cruthóidh forbairt aise
Luimnigh/na Sionainne/na hInise le croílár
láidir, fuinniúil a chruthú sa Réigiún.

Beidh sé mar dhúshlán ag an Iarthar Láir timpeallacht
a chruthú ina mbíonn inimirce daonra agus infheistíocht
isteach.
3.1.9 > Measúnú ar Pholasaí
Déantar iarracht i bpolasaí spásúlachta
náisiúnta agus réigiúnach acmhainn na
gcathracha, na mbailte agus na gceantar tuaithe
le huasmhéadú a dhéanamh ar acmhainn
fhoriomlán na tíre.  Mar sin féin, tá an
infheistíocht agus an acmhainn forbartha le
tógáil ar an acmhainn seo teoranta. Is é freagra
an pholasaí tosaíocht a thabhairt d’fhorbairt
a dhéanamh ar na háteanna leis an acmhainn
is mó laistigh de struchtúr spásúlachta
inaitheanta.
Go hidéalach, déanfaidh cathracha agus
mórcheantair uirbeacha a fhorbairt cumasú
ar theacht chun cinn na tairsí criticiúla atá
riachtanach le tacú le bonneagar, saoráidí
agus seirbhísí d’ord níos airde atá ag teastaíl
ó shochaí chomhaimseartha.  San Iarthar Láir
tugtar tosaíocht d’fhorbairt Mhórcheantar
Luimnigh, na Sionainne agus na hInise le croílár
láidir agus fuinniúil a chruthú don réigiún.
Ní féidir seo a bhaint amach ach i gcomhar le
polasaithe comhlántacha a dhéanann bainistiú
ar fhorbairt láithreacha eile. Cabhróidh
neartú ar ordlathas lonnaíochta le seachaint a
dhéanamh ar lonnaíochtaí ag baint an bhoinn
dá chéile agus deimhneoidh sé go mbíonn leasa
fáis agus scála inrochtana do níos mó daoine
agus áiteanna. De réir mar a sholáthraítear
bonneagar, saoráidí agus seirbhísí feabhsaithe

3.2 > Rialachas
Tá straitéisí forbartha sóisialta, eacnamaíochta
agus fisiciúil do gach ceantar riaracháin sna
Pleananna Forbartha  do gach Údarás Áitiúil
san Iarthar Láir. Tá gach plean de réir an NSS
agus na RPGs den chuid is mó. Déantar iarracht
sna Pleananna ar straitéisí spásúlachta agus
cáinníochtúla na ndoiciméad straitéiseach
seo a chur i bhfeidhm agus tacú leis an sprioc
maidir le forbairt chothrom réigiúnach.  Chuige
seo, cuirtear béim sna Pleananna Forbartha
ar ról Thairseach Luimnigh/na Sionainne
mar phríomhthiománaí fáis san Iarthar Láir.
Déanann siad cur chun cinn freisin ar ordlathas
de lonnaíochtaí láidre le tacú le fás ag leibhéal
Údaráis Áitiúil agus réigiúnach. Soláthraíonn
seo an tairseach chriticiúil, na saoráidí agus na
seirbhísí atá riachtanach le fás agus forbairt a
thiomáint ag an leibhéal áitiúil agus cabhraíonn
sé leis na lonnaíochtaí agus na pobail bheaga a
choimeád. Soláthraíonn lonnaíochtaí beoga agus
inmharthana bonn d’eacnamaíochtaí agus do
phobail láidre agus tacaíonn siad le réimse níos
fairsinge de mhodhanna inbhuanaithe iompair
laistigh de, agus idir lonnaíochtaí. Déanann
MWASP iarracht ar straitéisí spásúlachta na
bpleananna seo a neartú agus tacú leis an sprioc
maidir le forbairt chothrom réigiúnach.

3.3 > An Comhthéacs Réigiúnach
Is é Réigiún an Iarthair Láir an rogha láthair
cheana féin do dhaonra substaintiúil agus
d’eacnamaíocht mór gnó a bhaineann leas as
réigiún tarraingteach agus beoga. Tá sé mar
dhúshlán leanúint le fás an réigiúin mar láthair
tharraingteach agus inimirce agus infheistíocht
isteach a chruthú.
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Éilíonn seo go ndéanfaí forbairt ar gach ceantar
laistigh de chomhthéacs foriomlán an réigiúin.
Tá gá freisin le comhtháthú níos fearr idir an
Iarthar Láir agus gach réigiún atá buailte leis
le tacú le spriocanna polasaí náisiúnta. Cé go
bhfuil éagsúlacht spásúlachta agus feidhme
ag baint leo, is féidir soláthar a dhéanamh
d’fhorbairt na lonnaíochtaí laistigh agus idir na
réigiúin ar bhealach comhlántach.

I bhformhór na gceantar lonnaíochta theip ar shierbhísí agus
méadú ar jabanna de réir an méadú ar dhaonra teacht le
chéile.
seirbhísí agus bonneagair agus fás ar jabanna le
hais an mhéadaithe a tháinig ar an daonra. Tá sé
tábhachtach go ndéanfaí bainistiú ar fhorbairt
na n-ionad seo, agus ar fhorbairt na gceantar
máguaird d’fhonn a ról a chur chun cinn mar
nasc idir an Mórcheantar Uirbeach agus na
hionaid níos lú ar fud an réigiúin.

3.3.1 > Na Cúlchríocha
Tá pobail atá suite in aice le himeall an réigiúin
tar éis forbairt ar bhealach eile le blianta beaga
anuas. Tá pobail bheoga i gcuid acu le tacaíocht
gheilleagair láidir; tharla imirce i gcuid eile
acu, le méadú ar dhíothacht agus laghdú ar
an gcaighdeán maireachtála. Tá bonn caol
eacnamaíochta faoi mhórán de na ceantair seo
nach mbíonn chomh láidir sin i gcúinsí deacra
eacnamaíochta. Ina theannta sin, tá cuid de na
ceantair seo a bhfuil nasc níos láidre acu le bailte
móra i réigiúin eile seachas na cinn atá san
Iarthar Láir.

Caithfidh an Iarthar Láir tacú le forbairt
inbhuanaithe gach ceann de na ceantair
seo sa bhfadtéarma gan cur isteach ar an
saintréithe indibhiúla ná ar a mbuanna.
Is é an príomhbhealach ar féidir le plean
úsáide straitéiseach talún agus iompair seo
a bhaint amach ná neartú a dhéanamh agus
tacú le struchtúr lonnaíchta na gceantar seo
agus feabhas a chur ar rochtain idir iad agus
Mórcheantar na Cathrach.

Tá ceantair eile a bhfuil nasc láidir acu le hionaid
mhóra uirbeacha mar Inis, An Caisleán Nua,
An tAonach. Ros Cré agus Durlas. Chruthaigh
na hionaid seo brú suntasach d’fhorbairt sna
ceantair tuaithe ina dtimpeall. Ina theannta
sin, tharla forbairt suntasach uirbeach i gcuid
de na hionaid seo agus soláthar íseal áiseanna,

Léiríonn Figiúr 3.1 ordlathas lonnaíochta an
Iarthair Láir i 2006.  Léiríonn sé freisin feidhm
cheantar uirbeach ‘Réigiún na Cathrach’ (i nglas)
as a ndéanann 20% nó níos mó den daonra
comaitéireacht chun oibre i Mórcheantar na

FigiúR 3.1: Struchtúr Lonnaíochta an Iarthair Láir, 2006.   
Lonnaíochtaí an Iarthair Láir 2006
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Cathrach. Is léir gur príomhthosca maidir le
fairsinge Réigiún na Cathrach a shocrú is ea fad,
caighdeán ghréasán na mbóithre agus fogasacht
d’ionaid mhóra uirbeacha.

3.3.2 > Réigiún na Cathrach
Tháinig méadú le déanaí ar bhruachbhailte
agus sráidbhailte cóngrach don chathair agus
mhéadaigh ar amanna comaitéireachta agus
ar úsáid charranna príobháideacha. Tá daonra
caillte ag Lár na Cathrach agus é forbartha
ag dlús íseal i gcomparáid le cathracha eile
na hEorpa agus na hÉireann. Tá torthaí
dosheachanta ag cathair le dlús íseal a bheith
ag croílár an réigiúin agus iliomad lonnaíochtaí
beaga cónaithe laistigh d’fhad comaitéireachta
maidir le soláthar seirbhíse, infheistíocht i
mbonneagar agus forbairt inbhuanaithe an
réigiúin ar fad. D’fhéadfadh cruthú réigiúin
chathrach bunaithe ar sraoilleáil uirbeach
agus taisteal achair fhada i gcarr, cur isteach
ar theacht chun cinn timpeallachtaí cónaithe
ar ardchaighdeán agus jabanna, áiseanna agus
seirbhísí d’ord níos airde. D’fhéadfadh sé freisin
deireadh a chur leis an acmhainn le ceantair
a chomhtháhtú ar bhealach inbhuanaithe trí
iompar poiblí d’ardchaighdeán.
De réir mar a leanann Éire an treocht domhanda
maidir le méadú ar uirbiú, beidh impleachtaí
suntasacha ag an ngaolmhaireacht spásúlachta
idir na lonnaíochtaí agus an phríomhchathair
réigiúnach, go háirithe de réir a méid.  Tá sé
riachtanach go ndéanfaí bainistiú ar an mbrú
forbartha a éiríonn sa, agus as, an Réigiún
Cathrach mar gur féidir leis an gceantar
feidhmiú freisin mar dhroichead idir na
cúlchríocha níos leithne agus an chathair má
dhéantar bainistiú ceart ar fhás agus ar fhorbairt
na n-ionad.

D’fhonn go mbeadh an chathair mar thiománaí ar
iomaíochas eacnamaíochta caithfidh sí a bheith láidir
agus rath a bheith uirthi mar áit a chuireann feabhas ar
chaighdeán na beatha dá saoránaigh.
3.3.3 > An Chathair
Ní mór don chathair a bheith ina háit
tarraingteach le cónaí, le hoibriú inti agus le
cuairt a thabhairt uirthi i dtreo is fur féidir léi
feidhmiú mar fhócas don réigiún agus is gá
athbheochan d’fhonn é sin a bhaint amach.
Tá caighdeán na beatha riachtanach agus
tagann sé as réimse gnéithe i gcathracha.  
Áirítear orthu seo: an teacht atá ar fhostaíocht;
rochtain ar áiseanna sóisialta, cultúrtha agus
conláistí; iompar maith poiblí agus timpeallacht

chónaithe dea-bheartaithe, ar a n-áirítear réimse
poiblí a bhíonn oiriúnach dá fheidhm.  
D’fhonn go mbeadh an chathair mar thiománaí
ar iomaíochas eacnamaíochta caithfidh sí a
bheith láidir agus rath a bheith uirthi mar áit a
chuireann feabhas ar chaighdeán na beatha dá
saoránaigh. Ba chóir go gcuirfí an Straitéis do
Lár Chathair Luimnigh 2008 i bhfeidhm mar
thosaíocht sa ghearrtéarma.  Ceaptar go bhfuil
athghiniúint na cathrach, trí ghníomhaíochtaí
Oifig Athghiniúna Luimnigh, a bunaíodh le
déanaí, riachtanach ina thaobh seo. Ba chóir
go mbainfí acmhainn lár na cathrach agus na
ceantair cois abhann amach ina n-iomláine.  
Déanfaidh na heilimintí seo, in éineacht le
saoráidí láidre oideachais agus taighde, na
scileanna fiontraíochta agus cruthaitheacha
atá riachtanach do gheilleagar inbhuanaithe,
d’fhás sóisialta agus cultúrtha, d’fhorbairt
agus éagsúlacht a mhealladh. Is é an bealach is
éifeachtaí leis na heilimintí seo a sholáthar ná
trí thairseach chriticiúil daonra dea-phleanáilte
i gcathair dhlúth agus seirbhísí agus saoráidí
d’ord ard. Éilíonn seo infheistíocht iomchuí i
mbonneagar agus comhtháthú ar iompar agus
úsáid talún. Dá réir sin, déantar cinntí idir
phríobháideach agus phoiblí de réir mhéid agus
chuma chathrach, agus bíonn tionchar díreach
aige seo ar an gcaighdeán maireachtála atá le
baint amach.
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Le réigiún láidir, comhtháite a bhaint amach
tá gá le straitéisí comhtháite do chosaint
an dúlra agus d’fhorbairt fisiciúil, sóisialta
agus geilleagrach, le béim ar leith ár chur ar
chomhtháthú pleanála, úsáide talún agus
iompar.

3.4 > Comhthéacs Gheilleagrach
Tá na mórthuarascálacha agus na pleananna
a déanadh le déanaí ag teacht cuid mhór lena
chéile maidir leis an treo straitéiseach, na
céimeanna a chaithfear a ghlacadh agus na
tosaíochtaí do Réigiún an Iarthair Láir mar
bhealach le hacmhainn gheilleagrach an réigiúin
a bhaint amach.
Ar na príomhthurascálacha a úsáideadh le
straitéis gheilleagrach a chur ar an eolas áirítear:
• Forfás, Clár Oibre Iomaíochais Réigiúnach,
Imleabhar I – Bonnlíne Sonraí & Analaise, an
tIarthar Láir agus Imleabhar II – Baint Amach
Acmhainne an Iarthair Láir, 2010;
• Tascfhórsa an Iarthair Láir, Tuarascáil
Eatramhach, 2009;
• Údarás Réigiúnach an Iarthair Láir,
Treoirlínte um Pleanáil Réigiúnach 2012-2022,
Meán Fómhair 2010;
• Colliers CRE, Straitéis Mhiondíola do Réigiún
an Iarthair Láir 2010 – 2016, agus
• Pleananna Forbartha na gComhairlí Cathrach
agus Contae.
Seo a leanas na príomhthosaíochtaí don
Réigiún:
• Fostaíocht a mhéadú agus tabhairt faoin
dífhostaíocht atá ag méadú;
• Feabhas a chur ar iomaíochas costais;
• Feabhas agus luas a chur le forbairt
gheilleagrach agus nascacht maidir le hiompar
agus leathanbhanda;
• Feabhas a chur ar oideachas, oiliúint agus ar
an mbonn scileanna;
• Méadú ar thacaíocht do nuálaíocht, taighde
agus forbairt agus fiontraíocht;
• Forbairt a dhéanamh ar roinnt
príomhearnálacha ar a n-áirítear
teicneolaíocht mhíochaine, ICT, bia, seirbhísí
trádála idirnáisiúnta, bainistíochtlóistíocht
shlabhra lóistíochta agus soláthair,
fuinneamh; turasóireacht; miondíol (ceantair
áirithe); foraoiseacht; iascaireacht agus
mianadóireacht ar bhonn tráchtála;  
• Méadú ar thacaíocht do thurasóireacht agus
forbairt a dhéanamh ar thogra ar leith agus
ar tháirge soiléir bunaithe ar shóchmhainní
sainiúla an Réigiúin;
• Aghaidh a thabhairt ar cheisteanna a
bhaineann le Cathair Luimnigh ach go
háirithe, ar íomhá na cathrach, ar an laghdú ar

an daonra agus an spás urláir miondíola agus
an chóiríocht oifige atá folamh; agus
• Aghaidh a thabhairt ar struchtúr rialachais
an Réigiúin agus go mbeadh cur chuige
comhoibríoch agus comhordaithe níos
fearr ag cuid de na húdaráis áitiúla maidir
le pleanáil agus forbairt chomhordaithe an
Réigiúin.

3.5 > Measúnú Straitéiseach
Is léir go bhfuil éagsúlacht ag baint leis na
ceantair éagsúla eacnamaíochta sa réigiún. Is
léir freisin nach bhfuil cothromaíocht ag baint le
pátrún na n-athruithe eacnamaíochta sa réigiún
le déanaí. Dá bharr seo tharla comhdhlúthú ar
dheiseanna eacnamaíochta i gceantair áirithe
agus dúshláin i gceantair eile. I gcásanna áirithe,
d’éirigh dífhostaíocht ard díothacht imtheoranta
ó thaobh spáis agus leanúnach thar am, cé go
bhfuil na tionscadail athghiniúna ag iarraidh
aghaidh a thabhairt ar na ceisteanna seo. Níl
na patrúin atá ann inbhuanaithe de bharr
éagothroime agus na costais a chruthaítear,
atá le feiceáil le teacht chun cinn an Chláir
Athghiniúna agus Tascfhórsa an Iarthair Láir. Tá
gá le cothromaíocht níos inbhuanaithe forbartha
ar fud an Réigiúin.
Tá sé níos deacra freagairt do na ceisteanna
seo toisc acmhainn teoranta fáis a bheith ann
agus níos lú teacht a bheith ar infheistíocht
phoiblí agus phríobháideach. Le hathrú
dearfach a bhaint amach sa chomhthéacs seo
tá gá le freagra le fócas, comhleanúnach agus
comhordaithe ó gach páirtí leasmhar. Caithfidh
freagra an pholasaí tosaíocht a thabhairt
do cheisteanna ar leith agus uasmhéadú a
dhéanamh ar na torthaí don réigiún ar fad. Tá
gá mar sin, le comhoibriú níos fearr maidir le
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3.5.1 > Mion-Athbhreithniú Eacnamaíochta

Is léir nach bhfuil cothromaíocht ag baint le pátrún na
n-athruithe eacnamaíochta sa réigiún le déanaí. Dá bharr
seo tharla comhdhlúthú ar dheiseanna eacnamaíochta i
gceantair áirithe agus dúshláin i gceantair eile.
hullmhú agus forfheidhmiú an pholasaí d’fhonn
uasmhéadú a dhéanamh ar na torthaí ón
acmhainn teoranta seo. Cuireann MWASP leis
an straitéis seo agus freagraíonn sé go hiomlán
do na príomhcheisteanna seo, le fócas ar na
príomhréimsí a leanas:
• Mórcheantar Uirbeach Luimneach
• An tSionainn
• Inis
• An tAonach
• An Caisleán Nua
• Na Cúlchríocha Tuaithe
•
Caithfidh aon roghanna iompair a mholtar
nascacht, inrochtaineacht agus tacaíocht
gheilleagrach a sholáthar don réigiún. In
ainneoin na bpolasaithe atá dírithe ar laghdú
a dhéanamh ar an ngá le taisteal, forbairt,
forfheidhmiú agus cur chun cinn a dhéanamh
ar rogha ar charr a úsáid chun baile, chun oibre
agus chun áineasa, caithfear iad a mheas de réir
ionaid daonra agus fostaíochta.
Moltar straitéis spásúlachta do chomhtháthú
lonnaíochta, forbartha eacnamaíochta agus
iompar.

Déanadh athbhreithniú eacnamaíochta ar na
láithreacha seo a leanas:
• Lár Chathair Luimnigh;
• Ceantar an Ráithín / Tuar an Daill
• Ceantar Chaladh an Treoigh / Plassey / Áth an
Choite;
• An Caisleán Nua;  
• An tSionainn;
• Inis;
• An tAonach;
• Durlas agus  
• Ros Cré.
Tá mionsonraí ar an athbhreithniú in Aguisín
E, F, & G. Go hachomair tá sé tar éis na
príomhréimsí fáis a aithint don réigiún.

3.5.1.1 > Anailís SWOT AR Réigiún an Iarthair Láir
Ón athbhreithniú ar an eolas thuas agus ag
áireamh eolais bhreise, déanadh Tábla 3.1-3.5 a
fhorbairt agus cuirtear béim ar bhuanna, laigí,
deiseanna (SWOT) agus bagairtí eacnamaíocha
a bhaineann le Réigiún an Iarthair Láir.  
Cruthaíonn an anailís SWOT seo ionchur
bunúsach maidir le straitéis gheilleagrach a
cheapadh don Réigiún agus tá sé bunaithe ar
athbhreithniú ar na tuarascálacha atá ann ar an
Reígiún agus anailís/athbhreithniú PwC féin.
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Tábla 3.1:   Anailís SWOT AR Réigiún an Iarthair Láir. Catagóir: Infreastruchtúr
Príomhbhuanna

Príomhlaigí

• T
 á Naisc Bhóthair chuig Gaillimh, Baile Átha Cliath agus
Corcaigh faofa.
• Osclaíodh Tollán Luimnigh in Iúil 2010 agus nascfaidh sé leis an
M7-M18.
• Déanann Aerfort Idirnáisiúnta na Sionainne eitilí baile agus
idirnáisiúnta a thairiscint.  Níl aon teorainn ar fheidhmíocht an
aerfoirt, ná srianta sliotán, cuirfiú ná torainn.   Tá feidhmeanna
móra MRO (cothabháil, deisiú agus olldheisiú) ag an aerfort.
Feabhsaíodh le déanaí é le cur le réamh-imréiteach do chustaim
SAM.
• Inbhear na Sionainne a bhfuil roinnt príomhphoirt ann a
sholáthraíonn rochtain long.
• Is é Cuideachta Poirt na Sionainne/Fainge an dara cuan is mó sa
tír.
•  Tá ionaid ghorlanna, nuálaíochta agus institiúidí taighde ann.
• Tá rogha de pháirceanna gnó agus teicneolaíochta ar
ardchaighdeán atá seirbhísithe go hiomlán le dea-réitigh
fhoirgníochta m.sh.  Limisteár Neamhchustaim na Sionainne,
Eastát Tionsclaíochta an Ráithín, Páirc Náisiúnta Teicneolaíohta,
Eastát Tionsclaíochta Áth an Choite etc.
• Déantar freastal cuíosach maith ar an Réigiún maidir le rochtain
ar ard-oideachas, ar a n-áirítear OL, LIT, Coláiste Mhuire
Gan Smál, LIT Thiobraid Árann, agus Scoil Ealaíon & Deartha
Luimnigh etc.

•   Am taistil na seirbhíse iarnróid idir Luimneach agus Corcaigh
agus Baile Átha Cliath.
•   Ar na móreilimintí den bhonneagar iompar a gcaithfear aghaidh
a thabhairt orthu tá tógáil an N20 go Corcaigh agus críochnú an
M18 go Gaillimh.
•   Tá bonneagar bocht de bhóithre ag freastal ar na poirt in Inbhear
na Sionainne.
•   Níl beartlann dhomhain imleor forbartha ag Port na Fainge
le freastal ar fhás bunaithe ar onnmhairiú agus ar éileamh
idirnáisiúnta.

Príomhdheiseanna

Príomhbhagairtí

• F
 eabhas ar bhóthar rochtana – tá obair ar siúl faoi láthair ar:  
tionscadal bhóthair Chonair an Atlantaigh ag nascadh Phort
Láirge le Leitir Ceanainn, ar a n-áirítear an M18, le meascán
de dhébhealach agus mórarbhealaí, ag feabhsú an M21 & N69,
N24NN20NN20 go Corcaigh.
• Feabhas a chur ar an nasc iarnróid ó Luimneach-Corcaigh (RPGs
an Iarthiar Láir 2010-2022).
• Forbairt a dhéanamh ar láithreacha domhainmhara ar Inbhear na
Sionainne, i bPort na Fainge ach go háirithe.
• Tuilleadh forbartha a dhéanamh ar Inbhear na Sionainne agus a
poirt.
• Tá líon suntasach láithreán úrnua sa réigiún atá criosaithe chun
tráchtála/tionsclaíochta atá ar fáil d’infheistíocht.
• Forbairt ar infrastruchtúr bloic oifige i Lár Chathair Luimnigh.
• Tá go leor talún taobh an aeir agus criosaithe chun tráchtála ar
fáil ar agus in aice le hAerfort na Sionainne –m.sh. acmhainn
suntasach d’fhorbairt an aerfoirt ar shaoráidí a bhaineann le
haerlasta/lastas.

• Tá an bonneagar timpeall ar Phort na Sionainne/Fainge bocht.
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Tábla 3.2:   Anailís SWOT AR Réigiún an Iarthair Láir. Catagóir: Déimeagrafach agus oideachas
Príomhbhuanna

Príomhlaigí

•   16.8% dífhostaithe i gcomparáid le 14.8% go náisiúnta. Ar tríú
ráta fostaíochta is airde i ndiaidh Lár Tíre agus Réigiún an
Oirdheiscirt. (CSO, QNHS Q3, 2011)
•   Beochlár – os cionn 38,000 (Aibreán 2012) (CSO, Beoclár,
Bealtaine 2012)
•   Ceann de na céatadáin is airde dífhostaíochta fadtéarmach sa tír
(9.8%), méadú 7.7% pointe ó 2007.  Chuir ceantair mar An Cnoc
Theas agus Maigh Rois (ceantair athghiniúna) go mór leis seo
(CSO, Sonraí Speisialta, ráta dífhostaíochta Fadtéarmach, Q3
2011)
•   Daonra ‘spleáchóra’ beagán níos airde ná mar atá go náisiúnta,
40% sa Reígiún le hais 39% sa Stát (CSO, Daonáireamh 2011).
•   Sciar cuíosach ard de luathfhágálaithe scoile (c.14%) le hais
(c.12%) go náisiúnta, mar sin féin tá seo laghdaithe le blianta
beaga anuas.
• Tá líon na ndaoine le céim 3ú leibéal nó níos airde (26.5%) íseal
(26.5%) i gcomparáid le Réigiúin eile mar Bhaile Átha Cliath (35.6%),
an Oirthear Láir (30.8%) agus an Iardheisceart (28.6%). (CSO,
Daonáireamh 2006)
•   Tá dlús níos airde de dhaoine le cáilíochtaí i réimsí mar
innealtóireacht déantúsaíocht agus tógáil ná mar atá go náisiúnta
(CSO 2006).
•   Tá Coimeád/mealladh an phríomh-aoischohóirt 25-29 i
gcomparáid le roinnt Réigiún eile 7.9% i gcomparáid le 8.8% don
Stát (Cuntas Réigiúnach an Iarthair Láir 2012).
•   Rinne méid cuíosach beag de chistiú taighde a mhealladh le
hais Réigiúin eile inchurtha leis. (Forfás, Clár Oibre Iomaíochais
Réigiúnach, an Iarthar Láir, 2010)
•   Tearcfheidhmiú maidir le hachmhainn nuálaíochta agus
feidhmíochta. (Forfás, Clár Oibre Iomaíochais Réigiúnach, an
Iarthar Láir, 2010)
•   Oibríonn na struchtúir reatha rialachais ina aghaidh phleanáil
agus fhorbairt straitéiseach uirbeach níos éifeachtaí ná mar atá ann
Príomhdheiseanna
faoi láthair.
• Infheistíocht i scileanna agus oiliúint le cumas agus saineolas
•   Tá an íomhá atá ag Cathair Luimnigh, cé go bhfuil sé bunaithe ar
a fhorbairt i réimsí éagsúla ó fheabhas leanúnach, prionsabail
chlúdach na meán ar fhadhbanna sóisialta agus ar choiriúlacht
bharainneacha, uthoibriú go hArdchaighdean de réir Dearadh
go ginearálta, teoranta do phócaí den chathair, tar éis tionchar a
(QbD), Teicneolaíocht Anailíseach Phróiseas (PAT), Bainistíocht
bheith aige ar an tuiscint atá ar an gcaighdeán maireachtála sa
Shlabhra an tSoláthair (SCM), lóistíocht idirnáisiúnta, brandáil etc.  
réigiún agus tá drochthionchar aige maidir le lucht infheistíochta a
Caithfear tacú le príomhscileanna i dtreo is go mbíonn scileanna
mhealladh.
ildisciplíneacha (Forfás, Clár Oibre Iomaíochais Réigiúnach,
•   Tá an clúdach leathanbhanda teoranta sna ceantair tuaithe agus
Acmhainn a Bhaint Amach, an tIarthar Láir 2009).
tá ceist ag baint le caighdeán na seirbhíse leathanbhanda i gcuid
• Feabhas a chur ar naisc/comhoibriú idir na HEIs agus
de na ceantair atá clúdaithe. (Forfás, Clár Oibre Iomaíochais
tionsclaíocht le méadú ar nuálaíocht.
Réigiúnach, an Iarthar Láir, 2010)
• Dlús níos airde de dhaoine le cáilíochtaí i ríomhaireacht (7.2%) ná
go náisiúnta (6.7%). (CSO, 2006)
Príomhbhagairtí
• Le haghaidh a thabhairt ar thitim leanúnach an daonra i gCathair
Luimnigh agus athghiniúint agus athbhrandáil a dhéanamh ar an
• Laghdú leanúnach ar dhaonra Chathair Luimnigh (CSO,
gCathair.
Daonáireamh 2011 Baile agus Contae).  
• L
 asmuigh de spriocanna thar lear, tá an Réigiún rangaithe sa dara
háit le hais Baile Átha Cliath agus an Iardheisceart maidir le PhDs
agus mic léinn Taighde a mhealladh. (Próifíl Údarás Réigiúin an
Iarthair Láir 2012)
• Costas maireachtála níos ísle ná Baile Átha Cliath m.sh. ba é an
meáncíos do Chathair Luimnigh ná €675 agus ba é €1,032 a bhí i
mBaile Átha Cliath. (Tuarascáil Cíosa Daft.ie, Q1, 2012)

33  GVA is ea luach aschur an Réigiúin lúide ábhair agus seirbhísí idirmheánacha a
úsáideadh ina dhéantús – is ionann é i gceart agus brabús agus pá
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Tábla 3.3:   Anailís SWOT AR Réigiún an Iarthair Láir. Catagóir: Turasóireacht agus Fóillíocht
Príomhbhuanna
•   Ba í Luimneach Cathair Eorpach an Spóirt 2011.
•   Acmhainní suntasacha cultúrtha m.sh. ceoláras ag Ollscoil
Luimnigh, Ionad Ceoil Glór in Inis, Músaem Hunt i gCathair
Luimnigh agus Ionad Ealaíon “The Source” i nDurlas.
•   Sa Réigiún seo tá trí cinn de na nithe is díol spéise le turasóirí
as an 20 ceann is mó ar thug turasóirí cuairt orthu in Éirinn i
2010, is iad sin: Aillte an Mhothair (720,000), Caisleán Bhun Raite
(265,000), Mainistir na Croiche Naofa (240,000) (Uimhreacha
Turasóireachta Fáilte Éireann, 2010).  Ar na nithe eile is díol
spéise áirítear an Bhoirinn, leithinis Cheann Léime/Iarthar an
Chláir, Áth Dara, ceantar taitneamhachta Loch Deirgeirt.
•   Dea-áiseanna spóirt m.sh. Páirc Thuamhan, Páirceanna na
gcluichí Gaelacha, Olscoil Luimnigh, Staidiam Semple, Ráschúrsa
Luimnigh agus Staidiam na gCon agus galfchúrsaí den scoth.

Príomhdheiseanna
• M
 éadú a dhéanamh ar líon na gcuairteoirí turasóireachta ar fud
an réigiúin – méadú ar thurasóireacht bunaithe ar ghníomhaíocht,
ar a náitítear bádóireacht, slatiascaireacht, faire an dúlra agus
siúlóid cois na Sionainne, turasóireacht chathrach, turasóireacht
tuaithe, rothaíocht agus galf mar rogha ar fheirmeoireacht.  
• Méadú a dhéanamh ar ghnó na dturas mara.

Príomhlaigí

Príomhbhagairtí
• C
 eann scríbe tarraingteach agus saor do thurasóirí san Eoraip.
• Laghdú leanúnach ar thurasóirí eachtracha ag teacht chun an
Réigiúin m.sh. i 2007 thug beagnach 1.3 milliún cuairteoir turas ar
an Réigiún, thit seo chuig 770,000 i 2010 le laghdú -39% ar theacht
isteach (Fáilte Éireann, 2011).
• Laghdú ar líon na dturasóirí chuig na mórnithe go léir is díol
spéise le turasóirí sa Réigiún idir 2007 agus 2010 (Fáilte Éireann,
2011)

Tábla 3.4:   Anailís SWOT AR Réigiún an Iarthair Láir. Catagóir: Comhlachtaí agus tionscnaimh réigiúnacha
Príomhbhuanna
•   Tá roinnt eagraíochtaí pleanála agus forbartha stáit nach
mbaineann ach leis an réigiún m.sh. Údarás Réigiúnach an
Iarthair Láir (ullmhú treoirlínte um pleanáil réigiúnach,
athbhreithniú ar phleananna forbartha etc.), Forbairt na
Sionaine (cur chun cinn agus forbairt Réigiún na Sionainne),
Athghiniúint Luimnigh (feabhas a chur ar an timpeallacht
fisiciúil, ar chaighdeán na beatha etc.), Tascfhórsa an Iarthair Láir
(moltaí a fhorbairt le haghaidh a thabhairt ar na dúshláin reatha
dífhostaíoctha agus a chinntiú go gcomhlíontar acmhainn an
Réigiúin sa todhchaí) etc.
• Líon na ngreásán agus na ngrúpaí nach mbaineann ach leis
an Réigiún m.sh. Gréasán Soláthair na Sionainne, Conair
Teicneolaíochta an Atlantaigh, Bealach an Atlantaigh, Gréasán
Éicea-thionsclaíochta (Curtha in oiriúint ó ITI, Gréasáin Ghnó ar
Oileán na hÉireann, 2006)
• Tá roinnt tacaíochtaí ar fáil ar a n-áirítear tacaíochtaí gréasáin
chuideachta, Ardáin Taighde Toinscaltreoraithe, TechSearch
agus Skillnets m.sh. Skillnet Comhlachais Luimnigh, Skillnet
Innealtóireachta Réigiúnach an Iarthair Láir, Taste4success
Skillnet etc. (Treoir Skillnet 2008/2009)
• Tá forbairt ghníomhaireachtaí agus HEIs tar éis a gcumas le
hoibriú go comhoibríoch a léiriú le comhaidhmeanna a bhaint
amach m.sh. an tionscnamh Túsnua – tioscnamh a sheol LIT,
agus a d’áirigh OL, FÁS, Fiontraíocht Éireann, IDA, na Coistí
Gairmoideachais, agus na Boird Forbartha Cathrach agus Contae
leis an aidhm athoiliúint agus oideachas a chur orthu siúd a
chaill a jabanna trí shonraí cuimsitheacha a sholáthar maidir le
deiseanna ar fud an Iarthair Láir.

Príomhdheiseanna

Príomhlaigí

Príomhbhagairtí
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Tábla 3.5:   Anailís SWOT AR Réigiún an Iarthair Láir. Catagóir: An eacnamaíocht agus earnálacha
Príomhbhuanna

Príomhlaigí

• A
 n tríú leibhéal is airde GVA33 in aghaidh an duine in Éirinn,  i
ndiaidh Baile Átha Cliath agus an Iardheisceart. (CSO, Teacht
Isteach Contae agus GDP Réigiúnach 2009, Ean 2012).
• An tríú leibhéal is airde ioncaim indiúscartha, i ndiaidh Baile Átha
Cliath agus an tOirthear Láir (CSO, Teacht Isteach Contae agus
GDP Réigiúnach (2009, Ean 2012)
• Bhí an laghdú ar an líon dífhostaithe idir 2007 agus 2011 níos lú sa
Réigiún (-11.7%), ná go náisiúnta (-16%).
• Idir 2007 agus 2011 d’éirigh níos fearr leis an Réigiún ná an
Stát maidir le fás fostaíochta i roinnt earnálacha m.sh. bhí
gníomhaíochtaí seirbhíse cóiríochta agus bia suas 17% (is féidir
gur chabhraigh turasóireacht spóirt agus Páirc Thuamhan leis
seo), airgeadas, árachas agus eastát réadach suas 29%, riarachán
poiblí agus an earnáil chosanta suas 19% agus gníomhaíochtaí
sláinte an duine agus oibre sóisialta suas 19% (CSO QNHS, Q3,
2011).
• Tharla fás maith i bhfostaíocht le tacaíocht ghníomhaireachta
idir 2001 agus 2011 i roinnt réimsí m.sh. seirbhísí gnó, seirbhísí
airgeadais, soláthar míochaine agus gléasanna fiaclóireachta.
(Forfás, 2012)
• Déantar 95% de chaiteachas miondíola ag lucht cónaithe a
chaitheamh laistigh den Réigiún. (Colliers , Straitéis Mhiondíola
do Réigiún an Iarthair Láir 2010 – 2016)
• Aimsítear sciar mhór d’fhuinneamh an Stáit (50%+) ó réigiún na
Sionainne.  Tá bonneagar agus saineolas tras-seolta cumhachta
i nginiúint chumhachta faoi láthair sa réigiún, agus tá stáisiúin
chumhachta ar scála mór ag Tairbeart,  Gob na Muine agus Tíne
agus píoblíne tras-seolta gáis ó Ghaillimh go Luimneach. (Forfás,
Clár Oibre Iomaíochais Réigiúnach, an Iarthar Láir, 2010).
• Tá leibhéal caiteachais ghnó ar T&F cuíosach ard, ach tá sé
teoranta do líon beag cuideachtaí móra.

•   Tháinig laghdú 20,100 (11.7%) ar Jabanna idir 2007 agus 2011.  
(CSO, QNHS, Q3 2011)
•   Bhain an caillteanas is mó jabanna le tionsclaíocht, tógáil
talmhaíocht agus trádáil mórdhíola agus mhiondíola idir 2007
agus 2011.
•   Cailleadh 2,000 ag Dell agus jabanna eile go hindíreach dá réir.
• B’fhoinse níos suntasaí fáis í an earnáil phoiblí ná mar a bhí go
náisiúnta, ag fágáil an Réigiúin leochaileach maidir le tionchar
leanúnach na gcéimeanna déine.
• Idir 2007 agus 2011 tharla laghdú ar líon na ndaoine fostaithe i
roinnt príomhearnálacha, ba iad sin: tionsclaíocht, talmhaíocht,
foraoiseacht agus iascach agus trádáil mórdhíola agus
miondíola. (CSO, QNHS, Q3 2011)
•   Ó 2001-2011 tharla an dara laghdú ab airde i jabanna FTE le
tacaíocht ghníomhaireachta (-27.5%) (Forfás, 2012)
•   Lean jabanna le tacaíocht ghníomhaireachta ag titim i 2011 (-1%),
mar sin féin tá maolú ar an ráta laghdaithe. (Forfás, 2012)
•   Laghdú ar fhostaíocht i gceimiceáin, ICT, buntús déantúis
agus táirgí miotail agus trealamh iompair le tacaíocht
ghníomhaireachta sa Réigiún ó 2001 – 2011. (Forfás, 2012).
•   Tá líon na gcustaiméirí agus díolacháin i bhfad níos lú i gCathair
Luimnigh ná mar atá i gcathracha inchomparáide m.sh tá líon na
gcustaiméirí 40% níos ísle mar mheán ná mar atá sa Ghaillimh
agus 50% níos ísle ná mar atá i gCorcaigh.  (Colliers , Straitéis
Mhiondíola do Réigiún an Iarthair Láir 2010 – 2016)
•   Ró-sholáthar spáis urláir mhiondíola - c.86,000 m2  folamh
(Colliers, Straitéis Miondíola do Réigiún an Iarthair Láir 20102016).

Príomhdheiseanna
• L
 eanúint le haghaidh a thabhairt ar cheisteanna iomaíochais
chostais.
• Naisc nua aeir a fhorbairt le SAM agus le margaí ardfháis le tacú le
méadú easpórtála agus cruthú jabanna.  Beidh feabhas ar rochtain
idirnáisiúnta trí Aerfort na Sionainne chun leasa réimse forbartha
fiontraíochta, go díreach (m.sh. turasóireacht, lóistíocht) agus
go hindíreach (cuideachtaí dírithe ar easpórtáil agus ceannáras
domhanda/Eorpach).  Árthaigh a mhealladh chuig Aerfort na
Sionainne ar ghá dóibh stop teicniúil a dhéanamh ar a mbealach
chuig/ó Mheiriceá Thuaidh.
• I mBealtaine 2012, d´fhógair an Rialtas pleananna le hAerfort
na Sionainne a scarúint ó Údarás Aerfort Bhaile Átha Cliath,
agus é a thabhairt isteach le Forbairt na Sionainne mar aonad
amháin. Creideann an Rialtas gur chéim shuntasach í seo maidir
le todhchaí Aerfort na Sionainne a chinntiú. Trácht eitlíochta a
mhéadú. Ba é tátal tuarascála ag Booz and Company ar Aerfort na
Sionainne (Feab 2012) maidir leis an scarúint ón DAA go mbeadh
súil le “dea-thionchar ar mhéadú tráchta eitlíochta agus forbairt ar
bhealaí nua”.
• I Meán Fómhair 2011 shínigh an DAA comhaontú leis an
gcuideachta Lynxs ó SAM (cuideachta domhanda maidir le
saoráidí lastais aerfoirt) le mol nua lastais aeir dhomanda a
fhorbairt ag Aerfort na Sionainne (www.shannonairport.com).

Príomhbhagairtí
• E
 aspa maoinithe ar fáil toisc na bhfiacha arda náisiúnta. (ceist
náisiúnta) Luachmhéadú an euro in aghaidh airgeadra na mórchomhpháirtithe trádála. (ceist náisiúnta)
• Ag 17.2% tá an sciar is airde sa tír den fhórsa oibre atá fostaithe i
ndéantúsaíocht agus i dtionsclaíocht sa Réigiún. Tháinig méadú
le deich mbliana anuas ar an leibhéal iomaíochta san earnáil ó
thíortha a bhíonn ag feidhmiú ar chostas níos ísle (CSO, QNHS,
Q3 2011).
• Formhór na fostaíchta á sholáthar ag Cuideachtaí Ilnáisiúnta
i mórán earnálacha tábhachtach trádála idirnáisiúnta den
gheilleagar áitiúil – iad leochaileach maidir le hiomaíocht ó
thíortha a bhfuil costais níos ísle iontu.
• Tá earnáil na ríomhaireachta agus na dtáirgí leictreonacha
(déantúsaíoct) ar an earnáil is tábhachtaí maidir le trádáil
idirnáisiúnta ó thaobh na fostaíochta de. Líon beag cuideachtaí
móra déantúsaíochta ilnáisiúnta is mó a sholáthraíonn fostaíocht
san earnáil seo – tionchar Dell.
• Mórthionchair iartheachtacha do fho-sholáthróirí agus tinscail
seirbhíse a bhaineann le cuideachtaí móra ag dúnadh agus ag
laghdú méide m.sh. Dell
• Laghdú ar íon na bpaisnéirí chuig Aerfort na Sionainne le blianta
beaga anuas. Laghdú bliantúil (-37%) ar líon na bpaisnéirí trí
Aerfort na Sionainne i 2010 (DAA).  A stádas mar mhóraerfort
idirnáisiúnta á chailliúint ag an tSionainn.
• Méadú ar ghníomhaíchtaí poirt i bPoirt Bhaile Átha Cliath agus
Chorcaí.
• De ghnáth ní ghlacann na húdaraís áitiúla iomchuí cur cuige
comhoibríoch agus comhordaithe maidir le forbairt an Réigiúin.
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Príomhdheiseanna
• L
 e feabhsú agus méadú ar ghníomhaíochtaí poirt le níos mó
jabanna a chruthú ag Port na Sionainne/Fainge, tá roinnt
tionscadal forbartha aitheanta ag Cuideachta Poirt Fainge.
• Aithníodh Port na Sionainne/Fainge mar cheann de 83 port/
cnuasach port laistigh den Eoraip faoi Fhrámaíocht deiseanna
TEN-T (Gréasán Tras-Eorpach Iompartha) le húsáid éifeachtach
a bhaint as cistiú agus céimeanna eile tacaíochta a sholáthróidh
frámaícoht TEN-T. Déanfar infheistíocht ar €31.7 billiún idir
2014—2020.  
• Méadú ar ghníomhaíocht in earnálacha éagsúls m.sh. gnó agus
seirbhísí i bpáirt, bia agus turasóireacht.
• Tógáil ar ghréasáin atá ann le comhchaidreamh a spreagadh idir
chuideachtaí agus idir chuideachtaí agus institiúidí taighde.
• Feabhas a chur ar tháirgiúlacht agus ar mhodhanna gnó.
D’fhoilsigh Forfás treoir táirgiúlachta - Cuir Treise le Táirgiúlacht
do Chuideachta - Céimeanna Simplí, 2009 le cabhrú le cuideachtaí
ina thaobh seo.
• Ó 2007 bhí ICT (déantúsaíocht agus seirbhísí) agus teicneolaíocht
mhíochaine (eolaíochtaí beatha) chun tosaigh in infheistíocht
dhíreach eachtrach agus tá bunús de chuideachtaí, croíscileanna
agus institiúidí taighde sna hearnálacha seo.
• Naisc earnála le Gaillimh agus Corcaigh a fheidhmeoidh le forbairt
a thiomáint.
• Tá teacht ar acmhainní nádúrta as Réigiún maidir le teicneolaíocht
ghaoithe agus fharraige.
• Gnólachtaí nuathionscanta a mhealladh chuig molbhailte agus
láithreacha eile trí thimpeallacht iomaíoch a sholáthar m.sh.
teacht ar réadmhaoin ar an bpraghas ceart, páirceanna maithe
gnó agus tionsclaíochta a fhreastlaíonn ar mheascán úsáide, oifigí
seirbhísithe, carrchlóis, líonraí iompair, leathanbhanda, tithíocht,
teacht ar fhórsa oibre sciliúil, tacaíocht do ghnó etc.
• Forbairt ar mhol Eorpach athlastála coimeádáin sa tSionainn - port
domhainfharraige (Rinne Cuideachta Poirt na Sionainne/Fainge
coimisiúnú ar thuarascáil a d’áirigh ionchas a lethéid de fhiontar,
mar sin féin ba chóir athbhreithniú a dhéanamh sa todhchaí air, go
háirithe i comhthéacs na dtionscal a bhaineann le fuinneamh).
• Tá an acmhainn is airde sa tír maidir le hacmhainn ghiniúna
fuinnimh inathnuaite san Iartha Láir. (Foinse: Eirgrid Grid:
Straitéis maidir le Forbairt a dheanamh ar Ghreille Leictreachais
na hÉireann do Thodhchaí Inbhuanaithe agus Iomaíoch, 2009)
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3.5.2 > Príomhearnálacha Fáis don Réigiún
Bunaithe ar mhion-athbhreithniú ar an mbonn
fiontraíochta reatha, ar threochtaí fostaíochta
sa Réigiún agus forbairt a bhfuiltear ag súil leis
agus na hearnálacha fáis ag leibhéal náisiúnta,
feictear go bhfuil scóip le jabanna agus
fostaíocht a fhás i roinnt príomhearnálacha.
Chuir tuarascáil Forfás “Clár Oibre Iomaíochais
Réigiúnach Imleabhar II – Baint Amach
Acmhainne an Iarthair Láir” béim ar seacht
earnáil maidir le fás sa Réigiún. Ba iad seo a
leanas na príomhearnálacha fáis a aithníodh:
Teicneolaíochtaí Míochaine agus
coinbhéirseacht le ICT: Tá dul chun cinn i
dteicneolaíochtaí agus aosú an phobail ag
tiomáint forbairtí san earnáil Eolaíochtaí
Beatha. Tá méadú ar choinbhéirseacht
teicneolaíochta ag spreagadh nuálaíochta níos
fearr i dtáirgí agus seirbhísí.
Tá bunús chuideachtaí sa Réigiún cheana féin,
le croíscileana agus institiúidí taighde sna
Teicneolaícohtaí Míochaine agus san earnáil
ICT agus é dea-shuite idir Gaillimh (cuideachtaí
agus cumas taighde i réimsí Teicneolaíochta
Míochaine agus ICT) agus Corcaig le
(Cógaisíocht).

Tá bunús chuideachtaí sa Réigiún cheana féin, le croíscileana
agus institiúidí taighde sna Teicneolaícohtaí Míochaine agus
san earnáil ICT.

Tá deiseanna tras-earnála freisin ann m.sh. na
heolaíochtaí fothacaíochta, rialuithe rialála,
teicneolaíochtaí próiseála agus an gá le fianaise
eolaíochta le taca a chur le héilimh mhíochaine
an chosúil leo sin laistigh de na hearnálacha
cógaisíochta agus bithchógaisíchta.
Tá ardchumas sa Réigiún san earnáil bia agus
cuideachtaí ann a bhfuil a bhformhór páirteach
i bpróiseáil déiríochta agus mairteola, le
beagán gafa le comhábhair. Fostaíonn earnáil
an bhia beagnach 4,000 duine go díreach agus
coimeádadh fostaíocht ag an leibhéal seo le
deich mbliana anuas.
Mar sin féin, tá dúshláin suntasacha i ndán
d’earnáil an bhia.  Tá tionchar freisin ag
difreálaigh na rátaí malairte i margaí móra an
RA ar tháirgeoirí bia na hÉireann. Is gá don
earnáil méadú ar a bhreisluach, a mhargaí a
éagsúlú agus méadú ar tháirgiúlacht le fanacht
iomaíoch i gcúinsí dúshlánacha eacnamaíocha
an lae inniu.

Bia: Tá dinimic na hearnála bia tar éis athrú go
suntasach le blianta beaga anuas, ag aistriú ó
bheith bunaithe ar thairgiúlacht go dtí freastal
ar éilimh an mhargaidh.  Tá daoine níos dírithe
ar stíl mhaireachtála níos sláintiúla agus ar
‘fholláine’, agus tá níos mó éilimh ar tháirgí
a bhaineann le stíl mhaireachtála agus bia
feidhmiúil a chuireann le sláinte.
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Tá Tuarascáil Fhómhair Bia 2020 tar éis
spriocanna soiléire a leagadh síos don earnáil
agraibhia, iascaigh agus foraoiseachta do 2020.  
Is iad na príomhspriocanna ná:
• Méadú ar luach bhun-tháirgeacht na hearnála
talmhaíochta, iascaigh agus foraoiseachta de
réir €1.5 billiún. Is ionann seo agus ardú de
33% i gcomparáid leis an meán do 2007-2009.
• Méadú a dhéanamh ar bhreisluach san earnáil
agraibhia, iascaigh agus táirgí adhmaid de réir
€3 billiún. Is ionann seo agus ardú de 40% i
gcomparáid le 2008.
• Sprioc easpórtála de €12 billiún a bhaint
amach don earnáil. Is ionann seo agus ardú de
42% i gcomparáid leis an meán do 2007-2009.
Tá ról an-mhór ag feirmeoirí in earnáil an bhia.  
D’fhonn na spriocanna seo a bhaint amach
beidh ar fheirmeoirí sa Réigiún a dtáirgiúlacht
a mhéadú, rud a thabharfaidh deis le jabanna a
chruthú.
Seirbhísí a Thrádáiltear go hIdirnáisiúnta: Tá
claonadh san earnáil seo gluaiseacht i dtreo
na gceantar uirbeach.  Tá macasamhail na
dtreochtaí fáis a tharla ar sheirbhísí i mBaile
Átha Cliath i bpríomhionaid uirbeacha na
hÉireann anois, ar a n-áirítear Corcaigh,
Gaillimh agus ar bhealach níos lú i Luimneach
.i. Seirbhísí GE Capital agus Banta agus
cuideachtaí dúchasacha mar Avvio.
Tá dul chun teicneolaíochta tar éis cian-soláthar
seirbhísí a cheadú, agus múnla slabhra soláthair
níos imdhealaithe, ag soláthar seirbhísí ar
déanadh go ‘hinmheánach’ roimhe sin iad.
Lóistíocht agus Bainistíocht Shlabhra an
tSoláthair: Aithníodh an coincheap a bhain
le Mol Lóistíochta Lúfar (ALH) a chruthú
sa Réigiún le linn cheardlainne réigiúnach
(éascaithe ag Forfás) maidir le hacmhainn a
sholáthar. Is é Aerfort na Sionainne a bheith ann
is mó a thiomáineann é seo. D’éileodh seo go
bhfeidhmeodh an aerfort mar lárcheantar gnó,
a mbeadh cnuasaigh de ghnóthaí a bhaineann
le heitlíocht ag forbairt ina thimpeall, mar an
saoráid lastais atá beartaithe ag Lynxs.  
D’fhéadfadh cuideachtaí Bainistíochta Shlabhra
an tSoláthair (SCM) in Éirinn forbairt agus
déantúsaíocht a dhéanamh ar tháirgí le brabús
níos airde, nó dul i mbun phróiseas an deartha
agus déantúsaíocht phíolótach, agus ag bainistiú
an phróisis soláthair ag an am gcéanna d’earraí
ar bhrabús níos ísle arbh fhéidir nach mbeidís i
dtír in Éirinn go deo.  Bhí an-cháil ar Dell maidir
le cumas i SCM agus breisluach trí láimhseáil
a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí cóimeála
ardtoirte le táirgí a sholáthar go sonrach

do riachtanais an chustaiméara. D’fhéadfaí
saineolas an fhórsa oibre seo i SCM a úsáid chun
leasa san Iarthar Láir.
Earnáil Fuinnimh agus Timpeallachta: Tá
deiseanna sa Réigiún maidir le gníomhaíochtaí
a bhaineann le fuinneamh a fhorbairt. Mar
shampla, tá freastal maith á dhéanamh ar
an Réigiún le sóchmhainní nádúrtha na
gaoithe agus na dtonn (Tuarascáil Fuinneamh
Inbhuanaithe Éireann “Acmhainne Fuinnimh
na Taoide agus an tSrutha in Éirinn”). Tá
acmhainn ann freisin le forbairt a dhéanamh
ar an earnáil fuinnimh bhithmhaise/adhmaid
i réigiún an Iarthair34. Is as an Réigiún seo
freisin do Thionscnamh Charles Parsons (CPI)
ar Fhuinneamh agus Timpeallacht Inbhuanaithe
atá bunaithe ag OL.  Dhírigh CPI, ar chumasc
de sé ionad taighde é, agus 30 taighdeoir, ar
thaighde a dhéanamh ar an timpeallacht agus
ar chineálacha inbhuanaithe fuinnimh i réimsí
leictriceimice, fisic, innealtóireacht leictreonach,
meicniúil agus aerloingseoireachta, eolaíocht
ríomhaireachta, matamaitic agus staitisticí.
I Márta 2010, d’fhógair an Taoiseach go raibh
Forbairt na Sionainne, Ollscoil Luimnigh (OL),
Ollscoil na hÉireann, Gaillimh (NUI Gaillimh),
Grúpa Cinnireachta Teicneolaícohta na
hÉireann (ITLG) Silicon Valley, tar éis Meabhrán
Tuisceana a shíniú le tionscadal Ghleann
Fuinnimh na Sionainne a bhunú, ar mhol mór
fuinnimh inathnuaite é i Réigiún na Sionainne
in Éirinn.

34 Coimisiún an Iarthair, Straitéis Fhuinnimh Adhmaid do
Réigiún an Iarthair
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Cruthóidh tionscnamh Ghleann Fuinnimh
na Sionainne mol náisiúnta do thaighde agus
forbairt Fuinnimh, tionsclaíochta agus tráchtála
d’fhonn infheistíocht idirnáisiúnta a mhealladh
agus fostaíocht ardchéime sa réigiún.
Turasóireacht: Tá ról suntasach ag turasóireacht
i bhfeidhmiú eacnamaíochta an Iarthair Láir le
timpeall le 25,000 duine fostaithe in os cionn
1,000 gnó turasóireachta ar fud an Réigiúin35.
Tharla laghdú suntasach ar thurasóirí
eachtracha ag teacht chun an Réigiúin le blianta
beaga anuas m.sh. i 2007 thug beagnach 1.3
milliún cuairteoir turas ar Réigiún na Sionainne,
thit seo chuig 770,000 i 2010 le laghdú -39% ar
theacht isteach36. Mar sin féin, i 2011 tharla an
chéad mhéadú ar thurasóirí ó thar lear sa tír ó
2007 (níl na figiúirí réigiúnacha do 2011 ar fáil).
Aithníodh an tábhacht atá le taithí agus táirgí
nuálacha, soiléire agus láidre a fhorbairt
bunaithe ar na sóchmhainní ar leith atá sa
réigiun, ag teacht le tosaíochtaí soiléire nó le
hearnálacha ar leith, i Straitéis Turasóireachta
Réigiún na Sionainne 2008-2010. Tharla athrú
mór le blianta beaga anuas ar thaisteal lucht
saoire ó fharraige go haer, leis na heitiltí ar
chostas íseal. Tagann os cionn 80% de thurasóirí
iasachta an réigiúin chuig an réigiún san
aer (de réir sonraí Fáilte Éireann), ag léiriú
cé chomh tábhachtach agus atá Aerfort na
Sionainne. Beidh forbairt bhealaigh agus
nascacht idirnáisiúnta trí Aerfort na Sionainne
riachtanach do thurasóireacht sa todhchaí.
Áiríodh i mbuiséad Chiste Margaíochta
Turasóireachta 2010 soláthar breise sa chiste
le cur chun cinn a dhéanamh ar Mhórcheantar
Aerfort na Sionainne – Iarthar Iontach na
hÉireann. Tá gá le tionscnamh leanúnach
margaíochta ‘cliste’ le margaíocht a dhéanamh
ar tháirgí agus nithe suntasacha is díol spéise i
réigiún an Iarthair Láir. Tá nuálaíocht táirge na
turasóireachta riachtanach go gcoimeádfadh
agus go méadódh an réigiún a sciar den
mhargadh.

Moladh sa Straitéis Mhiondíola go ndéanfaí forbairt agus
méadú ar spás nua urláir mhiondíola i Lár Chathair Luimnigh.
Colliers CRE, Straitéis Mhiondíola do Réigiún an Iarthair Láir 2010 – 2016

Tá Inbhear na Sionainne ar cheann de na
sóchmhainní nádúrtha is tábhachtaí sa
réigiún. Tá deis ann tuilleadh leasa a bhaint as
an tSionainn le cabhrú le níos mó turasóirí a
mhealladh chun an Réigiúin agus le jabanna a
chruthú dá réir.
Eitlíocht Ghnó agus Oiliúint Eitlíochta: D’athain
Forbairt na Sionainne roinnt deiseanna do
Limistéar Neamhchustaim na Sionainne ar a
n-áirítear: mórionad scairdeitleán gnó, haingéir
tiomnaithe, cumas MRO, páirteanna spártha
do dhéantúsaíocht agus leithdháileadh agus
oiliúint eitlíochta (oiliúint ar oibríochtaí eitilte,
oiliúint ar fhoireann cabáin, seirbhís ar an
talamh agus oiliúint ar sheirbhísí eile tacaíochta,
chomh maith le cothabháil aerárthaí, oibríochtaí
aerfoirt agus oiliúint ar rialú aerthráchta).
An Earnáil Mhuirí:  Aithníonn Tuarascáil
Eatramhach Thascfhórsa an Iarthair Láir go
bhfuil earnáil fholláin mhuirí riachtanach
d’iomaíochas an réigiúin, le freastal á dhéanamh
ar 98% den trádáil idirnáisiúnta ag calafoirt.
Téann sciar suntasach d’allmhaire bhulclasta
agus easpórtáil bhulclasta trí phoirt an Réigiúin,
agus tá an rath atá orthu riachtanach d’fhás
gheilleagair Réigiún an Iarthair Láir.
Faoi mar a dúradh roimhe sseo is é Port na
Fainge príomhphort an réigiúin. Is saoráid

35  Foinse: Údarás Réigiúnach an Iarthair Láir, Próifíl Údarás
Réigiúin an Iarthair Láir 2012
36  Foinse: Fáilte Éireann, Réigiún na Sionainne 2010
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domhainmhara é (ceann den dá cheann atá
sa tír) ag freastal ar gach príomhaicme lastais
agus tá bunachar talún substaintiúil aige
agus saoráidí móra stórála. Faoi láthair, is
le Gníomhaireacht Forbartha na Sionainne
bunachar talún 240 heachtár idir Tairbeart agus
Béal Átha Longfoirt i dTuaisceart Chiarraí. Tá
an ghníomhaireacht tar éis an bunachar talún
seo a roghnú do thionscail a bhaineann leis
an bhfarraige toisc a chóngraí atá sé d’uisce
domhain, le fothain agus inseolta in Inbhear na
Sionainne37.

cur chun cinn a dhéanamh ar eastóscadh
mianraí agus comhbhailiúcháin nuair nach
mbíonn drochthionchar suntasach acu ar an
timpeallacht ná ar an tírdhreach.

Iascaireacht thráchtála/dobharshaothrú:
D’aithin Plean Forbartha Contae an Chláir (20112017) agus Plean Forbartha Contae Luimnigh
(2010-2016) ról na hiascaireachta tráchtála, an
dobharshaothraithe, agus an mhuirshaothraithe
atá ag tionscal na hiascaireacht maidir le
héagsúlacht a sholáthar do cheantair tuaithe
agus fostaíocht a sholáthar go díreach agus
go hindíreach i bpróiseáil, i dtáirgeacht, i
bpacáistiú etc.  

3.6 > Measúnacht Straitéiseach
Timpeallachta

Foraoiseacht: Tá an Rialtas tiomanta d’earnáil
láidir foraoiseachta a fhorbairt in Éirinn agus
tá sprioc leagtha síos leis an eastáit náisiúnta
foraoiseachta a mhéadú ó 9% go dtí 17% den
talamh. Tá an t-achar is mó foraoise (foraoisiú)
nua in Éirinn i gContae an Chláir agus tá an
cúigiú achar is mó i gContae Tiobraid Árann38.
Cuireadh béim ar an earnáil foraoiseachta
agus ar thionscail a bhaineann léi mar
fhorbairt fuinnimh bhithmhaise i bPlean
Forbartha Contae an Chláir (2011-2017) agus i
nDréachtphlean Forbartha Contae Luimnigh
(2010-2016) maidir le hacmhainn imleor a bheith
inti le jabanna a chruthú agus mór-ról a bheith
aici i bhforbairt inbhuanaithe na tuaithe.
Mianadóireacht: D’aithin Plean Forbartha
Contae Luimnigh (2010-2016) agus Plean
Forbartha Contae an Chláir (2011-2017)
agus Plean Forbartha Contae Thiobraid
Árann Thuaidh 2010-2016 go bhfuil cairéalú
agus tionscail eile eastóscacha tábhachtach
d’fhorbairt gheilleagrach na tuaithe sna
Contaetha maidir le fostaíocht a sholáthar agus
amhábhar a sholáthar do thionscal na tórála.
Is é mianach An Lisín, in aice le Durlas i
dTiobraid Árann Thuaidh an mianach since is
mó san Eoraip le os cionn 300 duine fostaithe
ann. Is cuspóir de chuid na gComhairlí é
ceantair ina bhfuil acmhainní suntasacha
comhbhailiúcháin iontu a aithint agus na
fostuithe luachmhara neamhoibrithe seo
a chosaint d’eastóscadh sa todhchaí agus

Seirbhísí eile a thrádáiltear sa bhaile: Is é
is dóichí go dtiocfaidh fás ar earnálacha
na seirbhísí eile a thráidáiltear go háitiúil
(pluiméirí, dlíoodóirí, gruagairí etc.) de réir mar
a mhéadaíonn an daonra agus mar a thagann
feabhas ar an ngeilleagar.

Tá timpeallacht luachmhar agus tarraingteach
ghlactha ag réigiún an Iarthair Láir, le ceann ar
leith á thógáil de chaighdeán na bithéagsúlachta
atá sa cheantar. Léiritear seo leis an líon ard
suíomhanna éiceolaíochta atá ainmnithe
(61 Limistéar faoi Chaomhnú Speisialta, 14
Limistéar faoi Chosaint Speisialt, 30 Limistéar
Oidhreachta Nádúrtha agus 125 Limistéar
Oidhreachta Nádúrtha atá beartaithe) agus
láthair roinnt anaclann dúlra agus Páirc
Náisiúnta na Boirinne laistigh den réigiún.    
Ina theannta sin tá oidhreacht shaibhir
seandálaíochta agus ailtireachta le feiceáil sa
réigiún, a bhfuil suntas ar leith ag baint leo i
gCeantar Chathair Luimnigh.  
Tá Abhainn na Sionainne ar cheann de na
huiscebhealaí is tábhachtaí in Éirinn agus
tá luach suntasach ag baint léi ó thaobh an
chomhshaoil de maidir lena luach éiceolaíoch
(Limistéar Caomhantais Speisialta na Sionainne
Íochtarach), agus an tábhacht atá léi mar
acmhainn áineasa agus mar fhoinse fionnuisce.
I measúnú foirmeálta, sistéamach é Measúnacht
Straitéiseach Timpeallachta (SEA) ar na
tionchair shuntasacha is dóichí a bheidh ar an
timpeallacht glactha agus ba phríomhphróiseas
é maidir le straitéisí NWASP a fhorbairt le
fás inbhuanaithe a chinntiú don tochchaí
gan díghrádú suntasach a dhéanamh ar
thimpeallacht leochaileach agus luachmhar
réigiúin an Iarthar Láir.

37  Foinse: Údarás Réigiúnach an Iarthair Láir, Próifíl Údarás
Réigiúin an Iarthair Láir 2012
38  Foinse: An tSeirbhís Foraoiseachta, 2009
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“Bainfidh Réigiún an Iarthar
Láir agus Cathair Luimnigh
mar phríomhionad ann, a
acmhainn amach mar réigiún
tairsí go náisiúnta agus go
hidirnáisiúnta . . .
. . . Beidh todhchaí an réigiúin
bunaithe ar thiománaithe
chomhionannas inbhuanaithe,
geilleagrach, sóisialta agus
timpeallachta a sholáthróidh
feabhas ar chaighdeán ma
beatha i dteannta a chéile.”
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4 > Ceapadh Straitéise

4.1 > Forbairt Straitéise
Cuirtear ullmhúchán straitéise an MWASP ar
an eolas le polasaí náisiúnta, réigiúnach agus
áitiúil. Ach go háirithe, bhí tionchar láidir ag
an NSS, na RPGs, Tionscnamh Thairseach an
Atlantaigh, Taisteal níos Cliste, pleananna
Údarás Áitiúil an Iarthar láir agus tuarascálacha
a chuir Forfás agus Tascfhórsa an Iarthair láir
ar fáil, ar fhorbairt na straitéise.  Cuireann
An tAcht um Pleanáil agus Forbairt (Leasú)
2010 béim ar an ngá atá leis na pleananna
a bheith ag teacht le polasaí náisiúnta agus
réigiúnach. Sholáthair na foinsí seo treo
foriomlán don straitéis ag cur béime ar an ngá
le patrúin fhorbartha níos cothroime agus níos
inbhuanaithe a chur chun cinn.
Laistigh den chomhthéacs seo, déanadh taighde
agus anailís fhairsing ar an réigiún i gcomhar
leis na hÚdaráis Áitiúla agus Réigiúnacha agus
na Ranna Rialtais Láir iomchuí. Dhírigh an
obair ar phatrúin déimeagrafacha agus ar athrú

Dhírigh forbairt MWASP ar phatrúin déimeagrafacha agus
ar athrú úsáide talún, ar struchtúr an gheilleagair, agus ar
iompar san Iarthar Láir. Sholáthair seo ardán ar bhonn
fianaise le forbairt a dhéanamh ar an straitéis.

úsáide talún, ar struchtúr an gheilleagair, agus
ar iompar san Iarthar Láir.  Sholáthair seo ardán
ar bhonn fianaise le forbairt a dhéanamh ar an
straitéis. Tacaíonn torthaí an mheasúnaithe
go láidir leis an bpolasaí straitéiseach atá ann.
Chuir an comhghaol seo an straitéis spásúlachta
ar úsáid talún atá ag teacht chun cinn ar an
eolas.
Agus iad ailínithe le straitéis spásúlachta
úsáide talún, tá úsáid spriocanna daonra
ríthábhachtach maidir le cothromaíocht
inbhuanaithe a aimsiú maidir le leithdháileadh
forbartha agus infheistíochta ar fud an
réigiúin sa todhchaí. Déanadh roinnt cásanna
forbartha a meas a raibh réimse de thuairimí
fadtéarmacha iontu maidir le méadú ar an
daonra a ndearna an Príomh-Oifig Staidrimh
(SCO), DoECLG, agus PRGs soláthar orthu.
Aontaíodh ar spriocanna na RPGs don tréimhse
2010 go dtí 2022 mar na spriocanna ab oiriúnaí
don tréimhse sin. Déanadh roinnt cásanna
a mheas do bhlianta eile an Phlean, 2022 go
dtí 2030 de réir chuspóirí pholasaí iompair
inbhuanaithe. Astu seo roghnaíodh trí chás le
tuilleadh measúnaithe agus tástála a dhéanamh
orthu ar roghanna ardfháis, meánfháis agus
ísealfháis iad. Léirigh an scaipeadh seo an
éiginnteacht reatha geilleagrach agus spleáchas
traidisiúnta an réigiúin ar imirce isteach. As
na cásanna seo, úsáideadh an cás meánfháis
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mar bhonn leis an rogha cás. I gcomhthéacs
spriocanna RPG, soláthraíonn seo an bonn
is oiriúnaí do cheapadh Straitéise MWASP
lena chinntiú go seachnaítear easnamh
infreastruchtúir agus go mbíonn infheistíocht
phoiblí agus phríobháideach dírithe ar na
torthaí is mó a fháil don réigiún ar fad. In
ainneoin an cur chuige thuas, toisc go ndéantar
athbhreithniú ar na RPGs sa todhchaí agus iad
curtha ar an eolas maidir le spriocanna daonra
náisiúnta agus réigiúnach, déanfaidh MWASP
ailíniú le figiúirí athcheartaithe RPG.
• C
 é go bhfuil siad uaillmhianach, leagann na
spriocanna daonra síos airde a mbeidh ar an
réigiún déanamh air agus forbairt dá réir.
Sa chás nach mbaintear sin amach laistigh
de fhráma ama na straitéise de 20 bliain, tá
na bun-nithe is gá a athrú agus an treo atá
ag teastaíl fós ina bpointeoirí inmharthana
maidir le rath agus inbhuanaitheacht a
bhaint amach sa todhchaí. Ag úsáid taighde
thánaisteach ar a n-áirítear: staitisticí
CSO (Daonáireamh 2006, Suirbhéireacht
Ráithiúil Náisiúnta ar Theaghlaigh, PowCAR
etc.); ESRI, mionsonraí ar fhostaíocht le
tacaíocht ghníomhaireachta (IDA, Forbairt
na Sionainne, Fiontraíocht Éireann) cuireadh
sonraí ar an mbonn reatha fostaíochta agus
gnó ar fáil ar a n-áirítear anailís SWOT ar
Réigiún an Iarthair Láir (Alt Error! Reference
source not found.). Chuir an anailís seo béim
ar bhuanna, laigí, deiseanna agus bagairtí
eacnamaíocha a bhaineann le Réigiún an
Iarthair Láir. Chruthaigh an anailís SWOT
seo ionchur bunúsach maidir le straitéis
gheilleagrach a cheapadh don Réigiún.
Bunaithe ar an athbhreithniú thuas, aithníodh
príomhchuspóirí na straitéise geilleagrach don
Réigiún, Alt 4.3.  Tugtar sonraí ar na hearnálacha
a bhfuil acmhainn fáis iontu sa Réigiún in Alt
Error! Reference source not found. agus cuirtear
béim ar na láithreacha is dóichí fáis bunaithe ar
thorthaí ó:
• sonraí an bhoinn reatha fostaíochta agus gnó,
• an t-athbhreithniú ar staidéir agus pleananna
reatha  
• treochtaí maidir le láthair ghnó m.sh.
bíonn claonadh ag seirbhísí a thrádáiltear
go hidirnáisiúnta dul i dtreo na gceantar
uirbeach agus déanfar forbairt ar
fhoraoiseacht, mianadóireacht agus
iascaireacht tráchtála sna ceantair tuaithe etc.
• sonraí ar an daonra bunaithe ar mheastachán
An Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais
Áitiúil (DoECLG) maidir le fás an daonra,
• rátaí rannpháirtíochta an fhórsa oibre, rátaí
réamh-mheasta dífhostaíochta agus méadú

réamh-mheasta ar jabanna i Réigiún an
Iarthair Láir.
Le cois na gcéimeanna thuas leagtar síos liosta
de na príomh-mholtaí a cheaptar a bheith
riachtanach le fiontraíocht agus geilleagar a
fhorbairt i Réigiún an Iarthair Láir sna caibidlí
seo a leanas.

4.2 > Ráiteas Físe
Laistigh den chomhthéacs seo, ullmhaíodh
ráiteas físe a bhfuil tionchar aige ar an Straitéis
fhoriomlán. Deirtear ann:
Bainfidh Réigiún an Iarthar Láir agus Cathair
Luimnigh mar phríomhionad ann, a acmhainn
amach mar réigiún tairsí go náisiúnta agus go
hidirnáisiúnta.
Beidh todhchaí an réigiúin bunaithe ar
thiománaithe chomhionannas inbhuanaithe,
geilleagrach, sóisialta agus timpeallachta a
sholáthróidh feabhas ar chaighdeán ma beatha i
dteannta a chéile.
Tabharfaidh tabhairt i gcrích na físe seo
deiseanna éagsúla fostaíochta agus oideachai
do shaoránaigh, chomh maith le háiseanna
taitneamhachta agus cultúrtha.
Caithfidh an Plean príomh-comhpháirteanna na
físe a sholáthar. Is í príomhéirim na straitéise go
gcuirfí comhshuí chun cinn maidir le fostaíocht
agus daonra i láithreacha straitéiseacha, d’fhonn
amanna taistil iompair phoiblí cost-éifeachtúil
a sholáthar, agus feabhas ar chaighdeán na
beatha.  
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Cabhróidh fócas ar Lár Chathair Luimnigh agus
a réimse poiblí agus athghiniúint na gceantar
ar leith atá inti le ceantar cathrach atá beoga
agus láidir a chruthú a bheidh mar thiománaí
geilleagrach don réigiún. Tiocfaidh áiteanna
áitithe i lár na cathrach agus lonnaíochtaí
ar leith in áiteanna eile sa réigiún chun cinn
mar rogha láithreacha d’infheistíocht agus
d’fhorbairt inbhuanaithe.  
Ceadóidh an t-idirdhealú níos soiléire ar róil na
cathrach, na mbailte agus na gceantar tuaithe
úsáid níos éifeachtaí as an mbonneagar atá
ann.  Cedóidh sé freisin do róil chomhlántacha,
neamhiomaíocha a fhorbairt le feidhmeanna ar
leith bunaithe.  Ar an slí sseo is féidir cáilíochtaí
timpeallachta agus cultúrtha an réigiúin a
chosaint ar fhorbairt mhíoiriúnach.  Ceadaíonn
láithriú daonra le deiseanna fostaíochta agus
seirbhíse d’úsáid níos éifeachtaí as iompar poiblí
agus do dhlúthfhoirm, inbhuanaithe uirbeach.  
Is féidir le leibhéil chuimsiithe shóisialta agus
chaighdeáin na beatha méadú  

4.3 > Cuspóirí Straitéiseacha
Déanann dríogadh ar pholasaí náisiúnta agus
réigiúnach i gcomhthéacs dúshlán ar leith a
bhíonn ann don réigiún na cuspóirí seo a leanas
leis an bPlean Straitéiseach a fhorfheidhmiú
agus an Fhís Straitéiseach a bhaint amach:  
• Inbhuanaitheacht – Déanfar forbairt i
gceantair a bhaineann an leas is mó as
infheistícoht gheilleagrach agus iompar poiblí

agus a laghdaíonn an gá le carranna a úsáid;
• T
 osaíocht – Tosaíocht a thabhairt do
dheiseanna infheistíochta agus forbartha
i gceantair ina bhfuil an t-acmhainn is mó
maidir le leasa luathaithe don réigiún ar fad
agus ag teacht leis an ordlathas atá beartaithe
don lonnaíocht;
• Cothromaíocht – Nach mbeadh fócas na
forbartha chun dochair cheantair eile
sa réigiún, ach í i gcomhréir leis na róil
thraidisiúnta agus atá ag teacht chun cinn
iontu araon;
• Cuimsiú – Cothromaíocht rochtana a
sholáthar ar dheiseanna sóisialta, fostaíochta
agus oideachais d’fhonn éagothroime
spásúlachta a laghdú i gceantair dhíothacha;
• Comhoibriú – Ardán a sholáthar do
chomhordú fhorfheidhmithe na straitéisí
spásúlachta, earnála agus infheistíochta.
Leagann na Treoirlínte um Pleanáil Réigiúnach
2010-2022 amach fís soiléir don cheantar. Mar
chuid den fhís leagadh síos roinnt cuspóirí
maidir le forbairt gheilleagrach an réigiúin:
• Gur chóir go ndéanfaí forbairt ar Luimneach/
Inis/an tSionainn ar bhealach comhordaithe
mar cheirtleán comhtháite amháin uirbeach
a fheidhmíonn mar chroí-thiománaí an
réigiúin agus mar phríomh-mheicníocht
le hinfheistíocht a mhealladh isteach sa
cheantar.
• Thiocfadh forbairt ar chroí an cheantair
seo mar chrios beoga, ilchuspóra le
daonra a bheadh mór go leor le freastal ar
ghníomhaíocht shóisialta agus thráchtála ar
ardleibhéal.
• Go mbeadh Réigiún an Iarthair Láir go
foriomlán, agus Luimneach/an tSionainn/
Inis ach go háirithe, nasctha agus comhtháite
le ceantair na Gaillimhe agus Chorcaí ach
go háirithe, ag cruthú tairsí criticiúil le
hinfheistíocht agus gníomhaíocht a mhealladh
ar bhonn iomaíoch.
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• G
 o mbeadh forbairt gheilleagrach an Réigiúin
chun tosaigh trí forbairt bhonneagair
shóisialta, gheilleagrach agus fhisiciúil a
éilíonn tionscail choigríche agus dúchais
agus go ndéanfaí acmhainní oideachais agus
taighde an Réigiúin a chomhcheangal le
riachtanais na tionsclaíochta.
• Go ndéanfadh gach ceantar imeallach
den réigiún a bpríomhionad seirbhíse
féin a fhorbairt, ag spreagadh forbartha
fiontraíochta, agus leibhéal suntasach
seirbhísí sóisialta, tráchtála agus pobail á
sholáthar acu do na cúlchríocha áitiúla, chomh
maith le feidhmiú mar bhonn le naisc iompair
ar ardchaighdeán chuig croícheantar an
réigiúin.
• Go ndéanfaí na hearnálacha nua fiontraíochta
a fhorbairt.
• Go ndéanfaí acmhainní nádúrtha an réigiúin
a bhainistiú agus a fhorbairt i dtreo is go
mbaintear amach a n-acmhainn gheilleagrach
agus sóisialta fad a dhéantar cothabháil,
cosaint agus feabhsú ar chaighdeán na
timpeallachta agus ar cháilíocht oidhreachta
an réigiúin.
• Go ndéanfaí ardacmhainn an réigiúin maidir
le fuinneamh inathnuaite a sholáthar agus
teicneolaíochtaí eile glasa a shaothrú chun
leasa an gheilleagair agus na timpeallachta
araon.
In éineacht leis na cuspóirí atá leagtha síos sna
Treoirlínte um Pleanáil Réigiúnach, tá roinnt
príomhchuspóirí sa straitéis gheilleagrach don
Réigiún ar a n-áirítear:
• A chinntiú go mbíonn bonn eacnamaíoch
chothrom agus inbhuanaithe ó thaobh na
tíreolaíochta ag an Réigiún;
• Go mbíonn forbairt inbhuanaithe ar
gheilleagar na tuaithe ar fud an Réigiúin;
• A chinntiú go mbíonn éagsúlacht sa bhonn
geilleagrach i gceist le réimse gníomhaíochtaí
eacnamaíocha ard-bhreisluacha i seirbhísí
dúchais agus coigríche a dhéantar a thrádáil
go hidirnáisiúnta agus earraí bunnaithe ar
onnmhairiú d’fhonn íoslaghdú a dhéanamh
ar na rioscaí a bhaineann le bheith ag
brath ar aon earnáil amháin, nó ar líon
teoranta d’earnálacha a fhéadfadh a bheith
leochaileach.
• Láthair jabanna a ailíniú leis an daonra
reatha agus réamh-mheasta, d’fhonn an
úsáid is mó a bhaint as an mbonneagar atá
ann agus atá beartaithe agus íoslaghdú a
dhéanamh ar phatrúin neamh-inbhuanaithe
comaitéireachta;
• Fás na bhfiontraíochtaí reatha a spreagadh;
• Fás geilleagrach agus infheistíocht isteach a
chur chun cinn;

• F
 eabhas a chur ar na réimsí sin ina bhfuil an
Réigiún ag tearcfheidhmiú;
• Feabhas a chur ar earnálacha ina bhfuil
buntáiste iomaíoch ag an Réigiún;
• Bonnlíon lucht saothair agus scileanna a
sholáthar trí oideachas agus oiliúint a bíonn
ailínithe le riachtanais na bhfiontar coigríche
agus dúchais sa Réigiún; agus
• Aghaidh a thabhairt ar cheisteanna ar leith i
dtéarmaí ard-dífhostaíochta agus eisiaimh
shóisialta.
Cé go gcabhróidh pleanáil agus polasaithe eile
a chinntiú go ndéantar pleanáil ar riachtanais
fhorbartha an todhchaí ar bhealach straitéiseach
agus comhordaithe agus go bhfreastlaítear ar
riachtanais infreastruchtúir mar bhonneagar
iompair, leahtanbhanda ar ardchaighdeán,
chomh maith le rochtain ar fhórsa oibre le
hoideachas agus scileanna etc., is é a shocróidh
an fíorleibhéal fostaíochta ná:
• Fórsaí an mhargaidh idirnáisiúnta agus
náisiúnta.
• Cinntí tráchtála lucht infheistíochta nua
iasachta agus dúchais.
• Inmharthanacht agus fás na ngnólactaí agus
na bhfostóirí eile atá ann.
• Meascán gníomhaíochta geilleagrach sa
réigiún .i. treochtaí maidir le scileanna agus
teacht isteach níos airde go bhfostaítear níos
lú daoine.
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Bunaíodh cás fáis don
tréimhse ó 2022 go dtí 2030
agus tá sprioc réalaíoch
daonra de 500,000 leagtha
síos don réigiún.

Aithnítear Aerfort na
Sionainne/Limistéar
Neamhchustaim na
Sionainne mar cheann
de phríomhcheantair an
réigiúin d’infheistíocht
dúchais agus idirnáisiúnta

Tabharfar tosaíocht
d’infheistíocht i mbonneagar
a dhéanfaidh comhlíonadh
ar sholáthar na nGráigeanna
Forbartha.
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5 > An Straitéis
D’fhonn an réigiún a fhorbairt lena acmhainn
a bhaint amach, úsáideadh cás amháin maidir
le fás daonra a dhéanann aithris ar RPGs an
Iarthair Láir ó 2010-2022 agus fás níos lú go
dtí 2030. Déanadh eilimintí eacnamaíocha,
lonnaíochta, timpeallachta agus iompair na
straitéise a fhorbairt ar bhealach comhtháite
le Plean cuimsitheach, bunaithe ar fhianaise, a
sholáthar.
Déanadh an Plean a thástáil le scaipeadh
aitheanta d’ordlathas lonnaíochta agus
fostaíochta. Déanadh roinnt tástálacha
cáis ag úsáid mhúnla iompair ilmhódach le
hinbhuanaitheacht an phatrúin lonnaíochta a
shocrú agus acmhainn chórais iompair phoiblí le
freastal ar riachtanais an réigiúin a fháil amach.
Soláthraíonn an Plean leanúnachas freisin idir
pholasaithe na Straitéise agus iad sin ag an
NSS,RPGs agus Taisteal níos Cliste agus tá sé
riachtanach leis an nasc idir pholasaí náisiúnta,
réigiúnach agus áitiúil a neartú. Chuige seo,

tá Straitéis MWASP bunaithe ar na polasaithe
straitéiseacha seo a leanas:
Lonnaíocht
• Comhtháthú a dhéanamh ar láthair
phríomhúsáide na talún leisan leibhéal is airde
rochtana ar iompar poiblí, ag rothaíocht nó
ag siúl.
• Feabhas a chur ar chaighdeán na beatha
agus ar rochtain ar iompar do chách agus,
go háirithe, do dhaoine atá faoi mhíchumas
luaineachta agus do dhaoine a bheadh ar
leithlis de bharr easpa iompair.
• Príomhinfheistíochtaí sa bhonneagar a chur
chun cinn i láithreacha ar féidir leo freastal i
gceart ar fhorbairt suntasach, agus
• Athbheochan ar Lár Chathair Luimnigh
mar phríomh-chomhpháirt in iomaíochas
eacnamaíoch an réigiúin agus croílár
chathrach láidir agus bheoga.
• Cineálacha agus leibhéil fhorbartha a aithint
atá oiriúnach d’fheidhmiú na Tairsí, Mol,
bailte straitéiseacha, sráidbhailte agus
ceantair tuaithe
• Laghdú a dhéanamh ar éileamh
taistil fhoromlán agus ar fhad taistil
chomaitéireachta i gcarr príobháideach
Comhshaol
• D’fhonn cosaint a dhéanamh ar an
tírdhreach, ar cheantair atá íogair ó thaobh
na héiceolaíochta agus ar oidhreacht
chultúrtha agus tógtha an réigiúin ar fhorbairt
mhíoiriúnach nach bhfuil inbhuanaithe.
• Íoslaghdú a dhéanamh ar dhrochthionchair
iompair ar an timpeallacht áitiúil agus
domhanda trí laghdú a dhéanamh ar
thruailleáin áitiúla aeir agus astaíochtaí gáis
cheaptha teasa
• Feabhas a chur ar shláine an tsoláthair
fuinnimh trí laghdú ar an spleáchas ar
bhreosla iontaise iompórtaílte.
Fostaíocht
• Mórionaid fhostaíochta a bheith suite in
aice leis na lonnaíochtaí a bhíonn beartaithe
a mbíonn rochtain orthu ar na bealaí is
inbhuanaithe agus is éifeachtaí.
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• F
 eabhas a chur ar iomaíochas eacnamaíoch
trí uasmhéadú a dhéanamh ar éifeacht an
chórais iompair agus brú agus caolais thráchta
a scaoileadh.
• Deiseanna fostaíochta a aithint agus a
aimsiú a chuirfidh feabhas ar fheidhmíocht
gheilleagrach an réigiúin, ag úsáid an
bhonneagair atá ann
• Córas iompair phoiblí inbhuanaithe agus
éifeachtach a sholáthar do Réigiún na
Cathrach agus an príomhinfrastruchtúr atá ag
teastáil le freastal ar riachtanais a réigiúin ar
bhealach éifeachtach agus eacnamúil a aithint.
• Tacú le patrúin lonnaíochta inbhuanaithe ar
fud an réigiúin le hidirghabhálacha éagsúla a
bheadh oiriúnach d’fheidhm agus do láthair.
Croístraitéisí
Cuirfear ordlathas lonnaíochta MWASP i
bhfeidhm trí Chroístraitéisí gach údarás
pleanála san Iarthar Láir. Soláthróidh siad
seo an bonn le leithdháileadh fáis an daonra i
ngach contae agus an éileamh dá réir ar iompar.
D’fhonn comhtháthú a dhéanamh ar phleanáil
úsáide talún agus iompar san Iarthar Láir,
tá sé tábhachtach go ndéatar forfheidhmiú
agus monatóireacht ar MWASP i gcomhar le
Comhstraitéisí Thiobraid Árann Thuaidh, an
Chláir agus Luimnigh.

5.1 > Spriocanna Daonra
Leagadh spriocanna daonra síos sna RPGs
do phríomhchriosanna agus lonnaíochtaí
an réigiúin. Tá beachtú déanta orthu seo sa
straitéis agus sna réamh-mheatacháin go dtí
2030.  Ceadaíonn spriocanna a leagadh síos do
thosaíocht a thabhairt d’infheistíocht i seirbhísí,
iompar agus fostaíocht. Déanann forfheidhmiú
na spriocanna náisiúnta agus réigiúnacha seo
a chinntiú go ndéantar infheistíocht imleor in
infrastruchtúr le soláthar a dhéanamh d’fhás
geilleagrach. Féachtar ar na spriocanna mar
sin mar tháscairí ar chuspóir spásúlachta don
réigiún. Tá mionsonraí orthu i bhFigiúr. thíos.
Is é atá i Mórcheantar Chathair Luimnigh ná an
chathair agus na bruachbhailte atá ann. Déantar
an aonán nua seo a roinnt ansin idir an ceantar
láir agus na bruachbhailte. Léirítear gráigeanna
forbartha a fhreastlóidh ar fhás ag láithreacha
éagsúla i bhFigiúr 5.3.

Tábla 5.1: Spriocanna Daonra do Réigiún an Iarthair Láir go dtí 2030
FÁS
2011

FÁS go dtí
2015

FÁS
2016-2020

FÁS
2021-2030

SPRIOCANNA
DAONRA 2030

379,327

33,000

33,250

54,550

c. 500,000

91,454

10,250

13,200

24,900

139,800

Cathair Luimnigh 39

57,106

7,000

10,200

19,500

93,800

Bruachbhailte Luimnigh

34,348

3,250

3,000

5,400

46,000

24,018

3,750

2,500

7,250

37,500

An tSionainn

9,305

1,250

1,900

2,500

15,000

An tAonach

8,036

750

750

3,500

13,000

An Caisleán Nua

6,002

1,500

1,500

3,000

12,000

Durlas

7,545

1,000

1,000

1,800

11,300

Ros Cré

5,201

7,750

650

1,000

7,600

16,181

3,750

1,750

4,700

26,400

211,585

10,000

10,000

5,900

237,400

Rogha Cáis

RÉIGIÚN IARTHAIR LÁIR
MÓRCHEANTAR CHATHAIR
LUIMNIGH

Inis

Nóid Eacnamaíocha Tuaithe
Na Ceantair atá Fágtha
Foinse: CSO 2011

39  Tagann seo leis an síneadh ar theorainn na cathrach i 2008
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Dhéanfadh réamh-mheas ar na treochtaí ar a
bhfuil na spriocanna RPG bunaithe soláthar do
sprioc daonra réigiúnach do 2030 de timpeall
525,000.  Le tuairim níos éiginnte a chur san
áireamh, ceapadh go mbeadh sé oiriúnach na
spriocanna RPG go dtí 2022 a chur i bhfeidhm
agus ansin sprioc ard (525,000), meánsprioc
(500,000) agus sprioc íseal (462,000) a bheith
ann don chéim dheireanach den MWASP. Ón
réimse seo, agus bunaithe ar:
• é iginnteacht maidir le hionchas gearr agus
meántéarma an gheilleagair;
• ardráta reatha imirce amach;
• laghdú le déanaí ar éileamh ar, agus rósholáthar á thuairisciú ar aonaid tithíochta;
• spleáchas ar cheadú agus tosaíocht a thabhairt
d’infheistícoht le spriocanna a bhaint amach.

Bunaíodh cás fáis níos lú don tréimhse ó 2022 go dtí 2030
agus socraíodh sprioc daonra níos réadúla de 500,000 don
réigiún.
I dTábla 5.1 leagtar síos spriocanna fáis táscacha
daonra don Iarthar Láir thar an tréimhse 2010
go dtí 2030.  Tá na spriocanna ag teacht cuid
mhór leis na Treoirlínte um Pleanáil Réigiúnach
2010 go dtí 2022.  Léiríonn torthaí Dhaonáirimh
2011 gurbh é 379,327 daonra an Iarthair Láir, rud
atá ag teacht leis na spriocanna réamh-mheasta.  
Lasmuigh de RPGs 2022 go dtí 2030
Tá spriocanna daonra don ordlathas lonnaíochta
réigiúnach go dtí 2022 leagtha síos ag an
DoECLG agus RPGs.
Cé go raibh níos mó de mhéadú ar an daonra
ná mar a bhí réamh-mheasta go dtí 2008, tá seo
athraithe leis na cúinsí eacnamaíochta reatha.
Sa chomhtheács seo, rinne an DoECLG agus
RPG athbhreithniú ar an sprioc ab fhearr don
daonra go dtí 2022 sa réigiún anuas ó 475,000 go
dtí 462,300.  Aithnítear go bhfuil acmhainn ann
go n-athródh patrúin daonra ó 2010 go dtí 2030
faoi thionchar na dtimthriallta eacnamaíochta
agus daonra. Mar sin féin, ag teacht le
hathbhreithnuithe an DoECLG ceaptar go
mbeadh sé ciallmhar cur chuige níos coimeádaí
a ghlacadh sa bhfadtéarma.

Roghnaíodh an cás meánfháis mar roghachás
don réigiún. Tá soláthar anseo do spriocdhaonra
isteach agus amach le 500,000 duine faoi 2030.
Déanadh riachtanais an réigiúin maidir le
bonneagar, seirbhísí agus talamh a mhúnlú
agus a thástáil de réir na sprice ab airde
don daonra (525,000).  Cé go gceaptar nach
féidr an t-ardsprioc seo a bhaint amach
ach sa bhfadtearma, ba chóir go ndéanfaí
athbhreithniú ar an sprioc don réigiún i
bhfianaise athbhreitnuithe thréimhsiúla ar
an réigiún agus na RPGs agus ba chóir go
gceartófaí an sprioc leis an bhfigiúr ard a laghdú
dá réir.
Is iad na láithreacha forbartha atá leagtha síos
sa straitéis lonnaíochta na láithreacha is oiriúnaí
chun forbartha go mbainfí cuspóirí an Phlean
amach. Tagann sprioc 2030 le treocht maidir le
méadú láidir, ach níos measartha ar an daonra
sa bhfadtéarma. Má athraíonn na treochtaí
daonra, leanfaidh spriocanna arda nó ísle an
MWASP le tacú le fás oiriúnach na lonnaíochtaí
laistigh den ordlathas. Ar an mbealach seo,
déanann an MWASP iarracht ar thacú leis
an straitéis spásúlachta agus an t-ordlathas
lonnaíochta atá leagtha síos ag na RPGs go dtí
2030 i ngach cás ard, meánchás agus cás íseal.
Soláthraíodh na spriocanna seo laistigh de
fhrámaíocht an RPG, agus iad ag teacht cuid
mhór léi, agus léiríonn siad acmhainn na
n-ionad seo le freastal ar dhaonra méadaithe an
réigiúin go dtí 2030. Mar sin féin, i bhfianaise
an mhéadaithe cuíosach beag ar an daonra
a sholáthair Céim 1 den Chlár Athghiniúna
déanadh cinneadh laghdú a dhéanamh ar an
sprioc daonra don Tairseach sa ghearrthréimhse
(go dtí 2015) faoi bhun a raibh á sholáthar ag na
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Ag teacht leis an NSS agus na RPGs, déantar
iarracht i straitéis spásúlachta an MWASP
ar thosaíocht a thabhairt d’fhorbairt ionad le
hardacmhainn agus atá suite go straitéiseach.
Ceadóidh forbairt tapaidh a leithéd d’ionaid
d’ord níos airde seirbhíse, saoráidí agus
bonneagair a theacht chun cinn chomh maith
le feabhas ar rochtain orthu don réigiún
ar fad. Ar an slí seo, aithníonn an Plean
idirghaolmhaireacht na gceantar tuaithe agus
uirbeach. Cé go ndíríonn an Plean ar fhorbairt
agus comhtháthú ionad ar leith, ceapadh
an straitéis spásúlachta agus an t-ordlathas
lonnaíochta le comhtháthú agus comhthacaíocht
a chur chun cinn maidir le ceantair tuaithe,
sráidbhailte, bailte agus Mórcheantar (na
Cathrach agus na mBruachbhailte).  Mar
sin féin, is é fócas an Phlean ná forbairt aise
Luimnigh/na Sionainne/na hInise mar inneall
agus croílár an réigiúin. Ní mór don Tairseach
tairseach chriticiúil den daonra a bhaint amach
le os cionn 30% d’iomlán an Réigiúin ann.  
Caithfidh seo a bheith mar fhócas láithreach
bonn le leibhéil choimhdeacha forbartha
tráchtála i gceantar láir na cathrach.  Tá an
tOrdlathas Lonnaíochta níos leithne leagtha
amach sa léaráid thíos:

RPGs. Bhí seo riachtanach toisc a thábhachtaí
atá an Clár Athghiniúna maidir le spriocanna
daonra a bhaint amach don Chathair agus an gá
le tacaíocht a thabhairt do Lár Luimnigh le taobh
Bruchbhailte Luimnigh. Ba chóir a thabhairt
faoi deara go bhfuil sprioc MWASP 2015 don
Tairseach ag teacht le meánsprioc an DoECLG.
Ba chóir a tahbhairt faoi deara freisin go
bhfilleann spriocanna an MWASP don Tairseach
sa mheántéarma (2015 go dtí 2020) go leibhéil
atá ag teacht leis na RPGs. Ba chóir go ndéanfaí
athbhreithniú tréimhsiúil ar an daonra.

5.2 > Straitéis Spásúlachta
Agus iad bainte as na Cuspóirí Straitéise agus as
an bpríomhStraitéis, is iad príomhchoincheapa
na Straitéise Spásúlachta ná:
1.  Gráigeanna cónaithe/fostaíochta a bhunú i
gcathair Luimnigh;
2.  Athbheochan ar Lár na Cathrach;
3.  Príomhlonnaíochtaí a bhunú ar fud an
Réigiúin;
4.  Cothabháil ar an mbonneagar tuaithe agus ar
bhonn an daonra;
5.  Cosaint na tuaithe agus na gceantar
leochaileacha comhshaoil.

Figiúr 5.1: Plean Ordlathais Lonnaíochta Cheantar an Iarthair Láir

Lonnaíochtaí an Iarthair Láir 2030
Straitéis MWASP
Portumna

Baile Uí Bheacháin
Lios Dúin Bhearna

Buiríos Uí Chéin

Cora Finne
An Scairbh

Inis Díomáin

An tAonach

Inis

Sráid na
Cathrach

Tulla
Cill Dalua

Cora Chaitlín

An tSionainn
Cill Chaoi

Teampall Mór

Áth an Choite

Cill Íomaí
Faing
An Gleann

Mainistir na Féile

Tuaim Uí Mheára

An Port Nua

Cill an Dísirt
Cill Rois

Baile an Átha

Droichead Abhann
An
Ó gCearnaigh
Ard na Croise Caisleán Úí Chonaing

Eas Géitine

Tobar
Phádraig

Durlas

Luimneach

Áth Dara
Ráth Caola

An Caisleán
Nua

Cromadh

Cill Mocheallóg

Eochair Eolais
Ceantar Staidéir MWASP

Bailte idir 5,000 – 10,000 duine

Ceantar Sárscéimhe, Tírdhreacha & Éiceolaíochta

Bailte le níos mó ná 100,000 duine

Bailte idir 1,500 – 2,700 duine

Léiriú Táscach ar Chonair an Atlantaigh

Bailte idir 20,000 – 100,000 duine

Bailte le timpeall 1,000 duine

Ais Luimnigh/na Sionainne/na hInise

Bailte idir 10,000 – 20,000 duine

Nóid Eacnamaíochta Tuaithe

Ros Cré
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Tá na RPGs mar chuid den Straitéis Ordlathais
Lonnaíochta tar éis 8 fo-chios a aithint a léiríonn
stádas agus saintréithe na gcriosanna faoi seach.
Crios 1 – A thiomsaíonn Luimneach/an
tSionainn/Inis go dtí An tAonach ainmnithe ag
an RPG mar inneall eacnamaíochta an réigiúin,
agus cruthaíonn sé Tairseach/Mol an Iarthair
Láir, faoi mar atá ainmnithe san NSS.
Tá Crios 1 mar fhócas do mhórlonnaíocht
uirbeach, infheistíocht bhonneagair agus
eacnamaíochta, soláthar fostaíochta, oideachais,
sóisialta, cultúrtha agus áineasa a fheidhmeoidh
mar chatalaíoch d’fhorbairt Réigiún an Iarthair
Láir.
Tá na criosanna atá fágtha 2-8 suite ar an imeall
ach is cuid suntasach den réigiún iad, ag freastal
ar riachtahais níos leithne na bpobal cathrach
agus tuaithe san Iarthar Láir.
Le tacú leis an straitéis fhoriomlán spásúlachta
agus leis an ordlathas lonnaíochta a bhunaigh na
RPGs ceaptar gur gá cuspóirí a shonrú do roinnt
príomhláithreacha:

Mid West Region

Mórcheantar Uirbeach Luimneach
Aithníonn an straitéis lonnaíochta ceantar
tógtha na cathrach agus na bruachbhailte
mar aonán amháin. Tugann sé Mórcheantar
Uirbeach na Cathrach air. Soláthraítear

sprioc daonra do Mhórcheantar Uirbeach
na Cathrach atá roinnt idir ‘Luimneach Láir’
agus ‘Bruachbhailte Luimnigh’. Freastlóidh na
láithreacha seo ar fhormhór an daonra agus
na ndeiseanna fostaíochta sa réigiún.   Tá na
spriocanna seo ag teacht leis na RPGs agus
cuirtear béim ar an gná le:
• T
 acú le hathghiniúint Lár Chathair Luimnigh
ar a n-áirítear fás ar fhostaíocht;
• Fás an daonra a athchothromú laistigh de
Mhórcheantar Uirbeach na Cathrach ar
mhaithe leis an gceantar láir.
Bainfear na spriocanna do Luimneach Láir
amach trí dhianfhorbairt laistigh de Lár na
Cathrach agus athfhorbairt fhócasaithe na
gCeantar Athghiniúna agus ceantar Bhóthar an
Duga. Bainfear na spriocanna do Bhruachbhailte
Luimnigh amach trí fhorbairt fhócasaithe i
gceantair Thuar an Daill, Chaladh an Treoigh
agus Cathair Dháibhín.  
Gráigeanna Forbartha
Sa Mhórcheantar Uirbeach, beidh forbairt
dírithe ar na láithreacha atá leagtha síos
thuas. Mar sin féin, beidh na láithreacha seo
comhtháite trí ghráigeanna straitéiseacha
forbartha a thógáil chun cónaithe agus
fostaíochta araon a bheidh suite go straitéiseach
timpeall Mhórcheantar Uirbeach na Cathrach.  

Settlement Strategy Diagram
Figiúr 5.2: RPGs an Iarthair Láir 2010-2022 Léaráid Straitéise Lonnaíochta
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Beidh réimse d’úsáidí fostaíochta agus cónaithe
i ngach ceann agus iad go léir nasctha le
hiompar poiblí. Beidh siad seo suite ag:
• Cathair Dháibhín/Maigh Rois:
• Ceantar na nDugaí/Lár na Cathrach;  
• Tuar an Daill/an Ráithín;
• Caladh an Treoigh/Plassey;
• An Cnoc Theas/Béal Átha Síomoin

I dteannta a bhfuil thuas, faoi mar atá áirithe i
bPlean Forbartha Contae an Chláir 2011-2017,
is féidir go mbeadh acmhainn freisin ann le
Burlington a fhorbairt. Mar sin féin, caithfear
tuilleadh iniúchadh a dhéanamh ar an acmhainn
trí mhionstaidéar a dhéanamh ar phlean
ceantair áitiúil a fhéachann ar roghanna agus
nascacht an cheantair.

Féachfar ar acmhainn gach gráige le fostaíocht
agus úsáid chónaithe a sholáthar i sraith de
Phleanna Ceantair Áitiúla le bheith bunaithe ar
chóras nua iompair phoiblí do Mhórcheantar
Uirbeach na Cathrach agus an gá le nascacht
agus tréscaoilteacht ar ardleibhéal a sholáthar
i, agus idir, gach ceantar.  Tabharfaidh méid
gach gráige spreagadh do sholáthar bhealaí
rothaíochta agus choisithe.

Cé go ndéanfaidh Lár na Cathrach freastal ar
dhaonra agus ar fhostaíocht bhreise, caithfear a
dhéantús stairiúil a chosaint. Cuirfear feabhas
ar dhéantús fisiciúil an fhearainn phoiblí i Lár
na Cathrach trí laghdú ar mhéid na tráchta agus
srianta ar pháirceáil. Ceadóidh fócas agus dlús
siopadóireachta d’ord níos airde agus úsáid
chultúrtha/turasóireachta le méadú ar leibhéil
infheistíochta, feabhas ar dhéantús fisiciúil
na Cathrach.  Tá gá le níos mó breithniúcháin
ar phleanáil don Mhórcheantar Uirbeach a
chuirfidh feabhas ar ról Lár na Cathrach le
forbairt chothrom ar na bruachbhailte.

Feictear go gceadóidh acmhainn na
ngráigeanna seo d’fhorbairt an Mhóircheantair
Uirbeach go dtí daonra c.140,000 faoi 2030,
le leibhéil choimhdeacha fostaíochta agus
seirbhíse.  Tabharfar tosaíocht d’infheistíocht
i mbonneagar a chomhlíonann forbairt na
ngráigeanna seo.  

Tabharfar tosaíocht d’infheistíocht i mbonneagar a
chomhlíonann forbairt na nGráigeanna Forbartha.

Figiúr 5.3: Gráigeanna Forbartha Straitéiseacha Mhórcheantar Uirbeach Luimnigh
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An tSionainn
Aithnítear ról na Sionainne san NSS agus
sna RPGs mar láthair tábhachtach atá suite
idir Luimneach/Inis/Gaillimh, ar chuid de
Chonair an Atlantaigh é. Cé gur chuid de
Thairseach Luimnigh/na Sionainne atá sa
tSionainn, tá feidhm níos leithne aici mar
cheann de phríomhnóid fhostaíochta agus
chónaithe sa réigiún. De bharr a stádas mar
Thairseach nasctha i dtéarmaí an NSS agus
a shuíomh in aice le hInbhear na Sionainne,
Aerfort Idirnáisiúnta na Sionainne, agus
Limistéar Neamhchustaim na Sionainne,
agus Saorbhealach an M18, is mórcheantar
lonnaíochta atá sa bhaile seo in ordlathas
an RPG agus is inneall tábhachtach é do
chothromaíocht fáis gheilleagrach an réigiúin.
Soláthraíonn Limistéar Neamhchustaim na
Sionainne fostaíocht do c.6,500 duine faoi
láthair le beagnach 10,000 fostaithe i limistéar
níos leithne na Sionainne .i.  Limistéar
Neamhchustaim na Sionainne, Baile Átha an
Ghabhann agus Baile na Sionainne
Do Limistéar Neamhchustaim na Sionainne,
soláthraíonn Déantúsaíocht, Seirbhísí a
Thrádáiltear go hIdirnáisiúnta, Eitlíocht,

Turasóireacht, agus seirbhísí Lóistíochta
formhór na ndeiseanna fostaíochta. Tugann
deiseanna nua i láimseáil lastais, Imréiteach
Custaim SAM, déantúsaíocht ardleibhéil agus
Oiliúint agus Cothabháil Eitlíochta deiseanna
fáis tapaidh don tSionainn agus a Purláin, ag
feabhsú iomaíochais do Réigiún na Tairsí.
Tátha ag súil leis go soláthróidh an lonnaíocht
bheoga seo ról feabhsaithe don tSionainn sa
ghearr agus sa mheántéarma, agus go meallfar
daonra breise agus lonnaíocht chónaithe
chun an cheantair.  Tá an leibhéal daonra atá
beartaithe don bhaile sa straitéis níos mó ná
mar a bhí sna spriocanna roimhe seo. Cruthóidh
seo lonnaíocht atá níos beoga, a chuireann ar
bhealach níos inbhuanaithe le feidhmíocht
na Tairsí. Tá acmhainn sa tSionainn fás go
suntasach thar thréimhse na straitéise, ag
soláthar bealach idirnáisiúnta isteach ar Chonair
an Atlantaigh le naisc iontacha aeir, bóthair agus
iarnróid.
Tá Plean Ceantair Áitiúil nua beartaithe don
tSionainn agus Ceantar na bPurlán a cheaptar
a sholáthróidh tuilleadh treorach agus polasaí
do chomhtháthú agus forbairt an cheantair
sa todhchaí. Beidh impleachtaí ag a leithéid
d’fhorbairt do bhonneagar agus d’fhorbairt
sa todhchaí, ar a n-áirítear seirbhísí Iarnróid,
Bóthar, Seirbhísí Uisce agus Leahtanbhanda.
Mar chuid den Tairseach ba chóir go méadódh
daonra na Sionainne le cothromaíocht níos
fearr a bhaint amach idir na leibhéil reatha
fostaíochta agus leibhéil an daonra cónaithe.
Inis
Tá Inis tar éis fás go substaintiúil sna tréimhsí
deireanacha idir-dhaonáirimh.  Tá acmhainn
iontach inti forbairt i bhfoirm dhlúth. Tá seo
amhlaidh de bharr a struchtúr stairiúil agus
an phatrúin fhorbartha le déanaí.  Cruthóidh
leanúnachas orthu seo lárionad cothromaithe
do dheiseanna fostaíochta agus cónaithe a
fhorbairt.  
Sa bhfadtéarma, molann an straitéis ról níos mó
ná mar a bhí i gceist roimhe seo d’Inis.  Tá roinnt
tosca i gceist leis seo.  D’éirigh go maith le hInis
sna tréimhsí idirdhaonáirimh is déanaí.  Ba
chóir go gcoimeádfaí a leithéid d’fhás orgánach.  
Tá sé suite go straitéiseach ar Chonair an
Atlantaigh idir Luimneach agus Gaillimh agus
é nasctha leis an dá áit le bóithre agus iarnróid
ardacmhainne. Tá sé cóngrach d’Aerfort na
Sionainne. Tá sé i láthair thábhachtach freisin
maidir le ceantair fhairsinge tuaithe sa Chlár
agus ar an gcósta thiar.  Ar an mbealach seo, tá
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thráchtáil i dTairseach Luimnigh/na Sionainne.
Soláthróidh An tAonach seirbhísí miondíola
freisin agus feidhmeoidh sé mar bhonn
turasóireachta don cheantar.

acmhainn ann cabhrú le laghdú a dhéanamh
ar imeallú áiteanna sa réigiún atá i bhfad ón
Tairseach.
Dá réir, tá acmhainn suntasach ann mar nód
cónaithe, fostaíochta, seirbhíse agus bonneagair.
Soláthróidh plean nua a bhfuil soláthar an le
feabhas a chur ar a ról cónaithe agus fostaíochta,
ionad inbhuanaithe a bheidh go mór chun leasa
an réigiúin. Dá réir sin, ceapadh go raibh sé
tábhachtach go soláthrófaí cuspóirí sonracha
d’Inis. Agus spriocanna á socrú d’Inis, ceapadh
go mba ghá soláthar a dhéanamh dá ról
feabhsaithe don Mhol a thiocfaidh chun cinn
thar an bhfadtéarma. Beidh an ról feabhsaithe
seo comhleanúnach leis an ordlathas a bhí
ar intinn ag na RPGs ach beidh impleachtaí
ann maidir leis an gcóimheas idir Inis agus
an Tairseach i gcomhthéacs a mhéid, réimse
seirbhísí agus áiseanna agus bonneagar sa
todhchaí.
An Caisleán Nua
Tá NWC suite go straitéiseach ach i bhfad ón
Tairseach.  Tá sé lárnach do na cúlchríocha
agusbeidh ról tábhachtach aige maidir le tacú
le daonra na tuaithe mar ionad seirbhíse.  Tá
acmhainn ann freisin feidhmiú mar mhol do
sheirbhís iompair phoiblí chun na cathrach.  Ba
chóir go ndéanfaí pleanáil ar NCW le feidhmiú i
gcomhar le Ráth Caola agus Mainistir na Féile.
An tAonach
Ceaptar go bhfuil sé tábhachtach go soláthrófaí
spriocanna sonracha do dhaonra fadtéarmach
an Aonaigh. Ceadóidh suíomh an bhaile laistigh
de chonair thábhachtach iompair náisiúnta
dó feidhmiú mar ionad áitiúil le seirbhísí
agus fostaíocht a sholáthar. Feidhmeoidh
sé freisin mar phríomhnód iompair do na
cúlchríocha agus soláthróidh sé naisc iompair
leis an Tairseach. Tá acmhainn ann feidhmiú
mar ionad tacaíochta ag soláthar seirbhísí
comhlántacha do thionsclaíocht agus do

Durlas
Is ionad seirbhíse ainmnithe é Durlas
le hacmhainn feidhmiú mar bhunáit do
thionsclaíocht dúchais agus infheistíocht
a mhealladh le naisc iompair le Corcaigh
agus Baile Átha Cliath. Feidhmeoidh sé mar
bhunáit turasóireachta don cheantar freisin. Tá
acmhainn ann go bhfeidhmeodh sé mar lárionad
eile d’fhorbairt talmhaíochta, ar a n-áirítear bia,
foraoiseacht agus fuinneamh inathnuaite. Is
cuid tábhachtach é conair Dhurlas/An Teampall
Mór/Ros Cré de chonair eacnamaíochta níos
fairsinge a nascann Baile Átha Luain/Port Laoise
le Cluain Meala/Port Láirge/Ros Láir.
Ceantair Thuaithe
In éineacht leis an ngá le feabhas a chur ar
ról na cathrach tá, agus beidh daonra mór
tuaithe sa réigiún.  Is í an eochair maidir le
forbairt inbhuanaithe na gceantar seo ná líonra
ionad áitiúil a sholáthar agus a chothabháil a
sholáthraíonn réimse agus leibhéal seirbhísí
atá oiriúnach dá méid.   Fanann áiseanna agus
seirbhísí ardoird sa chathair.  Tá bainistíocht
na forbartha tuaithe a ghintear go huirbeach
riachtanach maidir le ceadú d’ionaid áitiúla a
n-acmhainn a bhaint amach agus laghdú ar an
ngá taisteal achair fhada i gcarr.  Má leantar
le patrún lonnaíochta scaiptha lasmuigh
den ordlathas atá beartaithe churfidh sé in
aghaidh chórais iompair phoiblí inmharthana a
sholáthar.
Tacóidh an straitéis spásúlachta don Réigiún
le geilleagar na tuaithe trí ordlathas a bhunú
maidir leis na hionaid áitiúla a sholáthraíonn
réimse agus leibhéal seirbhíse oiriúnach dá
gcúlchríocha.  Feidhmeoidh An Caisleán Nua,
An tAonach, Durlas agus Ros Cré, agus iad ag
feidhmiú mar ionaid fhorbartha iontu féin, mar
innill fáis freisin dá gcúlchríocha máguaird.
Tacóidh seo dá réir le soláthar leibhéil iomchuí
deiseanna fostaíochta agus seirbhísí i roinnt
lonnaíochtaí níos lú atá suite ar fud an réigiúin.
  
Nóid Eacnamaíocha Tuaithe
Tá roinnt nód eacnamaíochta tuaithe
aitheanta sa réigiún ag tógáil ceann de
thosca tíreolaíochta, a méid coibhneasta agus
cúlchríocha tuaithe a bheith ann
• Soláthraítear spriocanna daonra do roinnt
‘Nód Eacnamaíochta Tuaithe’ (REN) freisin.
Tá suíomh straitéiseach ag na hionaid seo
laistigh de cheantair tuaithe ina bhfuil daonra
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cuíosach dlúth. Áitítear sa chatagóir REN
Cill Rois, An Scairbh, Inis Díomáin agus
Cill Mocheallóg; is Príomhionaid Seirbhíse
iad na lonnaíochtaí seo sna RPGs. Áirítear
sa chatagóir REN freisin An Teampall Mór,
Mainistir na Féile, Droichead Abhann Ó
gCearnaigh, Áth Dara agus Eas Géitine. Tá
na RENanna riachtanach go mbeadh rath ar
straitéis an MWASP toisc go bhfeidhmeoidh
siad mar lárionaid ag nascadh na gceantar
tuaithe leis na hionaid mhóra uirbeacha.
• Chuige seo feictear go bhfeidhmeoidh An
Caisleán Nua i gcomhar le Ráth Caola agus le
Mainistir na Féile.
Áithnítear na hionaid seo d’infheistíocht
bhonneagair agus déantar iad a chosaint
ar fhorbairtí míoiriúnacha nó nach bhfuil
inbhuanaithe ina gcúlchríocha a bhainfeadh óna
ról.
Cosaint na Timpeallachta agus Lonnaíochtaí
Tuaithe
Le fócas ar an ordlathas lonnaíochta aitheanta,
tá sé tábhachtach nach ndéantar caolú ar
infheistíochtaí sa bhonneagair le forbairtí in
áiteanna eile.   Dá ainneoin sin, is gá tacaíocht
a thabhairt d’fhíor-riachtanais tithícohta
tuaithe a choimeádanna pobail tuaithe.  
Mar sin féin, caithfear forbairt i gceantair
thuaithe a ghintear go huirbeach a rialú.  Is
féidir laghdú a dhéanamh ar chreimeadh
na tuaithe, na gceantar sárscéimhe agus na
láithreacha oidhreachta má dhírítear forbairt

ar lonnaíochtaí aitheanta. Déanfar soláthar
seirbhísí a chur chuig lonnaíochtaí aitheanta
agus tabharfar tosaíocht dóibh. Seachas i
gcásanna fíor-riachtanais tithíochta agus go
mbeadh forbairt fiontraíochta dúchais tar éis
díriú ar réimse de lonnaíchtaí aitheanta i dtreo
is gur féidir an tuath a chosaint.

5.3 > Straitéis Eacnamaíochta
5.3.1 > Príomhearnálacha Fáis don Réigiún
Bunaithe ar mhion-athbhreithniú ar an mbonn
fiontraíochta reatha, ar threochtaí fostaíochta
sa Réigiún agus forbairt a bhfuiltear ag súil leis
agus na hearnálacha fáis ag leibhéal náisiúnta,
feictear go bhfuil scóip le jabanna agus
fostaíocht a fhás in earnáil idirnaísiúnta agus
náisiúnta trádála seirbhísí agus níos lú ná sin i
ndéantúsaíocht ardleibhéil.  
Chuir tuarascáil Forfás “Clár Oibre
Iomaíochais Réigiúnach Imleabhar II – Baint
Amach Acmhainne an Iarthair Láir” béim
ar seacht earnáil maidir le fás sa Réigiún
ar a n-áirítear: Teicneolaíochtaí míochaine
agus coinbhéirseacht le ICT; bia; seirbhísí a
thrádáiltear go hidirnáisiúnta; lóistíocht &
bainistíocht shlabhra an tsoláthair, an earnáil
fuinnimh agus timpeallachta agus turasóireacht:
Is iad na hearnálacha ionchasacha eile don
réigiún ná miondíol (do cheantair áirithe faoi
mar atá leagtha síos i Réigiún an Iarthair Láir
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2010-2016 a rinne Colliers CRE) foraoiseacht,
turasóireacht, fuinneamh inathnuaite,
iascaireacht thráchtála/dobharshaothrú
agus mianadóireacht (a bhfuil béim orthu i
roinnt de na Pleananna Forbartha Contae),
seirbhísí eile a thrádáiltear sa bhaile gur
dóichí go dtiocfaidh fás orthu de réir mar a
mhéadaíonn an daonra agus mar a thagann
feabhas ar an ngeilleagar. Faoi mar a bhí
sna tuarascálacha roimhe seo baineann na
príomhdheiseanna forbartha le láithreacha ar
leith.  Is é ról na ngníomhaireachtaí éagsúla
tógáil ar ghráigeanna bunaithe le gníomhaíocht
gheilleagrach i ngach ceantar agus iad a úsáid
mar ardáin chun fáis. Tá gráigeanna láidre
i mbailte áirithe mar chuideachtaí ICT sa
tSionainn agus Caladh an Treoigh/Plassey/Áth
an Choite.

5.3.2 > Príomh-mholtaí Straitéiseacha don
Réigiún
Déanadh athbhreithniú ar na sonraí agus an
t-eolas seo a leanas:
• Bonn reatha fostaíochta agus gnó an Réigiúin;
• Na hearnálacha ionchasacha fáis aitheanta
agus  
• Roinnt pleananna forbartha réigiúnacha,
As an athbhreithniú seo a tháinig forbairt ar
thacar de na príomh-mholtaí a cheaptar a bheith
riachtanach le fiontraíocht agus geilleagar a
fhorbairt i Réigiún an Iarthair Láir. Tá siad
seo leagtha amach i bhFigiúr 5.4 thíos agus
mionchur síos orthu faoi mholtaí 1 – 10.

Cathair Luimnigh

a

a

a

a

Seirbhísí eile a
thrádáiltear sa bhaile

Foraoiseacht/
mianadóireacht
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Muirí

Eitlíocht Ghnó &
Oiliúint

Turasóireacht

Gníomhaíochtaí
fuinnimh rátaithe

Lóistíocht agus
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an tSoláthair

Seirbhísí a
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hIdirnáisiúnta
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Teicneolaíocht
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Rinne Tascfhórsa an Iarthair Láir
príomhphleananna a ullmhú don Réigiún le
déanaí (Tuarascáil Eatramhach, 2009) agus
Forfás (Clár Oibre Iomaíochais Réigiúnach,
Imleabhar II, Baint Amach Acmhainne an
Iarthair Láir, 2010).  Soláthraíonn na pleananna
buntréithe do threochlár forbartha straitéiseach
do réigiún an Iarthair Láir.

Déantar moltaí soiléire sa dá phlean atá cuíosach
leanúnach maidir le treo leathan straitéiseach,
tosaíochtaí agus na céimeanna atá le glacadh
go mbainfeadh an Réigiún a acmhainn
gheilleagrach amach. Tá na príomhthosaíochtaí
agus na céimeanna tiomsaithe sna moltaí  thíos.
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Figiúr 5.4: Treo Straitéiseach Réigiún an Iarthair Láir (athrá ar a bhfuil thuas)
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1. Forbairt a dhéanamh ar chur chuige
comhtháite níos cliste réigiúnach
Caithfidh cur chuige comhoibríoch agus
comhtháite a bheith ag croílár an réigiúin a
thugann fís uileghabhálach do gach comhlacht
poiblí sa réigiún. Le cabhair an Údaráis
Réigiúnach caithfidh na hÚdaráis Áitiúla díriú
ar thiomáint aontaithe comhoibríoch a bhaint
amach le cabhrú le forbairt agus athrú.  Sa chur
chuige seo ba chóir go mbeadh:
• Fís aontaith ar leith don Réigiún le Tairseach
Chathair Luimnigh/na Sionainne ag croílár
na físe;
• Toilteanas ailíniúchán a chinntiú ar
gach polasaí údaráis áitiúil le fís amháin
réigiúnach.
• Cur chuige straitéiseach maidir leis an méid
is mó de chistiú gann náisiúnta agus earnála
poiblí agus príobháideach an AE a mhealladh.
2. Feabhas a chur ar íomhá Chathair Luimnigh
agus an Iarthair Láir
Léiríonn taighde go leanúnach gurb iad na
cathracha fócas gníomhaíochta Réigiúin;
is iad a bhíonn chun tosaigh le téarnamh
agus tiomáineann siad folláine réigiúin agus
náisiúin.  Is polasaí náisiúnta agus réigiúnach
freisin é. Mar sin, d’fhonn go mbeadh rath
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ar Réigiún an Iarthair Láir tá sé riachtanach
go mbeadh íomhá, forbairt agus margaíocht
Chathair Luimnigh mar thosaíocht, agus go
dtabharfaí aghaidh ar Réigiún an Iarthair Láir
go ginearálta.  Chuige seo, tacaíonn MWASP
le fís agus polasaithe athghiniúna do Chathair
Luimnigh le feabhas a chur agus athbheochan a
dhéanamh ar cheantair láir agus úsáidí cónaithe
agus fostaíochta a chruthú iontu.
Chuir an Chomhairle Náisiúnta Iomaíochais
béim ar ról lárnach na gcathracha maidir le
hiomaíochas náisiúnta a thiomáint i dtreo
is “gur chóir d’ath-thosaíocht caiteachais
chaipitiúil acmhainní a dhíriú ar a bhforbairt.40”
  
Ceadaíonn fís soiléir agus cumas bainistíochta
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ó aon chathair go mbeadh rath fadtéarmach
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rannpháirtíocht pholaitiúil.  Trí na polasaithe
iomchuí a chur ann agus a fhorfheidhmiú, is
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lena fís straitéiseach, agus ag an am gcéanna
í ag uasmhéadú a hinfheistíochta sna caipitil
sin nach mbíonn chomh tábhachtach. Is fearr
a chabhróidh an cur chuige seo leis an réigiún
a dhíol mar áit atá tuisceanach ar a riachtanais
ábhartha agus sruthlíniú a dhéanamh ar fás
chun cinn.
“Dá mhéid a bhíonn cothromaíocht i gcathair
maidir le gnó agus lucht cónaithe, is ea is fearr a
éireoidh léi.”41
Tharla roinnt forbairtí dearfacha i gCathair
Luimnigh le blianta beaga anuas m.sh.:
• Ainmhíodh í mar Chathair Eorpach an Spóirt
2011.
• Cuireadh Coiste Forbartha Eacnamaíochta
le chéile le hionadaithe ó údaráis áitiúla
Luimnigh agus Forbairt na Sionainne mar
chathaoirleach air.
• Cabhróidh an cumasc atá beartaithe ar
Chomhairlí Cathrach agus Contae Luimnigh
le forbairt na Cathrach.  Is í an réasúnaíocht
atá taobh thiar den chumasc ná go dtabharfaí
aghaidh ar na dúshláin eacnamaíochta,
sóisialta agus riaracháin atá i ndán don
chathair ar bhealach níos comhtháite
• Tacaíocht leanúnach don chéad chéim de
Chlár Athghiniúna Luimnigh (€337m).
Cuireadh béim i dtuarascálacha éagsúla ar
a thábhachtaí atá an Clár Athghiniúna do
thodhchaí Chathair Luimnigh.
Caithfear aghaidh a thabhairt ar an laghdú ar
mhiondíol i Lár na Cathrach d’fhonn feabhas
a chur ar an íomhá agus Cathair bheoga,
inbhuanaithe a chruthú.
Déanadh moltaí eile le ciste margaíochta a
bhunú don chathair; le feabhas a chur ar Lár
na Cathrach agus í a bheith ann do choisithe
amháin, agus an Réigiún a chur chun cinn/a
bhandáil ag úsáid imeachtaí ‘spreagtha’ ar
a n-áirítear imeachtaí spórtúla, cultúrtha
agus comhdhálacha gnó a spreagfadh spéis
idirnáisiúnta.
Comhthreomhar leis an gcumasc idir
Chomhairlí Contae agus Cathrach Luimnigh a
luadh roimhe seo, moltar cumasc ar Chomhairlí
Contae Thiobraid Árann Thuaidh agus Theas
i ndiaidh 2014.  Cruthóidh an cumasc idir
Chomhairlí Contae Thiobraid Árann Thuaidh
agus Theas an 6ú contae is mó in Éirinn, le
daonra de 158,652 duine, a mbeadh sé ar an
3ú contae tuaithe is mó daonra go náisiúnta
dá bharr.  Is mar a chéile an réasúnaíoht
don chumasc seo agus na cúiseanna a bhí le
cónascadh Chomhairlí Cathrach agus Contae
Luimnigh.

3. Feabhas a chur ar iomaíochas costais
Chuir tuarascáil Tascfhórsa an Iarthair Láir
béim ar an ngá le costais a laghdú ag leibhéal
náisiúnta agus Réigiúnach. Moladh sa tuarascáil
go ndéanfaí forbairt agus soláthar ar straitéis
náisiúnta iomaíochais chostais. Chuir tuarascáil
chláir oibre iomaíochtais na Comhairle
Náisiúnta Iomaíochais 2011 béim ar an dul chun
cinn suntasach ar iomaíochas costais ó 2008,
mar sin féin níor tharla sé tapaidh go leor le
feabhas a chur ar ionchas na ndaone a bhfuil
jabanna uathu. Caithfear fócas leanúnach a
bheith ann sa Rialtas maidir le costais a laghdú
le timpeallacht a chruthú inar féidir le rath a
bheith ar ghnó, gur féidir le fírinne a bheith
ag baint le cruthú jabanna agus gur féidir le
heaspórtálacha leanúint ag fás.
4. Cur chuige comhtháite a ghlacadh maidir
le feabhas a chur ar bhonneagar maidir le
hiompar, páirceanna gnó agus leathanbhanda.
Chuir na RPGs, Tuarascáil Tascfhórsa an
Iarthair Láir agus tuarascáil Forfás béim ar
an ngá le tosaíocht a thabhairt do chríochnú
an M18, an M20 a thógáil (an chuid idir
Luimneach-Corcaigh de Chonair an Atlantaigh);
Seachbhóthar Áth Dara a thógáil, feabhas a
chur ar Nasc Poirt Fhainge; Bóthar Dáileacháin
Thuaidh Luimnigh a thógáil, feabhas a chur ar
an mbonneagar timpeall ar Aerfort na Sionainne
agus ar phort na Fainge etc.  Tá feabhas,
áfach, ar rochtain ar Aerfort na Sionainne
toisc gur déanadh dul chun cinn suntasach ar
chonair M18 na Gaillimhe le hoscailt Tolláin
na Sionainne agus mótarbhealach Ghort go
Croisín. Is tosaíocht é an M18 ó Ghort go
Gaillimh a chríochnú agus ba chóir go dógfaí
é go mbeadh rochtain níos fearr ar Aerfort na
Sionainne ó Chathair na Gaillimhe.

40  Foinse:  An Chomhairle Náisiúnta Iomaíochais. Tuarascáil
Bhliantúil Annual Iomaíochais 2009, Imleabhar 2 – Dúshlán
Iomaíochais na hÉireann,  Eanáir 2010
41  Foinse: Cathracha na nDeiseanna, Comhpháirtíocht le
Cathair Nua Eabhrach/ PwC, Márta 2010
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Caithfear feabhas a chur ar an teacht atá ar
leathanbhanda imleor agus iomaíoch sa Réigiún.
Tá bonneagar leathanbhanda ar ardchaighdeán,
agus acmhainn lárionaid sonraí, riachtanach le
hinfheistíocht a mhealladh chun an Réigiún sa
todhchaí.
Moltar sa dá thuarascáil freisin suiteáil ar líonra
mhórcheantair uirbeach (MANs) sa tSionainn,
Inis agus Durals.
Chuir Tascfhórsa an Iarthair Láir in iúl
ina dtuarascáil eatramhach go gcruthóidh
caiteachas ar bhonneagar anois jabanna
sa ghearrthréimhse, agus go gcuthóidh sé
timpeallacht d’infheistíocht sa bhfadtéarma.
5. Tacaíocht a thabhairt d’fhorbairt Aerfort na
Sionainne agus Poirt Inbhear na Sionainne.
Chuir tuarascálacha éagsúla (m.sh. na RPGs,
Tascfhórsa an Iarthair Láir agus Forfás) béim
ar an ngá le níos mó tacaíochta a thabhairt

Aithnítear Aerfort na Sionainne/Limistéar Neamhchustaim
na Sionainne mar cheann de phríomhcheantair an réigiúin
d’infheistíocht dúchais agus idirnáisiúnta.
d’fhorbairt Aerfort na Sionainne agus Inbhear
na Sionainne agus a poirt, go háirithe Port
na Fainge. Aithnítear Aerfort na Sionainne/
Limistéar Neamhchustaim na Sionainne mar
cheann de phríomhcheantair an réigiúin
d’infheistíocht dúchais agus idirnáisiúnta.
Ba chóir go gcuirfí feabhas ar bhonneagar na
mbóithre agus nascacht timpeall ar phoirt na
Sionainne.  Nuair is gá é, ba chóir go gcuirfí
níos mó talún criosaithe ar fáil timpeall an

aerfoirt, na poirt agus cúlsoláthar talún an
DAA, Forbairt na Sionainne, SFPC etc. Ba
chóir go mbeadh na tailte seo pleanáilte agus
seirbhísithe le ceadú don aerfort agus do na
poirt a n-acmhainn iomlán a bhaint amach
mar thiománaithe fáis, forbartha fiontraíochta
agus ceantair fhostaíochta an Réigiúin. Ar
thiománaithe a leithéid d’fhorbairt eacnamaíoch
d’fhéadfaí mórmhol paisnéara/lastais a áireamh
ag Aerfort na Sionainne in éineacht le méadú ar
ghníomhaíochtaí an phoirt agus cur chun cinn
ar ghnó a bhaineann leis sa cheantar. Cabhróidh
an Creatphlean Comhtháite Straitéiseach (SIFP)
d’Inbhear na Sionainne le nádúr na forbartha,
fás eacnamaíoch agus fostaíocht a aithint
ar féidir freastal orthu laistigh d’Inbhear na
Sionainne.
Aithnítear suntas phoirt an Réigiúin agus Port
na Fainge ach go háirithe go hidirnáisiúnta,
go náisiúnta agus go réigiúnach. Chuir
Athbhreithniú Dhoiciméid Chomhairliúcháin
Pholasaí na bPort, ag an Roinn Iompair (2010)
béim ar conas atá na poirt i riocht le héascú
a dhéanamh ar fhás geilleagrach a thabhairt
ar ais. Dúirt na RPGs freisin go gcaithfear fás
geilleagrach a chur chun cinn ar bhruacha an
imbhir.
Tá máistirphlean á ullmhú faoi láithair
ag Cuideachta Poirt na Sionainne/Fainge
a sholáthróidh frámaíocht tríocha bliain
maidir le fás a chur chun cinn agus taclú le fís
straitéiseach a fhorbairt le bonneagar poirt a
sholáthar.  Díreoidh sé go sonrach ar fhás agus
ar mhéadú Phort na Fainge, Dugaí Luimnigh
agus úsáidí eile a bhaint as sóchmhainní
neamhlárnacha atá suite ag na saoráidí seo.  
Déanadh comhairliúchán fairsing i bhfomhar
2011.  Ar na príomhthorthaí bhí gur chóir
do Phort na Fainge agus Dugaí Luimnigh a
ngníomhaíochtaí a mhéadú, go gcuirfí feabhas
ar a mbonneagar iarnróid agus bóithre agus go
raibh gá láithreach le beartlann dhomhain níos
mó ná na 10.5 méadar atá i bhFaing faoi láthair
le freastal ar éilimh nua trádála agus ar árthaí
níos mó.
6. Feabhas a chur ar scileanna agus oideachas
Tá tuiscint soiléir ar acmhainn scileanna/cumais
ar leith na Réigiún riachtanach agus ba chóir go
ndéanfaí forbairt ar liosta de na scileanna atá
riachtanach le freastal ar réimse earnálacha/
gníomhaíochtaí ionchasacha sa todhchaí.  Ní
mór d’eagraíochtaí oideachais éagsúlú le freastal
ar na riachtanais seo sa todhchaí.  Tá roinnt
taighde déanta cheana féin ag Sainghrúpa ar
Riachtanais Scileanna an Todhchaí.
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Ba chóir go ndéanfaí tuilleadh forbartha ar
chomhoibriú idir na coláistí 3ú leibhéal sa
Réigiún le freagraí solúbtha a chinntiú don
riocht reatha agus úsáid éifeachtach as na
saoráidí agus na hacmhainní ar fad.
Ba chóir go n-oibreodh gníomhaireachtaí
le cuideachtaí agus HEIs le féachaint ar
shocrúcháin oibre do mhic léinn.
Mhol Tascfhórsa an Iarthair Láir, nuair ab
fhéidir é, gur chóir do dhaoine atá i mbun
a n-oideachas leanúint leis tamall eile agus
laghdú a dhéanamh ar an bhfráma ama le
bheith incháilithe do liúntas chun filleadh
ar an oideachas (3ú leibhéal) go dtí trí mhí,
agus gur chóir go méadófaí líon na n-ionad ar
chúrsaí FÁS agus VEC agus go soláthrófaí breis
acmhainní chuige sin.
Caithfidh Institiúidí Tríú Leibhéal i Réigiún
an Iarthair Láir díriú ar bhreis maoinithe
náisiúnta agus idirnáisiúnta a fháil do thaighde
agus forbairt go mbeidís ar aon chéim leis na
hinstitiúidí tríú leibhéal is rathúla ar fud na tíre.
7. Tabhairt faoin mhéadú ar dhífhostaíocht.
Tá gá le machnamh agus soláthar comhtháite a
thiomáint i ngach roinn iomchuí rialtais.
Mhol Tascfhórsa an Iarthair Láir go ndéanfaí
maoiniú a leithdháileadh ar Ranna iomchuí
& FÁS le daone a spreagadh le fanúint san
oideachas nó le filleadh ar an oideachas
(athoiliúint agus breisoiliúint) agus ar na
scéimeanna fiontraíochta pobail le fostaíocht
agus seirbhísí a sholáthar i bpobail áitiúla.  
Tugadh aghaidh ar seo, cuid éigin, trí Chlár
Lingchláir Ardoideachais an Rialtais. Is
tionscnamh é do dhaoine atá dífhostaithe le
cáilíochtaí a fháil agus cur lena scileanna le cur
ar a gcumas fostaíocht a fháil in earnálacha ina
bhfuil easpa scileanna aitheanta. Soláthraíonn
sé 6,000 ionad ardoideachais.
Cabhróidh na moltaí eile go léir m.sh. tacaíocht
d’fhionrtaíocht a spreagadh; a chinntiú go
dtacaíonn gníomhaireachtaí leis an Reígiún,
le haghaidh a thabhairt ar mhéadú na
dífhostaíochta.
8. Spreagadh agus tacaíocht a thabhairt
d’fiontraíocht, nuálaíocht agus timpeallacht
T&F
Tá polasaí an Rialtais dírithe ar thacú leis
an ‘nGeilleagar Cliste’. Leagann ‘Geilleagar
Cliste na hÉireann a Thógáil’ síos frámaíocht
le haghaidh a thabhairt ar dhúshláin reatha
na heacnamaíochta agus geilleagar a thógáil

Caithfidh Institiúidí Tríú Leibhéal i Réigiún an Iarthair Láir
díriú ar bhreis maoinithe náisiúnta agus idirnáisiúnta a fháil
do thaighde agus forbairt go mbeidís ar aon chéim leis na
hinstitiúidí tríú leibhéal is rathúla ar fud na tíre.
a nascann eilimintí rathúla gheilleagair
fhiontraíochta agus gheilleagair nuálaíochta nó
‘smaointe’, agus timpeallacht ardchaighdeáin
á cur chun cinn, feabhas á chur ar shlándáil
fuinnimh agus comhtháthú sóisialta a chur
chun cinn.  Ceann de phríomhghnéithe an
‘Gheilleagair Cliste’ is ea comhpháirt nuálaíochta
den gheilleagar a thógáil trí úsáid a bhaint
as caipiteal daonna (eolas, scileanna agus
cruthaitheacht dhaoine) agus a chumas agus a
éifeacht maidir le próisis, táirgí agus seirbhísí
luachmhara a chruthú as smaointe.
Maidir le nuálaíocht, ba chóir go nglacfaí
curchuige spriocdhírithe maidir le cumais
nuálaíochta chuideachta a thógáil, ag cur
na bhfoinsí níos leithne do nuálaíocht, na
custaiméirí ag deireadh, na cuideachtaí le táirgí/
seirbhísí comhlántacha, soláthróirí etc. san
áireamh.
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Caithfidh gach eilimint den bhonneagar fisiciúil
(páirceanna gnó, leathanbhanda etc.) agus
bonneagar bog (scileanna, éascaíocht rochtana
ar eolas margaíochta, tacaíochtaí gnó, éascú
ar líonrú chuideachtaí etc.) a bheith ann le
fiontraíocht agus nuálaíocht a spreagadh agus le
jabanna a chruthú sa Réigiún dá réir.
Tá roinnt tionscnamh bunaithe sa
Réigiún cheana féin m.sh. Tús Nua, grúpa
ilghníomhaireachta a thugann aghaidh go
sonrach ar na ceisteanna a bhaineann le dúnadh
agus laghdú méide chuideachtaí. Tá an grúpa tar
éis tacaíocht a sholáthar do dhaoine indibhidiúla
agus do chuideachtaí tríd a dtairseach gréasáin,
imeachtaí eolais, bróisiúr eolais chomhoibríoch,
agus cláir mar Chlár Fiontair a chur ar Bun
faoi threoir EI. Déanadh iarratas, a raibh rath
air, faoin gCiste Eorpach um Choigeartú don
Domhandú i Meitheamh 2009; tá an ciste seo
ag tacú le costais phacáiste féinoiriúnaithe de
threoir ghairme, oiliúint, fostaíocht, fiontraíocht
agus céimeanna oideachais d’oibrithe
iomarcacha ag monarcha DELL agus fiontair
choimhdeacha.  
Mhol tuarascáil Forfás go mba ghá do
chomhlachtaí agus gníomhaireachtaí rialtais atá
bunaithe sa Réigiún a mheas conas is féidir leo
féin dul i mbun nuálaíochta, feabhas a chur ar
fheidhmíocht, méadú ar éifeacht seirbhíse agus
costais a íoslaghdú.

Mhol Forfás freisin gurb é an bealach ab fhearr
le cuideachtaí a chumasú le rochtain a fháil ar
theicneolaíochtaí & taighde ó HEIs .i. cur chuige
réamhghníomhach agus oscailte a ghlacadh
maidir le hidirbheartaíocht IP etc.  Ba chóir go
ndéanfaí éascú ar chaidreamh idir HEIs agus
tionsclaíocht trí fheasacht a chur chun cinn
ar na tionscnaimh atá ann .i. clár Tionscadail
Taighde Tionscaltreoraithe EI, saintionscnaimh
oiliúna earnála Skillnets etc.
Tá forbairt ghníomhaireachtaí agus HEIs tar
éis a gcumas le hoibriú go comhoibríoch a léiriú
le comhaidhmeanna a bhaint amach m.sh. an
tionscnamh Túsnua – tioscnamh a sheol LIT,
agus a d’áirigh OL, FÁS, Fiontraíocht Éireann,
IDA, na Coistí Gairmoideachais, agus na Boird
Forbartha Cathrach agus Contae leis an aidhm
athoiliúint agus oideachas a chur orthu siúd
a chaill a jabanna trí shonraí cuimsitheacha a
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sholáthar maidir le deiseanna ar fud an Iarthair
Láir.  Ba chóir go dtógfaí ar an tionscnamh seo,
le cur chuige níos struchtúrtha a fhorbairt do
chaidreamh leanúnach réamhghníomhach leis
na húdaráis áitiúla agus na HEIs.
Mhol Tascfhórsa an Iarthair Láir go gcuirfí
maoiniú ó na bainc don earnáil SME ar fáil ar
théarmaí réasúnta tráchtála agus go loirgeofaí
maolú ar Chúnamh Réigiúnach le leibhéil
tacaíochta a cheadú do Pháirc Ghnó Raheen,
Páirc Náisiúnta Teicneolaíochta agus Limistéar
Neamhchustaim na Sionainne.
9. A chinntiú go dtugann gníomhaireachtaí
tosaíocht don Réigiún
Tá an titim is mó ar fhostaíocht le tacaíocht
ghníomhaireachta sa Réigiún le 10 mbliana
anuas.  Maidir le jabanna a chruthú, is gá
don Réigiún leanúint le cás a dhéamamh go
dtabharfadh na gníomhaireachtaí éagsúla
tosaíocht dó.
I Márta, 2010 sheola an IDA a Straitéis Horizon
2020. Leagann an doiciméad amach go sonrach
na ceantair ar a ndíreoidh an ghníomhaireacht
d’fhonn tarraingteach na hÉireann a uasmhéadú
d’infheistíocht ionchasach.  Spriocanna ar leith
don tréimhse 2010-2014 ar a n-áirítear 105,000
jab nua; 640 infheistíocht agus go mbeidh 50%
den infheistíocht suite i gceantair lasmuigh de
Bhaile Átha Cliath agus Corcaigh.
Is é fócas na straitéise seo go bhfuil an IDA ag
díriú ar infheistíocht nua a fháil, go háirithe ó
na hearnálacha seo a leanas: eolaíochtaí beatha;
cógaisíocht agus bithchógaisíocht; feistí leighis;
ICT; seirbhísí airgeadais; tionscal ábhair;
seirbhísí tomhaltóra agus gnó; tionscail éagsúla
agus innealtóireacht agus teicneolaícohtaí glan.  
Aithníodh formhór d’earnálacha aitheanta
an IDA mar earnálacha le hacmhainn fáis do
Réigiún an Iarhtair Láir.
I 2011, d’fhógair an IDA 79 infheistíocht nach
raibh ach trí cinn acu i Réigiún an Iarthair Láir.  
I 2012 d’fhógair an IDA 36 infheistíocht bhreise
ar fud na tíre ar bhain ceithre fhógra acu le
Cathair Luimnigh agus cruthaíodh 84 dá bharr.  
Tá dea-chomharthaí ann don Réigiún. I 2011,
thug an IDA 40 infheisteoir ionchasach iasachta
go Luimneach. Bhí Luimneach sa dara háid ar
Bhaile Átha Cliath maidir le líon na dturas gnó.

10. A bheith ar aonghuth le leas a bhaint as
cumhacht líonra aontaithe gnó
Tá gá anois níos mó ná mar a bhí riamh go
n-oibreodh gnólachtaí an Réigiúin le chéile ar
bhealach comhtháite, d’fhonn a chinntiú go
mbaintear an fhís gheilleagrach réigiúnach
amach.
Tá teist maith go dtí seo ar líonra gnó an Iarthair
Láir maidir le bheith d’aonghuth agus iad féin
a chur in iúl m.sh. nuair a baineadh eitiltí as
Aerfort na Sionainne.
Tá sé tábhachtach a chinntiú go mbíonn gnó
agus infheistíocht ionchasach nua sa Réigiún
suite go straitéiseach chun leasa an Réigiúin ar
fad.
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Athnuachan Uirbeach
• Lár Chathair Luimnigh a fhorbairt mar chrios
ilúsáide ag tacú le gníomhaíocht sóisialta agus
tráchtála.
• Cur chun cinn a dhéanamh ar athghiniúint na
gceantar atá imithe ó mhaith.
• Iompar maith poiblí a sholáthar le ról na
cathrach a dhaingniú.
Cuimsiú Sóisialta
• Feabhas a chur ar inrochtaineacht ar
fhostaíocht, oideachas, saoráidí sláinte agus
pobail.
Timpeallacht
• Íoslaghdú ar thionchar, nó é a sheachaint
nuair is gá, ar cheantair leochaileacha.
• Íoslaghdú a dhéanamh ar an tionchar ar an
tírdhreach tuaithe.
• Rochtain inbhuanaithe ar an tuath a chur
chun cinn.

5.4 > Straitéis Iompair
5.4.1 > Cuspóirí
Bhí tionchar ag na cuspóirí atá leagtha
síos in Alt 2.2 de na Treoirlínte um Pleanáil
Réigiúnach 2010-2022, agus ag na cuspóirí atá
sa pholasaí Taisteal níos Cliste ar fhorbairt na
Straitéise Iompair.   Tá beachtú déanta orthu
seo chuig sraith de chuspóirí faoi na téamaí
fáis gheilleagrach, spásfhorbairt chothrom,
athnuachan uirbeach, cuimsiú sóisialta,
timpeallacht agus iompar, mar seo a leanas:
Fás Geilleagrach
• Geilleagar láidir agus cothrom a choimeád.
• Naisc idirnáisiúnta agus suíomh iomaíoch.
• Bonneagar fisiciúil a sholáthar atá ag teastáil
le tacú le tionsclaíocht.
• Spásfhorbairt Chothrom
• Éascú a dhéanamh ar fhorfheidhmiú
Treoirlínte um Pleanáil Réigiúnach don
Iarthar Láir agus Croístraitéisí do gach údarás
áitiúil.
• Forbairt a dhéanamh ar Luimneach/Inis/
an tSionainn mar cheirtleán comhordaithe
uirbeach mar thiománaí láir an réigiúin.
• Príomhionaid seirbhíse a fhorbairt do gach
cuid imeallach den réigiún, ag nascadh le
Luimneach/Inis/an tSionainn.
• Comaitéireacht i gcarr a laghdú nuair is
féidir é.
• Uasleas a bhaint as an mbonneagar atá ann.

Iompar
• Lár Chathair Luimnigh a nascadh trí chóras
comhtháite iompair phoiblí agus trí chóras
bainistíochta tráchta.
• Córas iompair phoiblí ar chaighdeán ard a
chinntiú.
• Deiseanna iompair tuaithe a sholáthar do na
cúlchríocha le rochtain a fháil ar an gceantar
láir agus ar nóid gheilleagrach.
• An réigiún a nascadh le Gaillimh, Corcaigh
agus Port Láirge ag cruthú tairsí criticiúil le
hinfheistíocht a mhealladh.
• Infheistíocht a dhéanamh i mbonneagar
iompair.
• Spleáchas ar an gcarr a laghdú agus taisteal
níos cliste a mhéadú.

5.4.2 > Comhairliúchán
Bhí forbairt na straitéise iompair phoiblí don
Iarthar Láir múnlaithe ag na tuairimí a cuireadh
in iúl ag cruinnithe le baill tofa, córas feidhmithe
na gcomhairlí, cruinnithe le páirtithe leasmhara
agus réamhchomhairliúchán poiblí a tharla
i nDeireadh Fómhair 2009.   Ba í aidhm an
chomhairliúcháin iniúchadh a dhéanamh ar
thuiscintí agus ar dhearcadh na ndaoine áitiúla
maidir le ceisteanna reatha iompair i réigiún
an Iarthair Láir agus le cabhrú le fís a fhorbairt
don todhchaí.  Cuireadh ceithre ghrúpa fócais
le chéile i gcathair Luimnigh, Inis, An Caisleán
Nua agus An tAonach.
Ba é an comhaontú ginearálta a d’éirigh ó phlé
na ngrúpaí ná nach féidir brath ar iompar
poiblí, nó nach ann dó, i gceantair thuaithe.  
Mar sin féin, rinne rannpháirtithe plé ar
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dhophraiticiúlacht chórais iontaofa iompair
phoiblí rialta a fhorbairt – leis an gcostas ard, an
t-éileamh íseal, agus an t-achar leathan a bheadh
le clúdach – ach moladh go bhféadfadh seirbhís
iompair de chineál freagrach oibriú.
Ar na pointí a déanadh maidir le Fís 2030 do
réigiún an Iarthair Láir áirítear:
• Le fás a dhíriú ar an tSionainn agus
Luimneach bheadh bailte eile faoi
mhíbhuntáiste geilleagrach, cé gur aontaíodh
gur chóir go mbeadh forbairt dírithe ar an
tSionainn leis an Aerfort a chosaint agus
deiseanna níos fearr fostaíochta a chruthú.
• Tá gá le córas iompair atá níos comhtháite.  Ba
chóir go busanna ann go minic, iad iontaofa,
níos saoire agus teacht acu ar réimse leathan
daoine.  Ba chóir go dtabharfadh seirbhísí
iarnróid níos mó tacaíochta do cheantair
áitiúla, nasc a sholáthar ar Aerfort na
Sionainne agus a bheith níos saoire.
• Ceapadh go mbeadh ticéadú comhtháite
tábhachtach freisin. D’oibreodh áiseanna
páirceála agus taistil mar chuid de chlár
bainistíochta éifeachtach tráchta.
• Go foriomlán, theastaigh ó rannpháirtithe
go dtarlódh fás i mbailte ar fud an réigiúin
chomh maith le Luimneach, ag cur imní in
iúl maidir le laghdú ar cháilíocht na beatha
de bharr taistil chomaitéireachta níos faide
chomh maith le méadú ar bhrú tráchta i
Luimneach.
Bhí forbairt na straitéise iompair phoiblí don
Iarthar Láir múnlaithe ag na tuairimí a chuir na
grúpaí fócais in iúl agus na tuairimí a fuarthas
ar roinnt pháipéir theicniúil ag clúdach gach
ceann de na modhanna iompair a cuireadh faoi
bhráid na gceithre chomhairle.

5.4.3 > Staidéar Féidearthachta ar Iompar
Poiblí
Ag cur na straitéise ar an eolas tá Staidéar
Féidearthachta ar Iompar Poiblí (PTFS), atá
áirithe mar Aguisín A. Is ionchur tábhachtach
é an PTFS i bPlean Straitéiseach Ceantair
an Iarthair Láir agus í mar aidhm aistriú a
thabhairt i gcrích ó charr a úsáid go modhanna
níos inbhuanaithe, go hiompar poiblí ach go
háirithe, ina fhoirmeacha éagsúla. Díríonn sé go
láidir ar Lár na Cathrach le nascacht réigiúnach
agus inrochtaineacht mar phríomhchuspóirí.
Is samhail iompair ilmhodha do bonnbhliain
2009 é bunú an PTFS.  Tógadh an samhail
iompair le húsáid mar uirlis mheasúnaithe agus
cháis a gcaithfí an straitéis a thástáil dá réir.
Áirithe sa tsamhail tá tacar cuimsitheach sonraí
ar a n-áirítear:

• S
 onraí a bhailíodh ó os cionn 30,000
suirbhéirecht duine le duine leis an bpobal
taistil
• Sonraí a bhailíodh ar ghluaiseacht fheithiclí
lastais agus tráchtearraí
• Sonraí CSO – POWCAR, Daonáireamh 2006
• Spriocanna agus láithreacha daonra agus
fostaíochta
• Gréasáin iompartha sa todhchaí
Is í aidhm an PTFS riachtanais éagsúla iompair
na n-ionad daonra a réiteach trí fheabhas
a chur ar inrochtaineacht agus dá réir sin
cur le deiseanna laistigh den réigiún agus
feabhas a chur ar naisc níos faide amuigh. Tá
athbhreithniú déanta ar na roghanna iompair
atá ann agus is léir gur sciar beag de na turais
iomlána a dhéantar ar bhus, cóiste agus traen,
agus gurb é an carr an modh taistil is coitianta
sa réigiún.  
Féachadh ar roinnt slite le feabhas a chur ar an
scéal, ar a n-áirítear céimeanna bainistíochta
éilimh, uasghrádú ar sheirbhísí iarnróid,
níos mó busanna agus busanna níos fearr a
thabhairt isteach, ról taistil níos cliste Bhus
Gasta agus meascán dá bhfuil luaite.  Is
deacair iompar poiblí a sholáthar don cheantar
tuaithe agus bíonn sé costasach toisc an
daonra a bheith scaipthe.  Rogha amháin is ea
féachaint ar ról sheirbhísí tacsaí-bus, nasctha
leis an bpríomhchonair bus idiruirbeach agus
athmhúnlú a dhéanamh ar sheirbhís bus na
gcúlchríocha go seirbhís sainfhoirme “mol agus
spóca” ag nascadh leis na príomhnóid iompair
phoiblí.
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Beidh ról freisin ag Páirceáil agus Taisteal, go
háirithe do chathair Luimnigh, trí cheapadh
a dhéanamh ar thurais charranna ó na
cúchríocha tuaithe.  Ina theannta sin, is féidir le
tionscnaimh rogha níos cliste cur le ról maidir le
laghdú a dhéamah ar úsáid charr aontaistealaí
agus tacú le pobail níos sláintiúla.
Úsáideadh cás amháin d’fhás daonra, tar éis
féachaint ar roghanna éagsúla. Is macasamhail
atá sa chás fáis daonra sin de Threoirlínte um
Pleanáil Réigiúnach an Iarthair Láir, a cuireadh
ar an eolas le spriocanna daonra An Roinn
Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil. Meastar
go mbeidh fás timpeall le 500,000 i gceist do
na hocht mbliana atá romhainn.  Ailínithe leis
an gcás fáis déanadh tástáil ar roinnt cásanna
iompair, a bhfuil imlíne tugtha thíos orthu.
Cás 1 (Íosmhéid a Dhéanamh) ata bunaithe ar na
Treoirlínte um Pleanáil Réigiúnach agus daonra
agus fostaíocht a dhíriú ar Luimneach leis an
gcuid eile scaipthe ar fud an réigiúin gan aon
athrú ar an soláthar reatha iompair ach amháin
do roinnt céimeanna boga ar chostas íseal.  
Cás 2 (Déan Rud Éigin ar Chostas Íseal) a
úsáideann na spriocanna daonra céannna le Cás
1 a a áiríonn feabhas a chur ar chuid den iompar
poiblí.  
Cás 3 (Déan Rud Éigin ar Ardchostas) ar
achoimre é ar Chás 2 agus tuilleadh céimeanna
breise a ghlacadh. Úsáideann sé spriocanna
níos lú ach go bhfuil béim láidir ar dhíriú ar
sciar mhodha 55% de na modhanna seachas
carr; de réir an pholasaí Taisteal níos Cliste,
do réigiún na cathrach agus méadú ar sciar an
mhodha do na cúlchríocha. Sa chás seo, dá réir
sin, áirítear reímse leathan d’iompar poiblí agus
tionscnaimh eile, idir bhog agus chrua, ach gan
aon chéimeanna bainistíochta éilimh a bheith i
gceist.

I gCás 2, moltar feabhas ar an ngréasán bus
áitiúil i gcathair Luimnigh agus seirbhís a
fhreagraíonn d’éileamh sa cheantar tuaithe.  Leis
an athrú suntasach ar mhodh a bhaint amach a
bhfuil imlíne air i gCás 3, moltar réimse leathan
céimeeanna ar a n-áirítear mór-uasghrádú ar
iompar poiblí (idir bhonneagar agus seirbhísí),
tionscnaimh maidir le roghanna agus polasaithe
úsáide tallún níos fearr le forbairt scaipthe a
sheachaint agus infheistíocht a dhéanamh in
iompar poiblí tuaithe.   
Beidh sé deacair athrú suntasach a bhaint amach
i ndeighilt mhódhúil an réigiúin agus b’fhéidir
nach mbainfear amach é ach le hinfheistíocht
leanúnach thar thréimhse fada ailínithe le
straitéisí lonnaíochta agus fostaíochta. Mar
sin féin, sna ceantair uirbeacha, go háirithe
mórcheantar Luimnigh, bainfear amach na
spriocanna maidir le polasaí taistil níos cliste le
sprioc-infheistíocht leanúnach.  Éileoidh seo go
dtabharfar tosaíocht d’fhorbairt i gceantair ar
leith, ar chonairí iompair chomh maith le croílár
na Cathrach.
Tá an ról a bheadh ag an gcarr leictreach
fágtha ar lár ón straitéis seo cuid mhór toisc
easpa polasaí ar leith iompair a bheith ann
a bhaineann leis an módh áirithe taistil
fheithicleach seo.
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5.4.4 > Bonneagar Straitéiseach Bhóithre
Is ábhar don Údarás um Bóithre Náisiúnta
go príomha iad na riachtanais le measúnú,
tosaíocht agus cur chun cinn straitéise ar
bhonneagar na mbóithre. Mar sin féin, tá
tionchar ar acmhainn an réigiúin de bharr
easpa nascachta agus éiginnteacht maidir
le scéimeanna leis an réigiún a nascadh le
Tairseacha eile. Leis an laghdú a tharla le
déanaí ar chistiú an rialtais ní sholáthrófar
an infheistíocht atá riachtanach do mhórán
den uasghrádú atá molta ar bhóithre
náisiúnta laistigh den réigiún sa ghearr ná
sa mheántéarma. Idir an dá linn, ba chóir go
bhféachfaí céimeanna áitiúla a ghlacadh le
huasghrádú a dhéanamh a theascáin agus
fiú seachbhóithre áitiúla a chruthú d’fhonn
éascú a dhéanamh ar iomaíochtas geilleagrach
níos fearr sa réigiún agus feabhas a chur ar
shábháilteacht.  Is iad na bealaí tosaíochta
maidir leis seo ná an M17, M18 agus M20,
ar chuid de Chonair an Atlantaigh iad, ar
phríomhriachtanas bonneagair í.
Ina theannta sin, ba chóir go bhféachfaí ar
dheisiú ailínithe chothrománach agus ingearach

agus feabhas a chur ar dhromchla maidir leis na
bóithre Náisiúnta den Dara Grád seo a leanas
N52, N62, N67, N68, N69, N75, N24, agus N85
le feabhas a chur ar nascacht, inrochtaineacht
agus iomaíochas leis an spleáchas atá ar thurais i
gcarr sa réigiún.
Is eilimint riachtanach é gréasán straitéiseach
na mbóithre maidir le comhtháthú an réigiúin a
chinntiú, soláthar a dhéanamh do mhodhanna
taistil níos cliste, rochtain a sholáthar ar a
mhórshaoráidí agus ionaid uirbeacha a chosaint
ar ghníomhaíocht tráchta ar scála mór.
Tugtar mionsonraí ar an gcéad leathanach eile
ar mholtaí na mBóithre Náisiúnta don réigiún.
Tógfaidh tosaíocht sna scéimeanna bóthar seo
ceann de thosca airgeadais, comhshaoil agus
spásúlachta. Beidh na scéimeanna seo faoi réir
athbhreithnithe an Údaráis Náisiúnta Iompair,
Treoirlínte Meastóireachta ar Thionscadal na
Roinne Airgeadais agus tothaí na measúnachta
tionchair timpeallachta agus gnáthóige i
gcomhthéacs oibleagáidí reachtúla.

Moltaí maidir le Bóithre Náisiúnta
1.

M18/M17

Nasc Chonair an Atlantaigh le Tuaim trí Ghaillimh;

2.

M20

Nasc Chonair an Atlantaigh le Corcaigh agus an nascacht idir an (could
not make this out as it was not visable on original document) agus M/M21
(Seachbhealach Áth Dara)

3.

M21

Athbhreithniú a dhéanamh ar an bhfeabhas ar an gconair agus an nasc
leis an gCaisleán Nua, ag cur naisc N69 san áireamh (tagair do phointe 9
thíos)

4.

N24

Nasc idir thairseacha Phort Láirge agus Luimneach/an tSionainn

5.

N52

Nasc an Iarthair Láir ón réigiún chuig Lár na Tíre agus ar aghaidh i dtreo
Dhún Dealgan agus Bhéal Feirste

6.

N62

An Nasc ón M8 trí Dhurlas agus An Teampall Mór ag tabhairt rochtana
díreach don chuid eile den réigiún ar an M8

7.

N67

Uasghrádú ar Chonair an Atlantaigh le héascú a dhéanamh ar rochtain,
nascacht le Carrchaladh Chill Íomaí agus tacú le bealach turasóireachta
Chonair an Atlantigh

8.

N68

Uasghrádú ar an nasc idir Inis agus Cill Rois, ceann de nóid
gheilleagracha an Mhoil agus ag méadú freisin ar inrochtaineacht ó
iardheisceart an réigiúin

9.

N69

Éilíonn an príomhbhealach rochtana ar Phort na Sionainne/Fainge
uasghrádú iomlán agus go bhféachtar ar nascacht leis an M21 (tagair do
phointe 3 thuas)

10.

N75

Uasghrádú ar an nasc ó Dhurlas chuig an M8

11.

N85

Uasghrádú ar an mbealach díreach idir Mhol na hInise agus nód iompair
Inis Díomáin, ag feabhsú rochtana agus iomaíochais gheilleagrach do
ghnó ó iarthair an Chláir

12.

N65

Uasghrádú ar an mBóthar N65 Buiríos Uí Chéin chuig Port Omna

13.

N69

Uasghrádú ar bhóthar rochtana chuig Port na Fainge de réir chaighdeáin
mhótarbhealaigh
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5 > An Straitéis

5.4.4.1 > Bealaí Réigiúnacha agus Áitiúla
Baineann an dara sraith d’iompar mhórbhealaí
i Réigiún an Iarthair Láir le gréasán de bhóithre
réigiúnacha agus áitiúla a chruthaíonn nasic leis
an ngreásán bóithre náisiúnta.
Soláthraíonn siad seo nascacht riachtanach
ar chúlchríocha éagsúla na mbailte áitiúla, na
sráidbhailte agus na pobail tuaithe. Tá róls
straitéiseach ag bóithre tuaithe agus is cuid
suntasach den ghréasán iompair iad, ag soláthar
rochtana agus nascachta.  Tá aire ag teastáil ó
mhórán de na bóithre seo atá ann agus beidh
gá le roinnt tógála nua agus seachbhóithre ar
bhailte a thógáil le hiomaíochas agus ionaid
bheaga uirbeacha a chosaint agus a chothabháil.  
Is féidir go gcuirfí cuid de na naisc agus na
seachbhóithre seo ar aghaidh trí mhaoiniú ón
earnáil phríobháideach.
Caithfear machnamh a dhéanamh ar an gcostas
a bhaineann le cothabháil agus le hathdhealbhú
bhonneagar na mbóithre mar a bhfuil bóithre
nua náisiúnta tógtha agus íosghrádú déanta
ar sheanbhóithre náisiúnta ainmnithe. Tá
tábhacht ar leith ag baint leis seo nuair a bhíonn
na seachbhealaí seo i gceantair uirbeacha agus
mórán tráchta orthu. Áirítear anseo roinnt
bóithre athrangaithe laistigh de Chuarbhótahr
Theas Luimnigh agus Seachbhóthar na hInise,
mar a bhfuil níos mó tráchta ná mar atá ar chuid
de na bealaí náisiúnta sa réigiún.

Déanfaidh forbairt agus uasghrádú ar
Bhóithre Náisiúnta/den Dara Grád agus
Réigiúnacha spreagadh agus éascú ar fhorbairt
Turasóireachta agus Forbartha Geilleagrach ar
fud Réigiún an Iarthair Láir.
Is cuid suntasach de straitéis iompair réigiúnach
iad gréasáin na mbóithre réigiúnacha agus
áitiúla maidir le cabhrú le hiomaíochas,
nascacht, inrochtaineacht agus feabhas a chur ar
iompar poiblí.
Ceann de na scéimeanna is tábhachtaí acu seo
is ea Bóthar Dáileacháin Thuaidh Luimnigh,
ar an taobh thuaidh de Chathair Luimnigh.
Chuirfeadh an scéim seo, a thrasnaíonn
dlínse trí údarás áitiúil, ar chumas an réigiúin
nascadh agus rochtain a fháil ar imeall thuaidh
na cathrach agus Lár na Cathrach a chosaint.
Cumasaíonn sé níos mó rochtana freisin ar
an gceantar athghiniúna, agus cuireann sé
feabhas ar rochtain ar Ollscoil Luimnigh agus na
criosanna tionsclaíochta a bhaineann léi.
Tógfaidh tosaíocht sna scéimeanna bóthar seo
ceann de thosca airgeadais, comhshaoil agus
spásúlachta. Beidh na scéimeanna seo faoi réir
athbhreithnithe an Údaráis Náisiúnta Iompair,
Treoirlínte Meastóireachta ar Thionscadal na
Roinne Airgeadais agus tothaí na measúnachta
tionchair timpeallachta agus gnáthóige i
gcomhthéacs oibleagáidí reachtúla.
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Moltaí maidir le Bóithre nach Bóithre Náisiúnta iad
1.

Bóthar Dáileacháin Luimnigh Thuaidh ó thuaidh ó Chathair Luimnigh ag oscailt rochtana
ar na ceantair athghiniúna, ag nascadh an N7 agus an M18 le tuilleadh cosanta a dhéanamh
ar Lár na Cathrach, le feabhas a chur ar rochtain ar Ollscoil Luimnigh agus ar an gcrios
tionsclaíochta eolasbhunaithe a bhaineann léi

2.

Soláthar bhóthar faoisimh lasmuigh Dhurlas ag tabairt naisc níos oiriúnaí agus díreach ar
mhótarbhealach an M8

3.

Uasghrádú a sholáthar ar an nascbhóthar R50 idir Durlas agus Cathair Luimnigh

4.

Nasc a sholáthar idir an M7 agus an N62 i Ros Cré (Seachbhóthar Ros Cré)

5.

Uasghrádú ar nasc an R352 idir Inis agus An Scairbh/Cill Dalua d’fhonn rochtain a sholáthar
ar an Tairseach/Mol

6.

Uasghrádú ar an R515 (Mainistir na Féile go dtí Baile Thiobraid Árann, tríd An Rath)

7.

Nascbhóthar an N518 idir Cill Mocheallóg agus bealach Luimnigh/Chorcaí

8.

Nasc an R494 agus an droichead nua idir bhealach Chill Dalua/Baile an Átha-Luimneach le
héascú a dhéanamh ar rochtain ar an Tairseach ó iarthuairceart an Réigiúin. Áireofar sa
bhforbairt seo freisin seachbhealach a sholáthar do Chill Dalua/Baile an Átha agus b’fhéidir
nasc leis an M7

9.

Uasghrádú ar Bhóthar Childers ina n-áireofaí soláthar saoráidí d’iompar inbhuanaithe, ar a
n-áirítear uasghrádú ar thosaíocht do bhusanna, rothaíocht agus acomhail

10.

Ar na bealaí turasóireachta a úsáidtear go mór in Iarthar agus Lár an Chláir áirítear an
R460, R463, R474, R478, R479, R480, R485 agus R487

11.

Nascbhóithre ar Inbhear na Sionainne le héascú a dhéanamh ar fhostaíocht, turasóireacht
agus rochtain

12.

Tá bóithre straitéiseacha réigiúnacha aitheanta ag na hÚdaráis Áitiúla sna Pleananna
Forbartha

13.

Bóithre a bhaineann le nasc le ceantair aitheanta athghiniúna

14.

Nascbhóthar faoisimh laistigh a sholáthar ar an taobh thoir theas de Dhurlas, ag nascadh an
N62 agus an N75 le faoiseamh a sholáthar ar bhrú tráchta i lár an Bhaile

15.

Uasghrádú ar an mBóthar R438 idir Buiríos Uí Chéin agus Baile Átha Luain

16.

Uasghrádú ar an nascbhóthar R498 idir Durlas agus An tAonach agus ag nascadh le
Seachbhealch M7 an Aonaigh  

17.

Nasc a sholáthar idir an N52 agus an R445 (soir ón Aonach)

5.5 > Forbairt Tíreolaíoch ar Bhonn
Cothrom
Agus an straitéis MWASP á ullmhú glacadh
le roinnt bunphrionsabail a thagann le
foilseacháin náisiúnta agus réigiúnach a
bhaineann le tionchar sóisialta agus forbairt ar
bhonn cothrom. Ba iad na prionsabail a bhain le
forbairt tíreolaíoch ar bhonn cothrom a bhaint
amach ná:
• I gceantair atá faoi thionchar uirbeach go
soláthrófaí agus go n-éascófaí rochtain ar
sheirbhísí agus saoráidí níos inbhuanaithe a
bhaineann le ceantar uirbeach na linne seo.

• S
 raith de bhailte níos mó a fhorbairt sa réigiún
le bheith ina n-ionaid níos láidre d’fhorbairt
cónaithe, tráchtála agus tionsclaíochta.
• Feabhas a chur ar shlite beatha na mbailte
beaga, na sráidbhailte agus na gceantar
tuaithe mar ionaid tráchtála agus cónaithe
agus sráidbhailte agus ceantair tuaithe a
chosaint agus a chothabháil.
• A chinntiú go mbíonn forbairt inbhuanaithe,
neodrach don timpeallacht nó níos fearr
chomh fada agus is féidir é.
• Forbairt agus cothabháil ar phobail bheoga,
rathúla sa Chathair, i gceantair uirbeacha agus
tuaithe an réigiúin.
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5.5.1 > Tionchar ar an Timpeallacht
Ceadóidh feabhas ar lonnaíochtaí agus
bonneagar d’fhorbairt inbhuanaithe, do
chosaint na timpeallachta agus dá réir do
laghdú ar leibhéil truaillithe. Ba chóir a
thabhairt faoi deara gurb é ceann de na
heilimintí is tábhachtaí de MWASP ná go
bhfuil prionsabail na hinbhuanaitheachta agus
cosaint na timpeallachta lárnach ann. Tá na
céimeanna maolaithe a moladh sa Mheasúnacht
Straitéiseach Timpeallachta a déanadh don
tionscadal comhtháite go hiomlán sa MWASP.
Shocraigh an Mheasúnacht Straitéiseach
Timpeallachta (SEA) go raibh tionchar dearfach
den chuid is mó ag rogha straitéis MWASP ar
an timpeallacht ghlactha, le forfheidhmiú na
gcéimeanna oiriúnacha maolaithe agus cláir
mhonatóireachta leanúnach.
Tá forbairt MWASP tar éis riachtanais
na pleanála náisiúnta agus reachtaíocht
chomhshaoil agus treoracha Eorpacha maidir
leis an timpeallacht a chur san áireamh. Beidh
dea-thionchar ag na gníomhaíochtaí iompair
phoiblí ar spleáchas ar an gcarr príobháideach
a laghdú, ag baint dá réir de bhrú tráchta, den
ghá le taisteal, ag soláthar rogha agus ag laghdú
dlúis na n-astaíochtaí.

Ba chóir a thabhairt faoi deara maidir le
tionscadail áirithe a bheadh ann de bharr
fhorfheidhmithe MWASP go mbeidh
Measúnacht Tionchair Timpeallachta ag teastáil
dóibh ag teacht le riachtanais na reachtaíochta
iomchuí pleanála agus forbartha.

5.5.2 > Tionchar ar Chomhionannas
Tá mórán de na gníomhaíochtaí neodrach
ó thaobh inscne de.  Cumasaíonn soláthar
áiseanna ar ardchaighdeán níos mó
rannpháirtíochta ag cách sa bhfórsa oibre. Beidh
na gníomhaíochtaí tiompair chun leasa na mban
toisc iad a bheith ag brath níos mó ar iompar
poiblí. Beidh méadú agus feabhsú rochtana chun
leasa na mban toisc gur dóichí baint a bheith acu
le haire a thabhairt do sheandaoine, do dhaoine
atá faoi mhíchumas agus do leanaí a mbeadh
gá acu le seirbhísí leighis agus le rochtain ar
oideachas.

5.5.3 > Tionchar ar Bhochtanas
Beidh dea-thionchar ag feabhas ar dheiseanna
fostaíochta ar bhochtanas agus tiocfaidh réimse
níos leithne deiseanna fostaíochta as seo do
dhaoine ar theacht isteach íseal. Beidh deathionchar ag soláthar tithíochta inacmhainne
agus rochtain feabhsaithe ar shaoráidí áineasa,
oideachais agus sóisialta ar thionchair an
bhochtanais a scaoileadh.

5.5.4 > Tionchar ar Fhorbairt na Tuaithe
Beidh dea-thionchar ag Forbairt Tíreolaíoch ar
Bhonn Cothrom ar fhorbairt na tuaithe de réir
mar is féidir leasa na forbartha geilleagrach a
leithdháileadh níos cothroime, go háirithe má
leanann an croílár ag neartú. Tacóidh feabhas
ar cháilíocht uisce le forbairt na tuaithe toisc go
gcuirfidh soláthar uisce glan chuig muintir na
tuaithe feabhas ar a gcaighdeán maireachtála
agus beidh na ceantair seo níos tarraingtí chun
cónaithe dá réir.
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5.6 > Cáilíocht na Beatha

5.6.3 > Tionchar ar Bhochtanas

Tá dlúthghaol idir cháilíocht na beatha agus
folláine, agus chun críche na straitéise seo
glactar leis gur ag tagairt do staid sóisialta,
eacnamaíoch agus fisiciúil an duine aonair
agus na sochaí atáthar. Faoi láthair níl aon
mhodheolaíocht aontaithe ann le tionchair na
forbartha ar Cháilíocht na Beatha a mheas.
D’úsáid an CSO ina “Caighdeán na Beatha
Réigiúnach in Éirinn” 2008 athruithe ar seachtó
dó athraitheach faoi na hocht táscaire de
thithíocht, daonra, stíl mhaireachtála, iompar
& taisteal, cúram sláinte, oideachas, geilleagar
agus timpeallacht le hathruithe ar Cháilíocht
na Beatha a léiriú. Tá roinnt de na ceisteanna
leathana sa Phlean mar sin ar déanadh measúnú
orthu de réir mholtaí na straitéise.

Beidh dea-thionchar ag méadú ar dheiseanna
foghlama ar feadh an tsaoil ar bhochtanas.  Go
sonrach, is as cúrsaí oiliúna agus printíseachta a
bhíonn nasctha le riachtanais an gheilleagair sa
todhchaí agus méadú ar an leibhéal litearthachta
d’aosaigh a chruthófar níos mó acmhainne
infhostaitheachta do dhaoine ar theacht
isteach íseal. Méadóidh soláthar tacaíochta do
theaghlaigh deiseanna le dul i mbun deiseanna
eacnamaíochta agus méadú ar theacht isteach
dá réir.

5.6.1 > Tionchar ar an Timpeallacht
Beidh dea-thionchar ar an timpeallacht ag
éirí as forbairt níos láraithe agus méadú ar
úsáid mhodhanna taistil níos cliste. Déanadh
mionmheasúnú ar an tionchar a fhéadfadh a
bheith ar an timpeallacht ghlactha chun críche
na Measúnachta Straitéiseach Timpeallachta
(SEA). Shocraigh an Mheasúnacht Straitéiseach
Timpeallachta (SEA) go raibh tionchar dearfach
den chuid is mó ag rogha straitéis MWASP ar
an timpeallacht ghlactha, le forfheidhmiú na
gcéimeanna oiriúnacha maolaithe agus cláir
mhonatóireachta leanúnach.

5.6.2 > Tionchar ar Chomhionannas
Tabharfaidh réimse níos leithne de roghanna
fostaíochta níos mó deiseanna do mhná, go
háirithe san earnáil turasóireachta toisc go
bhfreastlaíonn sí ar shocruithe oibre a bhíonn
neamhthipiciúil.

5.6.4 > Tionchar ar Fhorbairt na Tuaithe
Caithfidh an tIarthar Láir, le daonra tuaithe
c. 54%, atá os cionn an mheáin náisiúnta de
40%, croílár láidir a fhorbairt don réigiún, a
éascóidh fás na gcúlchríocha agus a mbeidh
dea-thionchar aige ar fhorbairt na tuaithe.
Cuirfidh pobail bheoga, ghníomhacha
feabhas ar shaoráidí agus tiocfaidh feabhas
ar cháilíocht na beatha faoin tuath dá réir.
Cabhróid caomhnú na timpeallachta nádúrtha
le hacmhainn tionscal na turasóireachta a
mheádú i gceantair áitiúla agus foinse breise
teacht isteach a sholáthar do phobal na tuaithe
dá réir. Cabhróidh an feabhas ar cháilíocht uisce
abhann le hacmhainn ghníomhaíochtaí áineasa
bunaithe ar uisce a mhéadú. Beidh promhadh
ina phróiseas leanúnach le taifid á gcoimeád
ag gníomhaireachtaí forfheidhmithe ar
ghníomhaíochtaí forfheidhmithe lena chinntiú
go mbíonn na torthaí cearta ag ghníomhaíochtaí
agus nach mbíonn drochthionchair acu nach
raibh súil leo.

82 /// MWASP

P l e a n S t r a i t é i s e a c h C e a n ta i r a n I a r t h a i r L á i r / / / S t r a i t é i s P h l e a n á l a , Ú s á i d e Ta l ú n a g u s I o m pa i r

6 > Forfheidhmiú
6.1
6.2
6.3
6.4

Spriocanna leathanach 84
Plean Iompair leathanach 87
Moltaí ar Rialú Forbartha leathanach 90
Ról na nÚdarás Réigiúnach agus Áitiúil leathanach 91

Caithfear an straitéis
forfheidhmithe a eagrú ar
bhealach struchtúrtha a éileoidh
cur chuige comhoirdaithe ag
leibhéal réigiúnach.

Le tacaíocht ó chéimeanna
eile mar roghanna níos
cliste, siúl, rothaíocht – gach
ceann acu ag fáil tacaíochta
ó bhonneagar nua agus
tionscnaimh bhainistíochta
éilimh – tugann seirbhísí bus
agus cóiste d’ardchaighdeán
bealach chun tosaigh.
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Caithfidh athghiniúint na
Cathrach, le háireamh a
dhéanamh ar réimse poiblí
an láir, tosaíocht a bheith
aige le ceadú dó feidhmiú mar
thiománaí geilleagrach an
réigiúin
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6 > Forfheidhmiú
Tosófar ar an bplean a chur i bhfeidhm
láithreach agus é dírithe ar phróifíl agus ar
thacaíocht a thabhairt don réigiún go dtí 2030
nó go dtí go sroicheann an daonra 500,000.
The.  Tá forfheidhmiú an phlean tosaithe cheana
féin le haitheantas an MWASP sna RPGs agus i
bPleananna Forbartha an réigiúin. Cabhróidh
iarrachtaí an rialtais le cónascadh a dhéanamh
ar an dá údarás sa réigiún le cuid de mholtaí
agus de chuspóirí an Phlean a bhaint amach.
Ní deireadh ann féin é forbairt an phlean
straitéiseach ach an chéad chéim le luachbhisiú
a bhaint amach ar mhórán slite. Ach d’fhonn
an leas atá leagtha síos sa Phlean a bhaint
amach, caithfear an Plean a chur i bhfeidhm le
fuinneamh agus le brí.

Caithfear bainsitiú, cistiú, monatóireacht
agus céimniú a dhéanamh ar an bPlean lena
spriocanna a bhaint amach d’fhonn an réigiún
a neartú agus a acmhainn maidir leis an bhfís a
bhaint amach a neartú.  
Éileoidh forfheidhmiú na straitéise
iarracht leanúnach le tosaíocht a thabhairt
d’infheistíocht i mbonneagar sóisialta agus
fisiciúil agus úsáid talún a bhainistiú ar
bhealach comhordaithe. Ba chóir go dtacódh
tosaíocht na hinfheistíochta le tionscnaimh
iompair phoiblí agus a gcomhtháthú leis an
straitéis lonnaíochta.  Caithfidh athghiniúint
na Cathrach, a áireoidh fearann poiblí an láir,
tosaíocht a bheith aige le ceadú dó feidhmiú mar
thiománaí geilleagrach don réigiún.
Éileoidh seo áireamh pholasaithe ábhartha
i bPleananna Forbartha na nÚdarás Áitiúil
sa réigiún. Éileoidh comhdhlúthú forbairt
chéimnithe agus rialaithe ar thalamh criosaithe
agus seirbhísithe. Ba chóir go dtabharfaí
tosaíocht do na tionscnaimh iompair phoiblí
atá ann agus atá beartaithe agus d’fhorbairt
láithreán athfhorbraíochta. Éileoidh seo
bainistíocht chomhordaithe ar fhorbairt in
áiteanna eile.
Daonra
Tá na spriocanna daonra a mholtar sa Straitéis
táscach. Pé spriocanna daonra a bhaintear
amach, tá sé tábhachtach go dtarlaíonn fás
ar shlí a thacaíonn le, agus a bhaineann leas
as, infheistíocht i mbonneagar, ag teacht le
prionsabail RPGs an Iarthair Láir. Mar sin tá
sé riachtanach go ndéanfaí monatóireacht ar
an bhfaisnéis daonáirimh faoi mar atá leagtha
amach in Alt 6. Tiocfaidh na spriocanna daonra
chun cinn agus déanfar uasdhátú orthu trí
phróiseas athbhreithnithe an MWRPG.

Caithfidh athghiniúint na Cathrach, le háireamh a dhéanamh
ar réimse poiblí an láir, tosaíocht a bheith aige le ceadú
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feidhmiú mar thiománaí geilleagrach an réigiúin
6.1 > Spriocanna
6.1.1 > Toimhdí fostaíochta
Déanadh spriocmhéadú ar jabanna i Réigiún
an Iarthair Láir go dtí 2030 a réamh-mheas
bunaithe orthu seo a leanas:
1. Fás réamh-mheasta ar an daonra
Leag an Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais
Áitiúil (DoECLG) síos spriocanna daonra don
Réigiún ar glacadh leo sna Treoirlínte um
Pleanáil Réigiúnach42. Is é an sprioc daonra
réigiúnach do 2022 ná 462,000, ar mhéadú os
cionn 100,000 duine é ar Dhaonáireamh 2006.
Ag úsáid spriocanna an DoECLG agus ag réamhmheas chun cinn, is é a bheadh sa sprioc do 2030
ná c. 500,000.
Ba chóir a thabhairt faoi deara go bhfuil réamhmheastacháin daonra an DoECLG i bhfad níos
airde ná na cinn a bhí réamh-mheasta ag an
CSO i 2009.
2. Rátaí Rannpháirtíochta Réamh-mheasta an
Fhórsa Oibre (LFPR)
Déanann an CSO an LFPR a ríomh mar seo a
leanas: an fórsa oibre (.i. na daoine atá ag obair,
ag lorg a gcéad jab rialta agus atá dífhostaithe)
mar chéatadán den daonra iomlán den aois 15
bliana agus os a chionn. Is é réamh-mheas an
CSO43 go mbeidh roinnt tionchair dearfacha
cohóirt .i. níos mó ban sa bhfórsa oibre agus
méadú beag ar fhir 45 bliana d’aois agus os a
chionn, mar sin féin, ní bheidh an tionchar
dearfach cohóirt mór go leor le cúiteamh a
dhéanamh ar thionchar an daonra atá ag dul in
aois ar an LFPR.
Ag úsáid meastachán daonra agus fórsa oibre
an CSO is dealraitheach go dtiocfaidh laghdú
timpeall 2.5% pointe ar ráta rannpháirtíochta
an fhórsa oibre idir 2011 agus 2021.  Cuireadh
laghdú níos lú i bhfeidhm don Réigiún.
3. Rátaí dífhostaíochta réamh-mheasta
I 2009, rinne an Institiúid Taighde
Eacnamaíochta agus Sóisialta (ESRI) rátaí
dífhostaíochta a mheas bunaithe ar dhá chás
éagsúil téarnaimh d’Éirinn44.  Bunaíodh an dara
cás, agus an ceann ba cháiréisí, ar théarnamh
a tharlú i 2012 le meatacháin go mbeadh 6.8%
dífhostaithe i 2015 agus 6.9% i 2020.
Níl uasdhátú déanta ag an ESRI ar a réamhmheastacháin 2009 do 2015 ná do 2020, mar
sin féin déantar réamh-mheas sa tráchtaireacht
gheilleagrach ráithiúil do gheimhreadh 2011/
earrach 2012 ar ráta dífhostaíochta náisiúnta
de 13.7% i 2013.  Thabharfadh seo le fios nach

mbeadh na bun-réamh-mheastacháin de 6.8%
dífhostaithe faoi 2015 insroichte.
Tá an Roinn Airgeadais ag súil le méadú
measartha ar fhostaíocht i 2012, leis an luas
fruilithe ag éirí níos tapúla go ceann cúpla
bliain de réir mar a neartaíonn gníomhaícht
gheilleagrach agus mar a leathnaíonn sí.
Feictear go gcruthófar glanfhostaíocht timpeall
100,000 thar an tréimhse 2012-15. Measann an
Roinn go bhfanfaidh an ráta dífhostaíochta ard
go ceann cúpla bliain agus go mbeidh sé ag 10%
mar mheán i 201545.
Tá an ráta dífhostaíochta san Iarthar Láir, a
bhí ag 16.8% i 2011, níos airde go leanúnach ná
an meán máisiúnta le blianta beaga anuas. Le
cúig bliana anuas bhí an ráta dífhostaíochta
san Iarthar Láir 1.5% pointe mar mheán faoi
bhun an mheáin náisiúnta. I 2011, ba é an ráta
dífhostaíochta sa Réigiún ná 2% pointe níos
ísle ná an meán náisiúnta. Mar sin, meastar go
dtógfaidh sé níos faide ar ráta dífhostaíochta an
Iarthair Láir teacht chuici féin ná réigiúin eile in
Éirinn m.sh. Baile Átha Cliath.
Faoi 2015, meastar gur laghdaigh an ráta
dífhostaíochta do Réigiún an Iarthair Láir
timpeall 13% agus faoi 2020 d’fhéadfadh sé
laghdú níosmó go dtí timpeall 10%. Faoi 2030,
is é an ráta dífhostaíochta réamh-mheasta ná
timpeall 8%, nó timpeall leath an ráta reatha.
Ba chóir a ttabhairt faoi deara go mbeidh
tionchar láidir ar líon na ndaoine atá
ag obair sa Réigiún ag na tosca a luadh
roimhe seo sa tuarascáil m.sh. cumas na
ngníomhaireachtaí agus na n-údarás áitiúil
fiontraíocht agus infheistíocht a mhealladh
chun an Réigiúin; scileanna agus oideachas
an phobail; an geilleagar náisiúnta etc.  Ina
theannta sin, tá deacrachtaí móra ag baint
le treochtaí fostaíochta a mheas ag am
éiginnteachta geilleagrach go náisiúnta agus go
hidirnáisiúnta46.  

42  Foinse: Údarás Réigiúnach an Iarthair Láir, Treoirlínte um
Pleanáil Réigiúnach 2010 – 2022, Meitheamh 2010
43  Foinse: CSO, Réamh-mheastacháin Daonra agus
Rannpháirtíochta an Fhórsa Oibre  2011 – 2041 (MOF1)
44  Foinse: ESRI. Na Bealaí chun Téarnaimh, Cásanna
Téarnaimh d’Éirinn, Bealtaine 2009
45  Foinse: An Roinn Airgeadais, Geilleagar na hÉireann i
bPeirspíocht, Meitheamh 2011
46 TABHAIR FAOI DEARA Ba chóir a thabhairt faoi deara
go bhfuil gach toimhde a úsáideadh do na meastacháin
fostaíochta bunaithe ar na sonraí a bhí ar fáil ag am scríofa
m.sh. réamh-mheastacháin daonra agus fostaíochta agus
níl siad ag brath ar bhreithmheas suibiachtúil bunaithe ar
thoimhdí arbh fhéidir gan iad a bheith bailí. Níor chóir go
bhféachfaí ar na meastacháin fostaíochta atá sa tuarascáil seo
mar réamh-mheastachán deifnídeach.
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6.1.2 > Fás réamh-mheasta ar fhostaíocht
Bunaithe ar na toimhdí thuas agus ag obair de
réir bhonnlíne ‘daoine ag obair’ Phríomh-Stádas
Eacnamaíochta (PES) an CSO de 152,30047
i Réigiún an Iarthair Láir i 2011, meastar go
bhféadfadh líon na ndaoine dífhostaithe méadú
go dtí timpeall:
• 21,700 idir 2011 agus 2015;
• 16,000 idir 2015 agus 2020; agus
• 22,300 idir 2020 agus 2030.

6.1.3 > Seiceáil ar Bhrí Réadúlachta
D’fhonn seiceáil réadúlachta a dhéanamh ar na
figiúirí dífhostaíochta atá ag teacht as céatadáin
na spriocanna daonra, déanadh seiceáil ar bhrí
réadúlachta. Le seiceáil ar bhrí réadúlachta a
dhéanamh ar réamh-mhestacháin fhostaíochta
an todhchaí, caithfear féachtaint ar threochtaí

fostaíochta san am atá caite.  Idir 2001 agus
2008 tháinig méadú timpeall 13,000 ar líon
iomlán na ndaone ag obair, is ionann sin agus
1,900 jab mar mheán in aghaidh na bliana.
Mar sin, bheadh sé an-uaillmhianach go
gcruthódh Réigiún an Iarthair Láir an méid
jabanna bheadh ag teastáil go mbeadh ráta
dífhostaíochta 13% ann faoi 2015, faoi chás
daonra an DoECLG.
Sa ghearrthréimhse (2011-2015) tá an chuma
air go mbeadh na réamh-mheastacháin
fhostaíochta bunaithe ar réamh-mheastacháin
an CSO MOF148 don Réigiún, níos éasca le baint
amach ná na meastacháin bunaithe ar chás
daonra an DoECLG.
Beidh toilteanas rialtais áitiúil, na húdaráis
áitiúla iomchuí, na gníomhaireachtaí forbartha,

Tábla 6.1: Méadú measta ar an líon dífhostaithe i Réigiún an Iarthair Láir (2010-2030)
DoEHLG

Daonra Iomlán den
Iomlán
Aois 15+

Fórsa Oibre
Iomlán

Iomlán
ag Obair

Dífhostaithe

Rannpháirtíocht
sa bhFórsa Oibre

Ráta
Dífhostaíochta

2006

361,028

286,646

178,800

169,200

9,600

58.9%

5.4%

2008

373,700

294,800

180,600

167,500

13,100

61.3%

7.3%

2011

379,327

298,681

183,100

152,300

30,800

61.3%

16.8%

2015

418,530

332,170

200,021

174,018

26,003

60.2%

13.0%

2020

451,936

358,696

211,130

190,017

21,113

58.9%

10.0%

2030

502,538

402,018

231,300

212,796

18,504

57.5%

8.0%

39,203

33,489

16,921

21,718

MÉADÚ/LAGHDÚ
2011 – 2015
2015 – 2020

33,406

26,526

11,109

15,998

2020 – 2030

50,602

43,322

20,170

22,779

Total

123,211

103,337

48,200

60,496

29,973

35,672

9,269

24,680

CSO MOF1
CSO MOF1

Ba chóir a thabhairt faoi deara go bhfuil difríocht suntasach idir
réamh-mheastacháin daonra an DoEHLG agus an CSO go dtí
2030. Mar thoradh ar sin tá difríocht suntasach sna réamhmheastacháin fhostaíochta (ag úsáid na rátaí céanna LFPR agus
dífhostaíochta)

Tábla 6.2: Meánfhás Fostaíochta Bliantúil, Fíor & Measta
Meánmhéadú Bliantúil

DoECLG

2001 – 2008 (fíor)

CSO MOF1
1,900

2011 – 2015 (measta)

5,430

1,698

2010 – 2030 (measta)

1,199

1,299

Foinse: PwC bainte amach bunaithe ar mheastacháin daonra an
DoECLG, rátaí LFP an CSO & réamh-mheastacháin daonra an
ERSI agus an Roinn Airgeadais

Foinse: PwC Bainte amach bunaithe ar mheastacháin daonra an DoECLG agus an CSO

47  Foinse: DCSO, Suirbhéireacht Ráithiúil Náisiúnta ar
Theaghlaigh, Ceathrú 3, 20114, 20114, 2009 (Príomh-Stádas
Eacnamaíochta) Nollaig 2011
48  Foinse: CSO  MO –  gan aon ghlan imirce agus F1 –
torthúlacht iomlán le fanacht ag leibhéal 2006 level de 1.9 do
shaolré na réamh-mheastachán
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na húdaráis um ardoideachas etc, oibriú ar
bhealach comhtháite, le tacaíocht riachtanach á
sholáthar ag an Rialtas, riachtanach má táthar
leis na spriocanna dúshlánacha daonra agus na
réamh-mheastacháin fhostaíochta do 2030, ar
thug an Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais
imlíne orthu, a bhaint amach.

6.2 > Plean Iompair
Mar chuid d’fhorbairt an MWASP, agus na
riachtanais iompair ach og háirithe, tógadh
modh iompair a fhreagraíonn d’éileamh ag
úsáid bhogearraí VISUM. Is í an bhonnbhliain
ná 2009.  Déanann an múnla idirdhealú idir
mhodhanna mórbhealaigh agus iompar poiblí,
le carrana, Feithiclí Earraí Éadroma agus
Feithiclí Earraí Troma i gceist le mótarbhealí
agus busanna agus traenacha i gceist le
hiompar poiblí. Ag teacht le moltaí WebTAG49
cruthaíodh múnlaí éagsúla do na tréimhsí AM,
IP (idirbhuaic) agus PM.  
Tá an múnla bunaithe ar shonraí ó fhoinsí
éagsúla, ar a n-áirítear sonraí nua breathnaithe
ag clúdach na dturas mórarbhealaí agus
iompair phoiblí. Cuireadh sonraí breathnaithe
in éineacht le sonraí saintéiseacha ag ceadú do
na maitrísí a bheith saibhir, agus ag ceadú dá
réir do réamh-mheastachán láidir ar éileamh.
Déanadh na gréasáin a fhorbairt go n-áireofaí
cuair ghluaiseachta luais, carrchlóis, agus
maoilliú acomhail le costais réadúla iompair
a sholáthar. Lean tógáil mhaitríse agus códú
gréasáin an treoir is déanaí, ar a n-áirítear
maitrís turais de leagan amach TarraingtheTáirgeachta le cur sa mhúnlú éilimh. Déanadh
coigeartú agus dearbhú ar na múnlaí ag teacht

leis an treoir i WebTag Roinne Iompair an RA
agus Lámhleabhar Dearaidh an NRA do Bhóithre
agus do Dhroichid.
Soláthraíonn an múnla bonn láidir le réamhmheas a dhéanamh ar thionchair staidéir an
MWASP agus na cáis atá beartaithe, go háitithe
maidir le láithriú daonra agus riachtanais
iompair.
Maidir le dearadh scéimeanna ar leith sa
todhchaí, agus a gCás Gnó Mórscéime
tacaíochta, b’fhéidir go gcaithfear tuilleadh
mionchoigeartuithe a dhéanamh ar an múnla.
Tá seo coitianta don chineál seo múnlaí iompair
straitéiseach. Ba chóir go mbeadh léirthuiscint
ar luach an mhúnla agus go mbainfí tuilleadh
úsáide as le tacú le hathruithe ar thionscadail
úsáide talún agus iompair de réir mar a thagann
siad chun cinn d’fhorbairt agus do mheasúnú na
hearnála poiblí agus príobháideach.

6.2.1 > Forfheidhmiú na Straitéise Iompair
Déanadh forfheidhmiú eilimintí iompair
na straitéise a chéimniú de réir sriantachta
buiséide agus an t-amlíne d’fheidhmiú
céimneach an Phlean.
Toisc a thábhachtaí atá na céimeanna iompair
le tacú le gluaiseacht an gheilleagair, i dtéarmaí
dhaoine agus earraí, ba chóir go bhféachfadh
na húdaráis agus Roinn Iompair an rialtais ar
oifig iompair réigiúnach ilmhodha a bhunú le
húdarás dearadh agus feidhmiú céimneach a
dhéanamh ar na céimeanna iompair atá molta.

6.2.1.1 > Pacáistí de Chásanna
Íosmhéid a Dhéanamh

Déan Rud Éigin ar Chostas Íseal

Déan Rud Éigin ar Ardchostas (An Rogha Chás)

Úsáideann Cás 1 na réamhmheastacháin daonra ó na
Treoirlínte Pleanála Réigiúnacha
(RPGs) 2010-2022, bunaithe ar
spriocanna DoECLG. Glacatar leis
sa chás seo nach dtarlaíonn aon
athrú ar an ngréasán iompartha
atá ann agus gurb iad céimeanna
boga amháin a tharlaíonn.

Úsáideann Cás 2 na réamh-mheastacháin
daonra céanna le Cás 1 thuas, ach áirítear
feabhas ar an ngréasán iompartha poiblí
chomh maith leis an mbonneagar go léir sna
Pleananna Forbartha Contae agus na bóithre
nua atá beartaithe ag an Údarás um Bóithre
Náisiúnta.

Úsáideann Cás 3 na réamh-mheastacháin daonra
céanna le Cás 1 agus Cás 2 thuas, ach gur déanadh
é a fhorbairt leis an gcuspóir sciar níos mó den chóir
iompair a bheith ar bhealaí seachas an carr. Tá réimse
céimeanna iompair phoiblí, taistil níos cliste, úsáide
talún agus pleanála iompair aitheanta leis an gcuspóir
sciar níos mó den chóir iompair a bhaint amach
d’iompar poiblí agus rogha a sholáthar ar an gcarr a
úsáid.

49  Tagrann WebTAG do trhreoir ilmhódhach gréasán
bhunaithe Roinn Iompair an RA ar mheasúnú tionscadal
agus tograí iompair
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Cuirtear an clár atá beartaithe le hionchur a
iompar do Chás 2 i láthair i dTábla 7.1. Léiríonn
seo na hionchuir éagsúla, ord mhéid na gcostas
caipitil agus na hamscálaí is dóichí ina gcuirfear
i bhfeidhm iad, de réir spricfhigiúirí daonra ar
tugadh imlíne orthu roimhe seo.
Sa chás seo athraítear busbhealaí agus cuirtear
feabhas ar mhinicíocht, agus tugtar trí bhealach
BTR/QBC isteach freisin.  Méadaítear acmhainn
Pháirceála agus Taistil. Tá sainmhúnlú déanta
orthu seo go léir.  Arís, áirítear roinnt Roghanna
Cliste, agus iad le feiceáil le méadú 20% ar
phátrúnacht fhoriomlán PT, frithchothromaithe
ag laghdú comhionann ar thurais i gcarranna.  
Ní féidir múnlú a dhéanamh ar roinnt ionchur
a bhíonn pleanáilte ar iompar poiblí, mar
athchóiriú stáisiúin, SVD, RTPI agus cuid de na
suíomhanna atá beartaithe do Pháirceáil agus
Taisteal.
Tá sé réamh-mheasta sa mhúnla go dtiocfaidh
méadú beagnach 8% ar sciar an mhodha iompair
phoiblí.  I gcomparáid leis an gcás  Íosmhéid a
Dhéanamh, is méadú 43% é seo ar phatrúnacht
iompair phoiblí.

Tá an tionchar ar mhórbhealaí agus líons
ciliméadar taistil phaisnéara ar iompar poiblí
agus an méid ama a bhaineann leis níos
feiceálaí. Laghdaíonn líon na gciliméadar
mórbhealaí agus uaireanta na bhfeithiclí 3.5%
(i gcomparáid le Íosmhéid a Dhéanamh).  Tá
méadú níos mó ná dúbailt agus beagnach trí
n-uaire ar chiliméadair phaisnéara ar iompar
poiblí i gcomparáid le bonn 2009. Tagan ardú
beagán níos lú ar am iomlán taistil, rud a
léiríonn go bhfuil turais iompair phoiblí beagán
níos tapúla.
Cuirtear an clár atá beartaithe le hionchur a
iompar do Chás 3 i láthair i dTábla 7.1.  Is é atá i
gCás 3 ná na hionchuir sin lostáilte faoi Chás 2
agus cinn sa bhreis liostáilte faoi Chás 3.
Áiritear sa chás ardchostais seo tuilleadh
feabhais ar sheirbhís bus, ar mhinicíocht agus ar
thosaíocht.  Tugtar roinnt geataí bus isteach. Tá
sainmhúnlú déanta orthu seo go léir. Tuilleadh
Roghanna níos Cliste agus mar thoradh orthu
méadaíonn sciar iompair phoiblí beagnach
9%, trí mhéadú ar thurais iompair phoiblí i
gcomparáid leis an gcás Íosmhéid a Dhéanamh
de 65%.

Tábla 6.3: 2020 Íosmhéid a Dhéanamh agus Cás 2 Rud Éigin a Dhéanamh Turais Laethúla
agus Sciar den Chóir Iompair
2020 DM
Turais
Sciar

HWY

PT

2020 DS2

HWY

PT

267,189

15,217

Trips

261,742

21,827

0.946

0.054

Share

0.923

0.077

Tábla 6.4: Comparáid ar Chiliméadair Laethúla (12 uair) agus Uaireanta (2009 agus 2020)
Mórbhealach
VehKm
VehHr
PT
PassKm
PassHr

2009BASE

2020DM

2020DS2

543,659

731,106

707,288

8234

10370

10029

2009BASE

2020DM

2020DS2

44,268

56,742

124,106

740

887

1858

Tábla 6.5: 2020 Íosmhéid a Dhéanamh agus Cás 2 Rud Éigin a Dhéanamh Turais Laethúla
agus Sciar den Chóir Iompair
Féach le do thoil
ar ‘Ghiorrúchán
na dTéarmaí’ ar
leathanach ii le
míniú a fháil ar
acrainmneacha.

2030 DM

HWY

PT

2030 DS3

HWY

PT

Turais

306,927

17,573

Turais

261,742

21,827

Sciar

94.60%

5.40%

Sciar

0.923

0.077
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Tábla 6.6: Comparáid ar Chiliméadair Laethúla (12 uair) agus Uaireanta (2009 agus 2030)
Mórbhealach
VehKm

2009BASE

2020DM

2020DS2

543,659

731,106

707,288

8234

10370

10029

2009BASE

2020DM

2020DS2

44,268

56,742

124,106

740

887

1858

VehHr
PT
PassKm
PassHr

In ainneoin méadú cuíosach beag ar líon
na dturas iompair phoiblí, tagann méadú
substaintiúil ar mhéid na gciliméadar paisnéara
i gcomparáid le hÍosmhéid a Dhéanamh: méadú
237%. Ní laghdódh ciliméadair na gcarr ach 2.5%,
arís ag teacht le tosaíocht leanúnach an chairr
mar mhodh taistil i gceantar an staidéir.
Méadaíonn infheistíocht de €169.7M sciar
iompair phoiblí den mhargadh ó 5.6% i 2009
go dtí 7.7% i 2020, ag teacht le méadú faoi thrí
ar chiliméadair phaisnéara i gcomparáid le
bonnbhliain 2009.   Méadaíonn infheistíocht de
€322.6M faoi 2030 sciar iompair phoiblí go dtí
8.9%, agus méadaíonn sé ciliméadair phaisnéara
faoi ceathair. Ní hionadh seo toisc go bhfuil
sciar bhonnbhliain mhódhúil na gcarranna
chomh hard (94%).  Tá scoar iompair phoiblí i
Luimneach níos mó (13% sa bhonnbhliain agus
16% i gCás 3 Rud Éigin a Dhéanamh 2030) ach
níl níos mó éifeachta leis na polasaithe.

6.2.2 > Tátail na gCás Iompair
Tá roinnt loigí ag baint leis na seirbhísí iompair
phoiblí reatha maidir le haghaidh a thabhirt
ar riachtanas iompair, go háirithe in áiteanna
tuaithe an réigiúin toisc a scaipte atá na
lonnaíochtaí agus na láithreacha fostaíochta.  
Tá na seirbhísí bus agus cóiste bunaithe ach tá
mealltacht teoranta ag baint leo ar chúiseanna
éagsúla agus roghnú iarnróid an-bhocht mar
sciar de na turais iomlána.  
Le haghaidh a thabhairt ar chuspóirí polasaí, is
gá d’iompar poiblí ról i bhfad níos mó a bheith
aige.  Féachadh ar fhoirmeacha nua le seirbhísí
a sholáthar ar a n-áirítear iarnród éadrom (róchostasach) agus Bus Gasta do chroíchonairí
go cathair Luimnigh agus a bheadh nasctha
le háiseanna Páirceála agus Taistil do lucht na
gcarranna ón gceantar tuaithe máguaird.
Bhí réamhpháipéir theicniúla a cuireadh ar
fáil do Ghrúpa Stiúrtha agus Grúpa Oibre

an tionscadail conclúideach maidir le socrú
nach raibh Iarnród Éadrom mar rogha do
Chathair Luimnigh agus an Iarthar Láir mar
rogha inmharthana. Socraíodh trí thástálacha
mhúnla gur féidir freastal maith a dhéanamh
ar an gcathair le córas busbhunaithe ag leibhéil
éagsúla, ar a n-áirítear Córas Bus Gasta a chur i
bhfeidhm ag freastal ar chonairí áirithe.
Tá feabhsú áirithe iarnróid mar Pháirceáil
agus Taisteal agus stáisiúin nua indéanta cé
go bhfuil acmhainn teoranta ann agus leibhéal
na seirbhíse cuíosach íseal.  D’fhéadfaí feabhas
a chur a shocruithe idirmhalartaithe ar fud
na háite le seirbhísí nua tacsaí-bhunaithe á
bhforbairt ag nascadh le croíchonairí bus/
cóiste.  Mar sin féin, ní dócha gur ar bhonn
tráchtála a sholáthrófaí a leithéid de sheirbhísí
tacsaí-bhunaithe ach is féidir go mbeadh páirt
níos inmharthana ó thaobh airgeadais acu sa
chóras iompair le hiompar tuaithe á chur chun
cinn beagán le ról níos comhtháite a bheith aige
san ordlathas iompair. Ba chóir go bhféachfaí
ar líon beag tionscadal píolótach, b’fhéidir
ceann nó dhó i gContaetha Luimnigh, an Chláir
agus Tiobraid Árann Thuaidh, le comhairle na
n-údarás poiblí agus oibreoirí iompair tuaithe.
Beidh gá acu, áfach, le comhtháthú le cur chuige
athcheartaithe maidir le hoibríochtaí gréasáin
bhus tuaithe agus naisc sheirbhíse ar aghaidh.
Is féidir le tionsnaimh rogha níos cliste ról a
bheith acu maidir le tacú le roghanna iompair
inbhuanaithe nuair is féidir le cinntí maidir le
húsáid talún tionchar criticiúil a bheith acu ar
phatrúin taistil.  Léiríonn anailís ar na roghanna
taistil níos cliste, a bhfuil uimlíne uirthi i Staid
2 de Chomh-thairiscint Taistil níos Cliste
Chomhairlí Cathrach agus Contae Luimnigh,
na hathruithe substaintiúla a fhéadfaí a bhaint
amach má dhéantar tréaniarracht, go háirithe
nuair a dhírítear ar eagraíochtaí oideachais de
gach grád agus ar cheantair atá díothach ón
taobh sóisialta de.

Féach le do thoil
ar ‘Ghiorrúchán
na dTéarmaí’ ar
leathanach ii le
míniú a fháil ar
acrainmneacha.
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níos cliste, siúl, rothaíocht – gach ceann acu
ag fáil tacaíochta ó bhonneagar nua agus
tionscnaimh bhainistíochta éilimh – tugann
seirbhísí bus agus cóiste d’ardchaighdeán
bealach chun tosaigh.  

Tá buntáistí móra le fás a comhdhíriú
d’inmharthanacht seirbhísí iompair phoiblí, go
háirithe má thugtar céimeanna bainistíochta
éileamh mar rialú docht ar pháirceáil isteach.  Tá
naisc laistigh le cheantar chathair Luimnigh/an
tSionainn/Inis riachtanach chuige seo má táthar
le spleáchas ar an gcarr a laghdú.  Moltar go
ndéantar athchóiriú ar an ngreásán bus laistigh
de chathair Luimnigh le seirbhísí a shimpliú,
feabhas a chur ar éifeacht agus iontaofacht
agus aghaidh níos éifeachtaí a thabhairt
ar mhéadú ar éileamh, cé go gcabhródh
céimeanna tosaíochta mhórbhealaigh go
mór leis seo.  Tuigtear gur chríochnaigh an
tÚdarás Náisiúnta Iompair athbhreithniú ar
an ngréasán bus i 2011 agus go bhfuiltear ag
dul ar aghaidh lena mholtaí a chur i bhfeidhm
(tagairt). D’fhéadfaí roghanna Bus Gasta ar a
n-áirítear mórlána bus a thabhairt isteach (faoi
réir deimhnithe ar phátrúntacht ionchais), mar
bhonn le gréasán seirbhísí athcheartaithe ag
tairiscint rogha d’ardchaighdeán ar charranna
a úsáid. D’fhéadfaí comhdhlúthú a dhéanamh
ar shierbhísí ar fud an réigiúin i gcroíchoinairí
le naisc áitiúla iompair phoiblí le freastal ar
riachtanais na bpobal tuaithe.
Moltar réimse feabhsúchán féideartha.  Leis
na patrúin lonnaíochta agus úsáide talún a
fheictear sna trí chás ar féachadh orthu, is léir go
mbeidh gá le hidirghabháil ar scála an-mhór má
tá an mhianaidhm maidir le leibhéal íseal úsáide
carr le baint amach.  
Tá tábhacht ar leith le ról iompair phoiblí
bus-bhunaithe do gach cás, agus má tá go leor
daoine le haistriú ón gcarr go dtí bus caithfidh
dreasachtaí imleora a bheith ann chuige.   
Le tacaíocht ó chéimeanna eile mar roghanna

Mar sin féin, gníomhóidh forbairt scaipthe
leanúnach in aghaidh iarrachtaí le hiompar
éifeachtach, inbhuanaithe a thabhairt
isteach.  Dá réir sin, baineann Cás 1 athrú
áirithe amach i gcomparáid leis an dtaisteal
reatha; baineann Cás 2 móiminteam athraithe
amach ar chostas timpeall €166.2 milliún,
agus baineann Cás 3 amach trí n-uaire úsáide
PT ar chostas €339.2 milliún. Le cónascadh
leis na céatadáin arda a shiúlaíonn agus an
beagán a bhíonn ag rothaíocht (fágtha ar lár ó
thorthaí an mhúnlaithe) tá acmhainn ann trí
chlár leanúnach infheistíochta rollach an sciar
mhodha neamhchairr de 55% a bhaint amach i
gcuid de na hionaid uirbeacha is mó.

6.3 > Moltaí maidir le Rialú Forbartha
D’fhonn an straitéis lonnaíochta a thabhairt i
gcrích beidh gá le pleananna forbartha reachtúla
ina mbíonn sainchuspóirí polasaí a cheadódh
de rialú na dtograí forbartha. Chuige seo, ba
chóir go n-aithneofaí réimsí a chomhaontaíonn
leis an straitéis lonnaíochta agus na straitéisí
fostaíochta agus go dtabharfaí tosaíocht chun
forbartha dóibh. Ba chóir seo a dhéanamh i

sainaithint na gcéimeanna criosaithe agus
forbartha talún in éineacht le bonneagar a
sholáthar.  Ba chóir go spreagfaí dlús níos airde
laistigh d’abhantracha na gconairí iompair
phoiblí agus na nód iompair ach go háirithe.
Beidh gá le rialú a dhéanamh ar pháirceáil
charranna sholáthar faoi mar a bheidh le
haithint suíomhanna do Pháirceáil agus Taisteal.
Go ginearálta, tá raidhse talún criosaithe ann
chun críche forbartha. Éileoidh seo athchóiriú
nó athchriosú i bpleananna réigiúnacha ina
dhiaidh seo agus ar chroístraitéisí i bpleananna
forbartha agus leanúnachas idir iad seo agus na
RPGs.
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Arís, beidh ról tábhachtach ag ord tosaíochta
soláthar seirbhísí. Tá sé tábhachtach go
dtiocfadh cur chuige comhordaithe maidir le
forbairt chun cinn sa Mhórcheantar Uirbeach.
B’fhéidir gur túisce a bhainfear seo amach
faoi athbhreithniú ar rialachas áitiúil. Mar
sin féin, tá sé riachtanach go gceartófaí an
éagothroime a bhain le rátaí fáis le déanaí idir
an Chathair agus na Bruachbhailte. Ba chóir
go ndéanfaí na polasaithe atá i gComhstraitéis
Tithíochta Luimnigh agus an Chláir agus sa
Straitéis Miondíola do Réigiún an Iarthair
Láir a dhaingniú i soláthar tithíochta agus i
ndeiseanna fostaíochta. Ba chóir go mbeadh na
gráigeanna forbartha, a aithnítear sa Straitéis,
faoi réir mhionchleachtadh máistirphleanála.
Ba chóir go n-aithneodh a leithéid de pheananna
acmhainn le freastal ar bhreis tithíochta agus
deiseanna fostaíochta. Ba chóir go gcurthódh
bealaí d’iompar poiblí, siúl agus rothaíocht an
fhrámaíocht spásúlachta d’úsáid talún agus
d’fhorbairt.
Ní sholáthraíonn an MWASP caighdeáin
Sainbhainistíochta Forbartha.  Tá go leor
trerach chuige seo á sholáthar ag an NSS, RPGs
agus na treoracha náisiúnta pleanála. Mar
sin féin, is é polasaí an MWASP go leagfadh
Pleananna Forbartha amach go soiléir ina
gcroístraitéisí conas a cuireadh treoirlínte
náisiúnta i bhfeidhm. Nuair is féidir é, ba chóir
go n-ullmhófaí máistirphleananna nó pleananna
áitiúla a thrasnaíonn teorainneacha riaracháin.

6.4 > Ról na nÚdarás Réigiúnach &
Áitiúil
6.4.1 > Forfheidhmiú MWASP
Caithfear an straitéis forfheidhmithe a eagrú
ar bhealach struchtúrtha a éileoidh cur chuige

comhoirdaithe ag leibhéal réigiúnach. Is údarás
áitiúil nó comhlachtaí leathstáit a sholáthróidh
formhór an fhorfheidhmithe.
Ba chóir gurb é struchtúr forfheidhmithe na
RPGs .i. Grúpaí Stiúrtha agus Fo-Ghrúpaí a
bheadh i gceist sa choiste forfheidhmithe agus é
comhordaithe ag Údarás Réigiúnach an MheánIarthair. Ba chóir go dtionólfaí cruinnithe ar a
laghad trí uaire in aghaidh na bliana. Moltar go
dtagann an coiste Stiúrtha le chéile i mí Meán
Fómhair le buiséid a aithint agus próiseáil a
dhéanamh ar iarratais ar idirghabháil bhliantúil
airgidis rialtais le tacú leis an straitéis. Go
luath i mí Feabhra, go ndéanfaí deimhniú ar
leithdháileadh buiséide agus ar na tionscadail
atá le soláthar sa bhliain atá le teacht agus i
ndeireadh na Bealtaine rianú a dhéanamh ar
dhul chun cinn bliantúil infheistíochta agus plé
a dhéanamh ar dhul chun cinn straitéisí ailínithe
agus conas is gá an MWASP a chur i bhfeidhm,
a athbhreithniú nó a athrú le cur in oiriúint do
thimpeallacht a bhíonn ag athrú.

6.4.2 > Monatóireacht MWASP
Cuid lárnach de MWASP is ea frámaíocht a
sholáthar le tomhas agus monatóireacht a
dhéanamh ar dhul chun cinn an réigiúin. Is
féidir monatóireacht a dhéanamh ar roinnt
slite agus ag leibhéil éagsúla. Mar sin féin, sara
dtosaíonn an mhonatóireacht is gá tuiscint a
bheith ann ar na cuspóirí, na spriocanna agus na
táscairí a úsáidfear le tagarmharcáil a dhéanamh
ar dhul chun cinn.
Tá sainchuspóirí staidéir ardleibhéil leagtha
síos in Alt 2.2, cuspóirí straitéiseacha in Alt
Error! Reference source not found. agus imlíne
ar chuspóirí straitéise iompair in Alt Error!
Reference source not found..

92 /// MWASP

6 > Forfheidhmiú

P l e a n S t r a i t é i s e a c h C e a n ta i r a n I a r t h a i r L á i r / / / S t r a i t é i s P h l e a n á l a , Ú s á i d e Ta l ú n a g u s I o m pa i r

I spriocanna ionchur agus aschur iad na
spriocanna. Ceann de na spriocanna aschur
is tábhachtaí ná glacadh agus ionchorprú
MWASP trí phleananna agus buiséid na
n-údarás bunaithe go próisis reachtúla. Is féidir
é sin a dhéanamh ar mhórán slite ach is í an
éirim atá leis go mbeadh tionchar ag cuspóirí,
polasaithe, spriocanna agus scéimeanna an
diociméid ar mhachnamh phleanna, chláir agus
Ghníomhaireachtaí an réigiúin sa todhchaí.
Éilíonn monatóireacht aithint ar spriocanna
intomhaiste aschur. Is ón Daonáireamh atá an
t-eolas atá ar fáil go héasca. Is féidir rochtain
éasca a fháil ar shonraí ar dhaonra, fostaíocht
agus iompar ó ham go chéile le linn saolré na
Straitéise. Is féidir dul chun cinn ar fhás daonra
i láithreacha ar leith a aithint. Is féidir measúnú
a dhéanamh ar amanna taistil do chomaitéirí
agus ar an módh taistil a úsáideadh. Is féidir
rianú a dhéanamh ar láithreacha tithe, oifigí
agus áitribh mhiondíola. Ar an slí seo, is féidir
forbairt na straitéise lonnaíochta a thomhas.

Mar sin, is gá athscrúdú a dhéanamh ar na
toimhdí tosaigh sa straitéis ag tógáil ceann
d’fhás daonra agus láthair na forbartha agus iad
ailínithe le polasaithe, cuspóirí agus nuashonrú
daonra an RPG.
Ba chóir go n-áireofaí ar phríomhtháscairí
eile, ach gan iad teoranta dóibh, na cinn sin ar
tugadh imlíne orthu in RPGs an Iarthair Láir
2010-2022 (leathanach 106).
Ba chóir go ndéanfaí athbhreithniú ar na
spriocanna straitéise nuair a bhíonn foinsí
aitheanta ar fáil. Tabharfaidh a leithéid
de phróisis le fios ar cheart dul i mbun na
spriocanna arda nó ísle a bhaint amach agus na
céimeanna a bhaineann leis na spriocanna sin a
bhaint amach.

Tábla 6.7: Táscairí Fheidhmíochta Straitéise le húsáid agus measúnú á dhéanamh ar fhorfheidhmiú Straitéise
Cuspóirí Straitéiseacha

Táscaire

Foinse

Spriocanna Daonra

Athrú Daonra (fíor agus %) de réir láthair agus aoischohórt

CSO

Comhtháthú Straitéiseach Úsáide Talún

Cóimheas Jabanna le Fórsa Oibre

CSO / POWCAR

Comhtháthú Úsáide Talún

Láthair choibhneasta jabanna / daonra / soláthróirí oideachais

CSO / POWCAR

Comhtháthú Úsáide Talún & Iompar Poiblí

Gaireacht Tithe Cónaithe / Gnóthais le Stopanna Iompair Phoiblí

Logeolaire & GIS

Inbhuanaitheacht Lonnaíochta

Measúnú Cáilíochtúil & Cainníochtúil Lonnaíochta

Scrúduithe Sláinte

Forfheidhmiú na dtreoirlínte náisiúnta

Dlús an Daonra & Méid Líon Tí

CSO

De réir doiciméad beartais Taistil níos Cliste agus tuarascáil PTFS.

CSO

Comparadóirí Taistil & Iompair

Suirbhéanna

Bonneagar Iompar

Km de Phríomhbhóithre Náisiúnta agus Bóithre Náisiúnta den Dara Grád
agus bóithre réigiúnacha nua a togadh.

Suirbhéanna

Gníomhaíocht Chalafoirt

Méadú ar láimhseáil tonnáiste iompórtála agus easpórtála.
Méadú ar ghníomhaíocht tráchtála agus áineasa san imbhear

Suirbhéanna

Suribhéanna ar Chonair Iompair Phoiblí
agus Patrúnacht

Líon na ndaoine ag taisteal, líon na seirbhísí, amanna taistil i gcarr, etc.

Suirbhéanna

Aerfort na Sionainne

Líon na bpaisnéirí agus tonnáiste tráchtála (impórtáil agus easpórtáil)
ag Aerfort na Sionainne

Suirbhéanna

Infheistíocht Taistil – Athbhreithniú ar Luach
ar Airgead

Méadú ar phatrúnacht, Km den bhealach curtha i bhfeidhm etc.

Suirbhéanna

Spriocanna Taistil níos Cliste
(Spriocanna an Iarthair Láir)
Suirbhéanna Mhonatóireachta ar
Úsáideoirí Bóithre

Foinse: Foireann Tionscadail
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6.4.3 > Athbhreithniú MWASP
Toisc fráma ama na Straitéise, déanfar athbhreithnuithe
rialta le bearna ar a laghad sé bliana eatarthu. B’fhéidir
go ndéanfar athbhreithniú ar an bolean freisin i
bhfianaise aon nuashonruith staitisticiúla nó polasaí
a éileodh athchuairt a dhéanamh ar an moltaí. Tá
eilimintí spásúlachta na Straitéise agus na meicníochtaí
a úsáidfear chun í a chur i bhfeidhm an-chosúil leo sin a
aithníodh sna Treoirlínte um Pleanáin Réigiúnach 2010

agus 2022. Moltar mar sin go ndéantar athbhreithniú
agus cur chun cinn ar fhorfheidhmiú na Straitéise agus
na dTreoirlínte ag an am gcéanna. Ba chóir go ndéanfadh
Údarás Réigiúnach an Mheán-Iarthair bainistiú ar an
bpróiseas seo agus ba chóir go mbeadh struchtúr na
Foirne Monatóireachta cosúil leis sin d’Athbhreithniú
an RPG agus na Foirne Monatóireachta le hionadaithe
breise ón Roinn Iompair agus b’fhéidir go n-áireofaí
Saineolaí Iompair ó thionscal, mar chomhairleoir.

Tábla 6.8: Céimeanna Maolaithe na Measúnachta Straitéiseach Timpeallachta
Uimh.
Mhaolaithe

Cur Síos ar Mhaolú

MI-1

Tá acmhainn I bhforbairt aon tionscadal tionchar a bheith aige ar shuíomh shainithe Eorpach faoi réir
Mheasúnaithe na Treorach maidir le Gháthóga faoi mar a éilítear faoi Airteagal 6, ailt 3 agus 4 den Treoir
maidir le Gnáthóga (92/43/EEC).  Is féidir go mbeadh gnáthóga nó speicis luachmhara i gcomharsanacht
na gceantar ina ndéantar forbairt ar cheart do éiceolaí cáilithe measúnú iomlán a dhéanamh orthu
sara ndéantar aon fhorbairt. Ba chóir go soláthrófaí crios maolánach iomchuí ag gnáthóga nó speicis
luachmahra lena chinntiú nach mbíonn tionchar suntasach orthu.

T-BFF-01

MI-2

Beidh ar fhorbairt aon togra ag láthair go bhféadfadh tionchar a bheith aige ar an nascacht éiceolaíoch
idir shuíomhanna sainithe Eorpach, a chinntiú go ndéantar measúnú iomlán éiceolaíoch lena chinntiú
nach dtarlaíonn aon tionchar suntasach.

T-BFF-02

MI-3

Beidh ar fhorbairt aon togra ag láthair go bhféadfadh tionchar a bheith aige ar an ghnáthóga luachmahra
éiceolaíocha (sainithe agus neamhshainithe) a chinntiú go ndéantar measúnú iomlán éiceolaíoch,
le sainchéimeanna maolaithe tionscadail atá ag teastáil lena chinntiú nach dtarlaíonn aon tionchar
suntasach. Ba chóir go ndéanfaí áireamh i suirbhéireachtaí éiceolaíocha aithint speicis ionracha nuair a
aithnítear a leithéid, agus ba chóir go nglacfaí le Pleananna Gníomhaíochta maidir le Speicis Ionracha.

T-BFF-03

MI-4

Ba chóir go dtógfaí ceann i roghnú suíomh do shaoráid P&R ar an taobh theas den chathair de pHHA
Thurlach an Loch Mór in aice le Timpeallán An Loch Mór. Níor chóir go mbeadh aon oibreacha draenála i
gcomharsanacht an Turlaigh. Tharla díghrádú áirithe ar an Turlach seo cheana féin (leibhéal íseal usice)
de bharr draenála.  Ba chóir go ndéanfaí deimhin de go mbíonn aon doirteadh a thiocfadh ón saoráid a
bhíonn beartaithe glan go leor nach gcuirfeadh sé isteach ar iomláine an pNHA.

T-BFF-01
T-BFF-02
T-BFF-03

MI-5

Roghnófar suíomh d’Ionad Bhulc-Athlastála na hInise ag láthair oiriúnach d’fhonn a chinntiú nach
mbíonn aon tionchar ar ghlacadóirí leochaileacha.  Ba chóir go gcuirfí riachtanais an EIA agus na
Treorach maidir le Gnáthóga san áireamh i bhforbairt na saoráide seo atá beartaithe

T-BFF-01
T-BFF-02
T-BFF-03

MI-6

Tá sé riachtanach go bhfanann an Clár Iompair Tuaithe (ROT) ann le freastal ar cheantair tuaithe.  Ina
theannta sin ba chóir go bhféachfaí ar sheirbhísí “Iompar a Fhreagraíonn d’Éileamh” as sholáthar ó
cheantair iargúlta tuaithe a dhéanfadh nasc leis an ngréasán bus.

T-PHH-01

MI-7

Le linn na céime tógála d’aon oibreacha caipitiúla, ba chóir go gcuirfí céimeanna iomchuí sláinte agus
sábháilteachta i bhfeidhm faoi mar a éilíonn an reachtaíocht ábhartha.

T-PHH-02,
T-PHH-03

MI-8

Beidh gá le rotharbhealaí agus siúláin nua le freastal ar na ceantair ina bhfuil an díothaíocht sóisialta is
suntasaí.

T-PHH-01

MI-9

Le linn na céime tógála d’aon oibreacha caipitiúla, ba chóir go gcuirfí céimeanna iomchuí maolaithe
torainn i bhfeidhm lena chinntiú go ndéantar íoslaghdú ar an tionchar a fhéadfadh a bheith ar
ghlacadóirí leochaileacha (ar a n-áirítear fána leochaileach).

T-PHH-03

MI-10

Go mbainfeadh daoine sna ceantair is mó atá faoi mhíbhuntáiste leas as deiseanna fostaíochta, ba chóir
go mbeadh seirbhís iompair phoiblí ag nascadh na saoráide Athlastála Lastais atá beartaithe in Inis leis
na príomhcheantair chónaithe sa réigiún .i. Luimneach, Inis agus an tSionainn.

T-PHH-01

Cód SEO
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Cur Síos ar Mhaolú

Cód SEO

MI-11

Cinnteoidh suíomh oiriúnach a roghnú d’Ionad Bhulc-Athlastála na hInise le híosmhéid tionchair
a fhéadfadh a bheith ar ghlacadóirí leochaileacha daonna, (in éineacht le leochaileachtaí eile na
timpeallachta glachta – Féach MI-5).  Beidh gá le Measúnachtaí Tionchair Timpeallachta mar chuid den
phróiseas iarratais phleanála d’Ionad Athlastála na hInise.

T-PHH-03

MI-12

D’fhéadfaí “Gréasáin Éicea-Thionsclaíoch” a chur ar bun, go háirithe maidir leGnóthais Bheaga agus
Mheánmhéide go háirithe i gceantar na ngráigeanna forbartha atá aitheanta. Chuirfeadh na gréasáin
seo “feidhmíocht chomhshaoil” tionsclaíochta chun cinn le tagairt ar leith do laghdú úsáide fuinnimh,
íoslaghdú ar astuithe CO agus laghdú ar ghiniúint fuíollábhair. Bhunaigh an tIonad um Thaighde
Comhshaoil in Ollscoil Luimnigh (agus eile) Gréasán píolótach Éicea-Thionsclaíoch i réigiún an Iarthair
Láir, faoi thionscadal le maoiniú Díchill an EPA.

T-AQC-01,
T-AQC-02

MI-13

D’fhonn éascú a dhéanamh ar níos mó laghduithe ar astúcháin moltar go spreagfaí comaitéirí le carranna
leictreach nó hibride a úsáid, go háirithe comaitéirí faoin tuath (laistigh de réimse carranna leictreacha).  
D’fhéadfaí seo a spreagadh le “pointí luchtúcháin” in aisce a sholáthar ag saoráidí P&R agus go soláthrófaí
páirceáil in aisce agus taisteal ar bhus dóibh sin a úsáideann carrana leictreacha nó hibride.

T-AQC-01,
T-AQC-02

MI-14

Sara ndéantar forbairt ar na saoráidí P&R, ba chóir go ndéanfaí Measúnachtaí Tionchair Tráchta (de réir
threoirlínte an Údaráis um Bóithre Náisiúnta) lena chinntiú go mbíonn gach saoráid P&R deartha i gceart
i dtreo is nach gcruthaíonn siad brú tráchta áitiúil.

T-AQC-01,
T-AQC-02

MI-15

Ní chuirfí céimeanna tosaíochta tráchta i bhfeidhm ach nuair is ann do rogha suntasach soláthair
iompair le ceadú d’athrú suntasach ar chóir iompair.

T-AQC-01,
T-AQC-02

MI-16

Ba chóir go ndéanfaí measúnacht tionchair timpeallachta iomlán ar aon togra forbartha a bhíonn
ann bunaithe ar an straitéis seo, ar a n-áirítear measúnacht ar an tionchar a fhéadfadh a bheith ar an
oidhreacht geolaíoch ag an láthair ar leith in éineacht le haon tionchar a fhéadfadh a bheith ar ithir agus
screamhuisce. Beidh gá le haire ar leith a thabhairt do riachtanais Rialacháin na gComhphobal Eorpach
maidir le Cuspóirí Comhshaoil (Screamhuisce), 2010.

T-S-01

MI-17

Ba chóir go dtógfadh aon togra forbartha faoin straitéis seo ceann a thógáil de na suíomhanna sainithe
oidhreachta cultúrtha agus na ceantair shainithe chaomhnaithe ailtireachta

T-CH-01

MI-18

Ba chóir go dtógfaí ceann sa rogha maidir le láithreacha oiriúnacha do stadanna bus de láthair
na struchtúr agus na suíomhanna atá faoi chosaint, agus de chuspóirí caomhantais na Limistéar
Caomhantais Ailtireachta. Ina theannta sin, ba chóir go dtógfaí ceann iomlán i ndearadh torscáin sráide
de Threoirlínte um Chosaint na hOidhreachta Ailtireachta d’Údaráis Phleanála, DoECLG 2004.

T-CH-01

MI-19

Caithfear cinneadh a dhéanamh ar láthair na saoráidí páirceála & taistil bunaithe ar mheasúnú iomlán
ar an oidhreacht seandálaíochta agus ailtireachta sa cheantar. Ina theannta sin, moltar go mbeadh ailtire
cáilithe i láthair le linn na n-oibreacha ullmhúcháin ar an suíomh le haon eilimintí seandálaíochta nó
ailtireachta a nochtfaí a aithint. Déanfar na saoráidí P&R atá beartaithe a dhearadh de réir na gcaighdeán
is airde le sciathadh agus tírdhreachú iomchú ar na bóithre chuige lena chinntiú nach mbíonn tionchar
socraithe ar aon eilimint a bhfuil tábhacht chultúrtha ag baint leis.

T-CH-01

MI-20

Caithfear na bealaí do na bealaí siúlóide agus rothaíochta atá molta a shocrú i gceart bunaithe ar
mheasúnú iomlán a aithníonn agus a dhéanann taifead ar eilimintí oidhreachta seandálaíochta agus
ailtireachta sa cheantar. Moltar má bhíonn na bealaí a bhíonn molta cóngrach d’aon structhúr atá faoi
chosaint nó suite laistigh de Limistéar Caomhantais Ailtireachta, go mbeadh ailtire cáilithe i láthair le
linn na n-oibreacha ullmhúcháin ar an suíomh le haon eilimintí seandálaíochta nó ailtireachta a nochtfaí
a aithint.

T-CH-01

MI-21

Ba cheart a chinntiú tríd an bpróiseas faofa pleanála go dtógann aon uasghrádú a dhéanfaí ar Stáisiún
Colbert i Luimneach ceann iomlán de luach caomhantais an fhoirgnimh agus na struchtúir a bhaineann
leis.

T-CH-01

MI-22

Ba chóir go dtógfadh aon togra forbartha faoin straitéis seo ceann de shaintréithe tírdhreacha, de luach
tírdhreacha agus de thírdhreacha leochaileacha faoi mar a aithníodh iad sna Pleananna Forbartha Contae
iomchuí. Go sonrach, i gCathair Luimnigh, ba chóir go bhféachfaí ar chosaint agus ar chaomhnú agus ar
radharcanna líneacha, radharcanna abhann agus radharcanna na mbóithre isteach, faoi mar a éilítear i
nDréachtphlean Forbartha na Cathrach 2010-2016.

T-L-01
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Uimh.
Mhaolaithe

Cur Síos ar Mhaolú

Cód SEO

MI-23

Ba chóir go dtógfaí ceann sa rogha a dhéantar maidir le láithreacha oiriúnacha don bhonneagar bus
atá beartaithe i Luimneach de thaitneamhacht radhairce lár na cathrach agus go ndéanfaí íoslaghdú ar
aon drochthionchar a fhéadfadh a bheith ar radharcanna luachmhara. Ba chóir go ndéanfaí íoslaghdú
ar dhrochthionchair ar radharcanna tábhachtach líneacha ar fhoirgnimh suntasacha nó ar radharcanna
abhann. Ina theannta sin, ba chóir go dtógfaí ceann iomlán i ndearadh torscáin sráide de Threoirlínte um
Chosaint na hOidhreachta Ailtireachta d’Údaráis Phleanála, DoECLG 2004.

T-L-01

MI-24

Caithfear cinneadh a dhéanamh ar láthair na saoráidí páirceála & taistil bunaithe ar mheasúnú iomlán
ar shaintréithe tírdhreacha agus ar íogaireacht na gceantar máguaird.   Déanfar na saoráidí P&R atá
beartaithe a dhearadh de réir na gcaighdeán is airde le sciathadh agus tírdhreachú iomchú ar na bóithre
chuige lena chinntiú nach mbíonn tionchar ar an tírdhreach agus ar thaitneamhacht an radhairc.

T-L-01

MI-25

Ba chóir go dtógfadh aon togra forbartha faoin straitéis seo ceann iomlán de thimpeallacht an uisce
ghlactha. Níor chóir go dtabharfaí cead pleanála ach ag láithreacha ina bhfuil go leor acmhainne cóireála
fuíolluisce, i dtreo is nach mbíonn tionchar suntasach ag dílochtú ó shaoráidí cóireála fuíolluisce ar
chaighdeán an uisce.  Ina theannta sin, ba chóir go mbeadh coinníoll ag baint le cead pleanála a thabhairt
ar shuíomhanna in aice le cúrsaí uisce ina n-áireofaí cóireáil iomchuí ar fhuíolluisce agus uisce a téann
chun srutha i dtreo is nach mbedh aon tionchar ar acmhainní uisce. Agus acmhainn dobharlaigh le
glacadh le dílochtú á dhéanamh amach, féachfar ar riachtanas an Chreat-treoir Uisce maidir le “stádas
maith uisce” a bhaint amach ar a laghad, in éineacht leis na teorainneacha ar cháilíocht uisce atá leagtha
síos sna Rialacháin um Chuspóirí Comhshaoil (Screamhuisce) 2010.

T-W-01

MI-26

Beidh gá le limistéir thalún a chriosú do chineálacha ar leith úsáide talún le teacht le riachtanais An Córas
Pleanála agus Bainistíocht Riosca Tuile – Treoirlínte d’Údaráis Phleanála (Samhain, 2009).

T-W-02

MI-27

Ba chóir go mbeadh coinníoll ag baint le cead pleanála a thabhairt ar shuíomhanna in aice le cúrsaí uisce
i dtreo is nach mbedh aon tionchar ar acmhainní uisce. Agus acmhainn dobharlaigh le glacadh le dílochtú
á dhéanamh amach, féachfar ar riachtanas an Chreat-treoir Uisce maidir le “stádas maith uisce” a bhaint
amach ar a laghad, in éineacht leis na teorainneacha ar cháilíocht uisce atá leagtha síos sna Rialacháin
um Chuspóirí Comhshaoil (Screamhuisce) 2010.

T-W-01

MI-28

Déanfaidh gach ceann de bhealaí BRT/QBC ceantair a thrasnú mar a raibh tuilte san am atá caite.
Ba chóir go seachnófaí bonneagar sa bhreis a sholáthar sna ceantair seo agus go háirithe saoráidí do
phaisnéirí mar ardáin, stadanna bus etc. Sa chás go mbíonn gá le saoráidí a sholáthar ag a leithéid
de láithreacha, ba chóir go ndéanfaí dearadh iomchuí ar na heilimintí bonneagair. Féachfar ar chead
pleanála a thabhairt d’aon fhorbairt de réir riachtanais doiciméad treorach an DoECLG An Córas Pleanála
agus Bainistíocht Riosca Tuile – Treoirlínte d’Údaráis Phleanála (Samhain, 2009).

T-W-02

MI-29

Ba chóir go dtógfaí ceann den bhaol tuile sa cheantar agus suíomh á roghnú do shaoráid P&R i
gcomharsanacht Bhaile an Mhuilinn.  Ba chóir go n-úsáidfí Córais Inbhuanaithe Draenála agus dearadh á
dhéanamh ar shaoráidí P&R le tanú a dhéanamh ar rith chun srutha ó na suíomhanna seo, ag maolú ar an
riosca tuile.  Féachfar ar chead pleanála a thabhairt d’aon fhorbairt de réir riachtanais doiciméad treorach
an DoECLG An Córas Pleanála agus Bainistíocht Riosca Tuile – Treoirlínte d’Údaráis Phleanála (Samhain,
2009).

T-W-02

MI-30

Féachfar ar chead pleanála a thabhairt d’aon fhorbairt de réir riachtanais doiciméad treorach an DoECLG
An Córas Pleanála agus Bainistíocht Riosca Tuile – Treoirlínte d’Údaráis Phleanála (Samhain, 2009).

T-MA-01

MI-31

Ba chóir go gcuirfeadh tograí forbartha faoi straitéis an MWASP modhanna tógála “glasa” i bhfeidhm
lena chinntiú go ndéantar íoslaghdú ar fhuíollábhar agus go ndéantar rialú ar úsáid fuinnimh agus
acmhainní.
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6.4.4 > Measúnacht Straitéiseach
Timpeallachta
Éileoidh forfheidhmiú straitéisí MWASP
forfheidhmiú gach céim iomchuí maolaithe
agus an chláir mhonatóireachta atá molta faoi
mar atá san imlíne a thugtar i dTuarascáil
Timpeallachta an SEA. Deimhneoidh seo
nach mbeidh tionchar suntasach ag feidhmiú
straitéisí an MWASP ar an timpeallacht
ghlactha. Déanann áireamh na gcéimeanna
maolaithe seo i straitéis an MWASP a chinntiú
go mbíonn riachtanais na Measúnachta
Straitéiseach Timpeallachta comhtháite go
hiomlán i MWASP. Tá imlíne ar na céimeanna
maolaithe atá ag teastáil i dTábla 6.8 Céimeanna
Maolaithe SEA.  
Cuid eile den phróiseas SEA atá lárnach ná clár
monatóireachta a thabhairt isteach a éileoidh
monatóireacht leanúnach ar phríomhtháscairí
timpeallachta d’fhonn aghaidh a thabhairt ar
thionchar forfheidhmithe straitéisí an MWASP.

Déanfar tionchar na straitéisí a mheas tríd an
tionchar timpeallachta a mheas de réir thacar
Chuspóirí Straitéiseacha Timpeallachta (SEOs).
Tá imlíne tugtha ar thacar “tháscairí”, a
fheidhmeoidh mar thomhas ar thionchar
straitéisí an MWASP ar na SEOs thar thréimhse
forfheidhmithe straitéisí an MWASP.
Roghnaíodh táscairí atá ar fáil go héasca, atá
inchainníochtúil agus a bhaineann leis na
SEOs. Tá imlíne ar an gclár monatóireachta
atá beartaithe tugtha i dTáblaError! Reference
source not found. MWASP SEOs, Táscairí,
Spriocanna agus Monatóireacht. Ceaptar
go n-ullmhófar Tuarascáil Athbhreithnithe
Comhshaoil a thabharfaidh torthaí na
monatóireachta comhshaoil gach cúig
bliana. Cinnteoidh seo go mbíonn taifead
d’ardchaighdeán ar oibriú MWASP maidir
leis na tionchair ar na Cuspóirí Straitéiseacha
Timpeallachta thar shaolré an MWASP.

Tábla 6.9: SEOs MWASP, Táscairí, Spriocanna agus Monatóireacht
Teideal
agus Cód
Chuspóra

Sprioc/
Measúnú
Cóid

Bithéagsúlacht,
flóra agus fána

Sprioc/Critéir
Mhonatóireachta

Sonraí ar Chuspóirí

Táscaire

T-BFF-01

Níor chóir go mbeadh
tionchar suntasach ag
an Straitéis inti féin nó
i gcomhcheangal ar
ghnáthóga luachmhara
éiceolaíocha agus
speiceas ar a
n-áirítear Suíomhanna
Sainithe Eorpacha
(SACs agus SPAs)
Suíomhanna Sainithe
go Náisiúnta (NHAs)
agus suíomhanna
eile sainithe  (m.sh.
uiscí leochaileacha,
uiscí snámha) conairí
éiceolaíocha nó
suíomhanna áitiúla.

Stádas caomhantais
gnáthóige agus
speiceas faoi mar a
dhéanatar a mheas
gach 6 bliana faoi
Airtigeal 17 den
Treoir maidir le
Gnáthóga agus
% de ghnáthóga
agus speiceas
eile luachmhara
de bharr
fhorfheidhmithe
straitéisí MWASP
trí threocht na
suirbhéireachtaí
éiceolaíochta.

Tionchair mheasta
forbartha a
soláthraíonn an plean
seo frámaíocht ar
shuíomhanna atá faoi
chosaint.

Comhairliúchán leis an
tSeirbhís Páirceanna
Náisiúnta agus Fiadhúlra,
Iascaigh Intíre na hÉireann
agus comhordú údaráis áitiúil
don Cheantar Abhantraí
(nuair is cuí) d’fhonn athruithe
ar stádas éiceolaíoch na
ngnáthóga iomchuí a aithint
trí anailís chainníochtúil ar na
sonraí ábhartha.

T-BFF-02

A chinntiú go
gcomhlíontar Airtigeal
10 den Treoir maidir le
Gnáthóga le nascacht
éiceolaíoch a chosaint
idir shuíomhanna Natura
2000.

Céatadán de
cheantair
nascachta
éiceolaíochta
caillte de bharr
forfheidhmithe
straitéisí MWASP.

Tionchair mheasta
forbartha a
soláthraíonn an
plean seo frámaíocht
ar scaipeadh
riachtanach agus
conairí aistrithe/
clocha cora idir
shuíomhanna Natura
2000.

Comhairliúchán leis an
tSeirbhís Páirceanna
Náisiúnta agus Fiadhúlra,
Ionad Náisiúnta le Sonraí
Bithéagsúlachta, Iascaigh
Intíre na hÉireann agus
comhordú údaráis áitiúil don
Cheantar Abhantraí (nuair
is cuí) d’fhonn athruithe
ar stádas éiceolaíoch na
ngnáthóga iomchuí a aithint
trí anailís chainníochtúil ar na
sonraí ábhartha.

(O-BFF)

Monatóireacht
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Teideal
agus Cód
Chuspóra

Sprioc/
Measúnú
Cóid

Bithéagsúlacht,
flóra agus fána

Táscaire

T-BFF-03

Níor chóir go mbeadh
tionchar ag an
Straitéis inti féin nó
i gcomhcheangal
ar bhithéagsúlacht
laistigh den limistéar
staidéir agus ba chóir
a chinntiú nach mbíonn
tionchar suntasach
ag speicis ionracha
ar bhithéagsúlacht
an réigiúin agus nach
gcailltear gnáthóga agus
speicis leochaileacha
nach bhfuil cosanta ag
Suíomhanna Sainithe
Eorpacha.

Céatadán de
ghnáthóga
agus de speicis
tábhachtacha
caillte ar
láithreacha agus
speicis ionracha
iontu nach bhfuil
cosanta de bharr
fhorfheidhmithe
straitéisí MWASP
trí threocht
suirbhéireachtaí
bliantúla/
leathbhliantúla.

Tionchar suntasach a
sheachaint ar iomláine
scála réigiúnach na
bithéagsúlachta sa
réigiún.  

Comhairliúchán leis an
tSeirbhís Páirceanna
Náisiúnta agus Fiadhúlra,
Iascaigh Intíre na hÉireann
agus comhordú údaráis áitiúil
don Cheantar Abhantraí
(nuair is cuí) d’fhonn athruithe
ar stádas éiceolaíoch na
ngnáthóga iomchuí a aithint
trí anailís chainníochtúil
ar na sonraí ábhartha. Ina
theannta sin, ba chóir go
mbeadh comhairliúchán le
Speicis Ionracha Éireann
(Ionad Náisiúnta le Sonraí
Bithéagsúlachta) le stádas na
speicis ionracha a aithint.

T-BFF-04

A chinntiú nach dtagann
speicis ionracha go dtí
an réigiún de bharr na
straitéise nó moltaí ag
éirí as an straitéis.  

Bunú speicis
ionracha i
gceantair inar
cuireadh straitéisí
MWASP i bhfeidhm.

D’fhonn bunú speicis
ionracha i gceantair
inar cuireadh straitéisí
MWASP i bhfeidhm
a sheachaint agus
forfheidhmiú Cóid
Chleachtais a chur
chun cinn nuair is gá.

Comhairliúchán leis an
tSeirbhís Páirceanna
Náisiúnta agus Fiadhúlra le
speicis ionracha a bheith sa
réigiún a aithint le hanailís
chainníochtúil ar shonraí
ábhartha.

T-PHH-01

Ba chóir go gcuirfeadh
an straitéis feabhas
ar dheiseanna
geilleagracha agus
fostaíochta laistigh den
cheantar agus ba chóir
go gcuirfí straitéisí i
bhfeidhm a chuireann
cuimsiú sóisialta agus
geilleagrach chun cinn
dóibh siúl atá ag fulaingt
ó eisiamh geilleagrach
agus sóisialta. Ina
theannta sin ba chóir
go méadód an Straitéis
inrochtaineacht ar
sheirbhísí maithe pobail,
cultúrtha agus pobail
(áineasa, sóisialta agus
oideachais) ach go
háirithe do dhaoine atá
díothach go fisiciúil nó
go geilleagrach.

Agus an measúnú
seo á chéanamh,
féachfar ar
na tionchair a
fhéadfadh a bheith
ar cháilíocht na
beatha agus ar
cháilíocht na
timpeallachta sa
limistéar staidéir
a éireodh ón
MWASP. Cuirfear
béim ar athghiniúint
gheilleagrach
laistigh de chroílár
na forbartha
straitéiseach.

Cuimsiú sóisialta agus
geilleagrach a chur
chun cinn.

Monatóireacht a dhéanamh
gach 5 bliana de shaolré
MWASP ar shonraí ar
leibhéal na dífhostaíochta
i gceantair ina bhfuil ráta
ard dífhostaíochta agus
díothaíocht sóisialta, mar
ar cuireadh eilimintí de
na gréasáin iompair atá
beartaithe i bhfeidhm.  

T-PHH-02

Ba chóir go gcuirfeadh
an Straitéis modhanna
níos sábháilte iompair
phoiblí a úsáid chun
cinn.

Athrú % ar thimpistí
bóthair i gceantair
inar cuireadh
straitéisí MWASP i
bhfeidhm.

Méadú ar
tharraingteacht
iompair phoiblí trí
fheabhas a chur
ar chéimeanna
sábháilteachta.

Ba chóir go ndéanfaí
athbhreithniú a dhéanamh
ar shonraí maidr le timpistí
bhóthair agus tráchta gach 5
bliana le hathrú % ar thimpistí
bóthair i gceantair inar
cuireadh straitéisí MWASP i
bhfeidhm a aithint.

T-PHH-03

Ba chóir go ndéanfadh
an straitéis íoslaghdú ar
thionchair torainn agus
creatha ar ghlacadóirí
leochaileacha.

Athrú % ar leibhéil
torainn ar bhealaí
iompair cóngrach
do cheantair
cónaithe.

A chinntiú nach
dtarlaíonn nochtadh
suntasach torainn
agus creathadh don
daonra de bharr na
straitéise i gcomparáid
leis an riocht reatha.

Athbhreithniú a dhéanamh
gach cúig bliana ar
phleananna gníomhaíochta
torainn na nÚdarás
Áitiúla agus ar shonraí
monatóireachta le hathrú % ar
thorann ó thrácht ar bhóithre
a aithint ar na bealaí mar ar
tugadh straitéisí MWASP
isteach.

(O-BFF)

Daonra agus
Sláinte an
Duine (ar a
n-áirítear
torann)

Sprioc/Critéir
Mhonatóireachta

Sonraí ar Chuspóirí

(O-PHH)

Monatóireacht
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Teideal
agus Cód
Chuspóra

Sprioc/
Measúnú
Cóid

Daonra
agus Sláinte
an Duine (ar
a n-áirítear
torann)

Táscaire

T-PHH-04

Ba chóir go gcuirfeadh
an Straitéis roghanna
sláintiúla stíle
maireachtála chun cinn
maidir le modh iompair a
roghnú.

Athrú % ar
iompar trí shiúl
nó rothaíocht i
gceantair inar
cuireadh straitéisí
MWASP i bhfeidhm.

Méadú ar an rogha sláintiúil
iompair a úsáidtear, mar
rothaíocht agus siúl.

Athbhreithniú gach
5 bliana ar athrú %
ar chóir iompair i
dtreo siúlóide agus
rothaíochta mar ar
cuireadh straitéisí
MWASP isteach.

T-PHH-05

Ba chóir go gcinnteodh
an straitéis go ndéantar
sláinte an duine a
chosaint ar ghuaiseacha
nó núiseanna a
éiríonn as nachtadh
d’úsáidí talún neamhchomhoiriúnacha.

Athrú % ar ghalair
riospráide nó ar
riocht a bhaineann
le torann i gceantair
inar cuireadh
straitéisí MWASP i
bhfeidhm.

Méadú ar iompar
éifeachtach poiblí agus
criosú éifeachtach talún
ag cinntiú go scairtear
úsáidí guaiseacha talún ó
cheantair cónaithe.

Athbhreithniú gach
cúig bliana ar
Thuarascálacha Stádais
Sláinte cheantair
áitiúil do cheantair
inar cuireadh straitéisí
MWASP i bhfeidhm.

T-W-01

Níor chóir go mbeadh
tionchar ag an
Straitéis inti féin ná
i gcomhcheangal
ar cháilíocht uisce
(abhainn, loch,
idirthréimhseach, cósta
agus screamhuisce) ag
éirí as forfheidhmiú na
straitéise.

Athrú ar stádas
uisce agus
dobharlach in aice
le ceantair inar
cuireadh straitéisí
MWASP i bhfeidhm.

A chinntiú nach bhfágtar
abhantracha laistigh den
cheantar ina gcuirtear
straitéisí MWASP i bhfeidhm
ar lár ó chomhlóinadh an
Chreat-treoir Uisce de
bharr na straitéisí agus go
gcomhlíontar céimeanna
do dhobharlaigh a leagadh
síos sa Phlean Bainistíochta
Abhantraí. .

Athbhreithniú gach
cúig bliana ar Stádas
Uisce Cheantar
Abhantraí Idirnáisiúnta
na Sionainne
d’abhantracha i
gceantair inar cuireadh
straitéisí MWASP i
bhfeidhm.

T-W-02

Ba chóir go gcinnteodh
an Straitéis go
dtarlaíonn forbairt i
gceantair nach mbíonn
tuilte iontu agus in
éagmais mhaolaithe
iomchuí ba cheart
céimeanna a ghlacadh
lena chinntiú nach
mbíonn baol tuile ann sa
todhchaí.

Athrú ar achar talún
forbartha i gceantar
ardriosca tuile

A chinntiú go gcomhlíontar
an Treoir maidir le Tuilte
(2007/60/EC) agus Treoirlínte
Náisiúnta Bainistíochta
Riosca Tuile.

Athbhreithniú (gach
5 bliana) ar thaifid
an OPW ar thuilte i
gceantair inar cuireadh
straitéisí MWASP
i bhfeidhm agus
criosanna ardriosca
tuile a fhorbairt
le comhlíonadh a
spreagadh.

T-AQC-01

Ba chóir go gcuirfeadh
an Straitéis feabhas
chun cinn (trí cháilíocht
nó laghdú) ar astaíochtaí
chuig an atmaisféar ag
éirí as an mbonneagar
iompair.

Athrú ar astaíochtaí
iompar a bhaineann
le ceantair inar
cuireadh straitéisí
MWASP i bhfeidhm.

Laghdú ar thruailliú an
atmaisféir sa réigiún a
bhaineann le hastaíochtaí
iompair.

Athbhreithniú (gach
5 bliana) ar shonraí
monatóireachta
Cáilíochta Aeir
Chomhairle Cathrach
Luimnigh le hathruithe
ar astaíochtaí cáilíochta
aeir a aithint.

T-AQC-02

Ba chóir go ndéanfadh
an Straitéis íoslaghdú
ar úsáid fuinnimh agus
ar astaíochtaí ghás
ceaptha teasa (GHG)
dá réir, a chuireann le
hathrú aeráide.   

Athrú ar astaíochtaí
ghg i gceantair inar
cuireadh straitéisí
MWASP i bhfeidhm.

Laghdú ar astaíochtaí GHG
sa réigiún a bhaineann le
hastaíochtaí iompair.

Athbhreithniú (gach
5 bliana) ar shonraí
monatóireachta
Cáilíochta Aeir
Chomhairle Cathrach
Luimnigh le hathruithe
ar astaíochtaí cáilíochta
aeir agus sonraí agus
fardail astaíochtaí EPA
GHG a aithint.

(O-W)

Cáilíocht an
Aeir agus
an Aeráid

Sprioc/Critéir
Mhonatóireachta

Sonraí ar Chuspóirí

(O-PHH)

Uisce
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(O-AQC)

Monatóireacht
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Teideal
agus Cód
Chuspóra

Sprioc/
Measúnú
Cóid

Ithreacha

Táscaire

T-S-01

Ba chóir go gcinnteodh
an Straitéis caomhnú na
gceantar Oidhreachta
Tábhachtach Geolaíoch.

Athrú ar achar
na gCeantar
Oidhreachta
Geolaíoch laistigh
den cheantar ina
gcuirtear straitéisí
MWASP i bhfeidhm.

A chinntiú go ndéantar
caomhnú ar cheantair
Tábhachtacha
Oidhreachta Geolaíoch.

Tá an tionchar a
fhéadfadh a bheith ar
an oidhreacht geolaíoch
sonrach do thionscadal.
Déanfar athbhreithniú
gach 5 bliana ar
Thurarascálcha
Comhshaoil/Ráitis  
Tionchair Timpeallachta
a eisítear mar chuid
d’iarratais phleanála
le monatóireacht a
dhéanamh ar aon
tionchar a fhéadfadh a
bheith ar an oidhreacht
geolaíoch.

T-CH-01

Níor chóir go mbeadh
tionchar ag an Straitéis
ar shuíomhanna sainithe
oidhreachta (m.sh.
Séadchomharthaí
Náisiúnta), ceantair a
bhféadfadh tábhacht
seandálaíochta a bhaith
ag baint leo, limistéir
chaomhantais agus
Struchtúir atá faoi
Chosaint.

Acmhainn maidir
le tionchar díreach
nó indíreach
ar cheantair a
bhfuil Tábhacht
Oidhreachta
Cultúrtha ag baint
leo.

A chinntiú go ndéantar
caomhnú ar cheantair
Tábhachtacha
Oidhreachta Cultúrtha.

Tá an tionchar a
fhéadfadh a bheith ar an
oidhreacht chultúrtha
sonrach do thionscadal.
Déanfar athbhreithniú
gach 5 bliana ar
Thurarascálcha
Comhshaoil/Ráitis
Tionchair Timpeallachta
a eisítear mar chuid
d’iarratais phleanála
le monatóireacht a
dhéanamh ar aon
tionchar a fhéadfadh a
bheith ar an oidhreacht
chultúrtha.

T-L-01

Ba chóir go laghdódh
an Straitéis tionchar
ar shaintréithe an
tírdhreacha, agus ar
thírdhreacha sainithe,
íogair agus cosanta.  
Cuirfidh an Straitéis
comhtháthú chun cinn
ar mhodhanna iompair
istech sa déantús
uirbeach seachas
forbairt úrnua.

Acmhainn maidir
le tionchar díreach
nó indíreach ar
shaintréithe an
tírdhreacha agus
ar cheantair a
bhfuil tábhacht
tírdhreacha leo.  
Cur chun cinn ar
úsáid láithreáin
athfhorbraíochta/
conairí seachas
láithreacha úrnua.

A chinntiú go ndéantar
caomhnú ar cheantair le
saintréithe tírdhreacha
agus tírdhreacha
sainithe, iogair agus
cosanta.

An tionchar a fhéadfadh
a bheith ar an tírdhreach
ó thionscadail ar leith.
Déanfar athbhreithniú
(gach 5 bliana) ar
Thurarascálcha
Comhshaoil/Ráitis
Tionchair Timpeallachta
a eisítear mar chuid
d’iarratais phleanála
le monatóireacht a
dhéanamh ar aon
tionchar a fhéadfadh a
bheith ar an tírdhreach
agus taitneamhacht
radhairce.

T-MA-01

Ba chóir go ndéanfadh
an Straitéis íoslaghdú
ar an éileamh ar
bhreosla iontaise, agus
uasmhéadú ar úsáid na
sóchmhainní náisiúnta,
réigiúnach agus áitiúil
agus íoslaghdú á
dhéanamh ar ghiniúint
fuíollábhair.

Athrú % ar bhreosla
iontaise iompórtáilte
i gceantair inar
cuireadh straitéisí
MWASP i bhfeidhm.
Athrú % ar fhad
na sóchmhainní
breise bonneagair
(ar láithreáin
Úrnua) agus méid
fuíollábhair ginnte
ag tionscadail de
bharr na Straitéise
MWASP.

Uasleas a bhaint as na
sóchmhainní bonneagair
atá ann. Rochtain
comhtháite ar shaoráidí
agus conláistí poiblí.
Íoslaghdú ar úsáid
acmhainní finideacha
nádúrtha agus íoslaghdú
ar ghiniúint fhuíollábhar.

Ba chóir go ndéanfaí
athbhreithniú ar úsáid
bhreosla iompair agus
giniúint fuíollábhair C&D
laistigh de cheantar
an Iarthair Láir agus
go dtabharfaí tuairisc
air gach 5 bliana
agus go ndéanfaí
anailís air i bhfianaise
fhorfheidhmithe
straitéisí MWASP.

(O-S)

Oidhreacht
Chultúrtha
(O-CH)

Tírdhreach
(O-L)

Sóchmhainní
Ábhartha
(O-MA)

Sprioc/Critéir
Mhonatóireachta

Sonraí ar Chuspóirí

Monatóireacht
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7 > Na Chéad
Chéimeanna Eile
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7

Eacnamaíocht leathanach 103
Straitéis Spásúlachta leathanach 104
Iompar leathanach 105
Príomh-mholtaí leathanach 107
Ag Gluaiseacht ar Aghaidh leathanach 108
Roghanna Cás do Phlean Iompair leathanach 109
Tiomantas do MWASP leathanach 114

Éilíonn an easpa nascachta nuaaimseartha bóthar agus iarnróid
atá ag an réigiún le Gaillimh,
Corcaigh & Port Láirge aire
láithreach má tá an réigiún agus
Conair an Atlantaigh leis an
gcothromaíocht eacnamaíochta
atá ag teastáil don chontae a
bhaint amach.
Le cur chuige cothrom a bhaint
amach maidir le forbairt,
ar a n-áirítear feabhas ar
cháilíocht na beatha agus
cuimsiú sóisialta, iompar
réigiúnach tuaithe, caithfear
athbhreithniú, tacú agus
forfheidhmiú a dhéanamh orthu
le forbairt inbhuanaithe a chur
chun cinn.
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Níl sé ar intinn go mbeadh an
Straitéis mar ‘chríoch inti féin’,
ach mar chéim substaintiúil
tosaigh i straitéis chéimneach a
chabhróidh le todhchaí Réigiún
an Iarthair Láir a mhúnlú.
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7 > Na Chéad Chéimeanna Eile
infheistíocht atá déanta ag an rialtas cheana
féin, beidh sé fíorthábhachtach go mbaintear
úsáid éifeachtach as an mbonneagar iompair
atá ann.

Ceapadh an Straitéis do cheantar an Iarthair
Láir le frámaíocht a sholáthar do phleanáil
úsáide talún agus iompair agus le treoir a
thabhairt d’fhorbairt inbhuanaithe spásúlachta
agus bonneagair an Réigiúin go dtí 2030. Agus
sin á dhéanamh úsáidfear an straitéis le le
cláir caiteachais sóisialta, fisiciúil, oideachais,
geilleagrach agus bonneagair an údaráis a chur
ar an eolas chomh maith le pleananna reachtúla.
Níl sé ar intinn go mbeadh an Straitéis mar
‘chríoch inti féin’, ach mar chéim substaintiúil
tosaigh i straitéis chéimneach a chabhróidh le
todhchaí Réigiún an Iarthair Láir a mhúnlú.  
Déanfaidh an Straitéis iarracht todhchaí níos
inbhuanaithe a sholáthar don Réigiún, le
tacaíocht taighde láidir ar bhonn fianaise.
Bhí ceapadh na Straitéise bunaithe ar mheasúnú
cuimsitheach ar phleanáil, úsáid talún, iompar
agus eacnamaíocht an Réigiúin.  Tharla athrú
ollmhór ar chobhsaíocht eacnamaíochta na tíre
a raibh tionchar mór aige ar an réigiún agus ar
an gcumas réamh-mheasta sa ghearrthéarma.
Tá ráta ard dífhostaíochta sa Réigiún, le
scaipeadh mór ar lonnaíochtaí, bonneagar
neamhchríochnaithe agus croílár lag i gcathair
Luimnigh.  Mar sin, leis na cúinsí geilleagracha
atá ann faoi láthair agus leis an riachtanas
le luach a fháil ar airgead, le toradh a fháil ar

Caithfidh sé a bheith mar chuspóir
gearrthéarmach na treochtaí thuas a aisiompú
agus pleanáil i dtreo réigiúin níos inbhuanaithe
agus iomaíoch sa bhfadtéarma. Tugadh imlíne
ar an straitéis le teacht le sprioc daonra de
500,000 do Réigiún an Iarthair Láir faoi 2030.
Sa chás nach mbaintear sin amach laistigh
den fhráma ama, fanfaidh bunús na straitéise
gan athrú, mar bhonn leis na moltaí atá mar
dhlúth chuid de na spriocanna daonra agus
na spriocbhliana. Mar sin fanfaidh cuspóirí na
straitéise go dtí go n-éiríonn an daonra níos
airde ná 500,000 nó go n-athraíonn fórsaí
inmheánacha agus seachtracha an réigiúin go
suntasach.
Bainfidh Réigiún an Iarthar Láir agus Cathair
Luimnigh mar phríomhionad ann, a acmhainn
amach mar réigiún tairsí trí chéimeanna
gníomhacha a ghlacadh le haghaidh a thabhairt
ar cheisteanna díláraithe, iomaíochais, iompair,
infheistíochta agus cruthú jabanna.  Trí
réimse idirghabhála cónasctha beidh níos mó
cothromaíochta geilleagrach ag baint le todhchaí
an réigiúil a sholáthróidh leasa maidir le feabhas
ar chaighdeán na beatha, comhionannas
sóisialta agus inbhuanaitheacht.  
Trí ghlacadh cheana féin le treo shoiléir maidir
le spriocanna daonra lonnaíochta, le Treoirlínte
um Pleanáil Réigiúnach 2010, táthar tosaithe
ar théarnamh. Ag gluaiseacht ar aghaidh, tá
an mheasúnacht ar bhonn fianaise ar Phlean
Straitéiseach Cheantar an Iarthair Láir tar éis
imlíne a thabhairt ar dheiseanna le tuilleadh
feabhais a chur ar an téarnamh seo. Leagann
an straitéis síos bealach soiléir le cabhrú le
croílár níos láidre agus réigiún inrochtana atá
idirspleách a bhaint amach.
Tá an córas pleanála tar éis teacht chun cinn i
réigiún atá scaipthe. Leis an gceist seo a chúpláil

MWASP /// 103

leis an bpolasaí is déanaí ag an rialtas ar iompar
is gá do dhaoine indibhidiúla athmhachnamh a
dhéanamh ar an ngá le taisteal, ar fhad an taistil
agus ar inbhuanaitheacht na modhanna taistil
a úsáidtear. Is é an toradh iarmhartach ná go
bhfuil gá le feabhas a chur ar chothromaíocht
agus ar dhlús, thar mar a ceapadh ar dtús d’fhás
daonra d’fhonn go mbeadh rath air.

7.1 > Eacnamaíocht
Tá tionchar ag an lagtrá eacnamaíochta
(2007-reatha) ar an Iarthar Láir le rátaí
fostaíochta níos ísle ná an meán náisiúnta.
Tá forbairt déanta dá bhrí sin ar straitéis
chuimsitheach eacnamaíochta le haghaidh a
thabhairt ar na ceisteanna práinneacha agus
pleanáil do riachtanais an todhchaí. Tá achoimre
ar an straitéis sa léaráid seo a leanas:
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Caithfidh comhoibriú i bhfad níos fearr agus
cur chuige comhtháite a bheith ag croílár an
réigiúin a sholáthrófaí trí ghuth amháin a
fhéadfadh athrú a chur chun cinn. San athrú seo
caithfear áireamh a dhéanamh ar an mbealach
ina gcuirtear Luimneach agus an tIarthar
Láir i láthair, leis na gníomhaireachtaí ag
tabhairt tosaíochta don réigiún agus feabhas ar
iomaíochas costais.
Caithfear feabhas a chur ar ról Aerfort na
Sionainne agus b’fhéidir margaí nideoige
aaimsiú le tuilleadh forbartha a cheadú.
Caithfear na hacmhainní talún ar a bhfuil
cúlsoláthar talún Aerfort na Sionainne agus
tailte Fiontair Fhorbairt na Sionainne a chosaint
agus a úsáid le huasmhéadú a dhéanamh ar
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chruthú jabanna agus ar fhorbairt acmhainne
an mhoil thábhachtach seo den réigiún. Mar
an gcéanna, caithfear forbairt a dhéanamh
ar na príomhghabháltais talún atá ar fáil
chun forbartha i gcroílár agus ar imeall lár na
cathrach, le fás láidir tosaíochta a chruthú sa
Tairseach.
Le spleáchas sa todhchaí ar an earnáil
phríobháideach maidir le fostaíocht a chruthú
agus de réir mar a athraíonn na margaí is
amhlaidh a athróidh an gá le hoideachas,
athoiliúint, breisoiliúint agus taighde toisc go
bhfuil an bonn eacnamaíoch reatha lag.
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6. Feabhas a chur ar
scileanna & oideachas

Bunaithe ar mhion-athbhreithniú ar an mbonn
fiontraíochta reatha, ar threochtaí fostaíochta
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sa Réigiún agus forbairt a bhfuiltear ag súil
leis agus na hearnálacha fáis ag leibhéal
náisiúnta, feictear go bhfuil scóip le jabanna
agus fostaíocht a fhás in earnáil idirnaísiúnta
agus náisiúnta trádála seirbhísí agus níos lú ná
sin i ndéantúsaíocht ardleibhéil.  Cuireann an
straitéis béim ar seacht earnáil fáis a fhéadfadh
jabanna a chruthú sa Réigiún ar a n-áirítear:
teicneolaíochtaí míochaine agus coinbhéirseacht
le ICT; bia; seirbhísí a thrádáiltear go
hidirnáisiúnta; lóistíocht & bainistíocht
shlabhra an tsoláthair, an earnáil fuinnimh agus
timpeallachta agus turasóireacht.
Ar na hearnálacha ionchasacha eile don réigiún
áirítear foraoiseacht, fuinneamh inathnuaite,
muirí, iascaireacht thráchtála/dobharshaothrú
agus mianadóireacht agus seirbhísí eile a
thrádáiltear sa bhaile gur dóichí go dtiocfaidh
fás orthu de réir mar a mhéadaíonn an daonra
agus mar a thagann feabhas ar an ngeilleagar.
Cé go bhfuil sé riachtanach go dtagann forbairt
ar Chathair Luimnigh mar chroílár láidir,
uirbeach don Réigiún, tá rath na Cathrach ag
brath ar an gceantar máguaird agus ar Réigiún
a mbeadh rath air freisin. Caithfear tuilleadh
forbartha a dhéanamh idir an ngaolmhaireacht
idir an Chathair agus an Réigiún. Go hachomair,
beidh gá le cur chuige comhtháite agus
réamhghníomhach leis an mbonn eacnamaíoch
a fhás, le forbairt a dhéanamh ar ghráigeanna
earnála/gnó agus le hinfheistíocht a mhealladh.

7.2 > Straitéis Spásúlachta
Is é croí na straitéise díriú ar Mhórcheantar
Uirbeach Luimnigh a neartú, go háirithe Lár
na Cathrach, agus ordlathas soiléir lonnaíochta
a chur i bhfeidhm a bheadh tógtha ar bhunús
na Straitéise Náisiúnta Spásúlachta, ar na
Treoirlínte um Pleanáil Réigiúnach agus ar
na Croístraitéisí atá ag gach údarás áitiúil sa
réigiún.
Catighfidh Tairseach Luimnigh-na Sionainne
leanúint ag fás ach ag ráta níso tapúla má mar
a ceapadh nó a bhí pleanáilte, go háirithe Lár
Chathair Luimnigh agus Mórcheantar Uirbeach
Luimnigh. Caithfidh an Mórcheantar Uirbeach
céatadán an daonra a mhéadú go dtí ar a
laghad 28% den sprioc don réigiún de 500,000
duine sna blianta atá le teacht le meathlú Lár
na Cathrach a aisiompú. Caithfidh os cionn
30% den daonra a bheith sa Tairseach agus é
seo a fhorbairt chomh tapaidh agus is féidir é.
D’fhonn é seo a bhaint amach, caithfear aghaidh
a thabhairt láithreach ar rialachas Mhórcheantar
Luimnigh agus caithfidh forbairt tráchtála sa
todhchaí díriú den chuid is mó ar chroí Lár na
Cathrach.

Sa bhfadtéarma, molann an straitéis ról níos
mó ná mar a bhí i gceist roimhe seo d’Inis.  
Leanfar le feabhas a chur ar Mholbhaile na
hInise, le 7.5% den daonra a bheith ann, agus
feidhmiú mar chatalaíoch láidir agus nód
tionchair do chúlchríocha réigiúnach an Chláir
agus tairseacha Luimnigh/na Sionainne agus
na Gaillimhe a nascadh le chéile i gconair
gheilleagrach le bonneagar láidir.
Ní féidir le bunú níos fearr agus tosaíocht An
tAonach agus An Caisleán Nua, go bailte le
daonra os coinn 12,000 agus Ros Cré go 7,500,
ach neartú a dhéanamh ar an ais réigiúnach
reatha de Luimneach/an tSionainn agus Inis
le conair comhlántach a sholáthar le tacú le
forbairt réigiúnach níos fearr agus tuilleadh
cothromaíochta a thabhairt don réigiún.
Fásfaidh daonra den chineál céanna i nDurlas
agus feidhmeoidh sé mar mhol eacnamaíoch
do cheantar an iarthair agus réigiún Thiobraid
Árann Thuaidh.
Aithníodh sraith eile nód eacnamaíochta tuaithe
freisin ar chóir go dtiocfadh dúbailt ar a ndaonra
sna deich gceantar seo in éineacht.
Tacóidh an straitéis spásúlachta don Réigiún
le geilleagar na tuaithe trí ordlathas a bhunú
maidir leis na hionaid áitiúla a sholáthraíonn
réimse agus leibhéal seirbhíse oiriúnach dá
gcúlchríocha.  Feidhmeoidh An Caisleán Nua,
An tAonach, Durlas agus Ros Cré, agus iad ag
feidhmiú mar ionaid fhorbartha iontu féin, mar
innill fáis freisin dá gcúlchríocha máguaird.
Tacóidh seo dá réir le soláthar leibhéil iomchuí
deiseanna fostaíochta agus seirbhísí i roinnt
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lonnaíochtaí níos lú atá suite ar fud an réigiúin.
De bharr na dtosca tíreolaíochta, a méid
coibhneasta agus cúlchríocha tuaithe a bheith
ann:
• Soláthraítear spriocanna daonra do roinnt
‘Nód Eacnamaíochta Tuaithe’ (REN) i dTábla
5.1. Tá suíomh straitéiseach ag na hionaid
seo laistigh de cheantair tuaithe ina bhfuil
daonra cuíosach dlúth. Áitítear sa chatagóir
REN Cill Rois, An Scairbh, Inis Díomáin agus
Cill Mocheallóg; is Príomhionaid Seirbhíse
iad na lonnaíochtaí seo sna RPGs. Áirítear
sa chatagóir REN freisin An Teampall Mór,
Mainistir na Féile, Droichead Abhann Ó
gCearnaigh, Áth Dara agus Eas Géitine. Tá
na RENanna riachtanach go mbeadh rath ar
straitéis an MWASP toisc go bhfeidhmeoidh
siad mar lárionaid ag nascadh na gceantar
tuaithe leis na hionaid mhóra uirbeacha.
• Chuige seo feictear go bhfeidhmeoidh An
Caisleán Nua i gcomhar le Ráth Caola agus le
Mainistir na Féile.
Áithnítear na hionaid seo d’infheistíocht
bhonneagair agus déantar iad a chosaint
ar fhorbairtí míoiriúnacha nó nach bhfuil
inbhuanaithe ina gcúlchríocha a bhainfeadh óna
ról.

7.3 > Iompar
Le measúnú a dhéanamh ar an straitéis déanadh
forbairt ar uirlis bhreithmheasa chuimsitheach
mheasúnachta, i bhfoirm shamhail iompair
ilmhodha réigiúnach.  Úsáideadh an tsamhail
le straitéis iompair a chur ar an eolas le tacú le

spriocanna eacnamaíochta, úsáide talún agus
daonra do dhaonra an réigiúin de 500,000
duine.
Leis na dálaí de
• nádúr tuaithe an réigiúin,
• ionaid scaipthe fostaíochta,
• uasghrádú ar bhonneagar na mbóithre
náisiúnta,
• úsáid íseal as iompar poiblí,
• raidhse saoráidí páirceála ceannphointe agus
• scála agus patrún lonnaíochta an daonra;
ní dócha go mbeidh gá sa bhfadtéarma (30
bliain) le saoráidí ‘mórthicéid’ iompair phoiblí,
mar iarnród éadrom, iarnród nua trom nó
iarnród ardluais. Mar sin féin, tá gá ag an
réigiún le hinfheistíocht suntasach le hiompar
poiblí feabhsaithe a sholáthar agus gréasán
fairsing rothaíochta.
Mura mbíonn athruithe móra ar chostas iompair
phríobháideach, is é an méid is mó is féidir a
bhaint amach maidir le tacú le hathrú mhodha
ná tionscadail ar scála níos lú ag tacú le hiompar
poiblí agus aistriú cóir iompair de réir a chéile i
dtreo taisteal níos cliste. Sna cúinsí seo, bheadh
réimse tionscnamh ar scála níos lú a chabhródh
le feabhas a chur ar íomhá iompair phoiblí, a
chuirfeadh feabhas ar an seirbhís a thugtar
agus ar an gcultúr a bhaineann len a úsáid ar
na ní ab ioriúnaí. Tabharfaidh seo breis luach
do chuimsiú sóisialta agus athmhapáil ar na
seirbhísí le rochtain, comhtháthú agus nascacht
níos fearr a thabhairt
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Mura n-athraíonn an cultúr sa bhfadtéarma
agus go dtagann athrú substaintiúil ar
eacnamaíocht taistil i gcarr príobháideach,
is féidir go mbeadh gá le hinfheistíocht níos
suntasaí. Is féidir go dtarlóidh athruithe
freisin trí ghlacadh le, nó riachtanas a bheith
le háireamh a dhéanamh ar chéimeanna
bainistíochta éilimh, mar tháillí carrchlóis agus
brú tráchta, le tacú le hathrú chláir.
Cé go n-aithnítear go bhfuil dícheangal agus
éagothroime tromchúiseach i soláthar iompair
phoiblí don réigiún, caithfear formhór na
hinfheistíochta in iompar poiblí a threorú
chuig an gcomhchathair mór uirbeach de
Mhórcheantar Uirbeach Luimnigh mar ar
féidir leis an infheistíocht atá beartaithe cur
le cuspóirí Taisteal níos Cliste agus deighilt
mhódhúil a bhaint amach, nuair a áirítear siúl
agus rothaíocht.
Go deimhin, má táthar leis na spriocanna
daonra agus lonnaíochta atá in MWASP a bhaint
amach beidh deis suntasach ann do ghluaiseacht
níos fearr charr neamhphríobháideach agus
ba chóir go bhféadfadh Bus Gasta a sciar den
mhargadh a mhéadú i Mórcheantar Uirbeach
Luimnigh.
Mar sin féin, tá sé tábhachtach tacú le dinimic
straitéiseach lonnaíochta eacnamaíochta agus
forbartha don réigiún le hiompar inrochtana.
Le cur chuige cothrom a bhaint amach maidir
le forbairt, ar a n-áirítear feabhas ar cháilíocht
na beatha agus cuimsiú sóisialta, iompar
réigiúnach tuaithe, caithfear athbhreithniú, tacú
agus forfheidhmiú a dhéanamh orthu le forbairt
inbhuanaithe a chur chun cinn. Tá gá freisin le
tacú leis an mbonneagar taistil níos cliste toisc

go bhfuil easnamh i bhformhór na mbailte móra.
Fiú mura n-úsáidtea an tsamhail iompair, is léir
go raibh tionchar ar iomaíochas an réigiúin ag
inrochtaineacht bhocht agus easpa bonneagair
oiriúnach bóthar. Mar sin, laistigh de réigiún
na gcúlchríocha beidh gá i gcónaí le bonneagar
maith bóthar d’fhonn éascú a dhéanamh ar
inrochtaineacht, nascacht agus gluaiseacht
sábháilte. A thabhachtaí agus atá gluaiseacht
tuaithe sa réigiún seo, caithfidh sí teacht le
nascacht iomchuí leis an mGréasán Bóithre
Náisiúnta. Tá naisc tábhachtach d’fhonn naisc
a neartú agus iomaíochas a mhéadú, trí bhealaí
atá slán agus sábháilte.
Éilíonn an easpa nasc iomchuí bóthair agus
iarnróid atá ag an réigiún le Gaillimh, Corcaigh
& Port Láirge aire láithreach bonn má tá an
réigiún agus Conair an Atlantaigh leis an
gcothromaíocht eacnamíoch atá ag teastáil don
tír a bhaint amach.
Leis an bhfás atá beartaithe ar An Caisleán Nua
mar phríomhcheirtleán uirbeach sa réigiún, tá
gá arís le féachaint ar uasghrádú a dhéanamh
ar an N21. Ba chóir go ndéanfaí athbhreithniú
ar seo i gcomhthéacs an N69 agus conas ab
fhéidir leis an dá bhealach éascú a dhéanamh ar
fhás agus ghluaiseacht i gceathrú thiar theas an
réigiúin, ar a n-áirítear nascacht a sholáthar ar
thailte tionsclaíchta agus fostaíochta le hais an
inbhir.
Le ról neamhdheimhnithe thodhchaí Aerfort
na Sionainne agus easpa polasaí náisiúnta
eitlíochta tá breis éiginnteachta ann
d’infheistíocht sa réigiún, ar a n-áirítear an
Aerfort agus acmhainn do níos mó forbartha
ar lóistíocht lastais idirnáisiúnta. Cuireann an
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straitéis ról Aerfort na Sionainne chun cinn
agus na tionscail a bhaineann leis laistigh de
Limistéar Neamhchustaim na Sionainne.
Caithfear cosaint na conaire iarnróid le tacú le
hacmhainn fáis Aerfort na Sionainne sa todhchaí
a chinntiú agus a mheas sa mheasúnacht ar línte
iarnróid mhórluais don tír. Tá gá ag Aerfort na
Sionainne le tacaíocht le huasghrádú suntasach
a chur chun cinn ar a saoráidí agus a seirbhísí
iompair phoiblí le rogha níos inbhuanaithe
ar an gcarr a spreagadh. Ní amháin gur gá
don infheistíocht seo díriú ar riachtanais
an mhargaidh bhaile, caithfidh sí teacht le
riachtanais na dturasóirí le rogha iompair
phoiblí a dhéanamh le turas a thabhairt ar an
réigiún.
Cé go bhfuil conairí iarnróid chun tosaigh sa
réigiún tá an-díomá ag baint leis an leibhéal
úsáide ag paisnéirí nó lastas.  Níl amhras ar bith
ach go soláthraíonn conair iarnróid an iarthair,
trí Stáisiún Colbert agus ar aghaidh go Gabhal
Luimnigh, seirbhís iontaofa agus riachtanach
ag nascadh an réigiúin agus an chathair le
Baile Átha Cliath, Gaillimh agus Corcaigh, fiú
mura bhfuil sé díreach.  Ba cheart go ndéanfaí
staidéar níos cuimsithí le féachaint ar líne
Luimneach-Baile Uí Bhróithe le tuiscint a fháil
ar na roghanna cás gnó atá ar fáil agus freisin
maidir le conas is fearr a mhéadófaí an sciar den
mhargadh se mheán agus sa bhfadtéarma leis an
bhfás atá beartaithe ar an Aonach agus Ros Cré
agus an acmhainn a bhaineann le líne iarnróid
mhórluais idir na ceirtleáin uirbeacha.
D’fhéadfaí tuilleadh iniúchadh a dhéanamh ar
naisc dhíreacha iarnróid mhórluais a fhorbairt
ó Luimneach (Stáisiún Colbert) go Baile Átha
Cliath, Corcaigh agus Port Láirge, d’fhonn teacht
le forbairt Straitéisí an NSS, RPG agus Chonair
an Atlantaigh áiríonn a leithéid de staidéir trácht
Lastais agus Chomaitéara araon.
Tabharfaidh na pacáistí substaintiúla
infheistíochta, a bhfuil imlíne orthu i
gcéimeanna idirghabhála Chás 2 agus 3, fás
substaintiúil eacnamaíochta, cuimsiú sóisialta
agus bonneagar tacaíochta le croílár níos
téagartha, cúlchríocha níos láidre agus réigiún
níos inrochtana a bhaint amach ar féidir leis
méadú suntasach a bhaint amach ar úsáid
iompair phoiblí agus díriú ar spriocanna an
pholasaí iompair dá chroílár. Caithfear tacú leis
seo le bonneagar imleor bóthar ag freastal ar an
réigiún agus nascacht le Baile Átha Cliath agus le
Conair an Atlantaigh.

7.4 > Príomh-mholtaí
Go hachomair, seo a leanas liosta de na
príomh-mholtaí faoi na príomh-cheannteidil
atá ionchorpraithe i bhforbairt an Phlean
Straitéiseach.

7.4.1 > Eacnamaíocht
• S
 truchtúr sruthlínteach rialachais
chorparáidigh le hardán níos fearr a bhaint
amach do Mhórcheantar Uirbeach Luimnigh
go mbainfeadh sé a acmhainn amach. Is féidir
cabhrú leis an gcuspóir seo le cónascadh an dá
údarás áitiúil i Luimneach.
• Treoir an rialtais ar ról fadtéarmach thodhchaí
Aerfort na Sionainne agus plean straitéiseach
gnó fadtéarmach a fhorbairt don Aerfort, do
thailte Fhorbairt na Sionainne agus d’Inbhear
na Sionainne.
• Tá an gá le hoideachas, athoiliúint,
breisoiliúint agus taighde mar bhonn
eacnamaíoch reatha lag
• Comhoibriú i bhfad níos fearr agus cur chuige
comhtháite a sholáthrófaí trí ghuth amháin a
fhéadfadh athrú a chur chun cinn.

7.4.2 > Úsáid Talún
• C
 ur chun cinn Mhórcheantar Uirbeach na
Cathrach mar thiománaí geilleagrach don
Réigiún le fócas ar athnuachan an cheantair
láir le forbairt mar áit ardchaighdeánach do
shaoránaigh, d’oibrithe agus do chuairteoirí;
• An tSionainn agus Inis a fhorbairt mar
lonnaíochtaí comhlántacha go dtí go dtagann
cothromaíocht fostaíocht níos fearr agus ar
leibhéil daonra eatarthu;
• Ról An tAonach a chur chun cinn le seirbhísí
agus saoráidí tacaíochta a sholáthar don
Mhórcheantar Uirbeach toisc a chóngraí atá sé
leis an M7;
• Príomhlonnaíochtaí a sholáthar ag An
Caisleán Nua, Durlas agus Ros Cré le feidhmiú
mar ionaid seirbhíse do na cúlchríocha
tuaithe;
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• N
 óid eacnamaíochta agus lonnaíochta tuaithe
a fhorairt ag láithreacha straitéiseacha
sa cheantar tuaithe den Réigiún le
príomhsheirbhísí a sholáthar agus patrún
lonnaíochta dlúth agus inbhuanaithe a
sholáthar.

7.4.3 > IOMPAR
• N
 aisc iompair Chonair an Atlantaigh go
Corcaigh, Gaillimh agus Port Láirge a
chríochnú de réir na bpolasaithe náisiúnta
agus réigiúnacha.
• Athbhreithniú ar an gcóras iompair phoiblí
agus infheistíocht ina dhiaidh sin le réigiún
níos inbhuanaithe, inrochtana agus iomaíoch
a bhaint amach.
• Foilsiú an Pholasaí Náisiúnta Eitlíochta ag
tabhairt imlíne ar ról Aerfort na Sionainne sa
chomhthéacs náisiúnta.
• Tacú le huadghrádú inbhuanaithe ar an
ngreásán Bóthar Náisiúnta den Dara Grád
agus Bóithre Réigiúnacha a fheidhmíonn mar
phríomhghréasáin iompair sa réigiún.
• Athbhreithniú cuimsitheach ar chonairí
iarnróid sa todhchaí mar chuid
d’féidearthacht fhadtéarmach maidir le naisc
líne iarnróid mhórluais a fheidhmiú idir
chathracha in Éirinn.

7.5 > Na Chéad Chéimeanna Eile
Pleanáil
• Athbhreithniú ar Phleananna Contae, Baile
agus Sráidbhaile, nuair is cuí, le comhlíonadh
príomhróil a cheadú a aithnídh i Straitéis
Lonnaíochta na RPGs agus sna Croístraitéisí
do gach ceantar údaráis áitiúil.
• Pleananna comhtháite a ullmhú do
na gráigeanna forbartha a aithníodh i
Mórcheantar Uirbeach na Cathrach le
hiompar inbhuanaithe, fostaíocht agus
infheistíochtaí cónaithe a chur chun cinn.
• Tosaíocht a thabhairt d’infheistíocht i
mbonneagar le soláthar uisce agus saoráidí
séarachais a sholáthar.
• Polasaithe lonnaíochta tuaithe a fhorbairt
a choimeádann pobail dhúchasacha tuaithe
sa Réigiún, le tacaíocht d’fhiontraíocht
tuaithe agus don daonra áitiúil tuaithe; ach a
dhéanann rialú docht ar thithíocht ghinte go
huirbeach.
Iompar
• Sannadh a dhéanamh ar Chomhordaitheoir
Phleanála Taistil do gach contae
• Pleananna taistil níos cliste a fhorbairt do
gach príomhláthair lonnaíochta sa réigiún
• Sraith de phleananna taistil ar leith a chur le
chéile do phríomhaomthóirí sa réigiún

• A
 thstruchtúrú a dhéanamh ar ghréasáin bhus
le hiompar poiblí comhtháite, gan uaim a
thairiscint
• Imscrúdú a dhéanamh ar an acmhainn
d’idirmhalartú iompair phoiblí, b’fhéidir
ag nóid iarnróid, i ngach ceann de na
príomhbhailte agus saoráid idirmhalartaithe
bus i Lár na Cathrach i Luimneach.
• Plean forfheidhmithe fadtéarmach a bhunú
le cabhrú le forbairt chéimneach ar roinnt
príomhbhealaí náisiúnta agus príomhbhealaí
den dara grád de réir pholasaithe agus
chuspóirí Threoirlínte um Pleanáil Réigiúnach
an Iarthair Láir.
• Athbhreithniú a dhéanamh ar ról Iompair
Tuaithe le bheith níos comhtháite sa tseirbhís
iompair phoiblí
• Tosaíocht a thabhairt d’athruithe ar shráiddreach Chathair Luimnigh le freastal ar
mhodhanna níos inbhuanaithe tar éis don
trácht tríd a bheith bainte as le hoscailt an
Chuarbhóthair Theas.
• Faisnéis níos fearr ar iompar poiblí a
sholáthar.
• Gréasán Bóthar Chonair an Atlantaigh a
chríochnú de réir pholasaithe náisiúnta agus
réigiúnacha.
Leagann Ailt 7.6.1 agus 7.6.2 amach roinnt
céimeanna féideartha iompair atá tar éis
teacht chun cinn ón anailís mhúnlaithe agus
ón gcomhairliúchán poiblí a déanadh mar
chuid de MWASP. Tá siad leagtha amach in
ord tosaíochta agus tá na costais táscach.
Beidh a bhforfheidhmiú de réir tuilleadh
mionscrúdaithe i dtéarmaí inacmhainneachta,
luach ar airgead agus féidearthacht theicniúil
agus fheidhmiúil. Scrúdófar iad i gcomhar leis
na gníomhaireachtaí reachtúla iomchuí (Bus
Éireann, CIÉ, Iarnród Éireann, NRA, NTA) agus
cuirfear i bhfeidhm iad mar chuid de phacáistí
infheistíochta leanúnach mar Thaisteal níos
Cliste.
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7.6 > Roghanna Cáis an Phlean Iompair
7.6.1 > Cás 1 (Íosmhéid a Dhéanamh)
Ba é Cás 1 ná ‘Gan Aon Rud a Dhéanamh’ le coinníollacha
bhonnlíne a bhunú agus ní áirítear céimeanna nua iompair ann.

7.6.2 > Cás 2 (Déan Rud Éigin ar Chostas Íseal)
Tábla 7.1: Cás 2 (Déan Rud Éigin ar Chostas Íseal) – Plean Forfheidhmithe Iompair Molta
Scála Ama
Uimh Thag.

Beart

Costas
Caipitil
2010 (€m)

Gearrthéarma

Seirbhís Bhus
S2BS1

Simpliú seirbhíse Bhus Chathair Luimnigh

€0.4

S2BS2

Feabhas a chur ar sheirbhísí reatha na SionainneLuimneach

€1.1

S2BS3

Tointeáil Iarnróid/Aeir Droichead Abhann Ó
gCearnaigh-An tSionainn

€0.2

S2BS4

Seirbhís bhus tras-chathrach (le teacht le bealaí
QBC/BRT)

€1.2

S2BS5

Athchumrú a dhéanamh ar ghréasán réigiúnach
Bhus Éireann

€0.5

S2BS6

Feabhas a chur ar Luasbhealach 12 (Baile Átha
Cliath-Ros Cré-An tAonach-Luimneach)

€0.4

S2BS7

Seirbhís friothálach tacsaí “Collect and Connect”  
chuig idirmhalartuithe iompair phoiblí

€1.5

Bonneagar na mBusanna
S2BI1

An chéad sárthaispeantas de chonair bhus
traschathrach (QBC/BRT)

S2BI2

An dara sárthaispeantas de chonair bhus
traschathrach (QBC/BRT)

223.5

S2BI3

An tríú sárthaispeantas de chonair bhus
traschathrach (QBC/BRT)

99.8

S2BI4

Córas UTMC  do Chathair Luimnigh agus a purláin

92.0

S2BI5

Inchomparáideacht RTPI a chinntiú do gach bus

90.3

S2BI6

SVD ag gach acomhal á rialú ag soilse tráchta i
Luimneach, Inis agus an tSionainn (AVL)

90.4

S2BI17

Feabhas ar idirmhalartuithe iompair phoiblí i  Lár
na Cathrach, Luimneach

910.0

99.5

Seirbhísí Iarnród Trom
S2HR1

Athchóiriú ar stásiún Colbert Luimnigh

S2HR2

Cur chun cinn ar sheirbhísí iarnróid ar líne
Luimnigh-An tAonach-Baile Uí Bhróithe le méadú
a dhéanamh ar úsáid iompair phoiblí chun oibre,
oideachais agus turais eile idir lonnaíochtaí

915.0
93.1

* Baineann an tagairt seo le hionchur ar leith sa mhúnla tráchta a ullmhaíodh le forbairt na straitéise a chur ar an eolas.

Meántéarma

Fadtéarma
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Fadtéarma
Uimh Thag.

Scála Ama
Beart

Costas
Caipitil
2010 (€m)

Gearrthéarma

Meántéarma

Fadtéarma

Páirceáil
S2CP1

Páirceáil & Taisteal bus-bhunaithe ó thuaidh den
R510/R526 timpeallán An Loch Mór, Baile Choimín

99.4

S2CP2

Páirceáil & Taisteal bus-bhunaithe ag Baile
an Mhuilinn (M7 Seachbhóthar Luimnigh, N24,
Bóthar Bhéal Átha Síomoin)

912

S2CP3

Páirceáil & Taisteal bus-bhunaithe ó thuaidh den
M18 timpeallán Chluain Draighneach

S2CPX4

Láithreacha Páirceáil & Taisteal/Páirceáil & Roinn
ar scála beag (10 láthair)

914.3
92.0

Faisnéis maidir le hIompar Poiblí
S2PTI1

Mapa agus Treoir Iompair Phoiblí Réigiún an
Iarthair Láir/Cathair Luimnigh

€0.2

S2PTI2

Taispreáint faisnéise clóite (brandáilte) ag gach
stad bus cathrach i Luimneach

€0.5

S2PTI3

Feabhas ar chomharthaíocht chuig móridirmhalartuithe iompair phoiblí

€0.1

S2PTI4

Táirgí nua ticéadaithe a chur chun cinn

€0.1

Roghanna níos Cliste
S2SMC1

Anailís a dhéanamh ar Chomhordaitheoirí
Phleanála Taistil (cúig bliana)  do gach ceantar
údaráis áitiúil

€0.9

S2SMC3

Club Roinnte Charranna a Sheoladh i gCathair
Luimnigh

€0.3

S2SMC4

Saoráidí páirceála rothar

€1.0

S2SMC5

Gréasán Rothaíochta Luimnigh a Fhorbairt

S2SMC6

Tionscadail Phiolótacha Tistil níos Cliste a chur
i bhfeidhm i 10 mbaile tuaithe de mhéideanna
éagsúla

€2.5

S2SMC7

Gréasán Rothaíochta a bhunú ar fud an
Réigiúin ar a n-áirítear comharthaíocht, mapaí
agus nascacht le Rianta Ghréasáin Tuaithe

€5.0

€20.0

Scéimeanna Breise
AS01

RTPI do Luimneach

€2.0

AS02

Bealaí Glasa Luimnigh agus bearta tosaíochta
do bhusanna

€20

Costas Iomlán**

€169.1

* Baineann an tagairt seo le hionchur ar leith sa mhúnla tráchta a ullmhaíodh le forbairt na straitéise a chur ar an eolas.
** Is luachanna barúlacha caipitil iad na meastacháin chaipitil mar a fuarthas ó Staidéar Indéantachta Iompair Phoiblí MWASP, Mott Mac Donald, Meitheamh 2012.
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7.6.3 > Cás 3 (Déan Rud Éigin ar
Ardchostas)
Tá Cás 3 sa bhreis ar bhearta Chás 2.        
Tábla 7.2: Cás 3 (Déan Rud Éigin ar Ardchostas) – Plean Forfheidhmithe Iompair Molta
Scála Ama
Uimh
Thag.

Beart

Costas
Caipitil
2010 (€m)

Gearrthéarma

Seirbhís Bhus
S3BS1

Méadú ar mhinicíocht na mbus sceidealta ó
Chás 2

S3BS2

Seirbhís Fhithiseach Luimnigh

€10.2

€1.5

Bonneagar na mBusanna
S3BI5

Nuashonrú ar stadanna bus Thimpeallán Uí
Chuanach-an tSionainn-Inis

S3BI7

Feabhas ar shaoráid bus agus ar fhearann poiblí
Shráid Liam/Sráid an Róistigh/Sráid Parnell/
Sráid Uí Chonaill, Luimneach

S3BI8

Geata bus ag Sráid an Tiarna Éadbhard,
Luimneach

€0.1

S3BI11

Feabhas ar idirmhalartú iompair phoiblí Aerfort
na Sionainne

€5.0

S3BI13

Feabhas ar idirmhalartú iompair phoiblí (bus,
traen nó an dá cheann) san Aonach, Durlas, An
Caisleán Nua, Ros Cré ina n-áireofaí amchláir
fhíor-ama a shocrú, ceannach ticéid go
leictreonach, páirceáil sainithe do bhusanna,
rothair agus carranna, agus uasghrádú ar
thírdhreachú crua agus bog timpeall ar na
stáisiúin.

€10.0

€0.9

€25.0

Páirceáil
S3CP1

Straitéis Bhainistíochta Páirceála Luimnigh

€1.0

S3CP2

Straitéis ródúcháin/comharthaíochta Luimnigh

€2.4

Roghanna níos Cliste
S3SMC1

Pleananna Taistil don Láthair Oibre
(Comhordaitheoirí breise Pleanála Taistil  a
cheapadh (cúig bliana))

€1.5

S3SMC2

Greásáin Pleanála Taistil Cheantair a bhunú
(cúig bliana)

€1.1

S3SMC3

Pleananna Taistil Scoile (cúig bliana)

€1.5

S3SMC4

Margaíocht Taistil ar Bhonn Aonraic

€10.0

S3SMC5

Pleananna Taistil do Stáisiún Colbert Luimnigh
agus Stáisiún Bus/Traenach na hInise

€0.2

Siúl agus Rothaíocht
S3WC1

Rotharbhealaí/cosáin le húsáid i bpáirt in aice le
bóithre straitéiseacha

S3WC2

Lánaí rothaíochta ar bhóithre cónaithe

€20.0

€5.0

* Baineann an tagairt seo le hionchur ar leith sa mhúnla tráchta a ullmhaíodh le forbairt na straitéise a chur ar an eolas.

Meántéarma

Fadtéarma
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Fadtéarma
Uimh Thag.

Scála Ama
Beart

Costas
Caipitil
2010 (€m)

Gearrthéarma

Meántéarma

Fadtéarma

Walking and Cycling
S3WC3

Réamhlínte stop ag acomhail chomhartha nuair
is cuí

€2.0

S3WC4

Trasnaisc ardaithe tosaíochta do choisithe ar
mhionbhóithre ag láithreacha iomchuí.

€5.0

S3WC5

Aistriú ar thrasrianta choisithe faoi rialú soilse
tráchta chuig trasrianta síogacha ardaithe ag
láithreacha iomchuí

€5.0

S3WC6

Trasrianta síogacha ardaithe a sholáthar ar
ghéaga thimpealláin nuair is cuí.

€5.0

S3WC7

Racaí rothar ar bhusanna cathrach/réigiúnach
Luimnigh

€0.1

S3WC8

Scéim Rothar chun Údáide Poiblí Luimnigh

€0.5

S3WC9

Féarbhealaí eas-sráide rothaíochta/choisithe
ag nascadh na gceantar fostaíochta, cónaithe
agus tráchtála

€31.3

Lastas
S3FR1

Ionad Athlastála Lastais phíolótach do lár
bhaile na hInise

€2.0

S3FR2

Comhpháirtíocht Cháilíochta Lastais Luimnigh
(cúig bliana) + Straitéis Bainistíoctha Lastais
do Lár Chathair Luimnigh

€2.2

Bainistíocht ar Éileamh
S3DM4

Athbhreithniú ar luasteorainn an Iarthair Láir
Costais Iomlána**

€5.0
€153.5

* Baineann an tagairt seo le hionchur ar leith sa mhúnla tráchta a ullmhaíodh le forbairt na straitéise a chur ar an eolas.
** Is luachanna barúlacha caipitil iad na meastacháin chaipitil mar a fuarthas ó Staidéar Indéantachta Iompair Phoiblí MWASP, Mott Mac Donald, Meitheamh 2012.
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7.6.4 > Roghanna Straitéiseacha Bhóithre
Náisiúnta agus Neamhnáisiúnta
Tugtar sonraí thíos ar straitéis na scéimeanna
bóthar náisiúnta agus neamhnáisiúnta atá
beartaithe i réigiún an Iarthair Láir.  Moladh
na huasghráduithe seo ar chúiseanna
straitéiseacha éagsúla ar a n-áirítear Conair an
Atlantaigh a chríochnú, na cuspóirí na straitéise
náisiúnta spásúlachta a neartú, feabhas a
chur ar rochtain áitiúil agus réigiúnach, agus
feabhas a chur ar bhealaí turasóireachta.

Faoi mar a pléadh in Alt Error! Reference
source not found., tógfaidh tosaíocht sna
scéimeanna bóthar seo ceann de thosca
airgeadais, comhshaoil agus spásúlachta. Beidh
na scéimeanna seo faoi réir athbhreithnithe
an Údaráis Náisiúnta Iompair, Treoirlínte
Meastóireachta ar Thionscadal na Roinne
Airgeadais agus tothaí na measúnachta
tionchair timpeallachta agus gnáthóige i
gcomhthéacs oibleagáidí reachtúla.

Tábla 7.3: Bóithre Straitéiseacha Náisiúnta agus Neamhnáisiúnta

Príomhbhóithre Náisiúnta
Contae an Chláir
g   Uasghrádú ar Chonair an Atlantaigh N67 ó Shráid na Cathrach go Carrchaldh
Chill Íomaí – nascacht ón gClár go Contae Chiarraí le turasóireacht a chur chun
cinn;
g   Uasghrádú ar an N67 ó Inis go Cill Rois le nascacht a chur chun cinn idir na moil
gheilleagracha;
g   Uasghrádú ar bhealach díreach an N68 ó Inis (Molbhaile) agus Inis Díomáin nód
(iompair);
g   Uasghrádú ar Bhóthar Faoisimh an Iarthair an N85, Inis go hInis Díomáin N67.   
Contae Thiobraid Árann Thuaidh
g   Uasghrádú ar an N52 ón Aonach go dtí an baile i Lár Tíre Baile Átha Luain/Dún
Dealgan/Béal Feirste;
g   Uasghrádú ar an N62 ón M8 trí Dhurlas agus An Teampall Mór;
g   Uasghrádú ar an N75 ó Dhurlas go dtí an M8;
g   Uasghrádú ar an N65 Bóthar Bhuiríos Uí Chéin go Port Omna.
Cathair Luimnigh
g   Uasghrádú ar an M20, & an N24 ó Chathair Luimnigh go Cathracha/Tairseacha
Chorcaí agus Phort Láirge.
Contae Luimnigh
g   Uasghrádú ar an M20, & an N24 ó Chathair Luimnigh go Cathracha/Tairseacha
Chorcaí agus Phort Láirge trí Chontae Luimnigh;
g   Bóthar Dáileacháin Thuaidh a sholáthar ag nascadh an M7 leis an M18 agus na
bruachbhailte ó thuaidh;
g   Uasghrádú ar an N69 ó Luimneach go Port na Fainge ar chaighdeán
mhótarbhealaigh;
g   Athbhreithniú a dhéanamh ar fheabhsú chonaire agus ar naisc don M22 ag
soláthar rochtana ó Luimneach ar an gCaisleán Nua agus ar Chiarraí tríd an
Seachbhealach atá beartaithe ar Áth Dara. Ba chóir go bhféachfaí ar naisc a
dhéanamh idir an N69 agus an N21.

114 /// MWASP

7 > Na Chéad
Chéimeanna Eile
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Bóithre Réigiúnacha nach Bóithre Náisiúnta  IAD
Contae an Chláir
g   Bóthar Dáileacháin Thuaidh;
g   Uasghrádú ar an R352 – Inis go dtí An Scairbh/Cill Dalua le feabhas a chur ar
rochtain ar an Tairseach agus an Mol;
g   Uasghrádú ar an R494 agus ar Sheachbhealach Chill Dalua/Bhaile an Átha
agus ar an 4ú trasnú ar Abhainn na Sionainne le héascú a dhéanamh ar
rochtain ó iarthuaisceart an Réigiúin ar an M7;
g   Uasghrádú a dhéanamh ar an R460, R463, R473, R474, R479, R484, R485 agus
R487 i Lár, Deisceart agus Iarthair an Chláir.
Contae Thiobraid Árann Thuaidh
g   Soláthar ar bhóthar faoisimh lasmuigh do Dhurlas ag soláthar naisc
fheabhsaithe leis an M8;
g   Soláthar agus uasghrádú ar nascbhóthar an R503 idir Durlas agus Cathair
Luimnigh;
g   Uasghrádú ar an mbóthar R438 idir Buiríos Uí Chéin agus Baile Átha Luain;
g   Uasghrádú ar an R494 agus ar Sheachbhealach Chill Dalua/Baile an Átha agus
ar an 4ú trasnú ar Abhainn na Sionainne le héascú a dhéanamh ar rochtain ó
iarthuaisceart an réigiúin ar an M7;
g   Soláthar ar nascbhóthar laistigh ar an taobh thiar theas de Dhurlas ag nascadh
an N62 leis an N75 le brú tráchta a bhaint as lár an bhaile;
g   Uasghrádú ar nascbhóthar an R495 idir Durlas agus An tAonach agus nasc le
seachbhealach M7 an Aonaigh.
Cathair Luimnigh
g   Bóthar Dáileacháin Thuaidh a sholáhtar ag nascadh an M7 leis an M18 agu na
bruachbhailte ó thuaidh;
g   Uasghrádú a sholáthar ar Bhóthar Childers agus ar acomhail choimhdeacha;
g   Uasghrádú ar bhóithre chuig ceantair athghiniúna.
Contae Luimnigh
g   Uasghrádú ar an R515 (Mainistir na Féile chuig An Ráth);
g   Uasghrádú ar an nasc R518 idir Cill Mocheallóg agus an M20 Luimneach/
Corcaigh.

7.7 > Tiomantas do MWASP
Déanadh MWASP a fhorbairt le treoir
straitéiseach a sholáthar do phleanáil
bhonneagair agus úsáide talún i réigiún
an Iarthair Láir agus le príomhchuspóirí
réigiúnacha a bhaint amach, ar a n-áirítear
athghiniúint ar Chathair Luimnigh,
d’fhorfheidhmiú éifeachtach na dTreoirlínte
Pleanála Réigiúnach, forbairt inbhuanaithe
fiontraíochta agus fostaíochta, agus tionscadail
riachtanacha bonneagair a sholáthar.  

Cabhróidh forfheidhmiú MWASP leis an réigiún
na dúshláin iompair reatha agus sa todhchaí a
shárú, agus cuirfidh sé go suntasach le réigiún
iomaíoch agus níos inbhuanaithe a chruthu go
sóisialta, ó thaobh na heacnamaíochta de agus ó
thaobh na timpeallachta de.
Tá sé ar intinn go ndéanfaí athbhreithniú
tráthúil ar an MWASP agus go ndéantar leasú
nuair is gá d’fhonn a chinntiú go bhfanann
sé reatha agus go mbíonn sé ábhartha do
riachtanais Chathair Luimnigh agus Réigiún an
Iarthair Láir i gcoitinne.
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8 > Buíochas
Chuir na daoine agus na heagraíochtaí seo a leanas le forbairt na Straitéise.
Baill an Ghrúpa Stiúrtha
Tom Mackey, Bainisteoir Cathrach Luimnigh, (Cathaoirleach)
(Ar Scor Feab. 2012)
Kieran Lehane, Bainisteoir Cathrach (Cathaoirleach)
(Márta 2012 go dtí Lúnasa 2012)
Conn Murray, Bainisteoir Cathrach agus Contae Luimnigh (Lúnasa 2012)
Joe McGrath, Bainisteoir Contae, Comhairle Contae Thiobraid Árann
Thuaidh
Liam Conneally, Stiúrthóir, Údarás Réigiúnach an Mheán-Iarthair
Paul Hannon, An Roinn Iompair (go deireadh 2009) John McCarthy,
An Roinn Iompair (2010 ar aghaidh)
Clare Finnegan, An Roinn Iompair (2010 ar aghaidh) Gabrielle McKeown,
An Roinn Comhshaoil
Gerard Dollard, Stiúrthóir Seirbhísí, Comhairle Contae an Chláir
Matt Short, Stiúrthóir Seirbhísí, Comhairle Contae Thiobraid Árann
Thuaidh
Tom Enright, Stiúrthóir Seirbhísí, Comhairle Contae Luimnigh
Gerard Sheeran, Stiúrthóir Gníomhach Seirbhísí, Comhairle Contae
Luimnigh
Pat Dromey, Stiúrthóir Seirbhísí, Comhairle Cathrach Luimnigh
(Ar Scor i Samhain 2010)
Oliver O’Loughlin, Stiúrthóir Seirbhísí, Comhairle Cathrach Luimnigh
(Samhain 2010 go dtí Eanáir 2012)
Paul Crowe, Stiúrthóir Seirbhísí, Comhairle Contae Luimnigh
Vincent Murray, Innealtóir Sinsearach, Comhairle Cathrach Luimnigh
Baill an Ghrúpa Oibre
Pat Dromey, Stiúrthóir Seirbhísí, Comhairle Cathrach Luimnigh
(Cathaoirleach, Ar Scor i Samhain 2010)
Oliver O’Loughlin, Stiúrthóir Seirbhísí, Comhairle Cathrach Luimnigh
(Cathaoirleach, Samhain 2010 go dtí Eanáir 2012)
Liam Conneally, Stiúrthóir, Údarás Réigiúnach an Mheán-Iarthair (MWRA)
John Bradley, Pleanálaí Sinsearach, Comhairle Contae an Chláir & Údarás
Réigiúnach an Mheán-Iarthair
Gordon Daly, Pleanálaí Sinsearach, Comhairle Contae an Chláir
Tom Tiernan, Innealtóir Sinsearach, Comhairle Contae an Chláir
Gerard Sheeran, Pleanálaí Sinsearach, Comhairle Contae Luimnigh
Pat O’Neill, Innealtóir Sinsearach, Comhairle Contae Luimnigh
Brian Beck, Pleanálaí Sinsearach, Comhairle Contae Thiobraid Árann Thuaidh
Michael Hayes, Innealtóir Sinsearach, Comhairle Contae
Thiobraid Árann Thuaidh
Dick Tobin, Pleanálaí Sinsearach, Comhairle Cathrach Luimnigh & MWRA
(Ar Scor 2011)
Kieran Reeves, Pleanálaí Gníomhach Sinsearach,
Comhairle Cathrach Luimnigh
Vincent Murray, Innealtóir Sinsearach, Comhairle Cathrach Luimnigh
Tim Fitzgerald, Innealtóir Sinsearach, Oifig um Dhearadh Bóithre Náisiúnta
an Iarthair Láir

Baill Tofa na gceithre údárás áitiúil agus Údarás Réigiúnach
an Mheán-Iarthair
Ar na hEagraíochtaí/Daoine a gcuathas i gcomhairle leo/a rinne
aighneachtaí, áirítear:
An tÚdarás Náisiúnta Iompair
An Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais
Áitiúil An Roinn Iompair
An Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta
An Roinn Talmhaíochta, Bia agus na Mara
Warren Whitney
Comhlachas Tráchtála na hInise
An tÚdarás um Bóithre Náisiúnta
Údarás Réigiúnach an Mheán-Iarthair
Oifig Iompair Bhaile Átha Cliath
Bus Éireann
Iarnród Éireann
Údarás Aerfort na Sionainne
Údarás Aerfort Bhaile Átha Cliath Cuideachta
Phort na Sionainne agus Fhainge
Gníomhaireacht Fhorbairt na Sionainne
Fiontraíocht Éireann
Fáilte Éireann
Feidhmeannacht na Seirbhísí Sláinte
An Garda Síochána An Roinn
Oideachais Ollscoil Luimnigh
Institiúid Teicneolaíochta Luimnigh
Cuideachta Athghiniúna Thuaisceart Luimnigh
Cuideachta Athghiniúna Dheisceart Luimnigh
Feirmeoirí Aontaithe na hÉireann
An tÚdarás Forbartha Tionscail
An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil
Uiscebhealaí Éireann
Comhlachais Tráchtála na hÉireann IBEC
ISME
Ballyhoura Development
Cumann Feirmeoirí Bólachta agus Caorach na hÉireann (Craobh Luimnigh)
Zinc Properties Ltd
Mórchonair an Deiscirt
Atlantic Force Hydro Ltd
Joseph Murphy Tógalaí
RR Donnelley
Grúpa Údáideoirí Phort Luimnigh
RGDATA
An Institiúid Chairte Lóistíochta agus Iompair
Rothaíocht Luimnigh
Lá an Domhain Luimnigh
Cosaint na Sionainne Aontas na Mac Léinn in Éirinn
An Pobal i gCoitinne

Trying to achieve the Smarter Travel Policy objectives for
the region is not possible in the timeframe of the strategy so
achieving it in urban centres should be the primary focus with
improvements in the hinterland.

Bainisteoirí Cathrach agus Contae Réigiún an Iarthair Láir
Joe MacGrath, MWRA Bainisteoir Contae Ainmnithe agus Bainisteoir Contae
Chontae Thiobraid Árann Thuaidh
Alec Fleming, Bainisteoir Contae an Chláir (ar scor)
Terry ONiadh, Bainisteoir Contae Thiobraid Árann Thuaidh (ar scor)
Ned Gleeson, Bainisteoir Contae Luimnigh (ar scor)
Conn Murray, Bainisteoir Cathrach agus Contae Luimnigh
Comhairleoirí Tionscadail
Sean Doherty, Mott MacDonald  
Paul Kelly, Mott MacDonald
Stephen Hartrich, Mott MacDonald
Tom van Vuren, Mott MacDonald
Colin McGill, McGill Planning
Jennifer Gillen, PwC
Anne O’Connell, PwC

Íomhanna
Rinn Comhairle Cathrach Luimnigh, Údarás Réigiúnach an Mheán-Iarthair
agus Forbairt na Sionainne an ghrianghrafadóireacht don tuarascáil seo a
sholáthar. Áirítear ar a bhfuarthas ó ghrianghrafadóirí indibhidiúla:  
Mary Moroney, leathanach 26
Eilis O’Nuallain, leathanach 30
Lorna O’Carroll, leathanach 69

Tá aguisíní tacaíochta teicniúil leis an tuarascáil seo ar fáil
ó Chomhairle Cathrach & Contae Luimnigh ag www.mwasp.ie
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