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Cuid 1: Réamhrá

Is é cuspóir an doiciméid seo ionchur a fháiltiú ón bpobal i gcoitinne agus ó phríomhpháirtithe
leasmhara eile maidir le hullmhú dhá chlár comhair, arna gcistiú ag an AE, don
chlárthréimhse 2014-2020. Is iad na cláir sin:
• Clár an AE um Shíocháin agus. Athmhuintearas 2014-2020 (PEACE);
• Clár an AE um Chomhar Críochach Trasteorann (Éire / Tuaisceart Éireann / Iarthar na hAlban)
2014-2020 (INTERREG).
Tá na rialacháin de chuid an AE lena gclúdófar na cláir sin comhaontaithe ag an gComhairle
Eorpach agus ag Parlaimint na hEorpa. Tá siad glactha agus tháinig siad i bhfeidhm amhail an
21 Nollaig 2013. Déantar foráil sna rialacháin do bhuiséad don dá chlár ó Chiste Forbraíochta
Réigiúnaí na hEorpa (CFRE). Déantar cur síos thíos ar an mbuiséad comhaontaithe in aghaidh
an chláir:
• Gheobhaidh INTERREG €240m ó CFRE.
• Gheobhaidh PEACE €229m ó CFRE.
Áirítear le buiséad an Chláir PEACE €50m ó CFRE arna chur ar fáil tríd an gComhaontú
Eacnamaíochta idir Rialtas na Ríochta Aontaithe agus Feidhmeannas Thuaisceart Éireann. Is é
seo an dara céim agus an chéim dheireanach den chomhairliúchán poiblí ar fhorbairt an dá
chlár nua sin. Bhí an comhairliúchán poiblí ar siúl idir mí Lúnasa agus mí na Samhna 2012. Is é
cuspóir an dara comhairliúchán seo an deis a chur ar fáil don phobal i gcoitinne agus do
phríomhpháirtithe leasmhara eile tuairimí a sholáthar ar aon ghné de na dréacht-Chláir
Chomhair, ar Ghnéithe a thagann faoi Alt 75 agus ar na Measúnachtaí Straitéiseacha
Timpeallachta (MSTanna) don dá Chlár.
Déantar an méid seo a leanas sa doiciméad seo:
• Soláthraítear achoimre ar na gnéithe lárnacha atá laistigh de na Cláir Chomhair maidir le
PEACE agus INTERREG.
• Áirítear leis ceisteanna tábhachtacha faoin ábhar, struchtúr agus na meicníochtaí
seachadta don dá Chlár Comhar, roimh an clárthréimhse nua 2014-2020.
Tá an t-ábhar atá sna Cláir Chomhair do PEACE agus INTERREG faoi threoir ag an gcéad
ghníomh comhairliúcháin phoiblí, ag próifíl shocheacnamaíoch den réigiún; agus ag
comhairliúchán fairsing leis na Ranna Rialtais agus na gníomhaireachtaí in Éirinn, i dTuaisceart
Éireann agus in Albain. Léirítear sna Cláir Chomhair freisin tosaíochtaí an AE 2020 le haghaidh
fáis atá 'cliste', 'inbhuanaithe' agus 'uileghabhálach', na rialacháin um Chomhar Críochach
Eorpach (CCE) agus Páipéir Sheasaimh an Choimisiúin Eorpaigh maidir leis an Ríocht
Aontaithe agus le hÉirinn.
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Na tuairimí a chuirfear i láthair le linn an dara céim den ghníomh comhairliúcháin (an 3
Meitheamh go dtí an 29 Iúil 2014), úsáidfear iad mar threoir nuair a bheidh an dréacht
deireanach de na Cláir Chomhair á ullmhú. Cuirfear iadsan faoi bhráid Fheidhmeannas
Thuaisceart Éireann, Rialtas na hÉireann agus Rialtas na hAlban (INTERREG amháin) ansin
le faomhadh sula gcuirfear iad, faoin 22 Meán Fómhair 2014, faoi bhráid an Choimisiúin
Eorpaigh (CE) i gcomhair idirbheartaíochta agus ceadú críochnaitheach.

Tá sé tugtha le fios ag an CE gur dócha go mbeidh an chéim idirbheartaíochta ar siúl ar
feadh thart ar shé mhí. Táthar ag súil go ndéanfar na cláir a fhormheas sa chéad ráithe de
2015, agus go n-osclófar glaonna ar iarratais ar chistiú amach san earrach.
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1.1 Conas freagairt
Ba chóir duit freagra a thabhairt tríd an doiciméad freagartha suirbhé ar líne, is féidir é a
iarraidh ar an ríomhphost ag consultation@seupb.eu nó é a aimsiú ar ár suíomh gréasáin
ag http://is.gd/eKmv6p
Tá leagan Word den doiciméad freagartha ag an nasc thuas freisin.
Féadfaidh tú freagra a thabhairt ar an oiread ceisteanna is mian leat. Ní gá freagra a thabhairt ar
na ceisteanna go léir mura mian leat é sin a dhéanamh. Agus freagra á thabhairt agat, ba chóir
duit a lua go soiléir cén eagraíocht (más eagraíocht ar bith) a bhfuil tú ag déanamh ionadaíochta
uirthi.
Tabhair faoi deara go mbeidh gach freagra faoi réir scaoileadh faoi Chód Cleachtais FCSAE
um Shaoráil Faisnéise, a bhfuil cóip de ar fáil ar ár suíomh gréasáin
http://www.seupb.eu/AboutUs/FreedomOfInformation.aspx
Más ar an ríomhphost
consultation@seupb.eu é

atá tú ag seoladh

do

fhreagra, cuir

chuig

Cé gurb iad freagraí ar an ríomhphost an chéad rogha, b'fhéidir gur mhaith leat cóip
chrua den fhreagra uait a sheoladh go dtí:
Anna Zmuda Trzebiatowska
Comhairliúchán um Chláir 2014-2020
Foras um Chláir Speisialta an AE
2 Sráid Clarence Thiar
Béal Feirste
BT2 7GP
Ríomhphost: consultation@seupb.eu
Teil: 00 44 (0) 28 9026 6724
Beidh an tréimhse chomhairliúcháin ar siúl ón 3 Meitheamh go dtí an 29 Iúil 2014. Eagrófar
roinnt imeachtaí faisnéise, ag a mbeidh an deis ag baill den phobal agus ag
príomhpháirtithe leasmhara eile a gcuid tuairimí a chur in iúl maidir le hábhar na ndréachtChlár Comhair, Gnéithe a thagann faoi Alt 75 agus leis an Measúnacht Straitéiseach
Timpeallachta (MST). Tá eolas ar an gclár ama agus na hionaid do na himeachtaí sin ar fáil
ar shuíomh gréasáin FCSAE ag http://is.gd/92oRgW
Fáiltíonn FCSAE roimh fhreagraí luatha ionas gur féidir le tuairimí, smaointe agus nótaí tráchta
cur le forbairtí agus díospóireachtaí leanúnacha i rith na tréimhse comhairliúcháin.
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Féadfaidh tú tuilleadh cóipeanna den doiciméad seo a dhéanamh gan cead a lorg.
Gheobhaidh tú leagan leictreonach agus leagan Béarla ag http://is.gd/zXxN9x.
Is féidir gach doiciméad comhairliúcháin iomchuí a chur ar fáil freisin, arna iarraidh sin, i
raon formáidí inrochtana.

1.2 Cabhair maidir le fiosruithe
Má tá aon tuairimí nó aon ghearáin agat faoin mbealach ina ndearnadh an comhairliúchán
seo, ba chóir iad a sheoladh go dtí:
Pat Colgan
Príomhfheidhmeannach
Foras um Chláir Speisialta an AE
2 Sráid Clarence Thiar
Béal Feirste
BT2 7GP
Tá sé ina aidhm againn freagra ar an gcomhairliúchán a fhoilsiú ar ár suíomh gréasáin laistigh
de dhá mhí ó dheireadh na tréimhse comhairliúcháin. Áireofar leis sin achoimre ar na freagraí
a fuarthas.
D'fhonn cuidiú leat d'fhreagra a ullmhú, tá gach ceann de Rialacháin ábhartha an AE curtha
ar fáil againn. Is féidir iad a fháil ar ár suíomh gréasáin ag: http://is.gd/ViQCk6
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Cuid 2: Ullmhú an dá Chlár Comhair

2.1 Réamhrá
D'iarr an dá Bhallstát (an Ríocht Aontaithe agus Éire) ar FCSAE dhá Chlár Comhar a ullmhú
don tréimhse 2014-2020, maidir le INTERREG agus PEACE. Beidh na cláir nua sin arna rialú
ag na Rialacháin de chuid an AE atá glactha agus curtha i bhfeidhm ag Comhairle na hEorpa
agus ag Parlaimint na hEorpa ar an 21 Nollaig 2013. Is iad seo a leanas na rialacháin agus na
doiciméid is ábhartha maidir leis na cláir:
• Seasamh Sheirbhísí an Choimisiúin ar fhorbairt an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta
agus na gclár sa Ríocht Aontaithe don tréimhse 2014-2020 (Páipéir Sheasaimh an
AE);
• Seasamh Sheirbhísí an Choimisiúin ar fhorbairt an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta
agus na gclár in Éirinn don tréimhse 2014-2020;
• Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 lena leagtar síos Forálacha Coiteanna maidir le gach ciste
lena n-áirítear CFRE;
• Rialachán (AE) Uimh. 1301/2013 maidir le CFRE agus maidir le forálacha sonracha a
bhaineann le sprioc na hInfheistíochta le haghaidh fáis agus post;
• Rialachán (AE) Uimh. 1299/2013 maidir le forálacha sonracha i dtaca le tacaíocht ó CFRE do
sprioc an Chomhair Chríochaigh Eorpaigh.

Ina theannta sin, tá roinnt ionstraimí tarmligthe agus ionstraimí um chur i bhfeidhm ag dul tríd
an bpróiseas reachtach faoi láthair, a mbeidh tionchar láidir acu ar chur i bhfeidhm na gclár.
Tá eolas reatha faoi na hionstraimí sin atá ar fáil ag:
http://ec.europa.eu/regional_policy/information/legislation/index_en.cfm
Tá dréacht-Chomhaontuithe Comhpháirtíochta leis an CE curtha faoi bhráid ag na Ballstáit, ina
ndéantar cur síos ar na príomhréimsí tosaíochta, agus tá INTERREG agus PEACE ina gcuid de
na comhaontuithe comhpháirtíochta sin.Tá an dá dhréacht-Chlár Comhair bunaithe orthu seo a
leanas:
• Na Rialacháin ábhartha de chuid an AE;
• Freagraí a bailíodh tar éis an chéad ghníomh comhairliúcháin phoiblí;
• Moltaí atá sna Páipéir Sheasaimh de chuid an AE a eisíodh d'Éirinn agus don Ríocht
Aontaithe;
• Ailíniú le tosaíochtaí ranna rialtais i dTuaisceart Éireann, in Éirinn, agus in Albain (i gcás
INTERREG);
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• Breisluach trasteorann inléirithe;
• Cumas leordhóthanach um ionsú i gcás na dtéamaí atá beartaithe mar is léir ón
bpíblíne tionscadal;
• Breithniú ar na torthaí ó athbhreithniú socheacnamaíoch ar na limistéir incháilithe;
• Comhlántacht le cistiú eile; agus
• Cumas chun díriú ar thorthaí a sheachadadh atá sainithe go soiléir agus intomhaiste.

2.2 Príomheilimintí do 2014-2020
I gcomhréir leis an straitéis 'An Eoraip 2020', éilíonn an CE go mbeadh na cláir ar fad sa
tréimhse 2014-2020 ní ba chomhdhlúite agus ní ba dhírithe. Ciallaíonn sé sin go gcaithfidh na
cláir díriú ar raon níos cúinge gníomhaíochtaí agus nach mór a chinntiú go mbeidh buiséid
leordhóthanach leithdháilte do na gníomhaíochtaí sin chun an t-athrú suntasach atá de dhíth a
dhéanamh.
Ní mór do na cláir na torthaí agus na haschuir atá ceaptha a aithint go soiléir, ionas gur féidir
linn na ceisteanna seo a leanas a fhreagairt go héasca: cad ar ar chaitheamar ár gcuid
airgid agus cén t-athrú a rinneadh mar thoradh ar an gclár? Beidh an fócas ar thorthaí agus
ar aschuir ina threoir don ghlao ar iarratais, do mheasúnú na n-iarratas agus do
leithdháileadh an chistithe. I bhfianaise an fhócais ar thorthaí sa chlárthréimhse 2014-2020,
is gá go n-áireofaí sna cláir táscairí soiléire um thorthaí agus aschuir. Mura mbainfear
amach na táscairí, d'fhéadfadh an CE pionós airgeadais a leagan ar na cláir. Faoi láthair, tá
FCSAE ag forbairt táscairí mionsonraithe um aschuir, bonnlínte, agus torthaí i gcomhair
2018 agus 2023, a bheidh corpraithe isteach sna Cláir Chomhair dheiridh.
Tá na cláir sin cistithe mar chuid de chuspóir an Aontais Eorpaigh um Chomhar Críochach; dá
bhrí sin, ba chóir go mbeadh gné shuntasach thrasteorann ag gníomhaíocht tionscadail agus go
mbeadh breisluach soiléir i gceist de bharr na gníomhaíochta a chur i gcrích ar bhonn
trasteorann. Mar sin féin, ceadaítear faoi na rialacháin go ndéanfaí gníomhaíocht tionscadail sa
Chlár PEACE a chur i bhfeidhm ar bhonn dlínse amháin, sa chás ina gcuireann na tionscadail le
torthaí agus aschuir an chláir.
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Leanfaidh FCSAE ar aghaidh mar an tÚdarás Bainistíochta agus an tÚdarás
Deimhniúcháin do na cláir. Scaipfear cistiú ar thionscadail rathúla, bunaithe ar shraith
glaonna ar iarratais, a ndéanfaidh Comhrúnaireacht FCSAE iad a mheas agus an Coiste
Stiúrtha iad a bhreithniú ina dhiaidh sin.
Sa chéad chomhairliúchán poiblí, aithníodh fadhbanna a bhaineann le riachtanais riaracháin na
gclár, agus luadh fadhbanna a bhain le moill agus maorlathas. Ag dul ar aghaidh, ba cheart go
mbeadh na ceanglais bhainistíochta chomh simplí agus is féidir, agus go mbeidís i gcomhréir le
riachtanais an AE agus riachtanais náisiúnta ag an am céanna. Cuirtear an fhéidearthacht ar fáil
sna rialacháin roghanna costas simplithe a thabhairt isteach, agus déanfar mionsonrú sna Cláir
Chomhair ar na céimeanna arna nglacadh chun an t-ualach riaracháin a laghdú.
Beidh uasmhéid 85% i bhfeidhm maidir leis an ráta idirghabhála don dá chlár, is é sin le rá gur
féidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa cistiú a dhéanamh ar suas go dtí 85% de na
costais incháilithe. Is féidir leis an 15% cistiú meaitseála eile teacht ó réimse foinsí neamh-AE,
lena n-áirítear an rialtas láir, rialtas áitiúil, nó foinsí poiblí nó príobháideacha eile. Is féidir le cistiú
meaitseála a bheith i bhfoirm airgid nó i bhfoirm cúnamh comhchineáil (cúnamh neamhairgid,
amhail am foirne).
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Cuid 3: Ábhar an Dréacht-Chláir Comhair le
haghaidh INTERREG
Tá an clár INTERREG ar cheann de roinnt clár trasteorann atá ceadaithe ar fud an Aontais
Eorpaigh. Ba cheart don chomhar trasteorann dul i ngleic le dúshláin choiteanna agus
deiseanna coiteanna arna sainaithint i gcomhpháirt sna réigiúin teorann. Ba chóir a chinntiú
leis nach bhfuil teorainneacha ina mbacainní; ach go dtabharfar saoránaigh na hEorpa níos
cóngaraí dá chéile chun smaointe agus sócmhainní a chomhroinnt lenar féidir cúnamh a
thabhairt comhspriocanna a bhaint amach.
Tá fáil ar chóip iomlán den Dréacht-Chlár Comhair i gcomhair Chlár INTERREG ar shuíomh
gréasáin FCSAE ag http://is.gd/zXxN9x. Níl an Dréacht-Chlár Comhair críochnaithe agus tá a
thuilleadh oibre ar siúl faoi láthair chun táscairí a fhorbairt i gcomhair torthaí agus aschur, mar
a cheanglaítear faoi na rialacháin. Beidh an Clár Comhair deiridh faoi thionchar freisin ag
toradh an ghnímh comhairliúcháin seo. Seo a leanas achoimre ar an Dréacht-Chlár Comhair.

3.1 Limistéar incháilithe
Áirítear ar an limistéar incháilithe don chlárthréimhse nua i gcomhair INTERREG Tuaisceart
Éireann, Réigiún Teorann na hÉireann agus Iarthar na hAlban. Beidh Mórcheantar Bhéal Feirste
agus Oileáin Thiar na hAlban san áireamh freisin anois sa limistéar incháilithe don chlár.

Loch Abar, an t-Eilean
Sgitheanach & Loch Aillse,
Eilean Arainn & Cumaradh agus
Earra-Ghàidheal & Eilean
Bhòid

A
n Baile Meánach

Mórthír Ayrshire
Thoir agus Ayrshire
Thuaidh

Ayrshire
Theas

Cósta Chlochán an Aifir agus na Glinnte

Dún na nGall

Dumfries agus
Gall-Ghàidhealaibh

Aontroim Láir agus Thoir

Doire agus
an Srath
Bán

Aontroim agus
Baile na Mainistreach
Lár Uladh

B éal
Feirste
An Dún
Thuaidh agus
Lios na gCearrbhacn
ha hArda
agusan Caisleán
Riabhach

Fear Manach agus
an Ómaigh

Ard Mhacha,
Droichead na Banna
agus Craigavon

Liatroim
Muineachán

An Iúir, Múrna agus
an Dún

Sligeach

An Cabhán

Lú
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Ní mór ar a laghad dhá Bhallstát (an Ríocht Aontaithe agus Éire) a bheith páirteach sna
tionscadail. Faoi imthosca ar leith, féadfar suas le 20% den bhuiséad arna leithdháileadh
faoin gClár a chaitheamh taobh amuigh den limistéar incháilithe, chomh fada agus gur féidir
sochar inláimhsithe, intomhaiste don limistéar incháilithe a léiriú.
Ní mór do gach tionscadal comhar trasteorann a léiriú go soiléir i bhforbairt agus i gcur i
bhfeidhm a gcuid oibríochtaí. Ina theannta sin, ní mór do gach tionscadal comhar trasteorann a
léiriú i soláthar foirne nó maoiniú, nó sa dá réimse sin.

3.2 Cineálacha gníomhaíochta a dtabharfar
tacaíocht dóibh
I gcomhréir leis an ngá leibhéal níos airde den chomhdhlúthú a léiriú laistigh den chlárthréimhse
nua, tá sé beartaithe go mbeidh ceithre réimse fócais ag an gClár INTERREG, lena n-áirítear
Taighde & Nuáil; an Comhshaol; Sláinte; agus Iompar Inbhuanaithe. Tá leithdháileadh buiséad
táscach tugtha do gach téama, ach tabhair faoi deara go bhféadfadh sé sin a bheith faoi réir
athrú mar thoradh ar phléití leis na Ballstáit agus an CE. Rinneadh breithniú cúramach ar
chuimsiú téamaí féideartha eile, amhail an infhostaitheacht. I gcás téama bhreise ar bith, amhail
an infhostaitheacht, níor mhór go mbeadh mais chriticiúil imleor i gceist leis an téama sin agus
go mbeadh an dearcadh ann ina leith go bhfuil sé ina thosaíocht inmharthana i gcomhair
comhoibrithe faoi chomhar trasteorann sna trí réigiún. Is cinnte go mbeadh tionchar ag aon
téamaí breise ar an leithdháileadh buiséid agus ar inmharthanacht na dtéamaí eile. Fáiltíonn an
comhairliúchán roimh thuairimí faoi na roghanna deacra a rinneadh maidir leis sin.

Taighde &
Nuáil

INTERREG

An Comhshaol
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Sláinte

Iompar
Inbhuanaithe

Taighde & Nuáil
Tá céatadán íseal earnálacha breisluacha agus leibhéil ísle Taighde agus Nuála (T&N) le
sonrú i ngeilleagair an réigiúin. Agus na trí réigiún ag obair le chéile, tá an mhais chriticiúil
acu chun tabhairt faoi T&N ar scála agus ar chaighdeán a bhfuil gá leo chun tionchar a bhaint
amach. Tá láidreachtaí agus cumais chomhlántacha ag na hinstitiúidí taighde sa réigiún. Tá
an deis ann comhpháirtíochtaí éifeachtacha um chomhar trasteorann a thógáil a mbeidh
tionchar suntasach acu ar an acmhainn réigiúnach fhoriomlán um Thaighde & Nuáil in
earnálacha spriocdhírithe.
Soláthrófar tacaíocht don réigiún chun cabhair a thabhairt maidir le hionaid taighde agus
nuála den scoth a chruthú laistigh de dhá earnáil ghnó ar leith, is iad sin 'Sláinte &
Eolaíochtaí Beatha' agus 'Fuinneamh In-athnuaite'. Léiríonn fianaise a tiomsaíodh le linn
fhorbairt an Chláir Comhair go soláthraíonn an infheistíocht laistigh de na hearnálacha
sonracha sin an dóchúlacht is fearr le haghaidh fás iomaíoch sa todhchaí, agus go bhfuil sí i
gcomhréir le straitéis an AE um speisialtóireacht chliste.

Cuspóir Sonrach
Cur le taighde agus nuáil
ar bhonn trasteorann in
dhá spriocearnáil: 'Sláinte
& Eolaíochtaí Beatha'
agus 'Fuinneamh Inathnuaite'.

Gníomhartha a dtabharfar tacaíocht dóibh:
• 'Ionaid' inniúlacht taighde (agus cláir thaighde a
ghabhann leo) a chruthú laistigh de na réimsí
'Sláinte & Eolaíochtaí Beatha' agus 'Fuinneamh Inathnuaite'.

Leithdháileadh Buiséid
Táscach CFRE
€45m

• Seo a leanas liosta táscach de na spriocréimsí
taighde:
- Innealtóireacht leighis a bhaineann le sláinte
nasctha;
-

Leigheas pearsantaithe;

-

Leigheas turgnamhach;

-

Stóráil an mhaisfhuinnimh;

-

Fuinneamh tonnta agus taoide;

-

Táirgeadh fuinnimh;

-

Tionscadail laistigh de na réimsí thuasluaite, a
úsáideann TFC mar chumasóir teicneolaíochta.

• D'fhéadfadh 'ionad' a bheith scaipthe thar roinnt
suíomh geografach, i gcás ina leanann institiúidí
rannpháirteacha clár taighde comhtháite atá
comhaontaithe eatarthu.

Doiciméad Faisnéise Comhairliúcháin um Chomhar Críochach Eorpach 2014 – 2020
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Taighde & Nuáil
Cuimsíonn fiontair bheaga agus mheánmhéide (FBM) a bhfuil leibhéal íseal gníomhaíocht
nuálaíochta agus leibhéal íseal caiteachas T&N ina saintréithe acu cuid mhór de na
gnólachtaí áitiúla. Leis an gcomhar trasteorann, cuirtear deiseanna ar fáil chun
comhpháirtíochtaí a chothú idir FBManna agus institiúidí taighde ábhartha, ag tarraingt ar
na láidreachtaí taighde éagsúla atá ar fud limistéar an chláir. Mar gheall ar chineál
trasteorann an chláir freisin, éascaítear líonraí idir FBManna agus cuirtear le cultúr atá
dírithe ar onnmhairiú a chruthú laistigh de FBManna.
Cuirfear tacaíocht ar fáil do thionscnaimh éagsúla atá dírithe ar FBManna atá aicmithe mar
'neamhghníomhach ó thaobh na nuála'. Beidh tacaíocht á tabhairt freisin do thionscadail atá
deartha chun cur le cumais onnmhairithe an réigiúin.

Cuspóir Sonrach
Cur le líon na
FBManna a bhíonn ag
gabháil do
ghníomhaíocht
taighde agus nuála
trasteorann.
Leithdháileadh Buiséid
Táscach CFRE
€15m

Gníomhartha a dtabharfar tacaíocht dóibh:
• Clár oideachais agus feasachta;
• Iniúchtaí um chumas nuála
laistigh de FBManna;
• Pleananna gníomhaíochta
nuála atá in oiriúint do
riachtanais shonracha an
FBM, agus lena dtugtar
aghaidh ar easnaimh um
chumas nuála;
• Clár intéirneachta nuála;
• Clár comhoibríoch taighde
agus forbartha arna
cheapadh chun tionscadail
chomhoibríocha T&N a
chruthú idir FBManna agus
institiúidí taighde, agus tacú
le tionscadail den sórt sin.
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An Comhshaol (Gnáthóg, Speiceas, agus Muirí)
Tá gnáthóga agus acmhainní mara i gcoiteann ag na trí dhlínse. Tá comhar trasteorann riachtanach chun
aghaidh a thabhairt go sásúil ar riachtanais atá leagtha amach sa Treoir Bhithéagsúlachta agus sa Chreat um
Straitéis Mhuirí. Faoin gclár, déanfar éascú ar fhorbairt agus chur i bhfeidhm cineálacha cur chuige coiteanna
maidir le bainistíocht an chomhshaoil agus bainistíocht fheabhsaithe acmhainní muirí d'fhonn cur le
seachadadh rathúil 'Straitéis Atlantach agus Plean Gníomhaíochta' an AE.
Cuirfear tacaíocht ar fáil chun geilleagar a chruthú ina mbainfear úsáid níos éifeachtaí as
acmhainní agus a bheidh níos inbhuanaithe. Chun an méid sin a bhaint amach, tabharfar
cúnamh faoin gClár Comhair atá beartaithe do chláir agus thionscnaimh thrasteorann
chomhoibritheacha éagsúla ar féidir leo ionracas na bithéagsúlachta sa réigiún a chosaint agus
feabhas a chur ar a thimpeallacht mhuirí.

Cuspóir Sonrach
Téarnamh na ngnáthóg
agus na speiceas ar cúis
imní iad don AE laistigh
de limistéir chosanta atá
tadhlach leis an teorainn.

Gníomhartha a dtabharfar tacaíocht dóibh:
• Forbairt agus cur i bhfeidhm na bpleananna
bainistíochta le haghaidh láithreáin trasteorann;

Leithdháileadh Buiséid
Táscach CFRE
€11m

• Gníomhaíochtaí bainistíochta um chaomhnú agus
chosaint, lena n-áirítear cláir póraithe;

• Taighde ar speicis agus ar ghnáthóga lena n-áirítear
tionchar an athrú aeráide;

• Gníomhaíochtaí bainistíochta talún, lena n-áirítear
cruthú agus/nó athchóiriú na dtimpeallachtaí fisiciúla
is oiriúnaí do ghnáthóga speiceas;
Cuspóir Sonrach
Comhar éifeachtúil
trasteorann a chur chun
cinn chun a chinntiú go
mbeidh uiscí cósta agus
uiscí mara idirchriosacha
ar ardchaighdeán.
Leithdháileadh Buiséid
Táscach CFRE
€11m

• Fáil réidh le speicis ionracha agus nósanna imeachta
diúltacha;
• Pleananna bainistíochta mara trasteorann a fhorbairt
agus a chur i bhfeidhm;
• Mapáil a dhéanamh ar an timpeallacht mhuirí agus ar
ghrinneall na farraige;
• Ionad mara trasteorann réigiúnach a chruthú;
• Líonra de limistéir chosanta mhara a chruthú;
• Taighde agus forbairt sa timpeallacht mhuirí, lena náirítear tionchar an athrú aeráide;
• Tionscnaimh um fhorbairt scileanna mara;
• Clár taighde comhordaithe a bhaineann go díreach
leis na dúshláin bhainistíochta sa cheantar
incháilithe.
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An Comhshaol (Cáilíocht an Uisce)
Tá trí abhantrach idirnáisiúnta i gcoiteann ag an réigiún agus ritheann roinnt córais
mhóraibhneacha trasna na teorann. Tá comhar trasteorann riachtanach chun aghaidh a
thabhairt go sásúil ar na riachtanais atá leagtha amach sa Chreat-Treoir Uisce. Faoin gclár,
éascófar cur chun feidhme cineálacha cur chuige coiteanna maidir le bainistiú na n-acmhainní
uisce, agus an dea-chleachtas agus saineolas teicniúil a chomhroinnt ar fud na réigiún
incháilithe.
Cuirfear tacaíocht ar fáil don infheistíocht i gcomhréitigh thrasteorann d'fhonn caighdeáin
cháilíochta uisce an AE a bhaint amach, agus sa chomhbhainistiú ar na comhlachtaí uisce a
bhfuil feidhm acu ag an teorainn. Beidh tionchar fadtéarmach aige sin ar cháilíocht an uisce sa
réigiún fiú nuair a bheidh an Clár curtha i gcrích.
Cuspóir Sonrach
Feabhas a chur ar
cháilíocht an uisce i
ndobharcheantair
aibhneacha thrasteorann
agus in uiscí
traschriosacha agus uiscí
cósta comhroinnte.
Leithdháileadh Buiséid
Táscach CFRE
€50m
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Gníomhartha a dtabharfar tacaíocht dóibh:
• Pleananna bainistíochta agus
gníomhaíochtaí abhantraí comhtháite a
fhorbairt agus a chur i bhfeidhm;
•

Pleananna bainistíochta a fhorbairt agus a
chur i bhfeidhm do limistéir ainmnithe ina
bhfuil uisce óil faoi chosaint;

•

Scéimeanna athchóirithe maidir le
gnáthóga abhann;

•

Taighde ar bhainistíocht uisce;

•

Taighde agus forbairt i dteicneolaíochtaí
cóireála fuíolluisce, lena n-áirítear úsáid a
bhaint as teicneolaíochtaí glasa, atá
ábhartha go díreach don dobharcheantar;

•

Láithreáin taispeántais a chruthú sna
dobharcheantair chun modheolaíochtaí
dea-chleachtais um chóireáil fuíolluisce a
léiriú;

•

Tionscadail um líonraí séarachais agus um
chóireáil fuíolluisce a mbíonn tionchar acu
ar bhonn trasdlínsiúil ar na
dobharcheantair, ar na huiscí
traschriosacha agus na huiscí cósta
comhroinnte

Sláinte
Tá dúshláin le sárú ag na seirbhísí sláinte ar fud an réigiúin i ndáil le freastal ar éileamh
méadaitheach laistigh de bhuiséid shrianta. Tríd an gcomhar trasteorann, is féidir cuidiú le
seachadadh níos éifeachtaí a dhéanamh ar sheirbhísí sláinte i réigiúin na teorann, go háirithe
maidir le comhordú seirbhísí. Tá comhoibriú ar fud an réigiúin riachtanach chun an mhais
chriticiúil a bhaint amach atá riachtanach le haghaidh trialacha cúram sláinte. Trí réitigh
ríomhshláinte a chomhordú agus a chomhroinnt, is féidir luas a chur faoi chur i bhfeidhm
teicneolaíochtaí agus seirbhísí chun an cúram sláinte a fheabhsú.
Cuirfear tacaíocht ar fáil d'fhonn éagothroimí sláinte a laghdú ar fud an cheantair incháilithe agus
chun cuidiú leis an aistriú ó sholáthar cúram sláinte institiúideach go dtí soláthar cúram sláinte
pobalbhunaithe. Ina theannta sin, soláthraíonn an Clár Comhair atá beartaithe scóip shoiléir do
chruthú trialacha cúram sláinte trasteorann a bheidh le húsáid i bhforbairt cóireálacha agus
seirbhísí sláinte lena bhféadfaí beatha daoine a shábháil.

Cuspóir Sonrach
An rochtain ar
sheirbhísí sláinte
trasteorann
ardcháilíochta a
fheabhsú.
Leithdháileadh Buiséid
Táscach CFRE
€53m

Gníomhartha a dtabharfar tacaíocht dóibh:
• Cruthú clinicí cóireála trasteorann nua laistigh de
réimsí aonair galar amhail diaibéiteas, an
deirmeolaíocht, ailse, sláinte mheabhrach agus
ortaipéidic. I gcoitinne, is bunaithe ar sheirbhísí
a bheidh na clinicí sin seachas a bheith
bunaithe ar bhonneagar fisiciúil;
• Cógaslanna pobail trasteorann a chruthú; beidh
siadsan bunaithe ar sheirbhísí de ghnáth
seachas a bheith bunaithe ar bhonneagar
fisiciúil;
• Réitigh ríomhshláinte trasteorann a fhorbairt
laistigh den timpeallacht chliniciúil, rud a bheidh
dírithe ar chur leis an soláthar cúram sláinte in
áiteanna iargúlta;
• Réitigh ríomhshláinte a chur i bhfeidhm maidir le
soláthar cúram sláinte trasteorann;
• Éiceachórais sláinte trasteorann a chruthú ina
gcuimseofar FBManna, institiúidí acadúla agus
earnáil na sláinte;
• Líonraí trialach cúram sláinte trasteorann a
chruthú;
• Trialacha idirghabhála cúram sláinte trasteorann
a sheachadadh.
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Iompar Inbhuanaithe
Tá an t-iompar ríthábhachtach don gheilleagar, toisc go soláthraítear leis naisc idir gnóthais
agus a gcuid custaiméirí agus a gcuid margaí, chomh maith le rochtain ar fhostaíocht agus
ar sheirbhísí ar nós oideachas, sláinte agus fóillíocht a sholáthar do dhaoine aonair.
Mar sin féin, tá earnáil an iompair ar cheann de na hearnálacha a chuireann an méid is mó le
hastaíochtaí gáis cheaptha teasa agus le hastaíochtaí carbóin. Tá sé tábhachtach líonra
iompair atá níos éifeachtaí, níos inbhuanaithe agus níos neamhdhíobhálaí don chomhshaol a
fhorbairt ar fud an cheantair incháilithe.
Cuirfear tacaíocht ar fáil chun córais iompair ísealcharbóin, atá neamhdhíobhálach don
chomhshaol, a fhorbairt, d'fhonn soghluaisteacht trasteorann, réigiúnach agus áitiúil a chur
chun cinn.

Cuspóir Sonrach
Feabhas a chur ar an
mbonneagar
iompair
atá
neamhdhíobhálach
don
chomhshaol sa réigiún chun
úsáid
modhanna
iompair
ísealcharbóin a chur chun
cinn.
Leithdháileadh Buiséid
Táscach CFRE
€40m

Gníomhartha a dtabharfar tacaíocht dóibh:
• Gréasán raon rothar trasteorann
cuimsitheach a fhorbairt;
• Moil iompair ilmhodhanna a
fhorbairt;
• An bonneagar trasteorann atá
ann cheana féin a fhorbairt le
haghaidh feithiclí leictreacha,
lena n-áirítear idir-inoibritheacht
a chinntiú;
• Gníomhartha chun é a fhágáil
níos éasca ag
gníomhaireachtaí poiblí níos
mó úsáide a bhaint as feithiclí
leictreacha, lena n-áirítear
fóirdheontais le haghaidh
feithiclí a cheannach.
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3.3 Do bharúil féin
C1.

An aontaíonn tú go bhfuil an cuspóir sonrach seo agus na gníomhartha a dtabharfar
tacaíocht dóibh faoin gClár INTERREG oiriúnach chun freastal ar riachtanais an réigiúin
trasteorann?
a) Taighde & Nuáil b) An
Comhshaol
c) Sláinte
d) Iompar Inbhuanaithe

C2.

An aontaíonn tú go bhfuil an leithdháileadh buiséid iomchuí maidir leis na cuspóirí seo a leanas?
a) Taighde & Nuáil (€60m)
b) An Comhshaol (€72m)
c) Sláinte (€53m)
d) Iompar Inbhuanaithe (€40m)

C3.

Luaigh aon tuairimí eile atá agat, le do thoil, lena n-áirítear tuairimí faoi roghnú na
dtéamaí.
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Cuid 4: Ábhar an Dréacht-Chláir
Comhair le haghaidh PEACE

Mar aitheantas ar na dúshláin shuntasacha atá le sárú ag an réigiún, rinne an tAontas
Eorpach leithdháileadh sonrach cistithe faoi na rialacháin nua 2014-2020 chun aghaidh a
thabhairt ar shaincheisteanna a bhaineann le sochaí chomhtháite a chruthú.
Leanfaidh an Clár PEACE ar aghaidh ag úsáid samhail chomhpháirtíochta na n-údarás áitiúil ar
feadh cuid shuntasach dá sheachadadh. Cuirfear san áireamh leis sin na hathruithe ar údaráis
áitiúla atá bunaithe i dTuaisceart Éireann mar thoradh ar an Athbhreithniú ar Riarachán Poiblí,
chomh maith le hathchóirithe faoi Chlár Gníomhaíochta na hÉireann ‘Putting People First’ don
Rialtas Áitiúil Éifeachtach.
Tá fáil ar chóip iomlán den Dréacht-Chláir Comhair i gcomhair Chlár PEACE ar shuíomh
gréasáin FCSAE ag http://is.gd/zXxN9x. Níl an Dréacht-Chlár Comhair críochnaithe agus tá a
thuilleadh oibre ar siúl faoi láthair chun táscairí a fhorbairt i gcomhair torthaí agus aschur, mar
a cheanglaítear faoi na rialacháin. Beidh an Clár Comhair deiridh faoi thionchar freisin ag
toradh an ghnímh comhairliúcháin seo. Seo a leanas achoimre ar an Dréacht-Chlár Comhair.

4.1 Limistéar incháilithe
Áirítear ar an limistéar
incháilithe don chlárthréimhse
nua i gcomhair PEACE
Tuaisceart Éireann agus
Réigiún Teorann na hÉireann.
Faoi imthosca speisialta,
féadfar suas le 20% den
bhuiséad a leithdháiltear faoin
gClár a chaitheamh
taobh amuigh den limistéar
incháilithe, más féidir sochar
inláimhsithe, intomhaiste don
limistéar incháilithe a léiriú.
Cisteoidh CFRE an clár mar
chlár um Chomhar Críochach
Eorpach agus dá bhrí sin beidh
na tionscadail déthaobhacha
(Thuaidh/Theas) cistithe.

Cósta Chlochán an Aifir
agus na Glinnte
Dún na
nGall

Doire agus
an Srath Bán

Aontroim Láir agus Thoir

Lár Uladh

Aontroim agus
Baile na Mainistreach

An Dún
Thuaidh agus
Na hArda

Fear Manach
agus an Ómaigh
Ard Mhacha,
Droichead na Banna
agus Craigavon

Liatroim
Muineachán
Sligeach

An Iúir, Múrna agus an Dún

An
Cabhán

Lú

Mar sin féin, mar atá amhlaidh i gcás an chláir reatha PEACE, beidh maolú i bhfeidhm lena
n-éascófar tionscadail arna gcur i bhfeidhm i mBallstát amháin lenar féidir tairbhí trasphobail
a léiriú.
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4.2 Cineálacha gníomhaíochta a dtabharfar tacaíocht
dóibh
Cuideoidh an Clár PEACE le cobhsaíocht shóisialta agus eacnamaíoch a fhorbairt trí
chomhtháthú méadaithe idir pobail a chur chun cinn. Tá sé sin ag teacht leis na beartais
náisiúnta ábhartha lena n-áirítear an straitéis 'Ag Tógáil Pobal Aontaithe le Chéile' atá
foilsithe ag oifig Chéad-Aire agus Leas-Chéad-Aire Fheidhmeannas Thuaisceart Éireann.
Tar éis Chomhaontú Aoine an Chéasta, rinne Rialtas na hÉireann tiomantas breithniú dearfach a
dhéanamh ar an gcás maidir le cúnamh airgeadais feabhsaithe d'obair an athmhuintearais. Tá
infheistíocht shuntasach déanta go dtí seo agus beidh straitéis nua don chiste á foilsiú i
samhradh na bliana 2014.
Faoin gClár Comhair atá beartaithe, tabharfar tacaíocht do thionscnaimh oideachais
chomhroinnte; tacaíocht do pháistí agus don aos óg; limistéir choiteanna agus seirbhísí
comhroinnte; agus tionscadail ar féidir leo cur le sochaí shibhialta atá níos cuimsithí agus níos
caoinfhulaingthe. Tá leithdháileadh buiséad táscach tugtha do gach téama, ach tabhair faoi
deara go bhféadfadh sé sin a bheith faoi réir athrú mar thoradh ar phléití leis na Ballstáit agus
an CE.

PEACE

Oideachas
Comhroinnte

Páistí agus
an tAos Óg

Sochaí
Shibhialta

Limistéir
Choiteanna
agus Seirbhísí
Comhroinnte
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Oideachas Comhroinnte
Aithníodh sa chomhairliúchán poiblí an gá atá le deiseanna a chruthú chun cur le tuiscint
an aosa óig ar éagsúlacht, caoinfhulaingt agus meas ar phobail eile, trí thionscnaimh
oideachais chomhroinnte.
Sainmhínítear an t-oideachas comhroinnte mar 'oideachas lena mbaineann dhá scoil nó níos
mó ó earnálacha éagsúla atá ag obair i gcomhar lena chéile, agus a bhfuil sé ina aidhm acu
buntáistí oideachasúla a sholáthar d'fhoghlaimeoirí, lena gcuirfear chun cinn úsáid éifeachtúil
agus éifeachtach acmhainní, mar aon le comhionannas deiseanna, dea-chaidreamh,
comhionannas féiniúlachta, meas ar an éagsúlacht agus comhtháthú an phobail'. 1. Beidh
comhroinnt leanúnach ranganna, ábhar, spórt agus gníomhaíochtaí seach-churaclaim ina
tréith lárnach de gach gníomhaíocht oideachais chomhroinnte.
Dá bhrí sin, cuirfear tacaíocht ar fáil chun cur le méid agus caighdeán na teagmhála
trasphobail agus trasteorann, trí thionscnaimh éagsúla oideachais chomhroinnte a chur ar
fáil. Agus sin á dhéanamh, spreagfar leibhéal níos airde caoinfhulaingthe agus tuisceana i
measc daoine óga agus cuirfear le torthaí oideachais feabhsaithe.

Cuspóir Sonrach
Sochaí níos comhtháite
a chruthú trí theagmháil
leanúnach, dhearfach
idir páistí scoile ó gach
cúlra.

Gníomhartha a dtabharfar tacaíocht dóibh:
• Forbairt agus pleanáil ar bhonn
comhoibríoch ar thionscnaimh
oideachais chomhroinnte;

Leithdháileadh Buiséid
Táscach CFRE
€45m

• Cúrsaí atá ceaptha chun cur le deachaidreamh agus meas ar an
éagsúlacht i measc daltaí,
tuismitheoirí, agus gobharnóirí;

• Comhsheachadadh an churaclaim;

• Cúrsaí oiliúna agus cúrsaí forbartha
gairmiúla atá deartha chun na
scileanna atá riachtanach do phleanáil
curaclaim agus do mhúineadh
ceachtanna maidir le hoideachas
comhroinnte a chur ar fáil do
mhúinteoirí.
1 Meastóireacht Deiridh ar an gCiste Idirnáisiúnta do Chlár
na hÉireann um Chomhroinnt san Oideachais 2013, An
Chigireacht Foghlama agus Oiliúna.

20

Páistí agus an tAos Óg
Sa chéad chomhairliúchán, sainaithníodh an gá atá ann dul i mbun rannpháirtíochta leis an aos
óg ar fud an réigiúin agus iad a spreagadh. Is iad na saintréithe a bheadh le sonrú ar na torthaí
inmhianaithe ná feabhas ar an leibhéal ógfhostaíochta ardluacha agus ar an gcuimsiú sóisialta.
Leagadh béim freisin san anailís shocheacnamaíoch agus i measc ranna rialtais sa dá dhlínse
ar an líon suntasach daoine óga nach bhfuil post acu, ná oideachas nó oiliúint á gcur orthu.
Agus treoir á glacadh ón bhfianaise sin, tá an cuspóir sonrach a bhaineann le páistí agus an
aos óg curtha san áireamh sa Chlár Comhair atá beartaithe do PEACE.
Cuirfear tacaíocht ar fáil leis na huirlisí is gá a sholáthar do na daoine óga nach bhfuil post
acu, ná oideachas nó oiliúint á gcur orthu, chun feabhas a chur ar a n-ionchais fostaíochta.
Cuirfear feabhas ar sholáthar oibre don aos óg i gcoitinne, taobh le soláthar oibre de chuid
soláthraithe reachtúla eile tacaíochta don aos óg, ar fud an réigiúin. Leis an gcuspóir sin,
tacófar freisin le gníomhaíochtaí trasphobail amhail spórt, na healaíona, cultúr agus obair
dheonach chun cabhrú le hiompar frithshóisialta a laghdú, mar aon le hiompar atá
seicteach nó bunaithe ar an gciníochas.
Cuideoidh na gníomhartha sin le cur chun feidhme an Chláir Óige Aontaithe atá mar chuid
den straitéis 'Ag Tógáil Pobal Aontaithe le Chéile'.

Cuspóir Sonrach
Na scileanna agus an
dearcadh a thabhairt do
dhaoine óga atá
riachtanach chun dul i
dtreo sochaí níos
comhtháite.
Leithdháileadh Buiséid
Táscach CFRE
€50m
Tá sé beartaithe go
ndéanfar €20m den
leithdháileadh €50m a
sheachadadh trí
Phleananna
Gníomhaíochta
Síochána faoi threoir
na n-údarás áitiúil.

Gníomhartha a dtabharfar tacaíocht dóibh:
• Tionscnaimh um obair don aos óg a fhorbairt agus
a phleanáil ar bhonn comhoibríoch;
• Cláir óige chomhroinnte, atá dírithe ar
ghníomhaíochtaí seach-churaclaim, i réimsí an
spóirt, na drámaíochta, an chultúir, na
dteangacha, na fiontraíochta agus na hoibre
deonaí;
• Cúrsaí trasphobail agus idirchultúrtha atá ceaptha
chun cur le dea-chaidreamh agus meas ar an
éagsúlacht i measc an aosa óig;
• Cláir oiliúna chomhroinnte chónaitheacha don aos
óg, go háirithe iad siúd atá ina gcónaí in aice le
comhcheantair chomhéadain;
• Tionscnaimh mheantóireachta piaraí;
• Tionscnaimh chun an cheannaireacht a fhorbairt i
measc an aosa óig;
• Cláir thrasteorann um fhorbairt ghairmiúil chun
aistriú eolais, scileanna agus taithí a éascú;
• Cúrsaí oiliúna, lena n-áirítear socrúcháin
Eorpacha, do dhaoine óga nach bhfuil post acu,
ná oideachas nó oiliúint á gcur orthu, chun
feabhas a chur ar a n-infhostaitheacht.
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Limistéir Choiteanna agus Seirbhísí Comhroinnte
Mar thoradh ar an rath a bhí ar na tionscadail leagáide PEACE III, faoinar cruthaíodh limistéir
choiteanna chun éascú a dhéanamh ar chomhtháthú pobal roinnte, moladh sa chéad
chomhairliúchán go dtabharfaí tacaíocht láidir chun leanúint ar aghaidh ag tógáil ar an obair
thábhachtach sin. Le linn an phróisis comhairliúcháin, tugadh tacaíocht láidir freisin don ghá
éascú a dhéanamh ar bhaint bacainní sofheicthe agus dofheicthe idir pobail.
Táthar ag súil gur féidir comhtháthú na bpobal a éascú agus a fheabhsú tríd an infheistíocht i
líon méadaithe limistéar coiteann agus seirbhísí comhroinnte.
Dá bhrí sin, cuirfear tacaíocht ar fáil chun ceantair thuaithe, ceantair uirbeacha agus
ceantair theorann leithscartha a bhfuil athghiniúint de dhíth orthu a athrú ina 'limistéir
choiteanna' a spreagfaidh leibhéal níos mó idirghníomhaíochta trasphobail. Dearfar na
spásanna sin go sonrach chun cabhrú leis an leibhéal deighilte seictí agus deighilte
bunaithe ar chiníochas a laghdú ar fud an cheantair incháilithe.

Cuspóir Sonrach
Sochaí níos comhtháite
a chruthú trí bhreis
limistéar coiteann agus
spásanna comhroinnte
a chur ar fáil.
Leithdháileadh Buiséid
Táscach CFRE
€90m
Tá sé beartaithe go
ndéanfar €20m den
leithdháileadh €90m a
sheachadadh trí
Phleananna
Gníomhaíochta
Síochána faoi threoir na
n-údarás áitiúil.

Gníomhartha a dtabharfar tacaíocht dóibh:
• Forbairtí caipitil chun limistéir choiteanna, idir
limistéir uirbeacha agus limistéir thuaithe, a
chruthú;
• Tionscnaimh chláir arna gceapadh chun
leibhéal uasta, leanúnach úsáide comhroinnte
a éascú laistigh de na limistéir choiteanna sin;
• Comhpháirtíochtaí poiblí/pobail agus éascaíocht
i ndáil le gníomhaíochtaí cláir i gcomhair
limistéar coiteann;
• Cláir forbartha prótacail chun comhoibriú níos
fearr idir daoine agus áiteanna a éascú;
• Gníomhaíochtaí athghiniúna chun a chinntiú go
gcuirfear fáilte roimh chách i spásanna poiblí,
agus go mbeidh meas ar an bhféiniúlacht
chultúrtha iontu;
• Seirbhísí comhroinnte chun aghaidh a thabhairt
ar na riachtanais a bhaineann le tráma de
chuid na nÍospartach agus na Marthanóirí.
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Sochaí shibhialta
Chun pobal comhtháite a chruthú, ní mór aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna a bhaineann
le haonrú, buíondeighilt, roinnt, claontacht agus steiréitíopaí idir grúpaí éagsúla agus ina
measc. Díreofar sna gníomhaíochtaí ar chaidreamh a éascú, ar idirphlé a spreagadh, ar
iarrachtaí comhpháirtíochta agus iarrachtaí praiticiúla arna gceapadh chun aghaidh a thabhairt
ar fhadhbanna substainteacha ar leibhéal áitiúil, agus ar athrú a spreagadh agus a chur chun
cinn idir daoine aonair agus pobail. Ba chóir go mbeadh an teagmháil marthanach agus go
mbeadh brí agus cuspóir aici, ina bhfuil cur chuige comhoibritheach i gceist, lena léirítear meas
ar an éagsúlacht.
Cuirfear tacaíocht ar fáil chun sochaí níos comhtháite a chruthú, arb iad na sainairíonna a bhaineann léi ná
dea-chaidreamh agus meas, áit a ndéantar an éagsúlacht chultúrtha a cheiliúradh agus inar féidir le daoine
maireachtáil, foghlaim agus tabhairt faoi ghníomhaíochtaí sóisialta le chéile, saor ón gclaontacht, ón bhfuath
agus ón éadulaingt.

Tacófar le roinnt tionscnamh chun cabhrú leis an gcomóradh céad bliain atá romhainn a chur
chun cinn ar bhealach síochánta agus ar bhealach lena léirítear meas. Cuirfear cúnamh ar fáil
freisin chun tacú le líonraí lena méadófar rannpháirtíocht agus comhtháthú grúpaí mionlach
agus grúpaí imeallaithe, i gcomhréir leis an straitéis 'Ag Tógáil Pobal Aontaithe le Chéile'.

Cuspóir Sonrach
Sochaí a chruthú arb iad na
sainairíonna a bhaineann léi ná deachaidreamh agus meas, áit a ndéantar
an éagsúlacht chultúrtha a cheiliúradh
agus inar féidir le daoine maireachtáil,
foghlaim agus tabhairt faoi
ghníomhaíochtaí sóisialta le chéile,
saor ón gclaontacht, ón bhfuath agus
ón éadulaingt.
Leithdháileadh Buiséid
Táscach CFRE
€30m.
Tá sé beartaithe go
ndéanfar an leithdháileadh
iomlán €30m a
sheachadadh trí
Phleananna Gníomhaíochta
Síochána faoi threoir na núdarás áitiúil.

Gníomhartha a dtabharfar tacaíocht dóibh:
• Cláir struchtúrtha gníomhaíochtaí a
mbíonn grúpaí ó chúlraí difriúla páirteach
iontu;
• Cláir oiliúna agus forbartha don cheannaireacht
shibhialta chuimsitheach;
• Comhpháirtíochtaí áitiúla láidre a fhorbairt a
bheidh dírithe ar aghaidh a thabhairt ar
fhadhbanna áitiúla leis an seicteachas agus
leis an gciníochas;
• Cláir forbartha na sochaí sibhialta lena ndírítear ar réimsí amhail:
imeachtaí comórtha; an stair; teanga; na healaíona agus an
cultúr; reiligiún; ceannaireacht; forbairt pobail; fiontair shóisialta;
cuimsiú agus comhionannas; réiteach coimhlinte agus
idirghabháil; gníomhaíocht fiontraíochta agus gníomhaíocht
eacnamaíoch; oideachas aosach; oiliúint agus spórt;
• Cláir atá dírithe ar dhaoine aonair agus ar
phobail nach raibh baint acu roimhe seo le
gníomhaíochtaí chun an tsíocháin a chur
chun cinn, ar mian leo a gcuid a dhéanamh
ar mhaithe le sochaí chomhroinnte.
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4.3 Do bharúil féin
C4.

An aontaíonn tú go bhfuil an cuspóir sonrach seo agus na gníomhartha a dtabharfar
tacaíocht dóibh faoin gClár PEACE oiriúnach chun freastal ar riachtanais an réigiúin
trasteorann?
a) Oideachas Comhroinnte
b) Páistí agus an tAos Óg
c) Limistéir Choiteanna agus Seirbhísí Comhroinnte
d) An tSochaí Shiabhalta

C5. An aontaíonn tú go bhfuil an leithdháileadh buiséid iomchuí maidir leis na cuspóirí seo a
leanas?
a) Oideachas Comhroinnte (€45m)
b) Páistí agus an tAos Óg (€50m)
c) Limistéir Choiteanna agus Seirbhísí Comhroinnte (€90m)
d) An tSochaí Shibhialta (€30m)
C6.
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Luaigh aon tuairimí eile atá agat, le do thoil.

Cuid 5: An t-ualach
riaracháin a laghdú
Sna freagraí ar an gcéad chomhairliúchán poiblí, leagadh béim ar roinnt ábhar imní faoin ualach
riaracháin a chuirtear ar thairbhithe a fhaigheann cistiú faoin gClár PEACE agus faoin gClár
INTERREG. Cuireadh imní in iúl freisin i ndáil leis na hamanna próiseála fada a bhaineann le
measúnú agus ceadú na dtionscadal. Tríd is tríd, bhí comhaontú ginearálta ann gur gá an
leibhéal maorlathais sna cláir a laghdú.

5.1 Bearta chun an t-ualach riaracháin a laghdú
Mar fhreagra díreach ar na hábhair imní a ardaíodh agus ar na deiseanna a chuirtear i láthair
sna rialacháin, tá roinnt simplithe riaracháin comhaontaithe ag an Údarás Bainistíochta leis na
Ballstáit, mar a shonraítear thíos:
Iarratais, agus Measúnú agus Formheas na dTionscadal
• An próiseas iarratais: Beidh tacaíocht ar fáil d'iarratasóirí féideartha trí sheimineáir faisnéise
agus trí cheardlanna. Cuirfear próiseas dhá chéim i bhfeidhm nuair is cuí. Is éard a bheidh sa
chéad chéim ná foirm iarratais ghearr, agus gheobhaidh iarratasóirí scéal faoi chinneadh
laistigh de thrí mhí ón iarratas a dhéanamh. Iarratais a thiocfaidh chun cinn ó chéim a haon
den phróiseas, tabharfar cuireadh dóibh eolas mionsonraithe breise a sholáthar i gcomhair
chéim a dó den phróiseas iarratais.
• Faisnéis ar ghlaonna do chúnamh deontais: Foilseoidh an tÚdarás Bainistíochta clár 24 mí
rollach maidir leis na glaonna ar iarratais. Beidh faisnéis dhírithe sna glaonna agus cuirfear
síos iontu ar na torthaí agus na haschuir a mbeidh gá leo, agus ar an leithdháileadh iomlán
airgeadais maidir le gach glao. Foilseofar féilire ina mbeidh dátaí an Choiste Stiúrtha tráth
an ghlao. Tá FCSAE agus na Ballstáit tiomanta amanna próiseála a laghdú go dtí tréimhse
nach faide ná 40 seachtain. Beidh níos mó sonraí ar na spriocanna maidir le hamanna
próiseála san áireamh laistigh den Chlár Comhair críochnaitheach tar éis chur i gcrích an
phlé ar an bpróiseas measúnaithe.

• Measúnú: Is é príomhchuspóir an phróisis measúnaithe ná measúnú a dhéanamh ar
acmhainneacht an tionscadail bheartaithe chun torthaí sonraithe agus aschuir shonraithe
an chláir a sheachadadh ar bhealach atá éifeachtach ó thaobh costais. Tá sonraí an
phróisis measúnaithe á bplé idir FCSAE agus na Ballstáit.
• Leithdháileadh an chistithe: Éilítear sna rialacháin gurb é an Coiste Stiúrtha (arna
cheapadh ag Coiste Monatóireachta an Chláir) a dhéanfaidh an cinneadh críochnaitheach
maidir leis an gcúnamh deontais a leithdháileadh. Áireofar leis an gCoiste Stiúrtha
ionadaithe de chuid na mBallstát, ranna cuntasacha agus comhpháirtithe sóisialta. Beidh
rochtain ag na Coistí Stiúrtha ar an saineolas teicniúil agus airgeadais atá riachtanach
chun cinneadh eolasach a dhéanamh. Ní bheidh aon phróisis ceadaithe bhreise i gceist
tar éis chinneadh an Choiste Stiúrtha.
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• Cistiú meaitseála: Beidh uasmhéid 85% i bhfeidhm maidir leis an ráta idirghabhála don dá
chlár, is é sin le rá gur féidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa cistiú a dhéanamh
ar suas go dtí 85% de na costais incháilithe. Is féidir leis an 15% cistiú meaitseála eile
teacht ó réimse foinsí neamh-AE, lena n-áirítear an rialtas láir, rialtas áitiúil, nó foinsí poiblí
nó príobháideacha eile. Is féidir le cistiú meaitseála a bheith i bhfoirm airgid nó i bhfoirm
cúnamh comhchineáil (cúnamh neamhairgid, amhail am foirne).
An tUalach Riaracháin a Laghdú
• Comhchuibhiú rialacha: cuirfear na rialacha céanna i bhfeidhm i gcás PEACE agus
INTERREG araon, lena n-áireofar sraith amháin rialacha a chuirfear i bhfeidhm thar na
limistéir incháilithe.
• Fad tionscadail: Is féidir leis an tionscadal leanúint ar aghaidh ar feadh suas le seacht
mbliana, ag brath ar nádúr na ngníomhaíochtaí atá beartaithe. I gcás ina mairfidh tionscadal
níos faide ná trí bliana, beidh an dara céim den tionscadal faoi réir dianmheasúnú
lárthéarma chun ath-dhearbhú a dhéanamh ar leithdháileadh an chistithe. Dá bhrí sin, ní
bheidh gá le hath-iarratas a dhéanamh le linn na clárthréimhse.
• Monatóireacht: Laghdófar líon na dtáscairí i litir thairisceana go dtí líon nach mó ná trí
tháscaire a bhaineann go sonrach leis an tionscadal, i dteannta tháscairí an chláir. Léireofar
sna táscairí fócas an chláir ar thorthaí agus ar aschuir. Beidh fócas athnuaite ar tháscairí
cláir agus ar mheastóireachtaí neamhspleácha ar an leibhéal téamach. Déanfar
athbhreithniú ar na socruithe maidir le monatóireacht a dhéanamh ar na prionsabail
chothrománacha d'fhonn éifeachtacht a chinntiú agus an t-ualach ar thairbhithe an Chláir a
íoslaghdú.
• Struchtúr Buiséid: Úsáidfear struchtúr buiséid simplithe sa litir thairisceana, lena léirítear an
líon teoranta aicmí caiteachais incháilithe. Leis sin, cuirfear le solúbthacht oibríochtúil na
bPríomh-Chomhpháirtithe maidir le cur i bhfeidhm na n-oibríochtaí, gan ceanglas a bheith
ann i ndáil le ceadú a lorg le haghaidh mionathruithe ar línte fo-bhuiséid.
• Costais shimplithe: Cuirfear costais shimplithe chun cinn agus i bhfeidhm go
réamhghníomhach sa Chlár. Bainfear leas as na forchostais ar ráta comhréidh i gcás gach
tionscadail ábhartha. Déanfar deiseanna chun úsáid a bhaint as modheolaíocht costas
aonaid a shainaithint sna glaonna ar iarratais agus sna measúnaithe. Sa chás gurb ann do
bhonn oiriúnach do chostais aonaid, beidh an mhodheolaíocht sin éigeantach. Meastar go
mbeidh scóip theoranta ann chun íocaíochtaí cnapshuime a chur i bhfeidhm, ach déanfar
iad sin a úsáid mar is iomchuí.
• Príomh-Chomhpháirtithe: Ceanglófar ar údaráis áitiúla agus ar phríomh-chomhpháirtithe eile
a bheidh ag plé lena lán tairbhithe deiridh a lua conas a bhfuil an t-ualach riaracháin ar
thairbhithe deiridh á laghdú acu. Beidh ar údaráis áitiúla samhla um chostais aonaid, rátaí
comhréidhe, cnapshuimeanna nó leithdháileadh acmhainní a úsáid chun an t-ualach
riaracháin ar thairbhithe deiridh a laghdú. Beidh sé sin ina chuid den phróiseas measúnaithe.
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• Fíorú: Úsáidfidh an chéad leibhéal rialaithe modheolaíochta samplála bunaithe ar riosca agus
na seiceálacha riaracháin á gcur i gcrích aige. Trí dhíriú ar chostais aonaid agus ar aschuir,
déanfar laghdú suntasach ar an leibhéal fíoraithe ar idirbhearta airgeadais bunúsacha.
Cuirfear níos mó béime le linn an fhíoraithe ar bhaint amach na n-aschur agus na dtorthaí
arna leagan amach sa litir thairisceana, agus déanfar nasc idir iad agus creat feidhmíochta
an Chláir. Cuimseofar sa phróiseas fíoraithe seiceálacha rialaithe chun cruinneas agus
iontaofacht bhailiú na sonraí agus ionchur na sonraí sa bhunachar sonraí láir a chinntiú.
• Litir thairisceana: Laghdófar líon na nótaí tráchta breise i litir thairisceana an oiread is féidir d'fhonn
bainistíocht éifeachtach a chinntiú, agus ní dhéanfar macasamhlú iontu ar na coinníollacha a bheidh i rialacha
an chláir ná sna coinníollacha caighdeánacha.
Mar is amhlaidh i gcás cláir thrasteorann eile, tá sé beartaithe freisin go ndéanfar na
litreacha tairisceana ar fad laistigh den chlárthréimhse nua a eisiúint in Euro.
• Ríomh-chomhtháthú: Glacfaidh an clár le prionsabail an ríomh-chomhtháthaithe ón gcéad
ghlaoch i leith. Beidh an deis ag gach iarratasóir iarratas a dhéanamh ar líne más mian leis
nó léi é sin a dhéanamh. Beidh iarratasóirí in ann féachaint ar stádas na n-iarratas ar líne.
Beidh rochtain ag príomh-chomhpháirtithe ar fhaisnéis mhonatóireachta agus ar fhaisnéis
airgeadais ar líne.

5.2 Do bharúil féin
C7.

An gceapann tú go bhfuil na moltaí sin leordhóthanach maidir leis an ualach riaracháin
ar thairbhithe a laghdú?

C8.

Déan trácht, le do thoil, ar aon cheann de na bearta sonracha, mar a shonraítear
thuas, i ndáil leis an ualach riaracháin ar thairbhithe a laghdú.

C9.

An bhfuil aon mholtaí breise agat maidir leis an ualach riaracháin ar thairbhithe a laghdú?
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Cuid 6: Gnéithe a bhaineann le hAlt
75 agus an Mheasúnacht
Straitéiseach Timpeallachta
6.1 Comhionannas agus Dea-Chaidreamh a
chur chun cinn (Alt 75)
Ina cháil mar údarás poiblí atá ainmnithe faoi Alt 75 agus Sceideal 9 den Acht um Thuaisceart
Éireann, 1998, tá oibleagáid reachtúil ar FCSAE comhionannas deiseanna agus an deachaidreamh araon a chur chun cinn. Go sonrach, agus a chuid feidhmeanna agus dualgas á
gcomhlíonadh ag FCSAE, ní mór dó aird chuí a bheith aige ar an ngá comhionannas deiseanna
a chur chun cinn:
• idir daoine nach ionann a gcreideamh, a dtuairimí polaitiúla, a ngrúpa cine, a n-aois, a
stádas pósta ná a gclaonadh gnéasach;
• idir fir agus mná go ginearálta;
• idir daoine atá faoi mhíchumas agus daoine nach bhfuil;
• idir daoine a bhfuil cleithiúnaithe acu agus daoine nach bhfuil.
Ina theannta sin, agus gan dochar don dualgas sin, ní mór do FCSAE aird a thabhairt freisin
ar an inmhianaitheacht dea-chaidreamh a chothú idir daoine nach ionann a gcreideamh, a
dtuairimí polaitiúla ná a ngrúpa cine. Ag teacht leis na hoibleagáidí reachtúla sin, agus chun
comhionannas deiseanna agus an dea-chaidreamh a chur chun cinn, rinne FCSAE
grinnscagadh ar an gClár PEACE agus an gClár INTERREG. Cuireann FCSAE fáilte roimh do
chuid tuairimí maidir leis an bpróiseas scagtha agus cinntí an scagtha don dá cheann de na
dréacht-chláir nua sin. Tá na doiciméid um an scagadh faoi Alt 75 le fáil ag an nasc thíos
http://is.gd/zXxN9x.
PEACE: Cinneadh sa scagadh gur imríodh mórthionchar dearfach thar ceithre cinn de na
naoi bhforas a thagann faoi Alt 75 (creideamh; tuairimí polaitíochta, cine/bunús eitneach;
agus aois), tionchar neodrach ar chlaonadh gnéasach agus ar stádas pósta, agus
miontionchar ar thrí fhoras (inscne, míchumas agus spleáchas). Measadh gurbh tionchair
dhearfacha iad sin ar fad a chabhródh le comhionannas deiseanna agus an dea-chaidreamh
a chur chun cinn, agus, dá bhrí sin, nár chóir an clár a bheith faoi réir ag Measúnacht
Tionchair Chomhionannais bhreise. Tá tiomantas ag FCSAE maidir lena chinntiú go nglacfar
gach céim réasúnta chun rannpháirtíocht in PEACE a éascú, lena n-áirítear an próiseas
iarratais, agus leanfaidh sé ag déanamh monatóireachta ar an gclár go dtí go mbeidh sé
curtha i bhfeidhm go hiomlán, d'fhonn aon drochthionchar a d'fhéadfadh teacht chun cinn a
shainaithint agus a réiteach.
INTERREG: Cinneadh sa scagadh gur imríodh miontionchar dearfach thar ceithre cinn de na
naoi bhforas a thagann faoi Alt 75 ( cine/bunús eitneach; aois; míchumas; spleáchas).
Fuarthas sa scagadh go raibh tionchar neodrach ar chlaonadh gnéasach, stádas pósta, fir
agus mná i gcoitinne, tuairim pholaitiúil agus creideamh, agus, dá bhrí sin, nár chóir an clár a
bheith faoi réir ag Measúnacht Tionchair Chomhionannais bhreise. Mar is amhlaidh i gcás an
Chláir PEACE, tá tiomantas ag FCSAE maidir lena chinntiú go nglacfar gach céim réasúnta
chun rannpháirtíocht sa chlár a éascú, lena n-áirítear an próiseas iarratais, agus leanfaidh sé
ag déanamh monatóireachta ar an gclár go dtí go mbeidh sé curtha i bhfeidhm go hiomlán,
d'fhonn aon drochthionchar a d'fhéadfadh teacht chun cinn a shainaithint agus a réiteach.
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6.2 Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta
Tá an Clár INTERREG agus an Clár PEACE araon faoi réir ag Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta
(MST).
Is ionann an MST agus próiseas córasach chun meastóireacht a dhéanamh ar na hiarmhairtí comhshaoil a
bheadh ag na pleananna nó na cláir atá beartaithe, chun a chinntiú go ndéanfar saincheisteanna comhshaoil
a chomhtháthú go hiomlán agus go dtabharfar aghaidh orthu ag an gcéim iomchuí is luaithe den
chinnteoireacht, d'fhonn forbairt inbhuanaithe a chur chun cinn.
Tugadh isteach an próiseas MST faoi Threoir 2001/42/CE12 na hEorpa.
Éilítear sa Treoir go ndéanfaidh FCSAE, ina cháil mar an t-údarás bainistíochta, measúnú ar na
héifeachtaí suntasacha ar dóigh a bheadh ag an gClár INTERREG agus ag an gClár PEACE:
"an comhshaol, lena n-áirítear éifeachtaí ar shaincheisteanna cosúil le bithéagsúlacht, daonra,
sláinte an duine, fána, flóra, ithir, uisce, aer, tosca aeráide, sócmhainní ábhartha, oidhreacht
chultúrtha lena n-áirítear oidhreacht ailtireachta agus seandálaíochta, tírdhreach agus an
ghaolmhaireacht idir na tosca thuas", lena n-áirítear "éifeachtaí tánaisteacha, carnacha,
sineirgisteacha, gearrthéarmacha, meántéarmacha, agus fadtéarmacha, idir bhuan agus
shealadach agus idir éifeachtaí dearfacha agus éifeachtaí diúltacha" [aistriúchán].
Tá an MST don Chlár INTERREG ar fáil ag an nasc seo a leanas http://is.gd/zXxN9x.
Tá an MST don Chlár PEACE ar fáil ag an nasc seo a leanas http://is.gd/zXxN9x.
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6.3 Do bharúil féin
C10. a) An bhfuil aon tuairimí agat maidir le próiseas FCSAE i leith an scagtha faoi Alt 75 i
dtaca leis an gClár PEACE?
b)

An aontaíonn tú le cinneadh FCSAE i leith an scagtha faoi Alt 75 i dtaca leis an
gClár PEACE?

c)

An bhfuil aon tuairimí agat maidir le cinneadh FCSAE i leith an scagtha
faoi Alt 75 i dtaca leis an gClár PEACE?

C11. a) An bhfuil aon tuairimí agat maidir le próiseas FCSAE i leith an scagtha faoi Alt 75 i
dtaca leis an gClár INTERREG?

b)

An aontaíonn tú le cinneadh FCSAE i leith an scagtha faoi Alt 75 i dtaca leis
an gClár INTERREG?

c) An bhfuil aon tuairimí agat maidir le cinneadh FCSAE i leith an scagtha faoi Alt 75 i
dtaca leis an gClár INTERREG?
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C12. a)

An gclúdaítear an fhaisnéis ábhartha ar fad sa MST don Chlár PEACE?

b)

An bhfuil aon tuairimí breise agat i ndáil leis an MST don Chlár PEACE?

C13. a)

An gclúdaítear an fhaisnéis ábhartha ar fad sa MST don Chlár INTERREG?

b)

An bhfuil aon tuairimí breise agat i ndáil leis an MST don Chlár INTERREG?

Nótaí
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