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Plean Áitiúil Eacnamaíoch agus Pobail Bhaile Átha Cliath, 2016 - 2021 
Comhairliúchán Poiblí 

Tá Baile Átha Cliath, príomhchathair na hÉireann agus an chathair is mó sa tír, mar áit chónaithe ag 

breis is leathmhilliún duine agus bíonn cuid mhaith daoine eile ag obair, ag staidéar agus ag tabhairt 

cuairte air gach lá. Agus é ag cuimsiú ceantair atá sínte ó Dhomhnach Míde san oir-thuaisceart go Tír 

an Iúir sa deisceart, tá Páirc an Fhionnuisce mar theorainn thiar Bhaile Átha Cliath agus Bá Bhaile 

Átha Cliath mar theorainn thoir aige. 

 

Tá Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath agus eagraíochtaí áitiúla an phobail, lucht gnó agus na 

hearnálacha pobail agus deonacha ag dréachtú Plean Áitiúil Eacnamaíoch agus Pobail sé bliana don 

Chathair. Is é aidhm fhoriomlán an Phlean ná feabhsú a dhéanamh ar cháilíocht bheatha agus 

folláine na saoránach agus gníomhartha a fhorbairt agus a chur i gcrích go háitiúil chun gnéithe 

pobail agus eacnamaíocha na Cathrach a neartú ar feadh tréimhse sé bliana. 

Sa chuid luath de 2015, d'aithin an dá chomhlacht a bhfuil freagracht orthu as an bPlean a fhorbairt 

(an Coiste Forbartha Pobal Áitiúil agus an Coiste um Polasaí Straitéiseach ar Fhorbairt Eacnamaíoch 

agus Fiontraíochta) dhá phríomhsprioc déag shóisialta agus eacnamaíocha don Chathair ar chóir 

díriú orthu i rith shaolré an Phlean. 

Tá na spriocanna seo leathan agus mar mhianaidhmeanna d'aon ghnó, ach comhaontófar spriocanna 

agus gníomhartha níos sonraithe chun na spriocanna a bhaint amach trí thaighde, comhairliúchán 

agus teagmháil le pobail áitiúla, gnóthaí, eagraíochtaí ionadaíocha agus comhlachtaí stáit. 

Táimid ag lorg aighneachtaí anois ó gach uile dhuine a bhfuil suim acu sa Chathair – ó shaoránaigh 

aonair agus cumainn bheaga cónaitheoirí; ó eagraíochtaí pobail agus deonacha agus 

ghníomhaireachtaí stáit; ó ghnóthaí áitiúla, fiontraithe, fiontraithe sóisialta agus eagraíochtaí 

ionadaíocha gnó, ó oibrithe agus ó mhic léinn ar fud na cathrach. 
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Tairgeann an deis atá ann cur leis ag an gcéim luath seo d'fhorbairt an Phlean an deis is fearr do 

shaoránaigh agus gnóthaí tionchar a imirt ar chruth agus torthaí foriomlána Phlean Áitiúil 

Eacnamaíoch agus Pobail Bhaile Átha Cliath agus a chinntiú i ndeireadh na dála go bhfásfaidh agus 

go bhforbróidh Baile Átha Cliath ar bhealach a fheabhsaíonn cáilíocht bheatha na ndaoine go léir a bhfuil 

cónaí orthu, a bhíonn ag obair, ag staidéar agus ag tabhairt cuairte ar an gcathair anois agus amach 

anseo. 

Tá an Plean dírithe ar na ceisteanna/spriocanna sóisialta agus eacnamaíocha ar féidir le Comhairle 

Cathrach Bhaile Átha Cliath, gnóthaí, eagraíochtaí pobail agus deonacha áitiúla agus comhlachtaí 

stáit díriú orthu. Cuirimid fáilte roimhe do thuairim ar na ceisteanna seo a leanas: 

 An léiriú iad an dá sprioc déag atá i gceangal leis seo ar fhíorcheisteanna a bhaineann leis an 

gCathair? 

 An bhfuil ceisteanna nó spriocanna eile tábhachtacha ann ar chóir tosaíocht a thabhairt 

dóibh sa Phlean Áitiúil Eacnamaíoch agus Pobail? 

 Cé na cuspóirí níos sonraithe a chabhróidh leis na spriocanna tosaíochta ardleibhéil a bhaint 

amach? 

 Cé na gníomhartha a dhíreoidh ar na cuspóirí agus na spriocanna? 

 Cé na heagraíochtaí nó na gníomhaireachtaí is oiriúnaí chun na gníomhartha a dhéanamh? 

Seol d'aighneacht scríofa chugainn faoi 30 Meitheamh 2015 trí na roghanna seo a leanas: 

Trí ríomhphost: lecp@dublincity.ie 
 

NÓ 

Tríd an bpost: Helen O’Leary, Plean Áitiúil Eacnamaíoch agus Pobail, Comhairle Cathrach Bhaile 
Átha Cliath, Bloc 3, Urlár 1, Cé an Adhmaid, Baile Átha Cliath 8 

NÓ 

Ar Líne: https://consultation.dublincity.ie/admin/lecp 
 

Ba chóir go mbeadh d'ainm agus pé áit ar bainteach, sonraí na heagraíochta nó an ghrúpa a bhfuil 

ionadaíocht á déanamh agat ar s(h)on san áireamh i ngach aighneacht. Tabhair do d'aire, le do thoil, 

go mbeidh tuairisc déanta ar na haighneachtaí go léir a gheofar, in éineacht le d'ainm nó ainm 

d'eagraíochta nó do ghrúpa, agus cuirfear iad seo ar fáil go poiblí. 

Má tá ceisteanna ar bith agat, nó má tá cúnamh uait le d'aighneacht, seol ríomhphost chuig 

lecp@dublincity.ie nó cuir glao teileafóin ar Helen O’Leary ag 01 222 6704, le do thoil. 
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Plean Áitiúil Eacnamaíoch agus Pobail Bhaile Átha Cliath 
Spriocanna Ardleibhéil 

1. Cinntiú go mbraitheann gach saoránach, beag beann ar a gcúlra sóisialta nó cultúrtha 
gurb é a gcathair féin é, go bhfuil siad mar chuid de, go mbraitheann siad go bhfuil 
siad sábháilte ina bpobail féin agus go bhfuil fáilte rompu páirt iomlán a ghlacadh i 
saol polaitiúil, sóisialta, cultúrtha agus gnó na Cathrach. 
 

2. Tacú le soláthar imleor réimse tithíochta measctha tionachta inacmhainne agus 
spásanna oibre atá oiriúnach dá bhfeidhm i gcomharsanachtaí atá measctha go 
sóisialta agus go cultúrtha agus atá inbhuanaithe. 
 

3. Baile Átha Cliath a chur chun cinn mar áit chónaithe, oibre agus infheistíochta atá 
beoga, ilghnéitheach agus tarraingteach trí bhonneagar a phleanáil agus foráil a 
dhéanamh le haghaidh forbairt chothromaithe inbhuanaithe eacnamaíoch. 
 

4. Réimse taitneamhachtaí agus áiseanna poiblí sábháilte inacmhainne a chur ar fáil 
agus iad bainteach le daoine i ngach aon aoisghrúpa agus grúpa suime agus teacht ag 
na saoránaigh go léir orthu. 
 

5. Uasmhéadú a dhéanamh ar na deiseanna atá ann tionscail chruthaitheacha a 
fhorbairt agus cláir/rannpháirtíocht ardchaighdeáin chultúrtha ealaíonta ar chur ar 
fáil sa Chathair, fad is a thugtar tosaíocht do theacht ar eispéireas cultúrtha 
ardchaighdeáin ag cách. 
 

6. Na hearnálacha fáis a aithint agus tacú leo, amhail turasóireacht, teicneolaíocht, 
slabhra bia, oideachas agus miondíol a chuirfidh le cruthú fostaíochta agus a 
leathnóidh deiseanna fostaíochta agus féinfhostaíochta do chách. 
 

7. Teacht ar réimse cláir oideachais agus oiliúna a leathnú, ar mhaithe le lucht saothair 
atá ardoilte agus a bhfuil na scileanna cuí acu a chruthú. 
 

8. Feabhsú a dhéanamh ar ról na ngnóthas nuathionscanta, fiontraíochta sóisialta, 
micreaghnóthaí, gnóthaí beaga agus na n-earnálacha nuálaíocha i ngeilleagar na 
cathrach. 
 

9. Tacú le forbairt leanúnach córas iompair phoiblí atá ar ardchaighdeán, inacmhainne, 
inrochtana agus comhtháite, agus a fhreastalaíonn ar riachtanais chomharsanachtaí 
áitiúla agus gheilleagar na Cathrach. 
 

10. Timpeallacht éiceabhách a chur chun cinn a chuirfidh forbairt shóisialta agus 
eacnamaíoch ar fáil, fad is a fhreastalaítear ar fhás an daonra. 
 

11. Aithint Bhaile Átha Cliath mar chathair dhomhanda agus mar lárionad náisiúnta 
eacnamaíoch a chur chun cinn. 
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12. Dul i ngleic le cúiseanna agus iarmhairtí na géarchéime drugaí agus laghdú suntasach 
a dhéanamh ar mhí-úsáid substaintí. 


