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Cuid a hAon: Réamhrá

Is í feidhm an doiciméid seo ná cuireadh a chur ar an bpobal i gcoitinne agus ar na
príomh-pháirtithe leasmhara ionchur a sholáthair faoi ullmhúdhá chlár oibriúcháin atá
maoinithe ag an AE le haghaidh an tréimhse cláreagraithe 2014 - 2020. Is iad seo na cláir:
• Clár an AE um Shíocháin agus Athmhuintearas 2014 - 2020 (PEACE IV);
• Clár an AE um Chómhar Críche Trasteorann (Éire / Tuaisceart Éireann / Albain)
2014 - 2020 (INTERREG V).
Tá rialacháin an AE a bhaineann leis na cláir seo ar an dréacht-chéim, agus tá siad fós le
bheith faofa ag an gComhairle Eorpach agus ag Parlaimint na hEorpa. D'fhéadfaí go
mbeadh na dréacht-rialacháin seo leasaithe le linn an phróisis seo. Níl buiséad foriomlán
an AE réitithe go fóill, agus dá bhrí sin ní féidir aon chinnteacht a bheith ann maidir le
leithroinnt an bhuiséid ar aon chlár um an dtaca seo. Ina theannta sin, fad is atá foráil
sna dréacht-rialacháin maidir le clár PEACE sa todhchaí, is gá go n-iarrfadh an dá
Bhallstáit go foirmiúil go gcuirfí é sa chlár.Ach chun cur i bhfeidhm tráthúil aon chlár sa
todhchaí a dheimhniú, chinntigh na Ballstáit agus an FCSAE gur fiú tús a chur le beartú
clár um an dtaca seo. Beidh an beartú clár seo á reáchtáil i gcomhthreo le
hidirbheartaíocht deiridh faoi na rialacháin agus faoin mbuiséad.
Is é seo an chéad chomhairliúchán faoi fhorbairt an dá chlár nua seo agus cuirfidh
torthaí an phróisis seo le dréachtú an dá chlár oibriúcháin Le linn an phróiseas
dréachtaithe, déanfar measúnú "ex ante", measúnacht straitéiseach timpeallachta agus
measúnacht tionchair chomhionannaisar an dá dhréacht-chlár oibiúcháin Cuirfear
comhairliúchán reachtúil poiblí sa bhreis i bhfeidhm, rud a thabharfaidh deis don phobal
a mbarúlacha faoi na dréacht-chláir oibriúcháin a chur faoi bhráid, mar aon leis na
measúnachtaí straitéiseachatimpeallachta agus na measúnachtaí
tionchairchomhionannais. Is dóigh gogcuirfear an dara chomhairliúchán seo ar siúl san
earrach/samhradh 2013.
Tá ceithre chuid sa dhoiciméadseo.
Cuid a hAon: tugtar cur sios ar an bpróiseas comhairliúcháin, le heolas faoi chonas a
reáchtáilfear é agus conas páirt a ghlacadh ann.
Cuid a Dó: tá cur síos gearr ar na cláir reatha ann.
Cuid a Trí: breac-chuntas ar na príomhchoinníollacha rialála a bhaineann le hullmhú an
dá chlár oibriúcháin curtha san áireamh sa chomhairliúchán seo.
Cuid a Ceathair: tugtar cur síos ar na ceisteanna gur mhian linn freagraí a fháil orthu.
D'iarr an dá Bhallstát ar an FCSAE, ina ról mar Údarás Bainistíochta na gclár reatha,
comhairliúchán a chur ar siúl faoin gclár PEACE agus faoin gclár INTERREG sa
todhchaí.
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Beidh dhá ghné mar a leanas sa phróiseas comhairliúcháin.
1. Tugtar cuireadh do bhaill den phobal agus do pháirtithe leasmhara lárnacha
freagra a thabhairt i scríbhinn do na ceisteanna a ardaíodh sa doiciméad
plé seo. Is féidir sonraí a fháil faoi cén chaoi freagra a thabhairt ag:
http://www.seupb.eu/2014-2020Consultation/overview.aspx
2. Reáchtáilfear sraith chruinnithe poiblí, agus beidh deis ag baill phobail agus ag
príomh-pháirtithe leasmhara a mbarúlacha a chur faoi bhráid maidir leis na
saincheisteanna a phléitear sa dhoiciméad seo. Tá eolas le fáil faoin am-chlár agus
faoi na hionaid le haghaidh na gcruinnithe seo arláithreán gréasáin an FCSAE ag:
http://www.seupb.eu/2014-2020Consultation/consultationevents.aspx
3. D'fhéadfaí go mbeadh súil le baill phobail agus le príomh-pháirtithe leasmhara ócáidí
comhairliúcháin dá gcuid féin a reáchtail. D'fhéadfaí go gcuirfear ionadaithe an
FCSAE ar fáil chun tacú leisan gcúram seo, más féidir é. Tá sraith straitéisí ar fáil ag
http://www.seupb.eu/2014-2020Consultation/toolkit.aspx agus d'fhéadfaí go mbeadh
siad oiriúnach don gcúram seo.
4. Cuirfear cuireadh ar eagraíochtaí ionadaíocha ar dhul i gcomhairle lena mbaill féin
agus freagraí i scríbhinn a chur chuig an FCSAE.
5. Beidh comhairliúchán ar siúl le Ranna Rialtais a bhfuil cúram orthu faoi na réimsí
ábharacha beartais agus le priomh-pháirtithe leasmhara eile agus páirtí polaitiúla
curtha san áireamh freisin.
6. Agus tar éis aird chuí a thabhairt dos na Dréacht-Rialacháin, cuirfidh na barúlacha, a
bhí curtha faoi bhráid an phróiseas comhairliúcháin seo, faisnéis ar na dréacht-chláir
oibriúcháin. Agus na cláir oibriúcháin dréachtaithe beidh siad faoi réir
chomhairliúcháin reachtúla eile ar feadh dhá sheachtain déag san earrach / sa
tsamhradh 2013.
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1.1 Conas Freagra a thabhairt
Ba chóir duit freagairt a thabhairt ar chóip den doiciméad fhreagairt chomhairliúcháin
atá ar fáil aríosluchtúó láithreán gréasáin an FCSAE ag;
http://www.seupb.eu/2014-2020Consultation/howtorespond.aspx.
Is leatsa an rogha faoin méid cheisteanna gur mhian leat a fhreagairt. Níl ort freagra a
thabhairt ar gach uile cheist mura bhfuil fonn ort é a dhéanamh. Nuair a cuireann tú
freagra ar ais, ní foláir duit é a shonrú go soiléir an t-eagraíocht a bhfuil tú id' ionadaí air
(más rud é go bhfuil tú) agus na ceisteanna a bhfuil tú ag tabhairt freagra orthu.
Foilseofar do fhreagraí ar láithreán gréasáin an FCSAE mura n-iarrann tú go sainiúil gan
iad a fhoilsiú.
D'fhéadfaí go mbeadh gach freagra faoi réir é a scaoileadh faoi Chód Saoráil Faisnéise
an FCSAE, agus tá cóip den Chód sin ar fáil ar an láithreán gréasáin
http://www.seupb.eu/AboutUs/FreedomOfInformation.aspx
Má seoltar freagra le r-phost, seoltar é chuig: consultation@seupb.eu
Fad is go mbeidh fáilte roimh freagraí le r-phost, b'fhéidir go mb'fhearrde leatsa do
fhreagraí a sheoladh chuig:
Teresa Lennon
Comhairliúchán Clár 2014 - 2020
Foras um Chláir Speisialta an AE, 2 Sráid Clarence Iarthar, Béal Feirste BT2 7GP
Ritheann an tréimhse comhairliúcháin ó Dé Máirt 28 Lúnasa go dtí
Dé Máirt 20 Samhain 2012.
Cuireann FCSAE fáilte roimh freagra go luath ionas gur féidir le dearcthaí, smaointí agus
barúlacha cur leis na forbairtí leanúnacha agus leis na díospóireachtaí le linn tréimhse
an comhairliúcháin.
Ní gá cead a fháil más mian leat a thuilleadh cóipeanna den doiciméad seo a
dhéanamh. Gheobhaidh tú leagan leictreonach agus aistriúchán go Gaeilge ar
http://www.seupb.eu/2014-2020Consultation/keyquestions.aspx
Beidh doiciméadú curtha ar fáil i réimse formáidí a bhfuil fáil orthu arna iarraidh sin.
Má bhíonn a thuilleadh faisnéise nó tacaíochta uait chun teacht ar an doiciméad seo,
bí i dteagmháil linn ag:
Anna Zmuda Trzebiatowska
Comhairliúchán Clár2014-2020
Foras um Chláir Speisialta an AE, 2 Sráid Clarence Iarthar, Béal Feirste BT2 7GP
R-phost: consultation@seupb.eu
Guthán: 00 44 (0) 28 90 266 660
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1.2 Cabhair le Ceisteanna
D'fhéadfá ceisteanna faoi shaincheisteanna beartais a phléadh sa dhoiciméad seo a
sheoladh chuig:
Teresa Lennon
Comhairliúchán Clár 2014 -2020
Foras um Chláir Speisialta an AE
2 Sráid Clarence Iarthar
Béal Feirste
BT2 7GP
R-phost: consultation@seupb.eu
Guthán: 00 44 (0) 28 90 266 660
Má bhíonn ceist nó gearáin agat faoin tslí inar reachtáileadh an comhairliúchán seo,
ba chóir iad a sheoladh chuig:
Shaun Henry
Stiúrthóir an Údarás Bainistíochta
Foras um Chláir Speisialta an AE
2 Sráid Clarence Iarthar
Béal Feirste
BT2 7GP
Tá se d'aidhm againn freagra ar an gcomhairliúchán a fhoilsiú laistigh de trí mhí tar éis
chríoch an tréimhse comhairliúcháin. Curtha san áireamh sa bhfreagra sin beidh
achoimre ar fhreagraí agus ráiteas faoi sheasamh an FCSAE ar na saincheisteanna a
tharraingíodh anuas sna freagraí.
Chun cabhrú leat agus tú in mbun freagra a ullmhú, sholáthraigh muid teacht ar
líon tábhachtach doiciméad a bhaineann le beartas, le measúnú agus le taighde.
D'fhéadfaí iad a fháil ar an láithreán gréasáin ag
http://www.seupb.eu/2014-2020Consultation/backgroundinfo.aspx
Ina theannta sin, gheobhaidh tú an dréacht is déanaí de Rialacháin ábharacha an
AE agus de dhoiciméid achomair. B'fhéidir gur mhian leat iad seo a chíoradh roimh
freagra a thabhairt. Má tá tú feasach ar dhoiciméadú eile agus creideann tú go
gcuirfeadh sé an próiseas díospóireachta ar eolas, cuir na doiciméid ar aghaidh
chugainn, le do thoil, ag an seoladh comhfhreagrais atáluaite thuas agus cuirfimid sa
bhreis iad ar an láithreán gréasáin.
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Cuid a Dó: Na Cláir Reatha
2.1 INTERREG IVA 2007-2013
Tacaíonn Clár INTERREG IVA an AE (2007-2013) le comhar trasteorann straitéiseach,
d'aidhm cur le réigiún atá níos rathúla agusinbhuanaithe. Is é croí-limistear an chláir
iad Tuaisceart Éireann (lasmuigh de Mhórcheantar Bhéal Feirste), Réigiún Teorann na
hÉireann, agus Iarthar na hAlban, ach d'fhéadfaí gníomhaíocht a mhaoiniú i limistéir atá
sínte leo agus Béal Feirste curtha san áireamh. Tá luach €256 milliún sa Chlár iomlán,
le tionscadail á maoiniú i réimse fairsing earnálacha lena n-áirítear:
• tacaíocht le fiontair bheaga agus le micrea-fhiontair chun nuálaíocht agus achmhainní
iomaíochta a fheabhsú;
• forbairt tarraingtí turasóireachta chun an geilleagar aitiúil a neartú;
• seachadadh seirbhísí sláinte trasteorann chun cúram othar a fheabhsú;
• tacaíocht le comhoibriú trasteorann idir chomhairlí áitiiúla;
• tionscadail fhorbairt tuaithe;
• forbairt bhonneagar teileachumarsáide trasteorannden scoth:
• feabhas a chur ar líonraí iompair phoiblí agus de bhóthar trasteorann;
• dul i ngleic le gnáth-dúshláin timpeallachta ar bhonn trasteorann;
• forbairt lionraí fuinnimh;
Go nuige seo, bhí 76 dtionscadal maoinithe, is é sin le rá go cothrom is 90% de
bhuiséad iomlán an chláir. Déanfar an méid atá fágtha sa bhuiséad a leithroinnt ar
thionscadail le linn fómhair 2012. Ní foláir na tionscadail go léir a bheith curtha i gcrích
roimh 2015.
Tá liosta iomlán na dtionscadal rathúla ar fáil ar http://successes.eugrants.org/
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2.2 PEACE III 2007-2013
Rinneadh clár PEACE III an Aontais Eorpaigh (2007-2013) a dhearadh d'aon ghnó, le
luach €333 milliún, chun dul chun cinn i dtreo sochaí atá síochánta agus seasmhach
ar fud Tuaisceart Éireann agus RéigiúnTeorann na hÉireann athreisiú. Tá an clár
PEACE dírithe ar athmhuintearas idir phobail agus ar sochaí ina mbeadh daoine
rannpháirteach le chéile, chun cur le héifeacht na gclár PEACE I (1995-1999) agus
PEACE II (2000-2006) agus chun an méid a bhi foghlamtha a chur chun tairbhe.
Maoiníonn an clár réimse gníomhaíochtaí lena n-áirítear:
• tionscnaimh áitiula a chuireann dúshlán ar an seicteachas agus ar an gciníochas
agus a chuireann le caidreamh idir phobail a fheabhsú;
• tionscadail a admhaíonn agus a dhéanann an t-am atá thart a leigheas, lena n-áirítear
tacaíocht le híospartaigh agus leis na daoine a tháinig slán as;
• soláthar spásanna poiblí nua atá ránnpháirtíoch in ár gcathracha, in ár mbailte agus in
ár gceantair tuaithe;
• tionscadail le sochaí rannpháirtíoch a chur chun cinn agus le líonrú a fheabhsú ar fud
na hEorpa;
Rinneadh an t-airgead go léir a bhí le deonadh a leithroinnt ar bheagnach 200
tionscadal. Tá líon mór fo-thionscadail sna tionscadail seo agus cuireadh iad i bhfeidhm
ar leibhéal an phobail áitiúla. Rinneadh níos mó ná 1,000 fo-thionscadal dá leithéid a
mhaoiniú. Beidh na tionscadail go léir curtha i gcrích roimh 2015.
Tá liosta na dtionscadail rathúla go léir ar fáil ar http://successes.eugrants.org/
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Cuid a Trí: Ullmhúchán an dá
Chlár Oibriúcháin
3.1 Réamhrá
Soláthraíonn beartas comhtháthaithe (nó beartas réigiúnach) an Aontais Eorpaigh creat le
haghaidh réimse leathan tionscadal agus infheistíochtaí a mhaoiniú d'fhonn forbairt
gheilleagrach a spreagadh i mballstáit an AE agus ina réigiúin. Déantar athbhreithniú ar
an mbeartas ag institiúidí an AE gach seacht mbliana. Déanfar an tréimhse 2014-2020 a
chuimsiú sa chéad bhabhta eile clár.
I Samhain 2010 d'fhoilsigh an Coimisiún Eorpach an Cúigiú Tuarascáil faoi Chomhtháthú
Geilleagrach, Sóisialta agus Comhtháthú Críche, "Todhchaí na hEorpa a Mhaoiniú". Bhí
moltaí sa thuarascáil seo faoi Bheartas Comhtháthaithe don tréimhse 2014 go 2020. I rith
2011 sheol an Coimisiún comhairliúchán forleathan faoi na moltaí seo. Mar bhuaicphointe
i nDeireadh Fómhair 2011 d'fhoilsíodh pacáiste reachtaíochta de Dhréact-Rialúcháin
agus dréacht-bhuiséad don tréimhse 2014-2020. Tá an dréacht-bhuiséad, ar a dtugtar an
Creat Airgeadais Ilbhliantúla (CAI), agus na dréacht-Rialacháin á athbhreithnu faoi láthair
agus tá siad á phlé idir na Ballstáit agus Parlaimint na hEorpa. Ní dhóigh go mbeidh
cinneadh deiridh ar an dá cheist go dtí deireadh 2012, ar a luaithe.
D'iarr an dá Bhallstáit ar FCSAE tús a chur le hullmhúchán an dá chlár oibriúcháin don
tréimhse 2014 go 2020. Beidh na cláir seo ina gcomharbaí ar na clár reatha INTERREG
IVA agus PEACE III.Chun é a dheimhniú go mbeidh na clár nua réidh lena gcur i ngníomh
go luath i 2014, tá FCSAE ag cur tús leis an bpróiseas beartaithe ar bhonn na ndréachtRialacháIn agus gan aon bhonn tuisceana réamhshocraithe maidir le leibhéal an
mhaoinithe a bheidh ar fáil.
Díríonn an chuid seo den doiciméad caibidliochtaa ar achoimre a dhéanamh ar na
priomhfhorálacha rialála a mbeidh tionchar acu ar ullmhúchan na gClár Chomhar Críche
Trasteorann PEACE agus INTERREG.
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3.2 Pointí Machnaimh
I Márta 2010 d'fhoilsigh an Coimisiún Eorpach "An Eoraip 2020 - Straitéis le haghaidh Fás Cliste
atá Inbhuanaithe agus Cuimsitheach" Bhí an Straitéis faofa ag an gComhairle Eorpach i
Meitheamh 2010. Leagtar amach sa dhoiciméad seo na spriocanna táigiúla atá la baint amach
sna deich mbliana amach anseo i limistéir marfhostaíocht, oideachas, fuinneamh agus
nuálaiocht chun tionchar an ghéarchéim airgeadais a shárú agus chun an Eoraip a chur ar ais
ar an mbealach chuig fás gheilleagraí. Tá an Straitéis seo anois mar bhunchloc gach uile
bheartais agus cláir an AE. Ní foláir go gcuirfí an straitéis seo san áireamh agus cláir
oibriúcháin á n-ullmhú le haghaidh an tréimhse 2014 go2020 agus ba chóir go mbeadh moltaí
ann a chuirfidh le na spriocanna atá leagtha amach san Eoraip i 2020 a chur i gcrích.
Leagtar amach na rialacha i dtrí Dhréacht-Rialachán (agus iad faoi réir athrú) agus is gá na
cláir oibriúchain trasteorann PEACE agus INTERREG a ullmhú, a haontú agus a chur i bhfeidhm
laistigh de na rialacha sin. Is iad seo na rialacha:
• An Rialachán Comhfhorálacha (RC) COM (2011) 615 Críochnaitheach
Leagtar amach sa thogra seo comhrialacha faoi bheartú clár, faoi chuspóirí téamúla, faoi
bhainistiú airgeadais agus faoi fhaireachán agus faoi mheasúnú clár. Baineann na rialacha
seo le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa (CFRE), le Ciste Sóisialta na hEorpa (CSE),
le Ciste Comhtháthaithe, le Ciste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT) agus
le Ciste Eorpach Muirí agus Iascaigh (CEMI).
• An Rialachán CFRE COM(2011) 614
Leagtar amach sa thogra seo na rialacha a bhaineann le spriocanna foriomlán an bheartais
chomhtháthaithe agus le córais bhainistíochta agus rialúcháin le haghaidh bheartais
chomhtháthaithe atá maoinithe ag an gCiste Forbraiochta Reigiúnaí na hEorpa (CFRE).Beidh
maoiniú le haghaidh na gClár PEACE agus INTERREG ar fáil ón CFRE agus dá bhrí sin
beidh siad faoi réir fhorálacha an Rialacháin seo.
• An Rialúchán um Chomhar Críche Eorpach COM (2011) 611
Leagtar amach sa thogra seo na socruithe ar leith cláreagraithe agus tuairiscithe a
bhaineann le cláir trasteorann, trasnáisiúnta agus idir-réigiúnacha. Leagtar amach
príomhchuspóirí an CFRE, na critéir cháilitheachta, na hacmhainní airgeadais atá ar fáil agus
na critéir a bhaineann lena leithroinnt. Leagtar amach freisin na socruithe feidhmithe, lena
n-áirítear na beartais a bhaineann le bainistiú agus rialú airgeadais. Beidh na clair PEACE
agus INTERREG maoinithe mar Chláir Chomhar Críche Eorpaigh agus dá bhri sin beidh siad
faoi réir forálacha an Rialachain seo.
Tána trí Dhréacht-Rialacháin seo mar chuid de phacáiste tograí, ar a dtugtar an Creat
Comhstraitéiseach (CC) mar aonad. Baineann na Dréacht-Rialacháin eile sa phacáiste seo le
Ciste Sóisialta na hEorpa (CSE), le Ciste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT)
agus le Ciste Eorpach Muirí agus Iascaigh (CEMI). Fad nach bhfuiltionchar díreach ag na
Dréacht-Rialacháin seo ar chláir trasteorann, bheadh riachtanas ann iad a chur san áireamh
má úsáidtear meicníochtaí comhmhaoinithe (mar atá leagtha amach in Aguisíní 3 agus 4).
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3.3 INTERREG V
Beidh an clár trasteorann INTERREG faoi réir Rialachán Chomhar Críche Eorpach.
De réir na dréachta reatha moltar líon athruithe tábhachtacha sa tslí ina bhfuil an beartas
comhtháthaithe deartha agus curtha i bhfeidhm. Molann sé gur chóir go mbeadh cláir ag
díriú maoiniúcháin ar líon nios lú tosaíochtaí a bhfuil ceangailte níos fearr le "Straitéis 2020
na hEorpa". Ba chóir go mbeadh cláir dírithe ar torthaí, le faireachán níos fearr ar an dul
chun chinn i dtreo cuspóirí a aontaíodh agus ar sheachadadh símplithe.
Curtha san áireamh sna dréacht-fhorálacha a rialaíonn úllmhúchán ChlárOibriúcháin
INTERREG V tá iad seo a leanas:
• Tá na limistéir úd i dTuaisceart Éireann, i Réigiún Trasteorann na hÉireann agus in Iarthar
na hAlban atá cáiltithe faoi láthair faoin gClár INTERREG IVA curtha san áireamh sa
limistéar cailithe don Chlár INTERREG V (féach an léarscáil atá ceangailte mar Aguisín 1a).
• Roghalíon teorannaithede chuspóirí téamacha i gcóir an chláir. D'fhéadfaidh an Clár
INTERREG suas le ceithre chuspóir téamach a roghnú as roghchlár d'aon mhír déag.
Tá sé d'aidhm ag na cuspóirí seo fócas straitéiseach na gclár a fheabhsú maraon le
breisluach agus torthaí níos fearr a dheimhniú (féach Aguisín 2).
• D'fhéadfaí go mbeadh roghanna faoi bhéim ar leith a chur arfhorbairt uirbeach atá
inbhuanaithe agus/nó infheistíocht chríche lánpháirtíochta (féach Aguisín 3).
• Cuirfear comhpháirtithe déthaobhach (Thuaidh/Theas) nó tríthaobhach
(Thuaidh/'Theas/Albain) san áireamh agus beidh siad ag comhoibriú sna slite seo go léir a
leanas: comhfhorbairt, cur i bhfeidhm comhpháirteach, comhsholáthar foirne agus
comhmhaoiniúchán. Is athrú é seo ar na forálacha reatha a shonraíonn nach gá do
thionscadail ach dhá cheann de na crítéir seo a chomhlíonadh.
• Imeasc roghanna seachadadh eilimintí an cláir tá: forbairt áitiúil faoi chinnireacht phobail
agus/nó comhbheartais ghníomhaíochta (féach Aguisín 4);
• Beidh creat feidhmithe sa Chlár agus cuirfidh sé in iúl do dhaoine na céimeanna a bheidh
le criochnú i rith saol an chláir. Deimhneofar leis seo gur féidir na torthai a mheasúnú.
• D'fhéadfaí go mbeidh íocaíochtaí do cláir ón CFRE ceangailte le céimeanna a aontaíodh a
bhaint amach.
• Socrófar rialacha cáilitheachta don chlár ina hiomlán agus ní bheidh baint ag rialacha
náisiúnta ach amháin d'éagmais a leithéad de rialacha.
• Socrófar an riail dídhísithe mar N+3, i.e., ní foláir go mbeadh an t-airgead a bhí leagtha
amach ag an AE caite agus dearbhaithe laistigh de 3 bliana, is é sin le rá gur gá buiséad
2014 a bheith caite agus dearbhaithe roimh 2017.
• Tá an ráta idirghabhála socruithe ag suas le 75% CFRE, le 25% maoiniúchán leathbhric ag
teacht ó fhoinsí eile a d'fheadfadh a bheith áitiúil, náisiúnta nó príobháideach.
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3.4 PEACE IV
Beidh an Clár PEACE IV faoi réir freisin ag an rialachán faoi Chomhar Críche Eorpach.
Meastar go mbeidh roinnt maoluithe ó ghnéithe áirithe na rialachánsan áireamh sa
rialachán criochnaitheach ionas gur féidir an clár PEACE a chur ar chumas páirt a
ghlacadh i ngníomhaiochtaí a bhfuil in oiriúint lena chuspóirí foriomlána. Is dóigh go
gcuimseoidh an maolú seo an t-inniúlacht le hobair i dlínse aonair agus an cumas le
gníomhaíochtaí a mhaoiniú faoin gceannteideal ginearálta "cótháthú sóisialta agus
geilleagrach a chur chun cinn idir phobail".
Sonraíonn Aithris 5 de Dhréacht-Rialachán faoi Chomhar Críche Eorpach: “I gcás aon
chlár trasteorann idir Tuaisceart Éireann agus contaetha teorann na nÉireann i dtacú le
síocháin agus athmhuintearas, cuideoidh an CFRE comh maith i gcomhtháthú sóisialta
agus geilleagrach a chur chun cinn idir phobail".
• Cuimseoidh an limistéar cáilithe don chlár PEACE IV Tuaisceart Éireann agus Réigiún
Teorann na hÉireann (feách an léarscáil ceangailte mar Aguisín 1b).
• Beidh an Clár maoinithe ag an CFRE mar chlár Chomhar CrícheEorpach agus beidh
tionscadail déthaobhach (Thuaidh/Theas) maoinithe dá bhrí sin. Ach, mar a tharlaíos
sa chlár reatha PEACE, is dóigh go mbeidh maolú a chuideoidh le gníomhaíocht
cáilithe i mBallstát amháin.
• Beidh na gniomhaíochtaí cáilithe dírithe ar ghníomhartha atá in oiriúint chun cur le
comhtháthú sóisialta agus geilleagrach idir phobail.
• Roghnú na gcuspóirí téamacha le haghaidh an chláir. D'fhéadfaidh an clár PEACE
suas le ceithre chuspóir téamach a roghnú as roghchlár ina bhfuil aon mhír déag
(féach Aguisín 2), ach de bharr nádúr uathúil an chláir, d'fhéadfaí go mbeadh sé ar
chumas na cuspóirí a bhaint amach le líon cuspóirí téamacha níos teorannaithe.
• D'fhéadfaí go mbeadh céadroghanna ag cláir faoi sainbhéim ar infheistíocht uirbeach
agus/nó infheistíocht chríche atá comhtháite (féach Aguisín 3).
• San áireamh le ceadroghanna le aghaidh seachadadh eilimintí tá forbairt áitiúil faoi
chinnireacht phobail agus/nó comhbheartais ghníomhaochta (féach Aguisín4).
• Beidh creat feidhmiúcháin sa chlár agus cuirfidh sé in iúl do dhaoine na céimeanna a
bheidh le criochnú i rith saol an chláir. Deimhneofar le seo gur féidir na torthaí a
mheasúnú.
• D'fhéadfaí go mbeidh íocaíochtaí do cláir ón CFRE ceangailte le céimeanna a
aontaíodh a bhaint amach.
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• Socrófar rialacha cáilitheachta don chlár ina hiomlán agus ní bheidh baint ag rialacha
náisiúnta ach amháin d'éagmais a leithéad de rialacha.
• Socrófar an riail dídhísithe mar N+3, i.e., ní foláir an t-airgead a bhí leagtha amach ag
an AE a chaitheamh agus a dhearbhú laistigh de 3 bliana, is é sin le rá gur gá
buiséad 2014 a bheith caite agus dearbhaithe roimh 2017.
• Tá an ráta idirghabhála socruithe ag suas le 75% CFREle 25% maoiniúchán leathbhric
ag teacht ó fhoinsí eile a d'fheadfadh a bheith áitiúil, náisiúnta nó príobháideach.
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3.5 Ábhar na gClár Oibriucháin
Is gá go mbeadh an t-eolas seo a leanas i ngach clár oibriúchán:
• Forbhreathnú ar riachtanais agus ar dhushláin sa réigiún trasteorann, réasúnaíocht
faoi na téamaí roghnaithe agus an chion tairbhe do "Straitéisan AE 2020"le haghaidh
fás cliste, atá in bhuanaithe agus cuimsitheach;
• Forbhreathnú ar na tosaíochtaí roghnaithe in éineacht le táscairí chun torthaí a
thomhais;
• Cur síos ar na gníomhartha le mhaoiniú lena n-áirítear úsáid aon ionstraim airgeadais;
• Bearta le haghaidh bhainistíochta, cur i bhfeidhm, faireacháin agus measúnacht
an chláir.
• An tslí ina luíonn an clár le beartais agus stráitéisí náisiúnta in Éirinn,i dTuaisceart
Éireann agus in Albain;
• Conas a dhéanfar comhordú idir an clár agus cláir Eorpacha eile sa limistéar cáilithe
lena n-áirítear: cláir eile atá maoinithe ag CFRE; cláir atá maoinithe ag Ciste Sóisialta
na hEorpa; aguscláir maoinithe ag Ciste Eorpach Talmhaiochta um Fhorbairt Tuaithe
(CETFT) agus Ciste Eorpach Muirí agus Iascaigh (CEMI);
• Cad iad na bearta cláir chun cúraimí riaracháin a laghdú;
• Conas a bheidh an clár ag tabhairt faoi chosaint timpeallachta, faoi éifeachtacht
acmhainne, faoi athrú aeráide, faoi bhainistíocht agus cosc ar phriacal;
• Conas a dhéanfaidh an clár comhdheiseanna a fhorbairt agus an leithcheal a
chomhrac.
Ina theannta sin, beidh ar an dá Chlár na dálaí ginearálta geilleagair a chur san áireamh
maraon leis an gá le héifeachtacht san earnáil phoiblí a thaispeáint Ní foláir do chláir aird
chuí a thabhairt ar bheartais le haghaidh athchóiriúchán na n-earnálacha poiblí sna
dlinsí ábharacha.
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Cuid a Ceathair: Ceisteanna
comhairliúchán le bhreithniú
Le linn tréimhse an chomhairliúcháin seo, bí cinnte gur mhian linn do bharúlacha a fháil
uait. An raibh baint agat le hINTERREG nó le PEACE roimhe seo? Mura raibh tú
páirteach ann cheana, b'fhéidir go bhfuil tú amhrasach faoina leithéid? Nó fós más rud é
gurb é seo an chéad uair riamh a chualadh tú faoi mhaoiniú an AE do chomhar
trasteorann - ba mhaith linn tú a dhul i dteagmháil linn!
Tá iomlán de 14 cheist á chur againn ort agus tú ag dul i mbun freagra a thabhairt orthu,
tabhair aird ar na pointí macnaimh a luadh cheana i gCuida Trí. Tá roinnt fo-cheisteanna
ann comh maith, chun é a chinntiú go dtabharfaí aird ar na priomhpointí go léir.
Ba chóir go mbainfí úsáid as an doiciméad le haghaidh freagairt chomhairliúcháin a
chur chugainn. Tá sé ar fáil le híosluchtú ó láithreán gréasáin FCSAE ag:
http://www.seupb.eu/2014-2020Consultation/howtorespond.aspx
Ní gá na ceisteanna go léir a fhreagairt. Tabhair freagra ar na ceisteanna amháin gur
mhian leat. Bain úsáid as ceisteanna 13 agus 14 chun barúlacha ginearálta a thabhairt
más mian leat é.
Foilseofar d’fhreagra ar láithreán gréasáin FCSAE ach má iarrann tú go sonrach nach
bhfoilseofaí é.
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4.1 Clár Trasteorann INTERREGV
Foghlaim nagCeachtannaón gClár reatha
Is é cuspóir foriomlán an chlár reatha INTERREG IVA ná tacú le comhoibriú straitéiseach
trasteorann le haghaidh réigiúin níos saibhre agus níos inmharthana. Díríonn an clár ar
gheilleagar dinimiciúil a fhorbairt agus ar thacú le bonneagar trasteorann chun rochtain ar
sheirbhísí a fheabhsú ionas go gcuirfear feabhas ar cháilíocht beatha iad siúd a bhfuil
cónaí orthu sa réigiún incháilithe.
Q. 1.a.

Más rud go bhfuil baint agat faoi láthair le maoiniúchán INTERREG, cur in iúl
dúinn an taithí a bhi agat ar thionchar an Chláir ar an reigiún trasteorann.

Q.1.b.

Abair linn anois do chuid dearcthaí faoi na rudaí a théann go maith sa Chlár
reatha maraon leis na rudaí gur féidir iad a fheabhaú.

Q.1.c.

Mura raibh tú bainteach sa mhaoiniúchán INTERREG, an miste leat aon
chonstaic ar do chomhpháirtíocht a shainmhíniú agus cuir in iúl dúinn conas ar
féidir linn aghaidh a thabhairt orthu?

Téamai le haghaidh INTERREG V
Maoiníonn an Chlár reatha INTERREG IVA líon mór téamaí agus fothéamaí éagsúla. Moltar
sa Dhréacht-Rialacháin gur gá go mbheadh na cláir dírithe níos mó ar líon teorannaithe
téamaí (tugtar le fios faoi láthair sna Dréacht-Rialacháin gur leor ceathair as a haon déag
– féach Aguisín 2). Ina theannta sin, déantar forálacha le haghaidh gné a bheith curtha sa
Chlár maidir leforbairt uirbeach inbhuanaithe agus / nó céadrogha faoi infheistíocht chríce
comhtháithe. Soláthraítear nóta míniúcháin faoin dá chéadrogha seo in Aguisín 3.
Q.2.a

Cad iad na fadhbanna / na saincheisteanna / na deiseanna sa limistéar
trasteorann gur chóir go mbeadh Clár nuatrasteorann INTERREG V dírithe
orthu? (Tabhair aird ar an aon téama déag luaite in Aguisín 2)

Q.2.b

Dar leatsa, maidir leis na fadhbanna / na saincheisteanna / na deiseanna cén
cineál athraithe ba chóir do Chlár INTERREG a bheith ag iarraidh a dhéanamh?

Q.2.c

Ag tabhairt aird anois do d'fhreagraí ar 2a agus 2b, roghnaigh an ceithre
chuspóir téamach as an liosta in Aguisín 2 gur chóir iad a chur san áiream sa
Chlár nua?

Q.2.d

Cén dearcadh atá agat ar ghné fhorbairt uirbeach inbhuanaithe agus / nó
céadrogha infheistíocht chríce chomhtháite a chur san áireamh?
(féach Aguisín 3)

Q.2.e

An bhfuil aon tionscadal trasteorann ar eolas duit a chuireadh leis an gcineál
athraithe atá, dar leat, riachtanach don réigiún?
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Limistéar Cáilithe
Moltar go mbeadh an limistéar cáilithe do thréimhse an Chláir nua mar a gcéanna leis
an limistéar sa Chlár INTERREG IVA reatha – Tuaisceart Éireann go léir (ach amháin
Mórcheantar Bhéal Feirste), Réigiún Trasteorann na hÉireann agus Iarthar na
hAlbanScotland. Is amháin i gcúinsí ar leith a d'fhéadfaí mionathrú a dhéanamh ar an
limistéar cáilithe, agus is gá go bhfeabhsaidh aon athrú inniúlacht an chláir a gcuspóirí
a bhaint amach.
Q. 3.

An bhfuil tuairim agat faoin limistéar cáilithe?

INTERREG V Struchtúir Soláthartha
Is gá go mbeadh aird straitéiseach láidir ag cláracha Chomhair Críche Eorpach, le
torthaí atá soiléir agus inmheasta, torthaí a léiríonn breisluach agus inniúlacht chun cion
tairbhe tábhachtach a chur le baint amach cuspóirí "An Eoraip 2020", cuspóirí a
bhaineann le fás geilleagrach atá "Cliste, Inbhuanaithe agus Cuimsitheach."
Is ar an mBallstát atá an fhreagracht le feidhmeanna rialála an Údarás Bainistíochta, an
Údarás Deimhníochta, na Comhrúnaireachta Teicniúla agus an Údarás Iniúchóireachta.
B'í Comhrúnaireacht Teicniúil (CT) anFCSAE an príomhmheicníocht soláthartha le
tionscadail a chur i gcrích sa Chlár INTERREG IVA agus acmhainni á leithroinnt acu ar
an b Príomh-chomhpháirtí. Soláthraíonn na Dréacht-Rialacháin nua a thuilleadh
céadroghanna le haghaidh soláthair, le forbairt Áitiuil faoiChinnireacht Phobail agus
Comhbheartais Ghníomhaíochta san áireamh. An explanatory note on each of these is
contained in Appendix 4. The most appropriate delivery arrangements will depend on
the choice of thematic areas of activity and different approaches may be required for
different parts of the programme. Ní foláir go mbeadh an mheicníocht soláthartha ag
cuidiú le tionscadail a chur i bhfeidhm ar bhonn déthaobhach (i.e., Éire / Tuaisceart
Éireann) agus ar bhonn tríthaobhach (i.e., Éire / Tuaisceart Éireann / Albain).
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Q.4.a

Cad iad na meicníochtaí soláthartha, dar leat, a bheadh in oiriúint chun
ChlárTrasteorannINTERREG V a chur i bhfeidhm? Tabhair aird ar an líon
teorannaithe téamaí, an riachtanas le cur chuige straitéiseach a úsáid agus
an riachtanas le tionscadail déthaobhach agus tríthaobhach a dheimhniú.

Q.4.b

Cad a mheasann tú faoin gcur chuige Fhorbairt Áitiúil faoi Chinnireacht
Phobail agus/nó faoi Chomhbheartais Ghníomhaíochta (mar a léiríodh iad
in Aguisín 4) a úsáid?

4.2 Clár PEACE IV
Foghlaim na gCeachtanna ón gClár Reatha
Is é cuspóir foriomlán an chlár reatha PEACE III ná dul chun cinn a neartú i dtreo sochaí
síochánta agus cobhsaí agus athmhuintearas a chur chun cinn. Díríonn na cuspóirí
straitéiseacha den chlár ar na sraitheanna lárnacha den athmhuintearas mar atá sainithe
ag Hamber agus Kelly1: caidreamh dearfach a chothú; imeachtaí an ama atá thart a
admháil agus déileáil leo; fís choitianta a fhorbairt faoi shochaí idirspleách agus chóir;
athrú suntasach ar an gcultúr agus ar dhearcaí agus athrú substaintiúil sóisialta,
eacnamaíochta agus polaitiúil. Ní mór do gach tionscadal a chruthú go bhfuil
athmhuintearas á chur chun cinn acu.
Q.5.a

Más rud é go bhfuil baint agat láthair le Clár PEACE III, tabhair do bharúil
faoi / cuir in iúl dúinn an taithí a bhí agat ar thionchar an Chláir.

Q.5.b

Abair linn anois le do thoil do chuid dearcthaí faoi na rudaí a oibrionn go maith
sa Chlár reatha maraon leis na rudaí gur féidir ead a bheabhsú.

Q.5.c

Mura raibh tú bainteach sa mhaoiniúchán PEACE, an miste leat aon chonstaic
ar do chomhpháirtíocht a shainmhíniú agus cuir in iúl dúinn conas ar féidir linn
aghaidh a thabhairt orthu?

Téamaí i gcóir PEACE IV
Is é aidhm an Chláir PEACE III ná dul chun cinn a dhéanamh i dtreo sochaí atá
síochanta agus seasmhach agus chun athmhuintearas a chur ar chun cinn. The
programme is doing this through the implementation of four themes: building positive
relations; acknowledging and dealing with the past; creating shared public space; and
building key institutional capacity for a shared society. Tá a fhios againn, go bhfuil
fadhbeanna tábhachtacha fós le sárú sa tsochaí agus cuirfidh an ClárPEACE IV deis ar
fáil dúinn cur le athrú fad-téarmach as comhtháthú geilleagrach agus sóisialta a chur
chun cinn idir na pobail go léir sa limistéar cáilithe. Moltar sa Dhréacht-Rialachán gur
chóir prionsabal an chomhdhírithe théamaigh a chur i bhfeidhm i ngach clár chun aird
straitéiseach ar chéim níos airde a bhaint amach. Cuirtear in iúl sna Dréacht-Rialacháin
faoi láthair gur gá go gcuirfí aird sna cláir ar ceithre théama, ach d'fhéadfaí go dtiocfaidh
athrú ar an uimhir sin sa dhréacht críochnaitheach an Rialacháin. Ina theannta sin,
déantar soláthar sa Dhréacht-Rialacháin le haghaidh gné fhorbairt uirbeach
inbhuanaithe agus/nó céadrogha infheistíochta chríche a chur sa Chlár. Soláthraítear
nóta míniúcháin faoin dá chéadrogha seo in Aguisín 3.
Q.6.a

Cén cineál athraithe gur mhian leat a fheiceáil i sochaí Thuaisceart Éireann
agus Réigiún naTeorann thar an 7 mbliana atá le teacht?

1 Hamber, B. agus Kelly, G. (2004) A Working Definition of Reconciliation. Páipéar ócáideach arna fhoilsiú ag Democratic
Dialogue, Béal Feirste.

Comhar Críche Eorpach 2014-2020 – Doiciméad Faisnéise Comhairliúcháin

17

Q.6.b

Cad iad na gníomhaíochtaí ar chóir iad a bheith maoinithe ag Ciste an Chláir
PEACE chun an athrú sin a chur i gcrích?

Q.6.c

Arbhonn an freagra a thug tú ar Cheist 6.a agus 6.b, agus ar bhonn liosta na
gcuspóirí téamacha in Aguisín 2, ainmnigh suas le 4 chuspóir téamach gur chóir
iad a chur sa Chlár nua.

Q.6.d

Cad a mheasann tú faoi ghnéfhorbairt uirbeach inbhuanaithe agus/nó an
chéadrogha infheistíochta chríche comhtháite a chur sa Chlár.?

Q.6.e

An bhfuil aon tionscadal ar eolas duit a chuireadh leis an gcineál athraithe atá,
dar leat, riachtanach don réigiún?

Struchtúir Soláthartha PEACE IV
Is gá go mbeadh aird straitéiseach láidir ag cláracha Chomhair Críche Eorpach, le torthaí atá
soiléir agus inmheasta, torthaí a d'fhéadfach a léiriú breisluach agus cion tairbhe tábhachtach
le cuspóirí "An Eoraip 2020", cuspóirí a bhaineann le fás geilleagrach atá "Cliste, Inbhuanaithe
agus Cuimsitheach."
Is ar an mBallstát atá an fhreagracht le feidhmeanna rialála an Údarás Bainistíochta, an
Údarás Deimhníochta, na Comhrúnaireachta Teicniúla agus an Údarás Iniúchóireachta a léiriú.
Bí Comhrúnaireacht Teicniúil (CT) an ChláirFCSAE an príomhmheicníocht soláthartha le
tionscadail a chur i gcrích sa Chlár PEACE III agus acmhainni á leithroinnt acu ar an
bPríomh-chomhpháirtí. Tá Cuibhreannas Chomhairleum Chaidreamh Pobail Tuaisceart
Éireann agus Pobal ag gníomhú mar chomhlacht cur chun feidhme téama amháin an Chláir.
Déantar foráil sa Dhréacht-Rialacháin nua le haghaidh a thuilleadh cheadroghanna i leith
soláthar, lena n-áirítear Forbairt Áitiúil le Cinnireacht Phobail agus Chomhbheartais
Ghníomhaíochta. Soláthraítear nóta míniúcháin faoi gach ceann díobh seo in Aguisín 4.
Beidh na socruithe soláthraithe is cuí ag brath ar rogha na limistéir téamacha ghníomhaiochta
agus d'fhéadfaí go mbeadh cur chuige ar leith riachtanach le haghaidh codanna éagsúla an
Chláir. Ní foláir cuimhneamhar go mb'fhéidir gosoláthreofaí tionscadail ar bhonn déthaobhach
(i.e., Éire/Tuaisceart Éireann). D'fhéadfaí go mbeadh foráil sa Rialachán Críochnaitheachfaoi
mhaolú chun chur i bhfeidhm roinnt tionscadal a éascú i ndlínse amháin chun cuspóirí an
Chláir a bhaint amach.
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Q.7.a

Cad iad na meicníochtaí soláthartha, dar leat, a bheadh in oiriúint chun an
Chlár PEACE IV a chur i bhfeidhm? Tabhair aird ar shainchuspóirí an Chláir
PEACE.

Q.7.b

Cad a mheasann tú faoin gcur chuige Fhorbairt Áitiúil faoi Chinnireacht Phobail
agus/nó faoi Chomhbheartais Ghníomhaíochta (mar a léiríodh iad in Aguisín 4)
a úsáid?

4.3 Ceisteanna Ginearálta atá in oiriúint don dá Chlár
Tionscadail: Iarratais, Measúnú agus Faomhadh
Maidir le hiarratais ar mhaoiniúchán faoi PEACE III agus INTRREG IV, d'éirigh a formhór de
bharr glao ar iarratais a bhí eagraithe ag CT. Tar éis na hiarratais seo a fháil, rinneadh
mionstaidéar orthu, agus ina dhiaidh sin rinneadh measúnú gheilleagrach orthu nuair a bhí
gá leis de réir na rialacha náisiúnta. Cuireadh na hiarratais faoi bhráid Coiste Stiúrtha, ina
raibh ionadaithe ón gCoiste Fhaireachán Chláir, chun meas a dhéanamh orthu, agus
rinneadh cinneadh ansin an tionscadal a mhaoiniú, an t-iarratas a dhiúltú, nó é a chur ar ais
chun a thuilleadh eolais a fháil nó chun anailísbhreise a bheith déanta air. Bhí riachtanas
ann comh maith ar na cláir an t-iarratas a chur faoi bhráid an Roinn Cuntasach ábharach i
dTuaisceart Éireann agus in Éirinn le faomhadh.
Fad is a rinneadh go leor iarrachtaí le linn tréimhse an chláir reatha chun an próiseas seo a
shimpliú, bhí go leor cáintí go bhfuil an próiseas ró-fhada agus casta. Thóg cinntí faoi
iarratais a mhaoiniú níos mó ná 50 seachtain ar an mheán.
Ní foláir go mbeadh na córais iarratais, measúnaithe agus faofa in ann rogha tionscadal
d'ardchaighdeáin a dheimhniú maraon le cur i bhfeidhm éifeachtúil na dtionscadal chun
cuspóirí na gClár a bhaint amach. Tá sé ríthábhachtach freisin go bhfuil socruithecearta
rialachais i bhfeidhm, agus go bhfuil siad ag urramú rialacha náisiúnta agus rialacha an AE
araon maidir le húsáid airgid phoiblí. Ach ní foláir go mbeadh na cláir in ann freagairt go
héifeachtach agus go tráthúil ar na hiarratais agus go ndeimhnítear go ndéantar cinntí sa
mhodh a chuireanntionscadail ar chumas tosú comh luath agus is féidir leo.
Q.8.

Tabhair moltaí le do thoil faoi chonas ar féidir an próiseas measúnaithe agus
faofa a fheabhsú sa thréimhse cláreagraithe nua chun faomhadh tráthúil na
dtionscadal a dheimhniú.

Maoiniú Tionscadail agus Cistiú Comhoiriúnaithe.
Le linn an tréimhse cláreagraithe reatha, bhí cistiú 100% ar fáil don chuid is mó do
thionscadail cistithe faoi PEACE III agus faoi INTERREG IV. Den mhéid sin, i dtaca le
tionscadail cistithe ag INTERREG, bhí 75% soláthraithe ón CFRE agus bhi 25% soláthaithe
ag an Roinn Cuntasach ábhartha in Éirinn agus i dTuaisceart Éireann. Bhí socruithe ar leith
ag baint le comhpháirtithe san Albain maidir le tionscadail INTERREG, mar sholáthraigh
siad féin an cistiú comhoiriúnaithe de 25%. Le haghaidh an ChláirPEACE III, fuair gach
tionscadal cistiú ar mhéid 100%, le 67.5% ar fáil ón CFRE agus 32.5% soláthraithe ag an
Roinn Cuntasach ábharach in Éirinn agus i dTuaisceart Éireann.
Tá coinníoll sna Dréacht-Rialacháin don tréimhse cláreagraithe nua go bhféadfaí cistiú suas
le huasmhéid de 75% a fháil ón CFRE agus go mbeadh an 25% eile ar fáil ó fhoinsí poiblí
nó príobháideacha.
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D'fhonn giaráil chistiú bheartais comhtháthaithe a mhéadú, moltar sna DréachtRialacháinféidearthacht instaim airgeadais a úsáid. Tá inniúllacht sna hionstraim
seo foirmeacha éagsúla d'acmhainní poibli agus príobháideacha a chur le chéile chun
tacú le tionscnaimhbheartais phoiblí (féach Aguisín 5 lena thuilleadh eolais a fháil).
Q.9.a

Cuir do chuid moltaí chugainn, le do thoil, faoi na socruithe le haghaidh chistiú
chomhoiriúnaithe. An dóigh leat gur chóir leanúint ar aghaidh leis na socruithe
reatha chun cistiú comhoiriúnaithe a aimsiú, nó ar chóir go soláthróidh an
t-iarratasóir (poiblí nó príobháideach) cuid den chistiú chomhoiriúnaithe nó an
chistiú ina hiomlán.?

Q.9.b

Cad a mheasann tú faoi úsáid ionstraim airgeadais sna cláir INTERREG agus/nó
sna cláir PEACE?

An t-Ualach Riaracháin a Laghdú
Bíonn córais chuí atá éifeachtúil agus trédhearcach riachtanach le haghaidh bhainistiú fónta
atá éifeachtúil agus éifeachtach ar Chistí Struchtúracha na hEorpa. Is gá go gcinnteoidh córais
bhainistíochta agus rialúcháin go mbeadh cosc agus brathadóireacht ar mhírialtachtaí, lena
n-áirítear calaois, agus dá bhrí sin go mbeadh muinín réasúnta faoi rialtacht chaiteachais.
Ag an am chéanna ba chóir go mbeadh an córas soláthartha comh simplí agus comh
sruthlíneach agus is féidir chun cur i bhfeidhm éifeachtach agus laghdú an ualach rialacháin
do thairbhithe a dheimhniú.
Le linn an tréimhse cláreagraithe seo, rinne an FCSAE iarracht an t-ualach riaracháin ar
thairbhithe a laghdú as líon gnímh a chur i bhfeidhm, lena n-áirítear ráta comhréidh de 20%
le haghaidh forchostais a bhunú; táirsigh soláthair a mhéadú; próiseas iarratais déchéime a
bhunú; agus cur chuige fíoraithe ar bhonn priacail a bhunú. Is léir, áfach, go bhfuil ualach
riaracháin mór fós ar thairbhithe.
Tá breac-chuntas sna Dréacht-Rialacháin faoi dheiseanna chun an t-ualach riaracháin a
laghdú. D'íoc na cláir roimhe cúnamh deontais ar bhonn costaisí iarbhír tabhaithe, éascaíonn
na rialacháin bonn sa bhreis le haghaidh íocaíochtaí, agus san áireamh tá:
• Scálaí caighdeánach costais aonaid;
• Íocaíochtaí cnapshuimeanna gan dul thar €100,000 de ranníoc poiblí;
• Maoiniú ar ráta comhréidh dechostais foirne nach airde ná 15% na ndirchostas eile;
• Maoiniú ar ráta comhréidh forchostais go dtí 20% na ndirchostas (nó 15% na gcostas foirne).
Q.10.a
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Cad é do thuairim faoi na moltaí seo chun an t-ualach riaracháin ar thairbhithe a
laghdú sa thréimhse cláreagraithe nua?

Q.10.b

Tabhair a thuilleadh tuairimí, le do thoil faoi chonas an t-ualach riaracháin a
laghdú.

Comhionannas agus an Timpeallacht
I gcomhthéacs an iarracht chun comhtháthú geilleagrach, críche agus sóisialta a mhéadú,
tá sé d'aidhm ag an Aontas Eorpach deireadh a chur le héagrothroime agus comhionannas
idir fir agus mná a chur chun cinn, maraon le idirdhealúchán ar bhonn inscne, bunaidh
ciníoch nó eitneach, reiligiúin nó creidimh, míchumais, aois nó gnéaschlaonta a chomrac.
Tá an cur chuige seo ar chomhchéim leis an reachtaíocht chomhionannais snadlinsí atá
cuimsithe ag na cláir bheartaithe.
Dá thoradh sin, deimhneoidh na cláir go gcuirfear comhionannas idir fir agus mná agus
comhtháthú gné na hinscne chun cinn ar gach céim d'ullmhúchán agus de chur i bhfeidhm
an chláir. Déanfaidh na cláir gníomhartha a chur chun cinn chun cosc a chur ar aon
idirdhealú bunaithe ar inscne, ar bhunadh ciníoch nó eitneach, ar reiligiúin nó ar
chreideamh, ar chumas, ar aois nó ar ghnéaschlaonadh le linn ullmhúchán agus cur i
bheidhm na gclár.
Beidh cur síos ar na sainghniomhartha chun comhionannas deiseanna a chur chun cinn
agus chun cosc a chur ar aon idirdhealúcháin Rachaidh na cláir i gceann saincheisteanna
faoi theacht ar mhaoiniúchán, faoi riachtanais na spriocghrúpaí éagsúla atá i bpriacal
idirdhealuithe a chur san áireamh, agus go háirithe riachtanais na daoine le míchumas fáil a
bheith acu a dheimhniú. Beidh na dréacht-chláir faoi réir ag measúnacht tionchair
chomhionannais agus comhairliúchán poiblí a bhaineann leis le linn 2013.
Beidh forbairt foriomlán na gclár ar eolas faoin aidhm maidir le forbairt inbhuanaithe a chur
chun cinn. Go mór mór, cuirfidh na cláir cuspóirí an Aontais Eorpaigh faoin dtimpeallacht a
chaomhnú agus a fheabhsú san áireamh. Beidh cur síos sna cláir ar aon sainghníomh a
thugann aghaidh ar na rudaí a leanas: caomhnú an chomhshaoil; éifeachtacht acmhainne;
athrú aeráide agus oiriúnú; cosaint ar phriacal agus bainistiú priacail. Beidh na cláirfaoi
réim ag measúnacht straitéiseach timpeallachtaa; rud a bheidh ar fáil le haghaidh
comhairliúchán poiblí le linn 2013.
Q.11.

Déan cur síos, le do thoil, faoi aon ghniomh gur féidir leis na Cláir a chur i
bhfeidhm maidir le comhionannas deiseanna a chur chun cinn agus
comhtháthú gné na hinscne, agus cosc ar idir dhealúchán a chur san áireamh
le linn ullmhúchan agus cur i bhfeidhm an chláir?

Q.12

Cuir síos, le do thoil, ar aon ghníomh gur féidir leis na cláir a dhéanamh chunan
timpeallacht a chaomhnú agus a fheabhsú le linn ullmhúchán agus cur i
bhfeidhm an chláir.
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4.4 Barúlacha Breise – INTERREG V
Bain úsáid as an mír seo chun aon bharúil breise atá agatmaidir leis an gClár
INTERREG V sa todhchaí a roinnt linn.
Q.13.

Le do thoil, cuir aon bharúil breise faoi Chlár INTERREG V sa todhchaí nach
raibh curtha isteachcheana i gcomhthéacs aon cheist roimhe.

4.5 Barúlacha Breise – PEACE IV
Bain úsáid as an mír seo, le do thoil, chun aon bharúil breise atá agat maidir leis an
gClár PEACE IV sa todhchaí a roinnt linn.
Q.14.
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Le do thoil, cuir isteach aon bharúil breise faoi Chlár PEACE IVV sa todhchaí
nach raibh curtha isteachcheana i gcomhthéacs aon cheist roimhe.

Aguisíní

Appendix 1
Aguisín1a – Léarscáil Limistéir Cháilithe an Chláir INTERREG IVA
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Aguisín 1b – Léarscáil Limistéir Cháilithe an Chláir PEACE III
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Aguisín 2
Cuspóirí Téamacha le haghaidh Clár Chomhar
Críche Eorpach
Uimh. Cuspóirí Téamacha Tosaiocht Infheistiochta
1

Taighde agus
Nuálaíocht

(a) Ag breisiú bonneagar thaighde agus nuálaíochta (T&F)
agus inniúlachtaí chun barr feabhas T&N a fhorbairt
agus ionaid inniúlachta a chur chun cinn, go háirithe,
ar díol suime iad don Eoraip.
(b) Infheistíocht T&N ghnó a chur chun cinn, forbairt táirge
agus seirbhíse, aistriú teicneolaíochta, feidhmchláir
nuálaíochta sóisialta agus seirbhíse poiblí, spreagadh
éilimh, líonrú, braislí agus nuálaíocht oscailte trí
spesialtóireacht chliste.
(c) Tacaíocht le taidhde teicneolaíochta agus feidhmithe,
línte treorach, luath-ghníomhartha fíorú táirge, ardinniúlachtaí monaraíochta agus céadtáirgeadh in
Eochairtheicneolaiochtaí Chumasúchain agus
scaipeadh teicneolaiochtaí ilfhóinteacha.

2

Teicneolaíocht
Faisnéise agus
Cumarsáide

(a) Fairsingiú úsáid leathanbhanda agus cur i bhfeidhm
céimneach líonraí ard-luais.
(b) Forbairttáirgí agus seirbhísí TFC, ríomhthráchtail agus
feabhsú táirge do TFC.
(c) Feidhmchláir TFC le haghaidh r-rialtais, r-fhoghlaim,
r-chuimsithe agus r-shláinte.

3

Acmhainne
iomaíochta don
FBM

(a) Cur chun cinn fiontraíocht, go háirithe as saothrú
geilleagrach smaointí nua agus as cruthú gnólachtaí
nua a chothú.
(b) Forbairt samhail ghnóthais nua do FBM-anna, go
háirithe le haghaidh idirnáisiúnú.
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Uimh. Cuspóirí Téamacha Tosaiocht Infheistiochta
4

Bog i dtreo
geilleagar
ísealcharbóin

(a) Cur chun cinn táirgeadh agus dáileachán foinsí
fuinnimh in-athnuaite.
(b) Cur chun cinn éifeachtacht fuinnimh agus úsáid
fuinnimh in-athnuaite i FBM-anna.
(c) Tacaiocht le húsáid éifeachtacht fhuinnimh agus
fuinnimh inathnuaite i mbonneagair phoiblí agus san
earnáil tithíochta.
(d) Forbairt córais dáileacháin chliste ar leibhéil
ísealvoltais.
(e) Cur chun cinn straitéisí isealcharbóin do limistéir
uirbeacha.

5

6

Oiriúnú athrú
aeráide, cosc
agus bainistíocht
priacail

(a) Tacaiocht le infheistiocht tiomnaithe i gcóir oiriúnú le
hathrú aeráide.

Caomhnú an
chomhshaoil
agus éifeachtacht
fhuinnimh

(a) Dul i gceann sainriachtanais le hinfheistiocht san
earnáil dramhaíola chun riachtanais an
acquiscomhshaoil a chomhlionadh.

(b) Cur chun cinn infheistíochta chun dul i gceann
sainphriacail, athléimneacht iar thubaiste a dheimhniú
agus forbairt chórais bhainistíocht tubaiste.

(b) Dul i gceann sainriachtanais infheistiochta san earnáil
uisce chun riachtanais an acquistimpeallachta a
chomhlionadh.
(c) Cosaint, cur chun cinn agus forbairt oidhreacht
cultúrtha.
(d) Cosaint bithéagsúlachta, cosaint ithreacha agus
cothaíocht seirbhísí éiceachórais lena n-áirítear
NATURA 200015 agus bonneagar glas.
(e) Gníomhú chun an timpeallacht uirbeach a fheabhsú,
lena n-áirítear athghiniúint láithreáin athfhorbraiochta
agus laghdú thruailliú aeir.
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Uimh. Cuspóirí Téamacha Tosaiocht Infheistiochta
7

Iompar
inbhuanaithe agus
baic a bhaint in
eochairlíonraí
bonneagair

(a) Limistéar Aonair Iompair na hEorpa atá ilmhódach a
chothú as infheistíocht sa líonra Líonra Iompair na
hEorpa (TEN-T).
(b) Soghluaisteacht reigiúnach a fheabhsú trí nóid
tánaisteacha agus treasacha a cheangail le bonneagar
TEN-T.
(c) Forbairt córais iompair ísealcharbóin atá
neamhdhíobhálach don timpeallacht agus cothaíocht
soghluaisteacht uirbeach inbhuanaithe.
(d) Forbairtcoras iarnróid atá cuimsitheach,
d'ard-chaighdeán, d'ard-cháiliocht agus
comhinoibritheach.

8

Fostaiocht agus
soghluaisteacht
oibrithe a chothú

(a) Forbairt ghorlanna gnó agus tacaíocht infheistíochta
le haghaidh féinfostaíocht agus cruthú gnóthais.
(b) Tionscnaimh forbartha áitiúla agus cabhair do
struchtúir a sholáthraionn seirbhísí comharsanachta
chun jabanna nua a chur ar fáil, nuair a bhionn a
leithéid de ghníomhaíocht lasmuigh de scóip
Rialúchán an CSE.
(c) Comhtháthú margadh fostaiochta trasteorann lena
n-áirítear soghluaisteacht trasteorann,
comhthionscnaimh aitiúla fostaíochta agus
chomhoiliúint.
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Uimh. Cuspóirí Téamacha Tosaiocht Infheistiochta
9

Cuimsiú sóisialta
agus an
bhochtaineacht a
chomhraic

(a) Infheistiocht i mbonneagar sláinte agus sóisialta a
chuidíonn le forbairt náisiúnta, réigiúnach agus áitiúil,
laghdú éagothroime maidir le staid sláinte, agus
trasdul ó sheirbhísí institiúide go seirbhísí
pobalbhunaithe.
(b) Tacaíocht le hathghiniúint fisiciúil agus geilleagrach le
haghaidh pobail díothacha idir uirbeach agus tuaithe.
(c) Tacaiocht le fiontair sóisialta.
(d) Cur chun cinn comhionannas inscne agus
comhionannas deiseanna trasteorann, maraon le
cuimsiú shóisialta trasteorann a chur chun cinn.

10

Oideachas,
scileanna agus
foghlaim ar feadh
an tsaoil

(a) Infheistíocht san oideachas, scileanna agus foghlaim
ar feadh an tsaoil as bonneagar oideachais agus
oiliúna a fhorbairt.
(b) Forbairt agus cur i bhfeidhm comhscéimeanna
oideachais agus oiliúna.

11

Acmhainn
institiúide a
fhorbairt agus
riaracháin phoiblí
atá éifeachtach

(a) Breisiú inniúlacht institiúide agus riarachán poiblí atá
éifeachtach as inniúlacht institiúide agus éifeachtacht
riaracháin phoiblí agus seirbhísí poiblí a bhaineann le
feidhmiú an CFRE a threisiú, agus i dtacaíocht
gníomhartha in inniúlacht institiúide agus san
éifeachtacht riaracháin phoiblí atá tacaithe ag an CSE.
b) Cur chun cinn comhoibriú dlí agus riaracháin agus
comhoibriú idir shaoránaigh agus institiúidí.

28

Aguisí 3
Forbairt Uirbeach Inbhuanaithe agus Infheistiocht
Chríche Comhtháite
A. Forbairt Uirbeach Inbhuanaithe
Tá sé d'aidhm ag na moltaí ón gCoimisiún Eorpach maidir le beartas comhtháthaithe
2014-2020 beartais uirbeacha comhtháite a chur chun cinn ionas go neartófar ról na
gcathracha laistigh de chomhthéacs beartais chomhtháthaithe foriomlán.
Sonraítear sna Dréacht-Rialacháin nach féidir forbairt uirbeach inbhuanaithe a bhaint
amach gan cur chuige comhtháite lena n-áirítear - idirghabháil timpeallachta, geilleagrach,
sóisialta agus cultúrtha. Tá sé tábhachtach go mbeadh bearta atá ag dul i gceann
athghiniúint uirbeach fisiciúil ceangailte le bearta chun oideachas, forbairt geilleagrach,
cuimsiú sóisialta agus caomhnú an chomhshaoil a chur chun cinn. Ina theannta sin, tá
forbairt chomhpháirtiochtaí láidir idir saoránaigh áitiúla, sochaí shibhialta, an geilleagar
áitiúil agus rialtas áitiúil/réigiúnach ríthábhachtach don rath.
Ceanglaionn na Dréacht-Rialacháin ar Bhallstáit liosta cathracha a sainmhímiú (nó ceantair
a d'fhéadfadh a bheith ina gceantair uirbeacha) ina bhfuil gniomhartha comhtháite le
haghaidh fhorbairt uirbeach le chur i bhfeidhm. Déanfar 5% de riar iomlán an CFRE ar an
mBallstát a leithdháileadh ar na cathracha seo. Ós rud é go mbeidh na cathrachaainmnithe
ag leibhéal an Bhallstáit (Éire agus an RA) d'fhéadfaí nach mbeadh cathracha atá laistigh
de reigiún cáilithe na gclár curtha san áireamh. (Tugtar faoi deara go bhfuiltear ag súilgo
ndéanfar athruithe ar ghnéithe áirithe den chuid seo den Dréacht-Rialachánle linn an
phroiseas idirbheartaíochta) Cuirfear sraith gníomhaíochtaí ar siúl sna cathracha roghnaithe
agus cuirfear i bhfeidhm iad le cur chuige infheistíocht chríche comhtháite (ICC) (féach
thíos le haghaidh cur síos ar ICC). Beidh freagairt comhordaitheriachtanach agus líon clár
oibriúcháin ag oibriú as láimhé a chéile. Is eochair-ghné é de chur cuige ICC líon gnímh a
thabhairt le chéile ó níos mó ná clár oibriúcháin amháin. Má roghnaíthear cathracha as an
reigiún cáilithe agus agus baintear úsáid as an gcur chuige seo, d'fhéadfaí go mbeadh
suim acu aird a thabhairt ar conasar féidir cláiPEACE agus INTERREG a bheith páirteach
sa chur chuige seo. Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara, áfach, más rud égo
mbaineann siad páirt sa chur chuige, beidh gá le meicníochtaí cur i bhfeidhm trasteorann
de bharr nádúir trasteorann an chistithe.
Chun gné uirbeach a chur san áireamh, d'fhéadfaí cuspóirí téamacha agus tosaíochtaí
infheistíochta a roghnú a bheadh in oiriúint do gníomhartha uirbeacha, mar seo a leanas as
Iarscríbhinn 2:
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Uimh. Cuspóirí Téamacha Tosaiocht Infheistiochta
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4

Bog i dtreo
geilleagar
ísealcharbóin

(e) Cur chun cinn straitéisí isealcharbóin le haghaidh
limistéar uirbeacha.

6

Caomhnú
timpeallachta agus
éifeachtacht
acmhainne

(e) Gníomh chun timpeallachtaí uirbeacha a fheabhsú
lena n-áirítear athghiniúint láithreáin athfhorbraíochta
agus laghdú truailliú aeir.

7

Iompar
inbhuanaithe agus
baic i mbonneagar
eochairlíonra a
bhaint

(c) Forbairt choras iompair ísealcharbóin atá
neamhdhíobhalach don timpeallacht agus cur chun
cinn soghluaisteacht uirbeach inbhuanaithe.

9

Cuimsiú sóisialta
agus an
bhochtaineacht a
chomhraic

(b) Tacaíocht le hathghiniúint fisiciúil agus geilleagrach de
limistéir díothacha idir uirbeacha agus tuaithe.

B. Infheistíocht Chríche Comhtháite
Is uirlis é Infheistíocht Chríche Comhtháite (ICC) chun straitéisí críche a chur i bhfeidhm
i slí comhtháite laistigh de limistéar tíreolaíochta tugtha. Is cur chuige iltoiseach é atá
deartha agus curtha in oiriúint do saincheisteanna agus torthaí áirithe. D'fhéadfaí an cur
chuige seo atá bunaithe ar cheantar a chur i bhfeidhm agus é bunaithe ar teorannacha
riaracháin atá ann, nó i limistéar ina mbeadh gá le comhoibriú tras teorannacha
riaracháin.
Tarraingíonn an cur chuige ICC ar chistiú as príomh aiseanna éagsúla laistigh de chlár
oibriucháin nó as níos mó ná clár oibriúcháin amháin, chun straitéis chomhtháite a
chistiú do limistéar.
Is iad seo príomhghnéithe an chur chuige:
• Limistéar ainmnithe agus straitéis fhorbairt chríche comhthaite;
• Pacáiste gniomhartha le chur i bhfeidhm; agus
• Socruithe rialachais chunan ICC a bhainistiú, agus i dtaca clár trasteorann, san
áireamh bheadh comhlacht dleathach a bhunaíodh agus a chuireadh mar chúram air
cn cur i bhfeidh, rud a bhaineann le comhlachtaí poiblí as dhá Bhallstát ar a laghad
D'fhéadfaidh ICC tacaíocht a sholáthair ní amháin i bhfoirm deontas ach trí ionstraimí
airgeadais áit ina bhfuil siad in oiriúint do na gníomhartha, atá sainmhínithe sa straitéis
fhorbartha, a sheachadadh.
D'fhéadfaí Forbairt Áitiúilfaoi Chinnireacht an Phobail (FÁCP) (féach Aguisín 4 lena
thuilleadh eolais a fháil) a úsáid mar chloch tógala amháin chun ICC a chur i bhfeidhm.
Ach tá difríochtaí tábhachtacha idir ICC agus FÁCP. Tá teorann docht le FÁCP mar
chur chuige ó bhun aníos. Is é an buíon gníomhaíochta áitiúil a chinntíonn ábhar an
straitéis fhorbartha áitiúil agus na hoibríochtaí atá le cistiú faoi. Ar an dtaobh eile, de réir
an ICC níl sé cinntithe roimh ré chonas cinneadh a dhéanamh faoi na hinfheistíochtaí
féin - d'fhéadfai go mbeadh an próiseas ó bharranuas, nó ó bhunaníos,nó an dá cheann
de réir a cheile.
Is é Údarás Bainistíochta an chláir oibriúcháin a bhfuil an freagracht críochnaitheach
aige oibriucháin ICC a bhainis¬tiú agus a chur i bhfeidhm. Ach d'fhéadfaidh an tÚdarás
comhlachtaí idirmheánacha a ainmniú, lena n-áirítear údaráis áitiúla, comhlachtaí
forbhartha réigiúnacha nó eagraíochtaí neamhrialtasacha, chun cuid den chúram i leith
bainistíochta agus cur i bhfeidhm a chur i gcrích.
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Aguisín 4
Forbairt Áitiúil faoi Chinnireacht Phobail agus
Comhbheartais Ghníomhaíochta
A. Forbhreathnú ar Fhorbairt Áitiúil faoi
Chinnireacht Phobail (FÁCP)
Molann an dréacht rialachán tionscnaimh faoi chinnireacht phobail a threisiú chun cur i
bhfeidhm straitéisí forbartha áitiúla atá comhtháite agus bunú bhuíonna gníomhaíochtaí
áitiúla a éascú, ar bhonn taithí an chur chuige LEADER.
Is iad seo príomhghnéithe an chur chuige:
• Aird ar shainlimistéir fo-reigiúnacha;
• Faoi chinnireacht phobail, le buíonna ghíomhaíochta áitiúla ina bhfuil ionadaithe
comhlachtaí socheacnamaíocha áitiúla idir poiblí agus próíobhaideach as an
dá Bhallstát
• Straitéisí forbartha aitiúla atá bunaithe ar limistéar atá comhtháite agus il-earnálaó
thaobh cineáil
• Deartha de réir riachtanais agus inniúlachtaí áitiúla, le gnéithe nuáilíocha sa
gcomhthéacs áitiúil, le líonrú agus comhoibriú churtha san áireamh.
D'fhéadfaí and FÁCP a bheith bunaithe ar chlár amháin nó d'fhéadfaí é a úsáid chun
maoiniúcháin as lion cistí CC (CFRE, CSE, CETFT, agus FÁCP) a chomhordú chun
forbairt i limistéar áitiúil a mhaoiniú. Ba chóir go gcinnteodh seo comhordú d'acmhainn
forbartha, maraon le roghnúchán, le faomhadh agus le cistiú (1) straitéisí forbartha
áitiúla, agus (2) buíon forbartha aitiúla.

Straitéisí forbartha áitiúla
Ba chóir go mbeadh na heilimintí a leanas ar a laghad sa straiteis forbartha áitiúil:
• Sainmhíniú an limistéir agus an daonra cuimsithe ag an straiteis;
• Anailís faoi riachtanais forbartha agus féadearthacht an limistéir, lena náirítear anailís
na láidreachtaí, na hiollaigí, na hioldeiseanna agus na hiolbhagairtí;
• Cur síos ar an straitéis agus na cuspóirí, cur síos ar ghné comhtháite agus nuálíoch
na straitéise agus ordlathas na gcuspóirí, le spriocanna atá soiléir agus intomhaiste
le haghaidh torthaí san áireamh. Bíodh an straitéis comhleanúnach le cláir ábharacha
na gCistí CC go léir atá bainteach leis;
• Cur síos ar phróiseas bhainteachas an phobail i bhforbairt na straitéise;
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• Beart gníomhaíochta a léiríonn conas a n-aistreofaí cúspóirí go torthaí;
• Cur síos ar shocruithe bainistíochta agus faireacháin, lena léireofaí inniúlacht na buíne
áitiúla gníomhaíochta an straitéis a chur i gcrích agus cur síos ar na sainsocruithe le
haghaidh measúnachta;
• Beart airgeadais na straitéise, lena n-áirítear an leithdháileadh beartaithe haghaidh
gach Cistiú CC.
Déanfaidh na Ballstáit na critéir a shainmhíniú maidir le rogha straitéisí forbartha áitiúla.
D'fhéadfaí go mbeadh critéir roghnúcháin leagtha amach le haghaidh sain-Chistí. Ba
chóir go mbeadh na straitéisí forbartha áitiúla roghnaithe ag coiste atá bunaithe don
fheidhm seo ag údaráis ábharacha bainistiochta na gclár. Ba chóir go mbeadh roghnú
agus faomhadh na straitéisí forbartha áitiúla go léir curtha i gcrích roimh 31 Nollaig 2015
ar a dhéanaí.
Cuirfidh an cinneadh chun straitéis forbartha áitiúil a bheith faofa ag an údarás
bainistíochta in iúl an leithdháileadh le haghaidh gach Ciste CC. Leagfar amach comh
maith cion feidhme na n-údarás atá freagrach as cur i ngníomh na gclár ábharacha i
dtaca leis na gcúram chur i bhfeidhm i dtaobh na straitéise.

Buíonta forbartha áitiúla
Déanfaidh buíonta forbartha áitiúla na straitéisí forbartha áitiúla a dhearadh agus a chur
i bhfeidhm. Déanfaidh na Ballstáit cion feidhme na buíne forbartha áitiúla agus na
n-údarás atá freagrach as cur i bhfeidhm na gclár ábharacha faoi seach, i dtaobh gach
cúram chur i bhfeidhm a bhaineann leis an straitéis.
Deimhneoidh an t-údarás bainistíochta go roghnóidh na buíonta forbartha áitiúla
comhpháirtí amháin sa bhuíon mar chomhpháirtí treorach i gcúrsaí riaracháin agus
airgeadais, nó teacht le chéile i gchomhstruchtúr atá bunaithe go dlíthiúil.
Áireofar na míreanna a leanas mar chúram ar na mbuíonta forbartha áiriúla;
• Treisiú acmhainne na rannpháirtithe áitiúla chun oibríochtaí a fhorbairt agus a chur i
bhfeidhm;
• Cruthú nós imeachta roghnúcháin atá neamhidirdhealaitheach agus trédhearcach
agus critéir le haghaidh roghnú oibriúcháin, le coinbhleacht leasa a sheacaint;
• Comhleanúnachas a dheimhniú le straitéis forbartha áitiúla agus oibríochtaí a roghnú,
as iad a chur in ord tosaíochta de réir a mhéid is a chuireann siad le cuspóirí agus
spriocanna na straitéise a bhaint amach;
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• Ullmhú agus foilsiú glaonna ar thograí nó nós imeachta leanúnach le haghaidh
tionscadail a chur faoi bhráid, lena n-áirítear sainmhíniú na gcritéar roghnúcháin;
• Glacadh le hiarratais ar thacaíocht agus iad a mheasú;
• Roghnú oibriúchán agus an méid tacaíochta a chinntiú agus, nuair is ábharach é,
na tograí a chur faoi bhráid an chomhlachais freagraigh le haghaidh fíorú
críochnaitheach maidir le cáilitheacht roimh faomhadh;
• Faireachán ar chur i bhfeidhm na straitéise forbartha áitiúla agus na hoibriúcháin
tacaithe agus cur i gcrích na ngníomhaíochtaí sainiúla measúnachta atá nasctha leis
an straitéis forbartha áitiúla.

Tacaiocht leis na Cistí CC i gcóir forbartha áitiúla
Beidh iad seo a leanas curtha san áireamh le tacaíochta ar fhorbairt áitiúil:
• Costais na tacaiochta tosaigh;
• Cur i bhfeidhm na n-oibriúchám faoin straitéis forbartha áitiúla;
• Ullmhú agus cur i bhfeidhm na ngníomhaíochtaí comhair na buíne forbartha áitiula;
• Costas reatha agus beochan na straitéise forbartha áitiúla go teorann 25% an
chostais iomlán de chaiteachas poiblí tabhaithe sa straitéis forbartha áitiúla.

B. Forbhreathnú ar Chomhbheartais
Ghníomhaíochta (CG)
Soláthraíonn na dréacht rialacháin forálacha i dtaobh chur chuige nua ar chur i bhfeidhm
cuid de na cláir agus úsáid a bhaint as ionstraiom ar a dtugtar Comhbheartas
Ghníomhaíochta. Bainisteofar an Beartas agus íocfar as ar fad ar bhonn na rudaí atá
bainte amach agus na céimeanna atá riachtanach chun na torthaí seo a fháil,
comhaontaithe idir an Ballstát agus an gCoimisiún. Le fírinne beifear in ann íocaíochtaí a
nascadh le thorthaí ar an mórchóir. De bharr na féidearthachta nuálaí beidh córas simplí
bainistiochta agus rialúcháin ar fáil dúinn agus beidh an luaíocht ag dul le feidhmíocht in
ionad ionchur airgeadais.
Is uirlis é an CG agus dearadh é chun aird bhainistíochta a dhíriú i dtreo torthaí. Níl aon
réamhshocrú déanta faoi na limistéir inar féidir é a úsáid. Beidh cinneadh faoi úsáid
CG ag brath ar shainmhíniú spriocanna iontaofa. Ní foláir go mbeadh an tairbhí ina
chomhlachas poiblí.
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Tá bainistíú airgeadais an CG bunaithe amháin ar thorthai. Déanfar aisíocaíochtaí de réir
scálaí caighdeánacha costais aonaid nó cnapshuimeanna a bhaineann le gach cineál
tionscadail. Dá bhrí sin beidh iniúchóireachtaí thar cheann an Choimisiúin agus na
húdaráis iniúchóireachta CG ag díriú amháin ar é a fhíorú gur comhlíonadh na
coinníollacha le haghaidh aisíocaiochta, is é sin le rá torthaí a aontaíodh a bhaint amach.
Nuair a úsáidtear CG, d'fhéadfaidh leis na mBallstát gnáthrialacha airgeadais dá chuid
féin a úsáid chun na tionscadail a haisíoc. Ní bheidh na rialacha seo faoi réir ag údarás
iniúchóireachta ná ag an gCoimisiún. Le cinnteacht dleathach a sholáthair, ní foláir an
CG a chur faoi bhráid Choimisiúin nahEorpa ag an mBallstát lena bheith faofa. Bunófar
Coiste Stiúrtha ag an Údarás Bainistíochta chun faireachán a dhéanamh ar cur i
bhfeidhm an bheartais ghniomhaiochal
Beidh na míreanna seo sa chomhbheartas gníomhaiochta:
• Anailís ar na riachtanais fhorbartha agus na cuspóirí a sheasann leis an
gcomhbheartas gníomhaíochta.
• An creat a chuireann síos ar an bhaint idir cuspóirí ginearála agus sainiúla an
chomhbheartais gníomhaíochta, na céimeanna agus na spriocanna le haghaidh
torthaí, agus na tionscadail nó na cineálacha tionscadail arna bheartú.
• Na táscairí gnáthúla agus sainiúla a úsáidfear le faireachán ar na torthaí, de réir
príomhais, más ábharach é.
• Eolas faoin gcuimsiú tíreolaíochta agus na spriocghrúpaí sa Chomhbheartas
Gníomhaíochta.
• An tréimhse cur i bhfeidhm a mheastar le haghaidh an Chomhbheartais
Gníomhaíochta;
• Anailí ar thionchair an chomhbheartais gníomhaiochta ar chur chun cinn
comhionannas idir fir agus mná agus ar chosc ar idirdhealúchán.
• Anailís ar thionchair an chomhbheartais gníomhaíochta ar chur chun cinn fhorbartha
inbhuanaithe, mar is cuí.
• Na forálacha chur i bhfeidhm i dtaobh an Chomhbheartais Gníomhaíochta.
• Socruithe airgeadais an Chomhbheartais Ghníomhaíochta, agus costais céimeanna a
bhaint amach, agus torthaí.
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Aguisín 5
Ionstraim Airgeadais
I gcomhthéacs na staide geilleagraí reatha agus an ganntacht acmhainní poiblí atá ag
méadú, tá Coimisiún na hEorpa ag cur ról níos mó chun cinn d'ionstraim airgeadais i
mbeartas comhtháthaithe sa thréimhse cláreagraithe 2014-2020.
Is í feidhm na hionstraim airgeadais ná acmhainní na hearnála poiblí a chur in úsáid i slí
níos eifeachtaí as aird a thabhairt ar chleachtadh agus ar mhuintir tráchtala chun
rannpháirtiocht caipitil na hearnála príobháidí a spreagadh. Is iad cothromas, iasachtaí,
ráthaíochtaí iasachta, micreamhaoiniúcháin, agus cineálacha eile de chúnamh
imrothlach. D'fhéadfaí go mbeidh FBM-anna agus faighteoirí eile cistithe poiblí san
áireamh mar fhaighteoirí críochnaitheacha, mar shampla, forbairt uirbeach agus
tionscadail éifeachtacht fuinnimh/fuinneamh in-athnuaite, agus fiú saoránaigh aonair.
D'fhéadfaí ionstraim airgeadais a bhunú díreach trí cistí sealúchais, nó trí ranníocaíochtaí
díreacha ar chistí cothromais, cistí iasachta, agus trí meicniochtaí chiste ráthaíochta.
Cuireann féidearthacht na gcistí céanna a úsáid arís agus arís eile trí ciogail imrothlacha
éagsúla, cuireann sé leis an tionchar ionchasach agus le inbhuanaitheacht na
n-ionstram. Agus leis sin, d'fhéadfaí go mbeadh tionchar ag na cistí imrothlacha i bhfad
nios mó ná cúnamh deontais, agus dá bhrí sin bíonn breisluach acu agus níos mó
ábhair acu nuair a bhionn srianta buiséid i bhfeidhm. Cuirtear leis an tionchar/an
éifeacht iolraitheora as cruachadhúis a ghineadh agus as na díbhinní a íoctar ar na cistí.
Tá sé beartaithe ag Coimisiún na hEorpa úsáíd na n-ionstram airgeadais a fhairsingiú
agus a threisiú mar rogha níos éifeachtaí agus inbuanaithe a chur leis an maoiniúchán
traidisiúnta bunaithe ar deontais.
D'fhéadfaí ionstraim airgeadais a bhunú ar leibhéal na hEorpa (agus iad faoi bhainistiú
díreach nó indíreach ag an gCoimisiún) no ar leibhéal náisiúnta, réigiúnach,
trasnáisiúnta nó trasteorann (faoi chúram an Údarás Bhainistíochta).
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