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BROLLACH AN CHATHAOIRLIGH
I dTuarascálacha Bliantúla, seachas ceanglais fhoirmiúla comhlachtaí a
chomhlíonadh, tugtar deis imeachtaí agus éachtaí suntasacha na bliana
atá á hathbhreithniú a liostú. Tugtar deis fosta dúshláin atá le teacht fós a
thuiscint agus aird a dhíriú ar thosaíochtaí na bliana atá le teacht.
Tá an WDC ag leanúint dá samhail chomhoibríoch forbairt
réigiúnach a fheidhmiú i gcomhar le croípháirtithe
leasmhara sa réigiún. Áirítear le samplaí de seo in 2014
cuir chuige nuálacha a fhorbairt i leith cistiú tionscadail
mhórscála bhithfhuinnimh i gcomhar le húdaráis áitiúla.
Is athrú ó bhun iad cuir chuige mar seo le réitigh
fuinnimh in-athnuaite a úsáid ón obair a rinne WDC
roimhe seo ar thionscadail phíolótacha agus cuirtear
réitigh chostéifeachtacha ar fáil do chomhpháirtithe
réigiúnacha chun fiontar réigiúnach a fhorbairt.
Ar an gcaoi chéanna, trí rochtain WDC ar shamhlacha
airgeadais, leantar de thacú le lucht Fiontair i bhforás
fostaíochta sa réigiún agus, san am céanna, ag tairiscint
sochair don státchiste ar a infheistíocht. Go dtí seo, thug
WDC agus a chomhpháirtithe tacaíocht do 2,000 post sa
réigiún trínár rochtain ar shamhail airgeadais.
Taifeadtar obair an choimisiúin go mion i gcorp na
tuarascála agus, mar sin de, sa bhrollach seo, is mian
liom níos mó béime a chur ar an dara feidhm.
De réir staidéar agus fianaise starógach, níl an téarnamh
eacnamaíochta atá ar siúl i mBaile Átha Cliath agus i
gcathracha eile ag dul chomh fada leis na cúigí. Déanta
na fírinne, de réir taighde a rinne WDC, is mó a d’fhulaing
Iarthar na hÉireann sa chúlú eacnamaíochta ná cuid ar
bith eile den tír. Is gá gur ábhar imní é seo ag an gcoimisiún
óir is é ár bhfeidhm lárnach‘forbairt gheilleagrach agus
shóisialta Réigiún an Iarthair a chur chun cinn.’ Léirítear
i dtorthaí ár gCoimre Bheartais Uimh.6 an gá atá le níos
mó béime a chur ar leithdháileadh post agus bonneagair
ar cheantair thuaithe na tíre.
Ó bunaíodh é, le cois a straitéisí féin a chur chun cinn,
d’oibrigh WDC i gcónaí chun a chinntiú go meastar go
hiomchuí leas Réigiún an Iarthair ag na leibhéil is airde
sa rialtas. Ní mór ár gcuid iarrachtaí sa réimse seo a
threisiú sa bhliain atá romhainn. Níor mhór go mbeadh
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sé d’aidhm againn agus go n-éileoimis rannpháirtíocht
ag croí tionscnaimh Rialtas le forbairt réigiúnach níos
cothromaithe a chruthú. Ar an gcaoi seo, táimid ag dúil
le bheith inár gcomhpháirtithe agus tionchar againn ar
fheidhmiú Thuarascáil CEDRA.
Tá oscailteacht léirithe ag WDC le cois cumas bheith ag
obair go héifeachtach le gníomhaireachtaí eile Stáit. Trí
thaighde a rinne an Coimisiún, tugadh eolas luachmhar
d’eagrais áitiúla agus náisiúnta agus sainaithníodh réimsí
ar ghá aird a thabhairt orthu. D’fhorbair sé agus thriail
sé tionscnaimh atá á riar ag comhlachtaí níos oiriúnaí
eile ó shin. Mar gheall ar a éiteas comhoibrithe agus
comhroinnte, chuir WDC ar chumas eagrais réigiúnacha
saineolas agus maoiniú a aimsiú ar toradh dóibh feabhsú
eacnamaíochta sa réigiún.
Is mian liom fáilte a chur roimh chomhaltaí ár mBoird nua
agus tá súil agam gur sultmhar agus táirgiúil leo a gcuid
oibre le WDC. Is mian liom buíochas a ghabháil lenár
bhfoireann iomlán as a dtiomantas agus gairmiúlacht
leanúnach. Is mian liom a chur ina luí ar an Rialtas
go bhfuilimid, i gcuideachta a chéile, díograiseach
faoi na dúshláin atá
romhainn. Is mian linn ról
lárnach a bheith againn
i mbeartas náisiúnta ar
an bhforbairt réigiúnach
ionas go bhféadaimid ár
bhfís ‘mol na forbartha
straitéisí eacnamaíochta
agus sóisialta i Réigiún an
Iarthair.’ a dhéanamh dínn
féin.

Paddy McGuinness
Cathaoirleach

TUARASCÁIL AN
PHRÍOMHFHEIDHMEANNAIGH
Le blianta anuas, tá WDC ag iarraidh a théarmaí tagartha a fheidhmiú
trí úsáid a bhaint as a bhuanna san fhorbairt réigiúnach, beartas agus fáil
ar shaineolas airgeadais le cumas foráis a shainmhíniú agus ansin réitigh
a phríomhshruthú laistigh de na mórchomhlachtaí stáit reatha.
Le tamall anuas, áfach, tá WDC ag méadú an chuir chuige
seo trí mhodheolaíocht níos dírí i leith forbairt agus
feidhmiú smaointe foráis le comhlachtaí oiriúnacha
réigiúnacha agus le páirtithe ginearálta leasmhara
go díreach. As sin d’eascair toradh ar mó a éifeacht
agus a thionchar ar ár sainchúram. Sa lá atá inniu ann,
mar sin de, cur chuige maoinithe atá againn ina bhfuil
dóthain acmhainní leis na céadta post a choinneáil nó a
chruthú go díreach i réigiún an Iarthair. Tá WDC anois
ag féachaint le fostaíocht agus fiontraíocht réigiúnach
a thabhairt chun tosaigh tríd an réigiún a nascadh go
hinmheánach agus go hidirnáisiúnta le hacmhainní
agus margaí araon. Táimid ag oiriúnú agus ag iarraidh
dul i gceannas ar an gclár athruithe seo agus, dáiríre, is
tábhachtach linn bunsócmhainní ár réigiúin a threisiú
ar bhonn idirnáisiúnta maidir le freagra an stáit ar na
dúshláin reatha.			
Faoi láthair, táimid ag obair i gcomhar le comhpháirtithe
náisiúnta agus idirnáisiúnta chun forás fiontraíochta
a chur chun tosaigh sna seacht gcroíréimse seo a
leanas:
MM

Geilleagar na Cruthaitheachta

MM

Turasóireacht réigiúnach

MM

Rochtain ar airgeadas

MM

Fuinneamh in-athnuaite

MM

Teagmháil le Diaspóra

MM

An réigiún a chur chun cinn

MM

Léargas agus anailís ar bheartas réigiúnach.

Trí chláir dhíreacha spreagthach agus trí chur chun
cinn indíreach agus nascadh cumais réigiúnacha tá na
croíthorthaí seo a leanas gnóthaithe againn, i gcomhar
le comhpháirtithe réigiúnacha. 1,899 post a cruthaíodh
nó a coinníodh agus €11.3 M ar fáil le haghaidh
infheistíochta san fhorás post agus fiontraíocht
réigiúnach le linn na bliana.
Amach anseo, is é ár bhfís luas suntasach a chur
faoin mborradh seo trí úsáid tionscnaimh mhaoinithe.
Baineann go leor acu seo feidhm as saineolas agus
acmhainní AE. Lena chois sin, tá WDC ag cuimsiú
croíthéamaí EU2020, is é sin Cliste, Cuimsitheach,
Inbhuanaithe, agus go dtí pointe, Rialachas, mar chuid
dá phlean chun fís réigiúnach 2020 a ghnóthú. Táthar
ag súil gurb é an toradh a bheidh ar ár gcuid iarrachtaí
ar bhonn réigiúnach, náisiúnta agus le tacaíocht an
AE, comhpháirtithe idirnáisiúnta 19,000 post sa bhreis
ar an 1899 laistigh den réigiún forimeallach seo faoi
2020. Éiteas thar a bheith comhoibríoch is ea an
bealach a ngnóthóimid seo agus an-tábhacht leis na
údaráis áitiúla, páirtithe leasmhara réigiúnacha agus
go deimhin an AE chun torthaí fiontraíochta agus
fostaíochta a dhéanamh dár n-iarrachtaí.
In 2014, chuir WDC tionscnaimh fás fostaíochta ar
fáil, ar cuspóir dóibh cuidiú go praiticiúil le gnólachtaí
agus le daoine aonair gnólachtaí a bhunú, a fheabhsú
nó chun iad a mhealladh le gnó a dhéanamh anseo.
Áirítear orthu seo:
MM

Tacaíocht dea-chleachtais ar líne BioPAD
Bioenergy (www.biopad.eu)

MM

Ciste mioniasachtaí na dTionscal Cruthaitheach
(€ 1M thar 3 bl.)

MM

Clár fáis AE imeall cruthaitheach – easpórtálacha
a thabhairt chun cinn (€1.2. M Iomlán)
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CHIEF EXECUTIVE’S REPORT
Tháinig na forbairtí seo agus croífhorbairtí eile, amhail
an meamram tuisceana (MT) a síníodh le Comhairle
Cheardaíochta na hÉireann, suíomh straitéiseach
an WDC laistigh den Choimisiún um fhorbairt
eacanamaíochta ceantair thuaithe, le chéile le cur go
mór le cumas an eagrais dul i gceann a shainchúram
forás fostaíochta agus é féin a chur san áit inar eagras
féintuilleamaíoch, cumasach forbairt réigiúnach é.
Ar an gcaoi seo, is féidir a mhaíomh go bhfuil a
lánacmhainneacht bainte amach ag WDC agus go
bhfuil sé anois réidh i gcomhair tuilleadh fáis amach
anseo.
Buíochas ó chroí le foireann WDC agus leis na
comhpháirtithe réigiúnacha. Chabhraigh siad uile linn
na torthaí seo a ghnóthú do réigiún an Iarthair.
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Ian Brannigan
Príomhoifigeach Feidhmiúcháin (A) agus
Ceann Forbairt Réigiúnach

RÉAMHRÁ

RÉAMHRÁ

Ár bhFís
A bheith mar mhol na forbartha geilleagraí agus sóisialta straitéisí
ag Réigiún an Iarthair.
Ár Misea
Cuirfidh WDC le huasmhéadú lánacmhainneacht Réigiún an
Iarthair le go bhfeidhmeofar uaillmhianta eacnamaíochta, sóisialta
agus cultúrtha shaoránaigh Réigiún an Iarthair.
Feidhmeanna an WDC
Feidhm lárnach Choimisiún Forbartha an Iarthair (WDC) forbairt gheilleagrach agus shóisialta Réigiún an Iarthair
a chur chun cinn. Is ábhar ar leith suime iad earnálacha táirgiúla, infreastruchtúr agus pobail tuaithe an réigiúin.
Oibríonn Coimisiún Forbartha an Iarthair (WDC) chun a chinntiú go meastar leas Réigiún an Iarthair ag na leibhéil
is airde sa rialtas.
Tá an eagraíocht freagrach as bainistiú agus riar Chiste Infheistíochta WDC. Téann an ciste tiomanta seo i ngleic
leis an mbearna maoinithe a bhíonn ag gnóthais bheaga agus mheánacha (FBManna) agus ag fiontair shóisialta
sa réigiún trí soláthar caipiteal riosca, gnáthscaireanna agus iasachtaí ar bhonn tráchtála.
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Struchtúr WDC
Tá Coimisiún Forbartha an Iarthair (WDC) déanta de naonúr comhaltaí a cheapann an tAire Comhshaoil,
Pobail agus Rialtais Áitiúil (féach Aguisín 1 le haghaidh chomhaltaí 2014).
Faigheann an Coimisiún tacaíocht ó fhoireann bheag feidhmeannais, atá lonnaithe i dTeach Uí Dhiolúin,
Bealach an Doirín, Contae Ros Comáin. Tá foireann lárnach bhuan de 12 dhuine againn, a bhfuil
saineolas acu ar anailís bheartais, ar fhorbairt réigiúnach agus tuaithe, infheistíocht agus riarachán.
Bailíonn an eagraíocht tacaíocht chuici féin ó phainéil chomhairleacha speisialta, le hionadaíocht ón
earnáil phoiblí, phríobháideach agus dheonach chun cuidiú le tionscadail áirithe.

Struchtúr Eagraíochtúil

FORBAIRT CHOTHROMAITHE
RÉIGIÚNACH AGUS

CUR CHUN CINN
AN RÉIGIÚN

BONNEAGAR

FORBAIRT
TUAITHE

AN COIMISIÚN
AGUS AN
PRÍOMHFHEIDHMEANNACH

SEIRBHíSÍ
CORPARÁIDEACHA

CISTE
INFHEISTÍOCHTA

Aidhmeanna Straitéiseacha WDC 2013-2014
MM

Bonn eolais a chur faoin gceapadh beartas ar fhorbairt eacnamaíochta agus sóisialta i Réigiún an Iarthair tríd an
anailís ardcháilíochta.

MM

Na buntáistí le bheith i do chónaí, ag obair agus ag déanamh gnó i Réigiún an Iarthair a chur chun cinn.

MM

Forbairt Gheilleagar an Iarthair a chur chun cinn bunaithe ar fhorbairt inbhuanaithe bhuntáistí agus acmhainní
Réigiún an Iarthair.

MM

Caipiteal riosca a sholáthar d’Fhiontair Mhiona, Bheaga agus Mheánmhéide agus d’Fhiontair Shóisialta ina
gcéimeanna tiomsaithe agus méadaithe trí Chiste Infheistíochta WDC (WIF).

MM

WDC a fheidhmiú mar eagraíocht inniúil, uaillmhianach, ghairmiúil, éifeachtach.

ROINN 1

FORBAIRT RÉIGIÚNACH CHOTHROM

FORBAIRT RÉIGIÚNACH CHOTHROM
Bonn eolais a chur faoin gceapadh beartas ar fhorbairt eacnamaíochta agus
sóisialta i Réigiún an Iarthair tríd an anailís ardcháilíochta.

Anailís Shocheacnamaíoch
Gné thábhachtach d’obair WDC is ea anailís ar shonraí agus treochtaí socheacnamaíocha laistigh de Réigiún an Iarthair.
Leis seo, cuirtear bonn daingean eolais ar fáil le buncheisteanna agus dúshláin atá roimh Réigiún an Iarthair a aithint le
cois bonn eolais a chur faoi chlár oibre WDC. Le linn 2014, d’fhoilsigh WDC roinnt foilseachán bunaithe ar an anailís seo.

Coimre Bheartais
Coimre Bheartais WDC Uimh.6
Comaitéaracht chun na hOibre, Cónaitheoirí
Tuaithe, Poist Uirbeacha
D’fhoilsigh WDC an 6ú Coimre Bheartais
sa tsraith Comaitéireacht chun na hOibre,
Cónaitheoirí Tuaithe, Poist Uirbeacha.
Bunaithe ar anailís ar shonaí náisiúnta
ó Dhaonáireamh 2011 léirítear sa
Choimre Bheartais gur gné thábhachtach
den fhostaíocht ar fud na tíre í an
chomaitéireacht. Léirítear fosta gur ceantair uirbeacha an ceann
scríbe is tábhachtaí fostaíochta ag daoine a chónaíonn faoin tuath.
Ar chroíphointí na Coimre Beartais tá an méid seo a leanas:
MM

In 2011, is i gceantair thuaithe a chónaigh 35.5% de lucht
saothair na hÉireann, ach níl ach 21.3% de gach post suite
ansiúd.

MM

Déanann beagnach duine as gach cúigear (19%) de
chónaitheoirí tuaithe comaitéireacht chun na hoibre i
gceann amháin de na naoi dtairseach NSS.

MM

Déanann duine as gach ceathrar (24.4%) comaitéireacht
chuig a gcuid oibre i mbailte móra.

Léirítear fosta sa Choimre Bheartais an tábhacht atá le fostaíocht
IDA do mhuintir na tuaithe agus go dtaistealaíonn a lán de
mhuintir na tuaithe píosa fada chun na hoibre. Tarraingíodh aird
sa Choimre ar an ngá atá le straitéisí cruthaithe fostaíochta lena
dhíriú ar an áit a gcónaíonn daoine, i gceantair thuaithe agus i
mbailte ar fud na tíre, agus ní ar na cathracha móra amháin. Gan
iarrachtaí níos fearr le fás na fostaíochta a scaipeadh is é is dócha
gur mó an brú a bheidh ar bhunadh na tuaithe comaitéireacht a
dhéanamh nó bogadh chuig tairseacha níos mó le dul i mbun post.
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Léargas WDC
In 2014, d’fhonn scaipeadh thorthaí obair shocheacnamaíoch agus anailís bheartais WDC a fheabhsú, seoladh
formáid nua foilseachán. Is Léargas WDC dhá leathanach atá i gceist trína gcuirtear ar fáil achoimrí soléite ar
anailís WDC agus a dtugtar léargas ar chroícheisteanna a bhaineann le Réigiún an Iarthair. Cuirtear tuairiscí níos
mionsonraithe den anailís ar fáil fosta.
In 2014, d’fhoilsigh WDC trí Léargas WDC ar féidir iad uile a íoslódáil ó
http://www.wdc.ie/publications/reports-and-papers/
1.Ioncaim Contaetha agus OTI Réigiúnach, Iúil 2014
Sa Léargas WDC agus tuarascáil seo tuairiscítear ar shonraí réigiúnacha agus
contae le cois anailíse ar shonraí aschur réigiúnach oll-bhreisluacha do 2011.
Ba iad na croíthorthaí gur cosúil go bhfuil difríochtaí réigiúnacha ioncaim ag
méadú arís agus gur sa Mheán-Iarthar, san Iarthar agus an Teorainn a bhí na
laghduithe ba mhó san ioncam indiúscartha idir 2010 agus 2011 agus gur sna
réigiúin is láidre a bhí dlús ag teacht ar an aschur náisiúnta.
2. Déimeagrafaíocht Ghnóy, Iúil 2014
Sa Léargas WDC agus tuarascáil seo, rinneadh anailís ar na sonraí is déanaí ar
fhiontair 2011. Fuarthas amach gur micri-fhiontair is mó is ea bonn fiontraíochta
Réigiún an Iarthair agus leibhéal níos ísle gníomhaíocht fiontraíochta i gceist.
Níl próifíl fiontraíochta an réigiúin chomh héagsúil agus is mó a bhraitheann sé
ar earnálacha fadbhunaithe agus ar sheirbhísí áitiúla, go háirithe sna contaetha
tuaithe. Ba mhó an meath ar an líon fiontar i Réigiún an Iarthair le linn an
chúlaithe eacnamaíochta ná áit ar bith eile, ach bhí fás le sonrú sna hearnálacha
seirbhísí faisnéise.
3. Cén Áit a mBeidh Fás Daonra Feasta? Réamh-mheastacháin Daonra
Réigiúnach, Nollag 2014
Athbhreithnítear sa pháipéar Léargas WDC dar teideal Cén Áit a mBeidh Fás
Daonra Feasta? – Réamh-mheastacháin Daonra Réigiúnach, réamh-mheastacháin
daonra CSO ina scrúdaítear go háirithe réamh-mheastacháin daonra ar fud na
réigiún agus na himpleachtaí do Réigiún an Iarthair. Léirítear i dtuarascáil WDC
go bhfuil an daonra le méadú ar fud an réigiún sa tréimhse a fhad le 2031, tá sé
chun éirí níos dlúithe i gceantair áirithe.
Táthar ag dúil go laghdófar a sciar den daonra i ngach réigiún seachas Mórcheantar Bhaile Átha Cliath a réamhmheastar go méadófar a sciar den daonra náisiúnta.
Tá an daonra dar aois oibre le héirí níos dlúithe fosta agus is iad an tIarthar agus an Teorainn an t-aon dá réigiún
ina bhfuiltear ag réamh-mheas laghdú daonra dar aois oibre.
Tá impleachtaí suntasacha ag baint leis seo don fhás geilleagrach amach anseo agus don fhorbairt ar fud na
réigiún.
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An Coimisiún um Fhorbairt Eacnamaíoch
na gCeantar Tuaithe(CEDRA)
Is i bhfoirm leabhar a foilsíodh na caibidlí taighde a bhí
mar bhunús le tuarascáil deiridh CEDRA. Arna chur
in eagar ag baill foirne de chuid WDC i gcomhar le
Teagasc, tá 23 caibidil in Rural Economic Development
in Ireland agus iad uile dírithe ar na dúshláin agus
deiseanna a bhaineann le forbairt eacnamaíoch na
tuaithe. Is iad na caibidlí taighde seo an bonn fianaise
do na moltaí atá i dtuarascáil CEDRA atá anois mar
chuid de shainchúram Aire Sóisearach Gnóthaí Tuaithe
sa Roinn Talmhaíochta.
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Infreastruchtúr
Teileachumarsáid

Infreastruchtúr Aeir
Eitlíocht

In 2014, lean WDC dá chuid oibre ar aird a dhíriú
ar agus stocaireacht a dhéanamh ar son seirbhísí
feabhsaithe leathanbhanda agus Teileachumarsáide
i Réigiún an Iarthair go ginearálta agus i gceantair
thuaithe go háirithe. I mí Aibreáin, d’fhógair an Rialtas
go mbainfidh Plean Leathanbhanda nua le tógáil
líonra mór teileachumarsáide i gceantair thuaithe na
hÉireann agus is feabhsú suntasach é seo ar an bplean
bunaidh. Léiríonn sé seo go n-aithníonn an Roinn
Cumarsáide an gá atá le leathanbhanda atá seasmhach
i leith na todhchaí don tír ar fad mar a cuireadh in iúl i
dtuarascáil WDC, Connecting the West, Next Generation
Broadband Services in the Western Region, (2012) agus
i dtuarascáil CEDRA.
Chuir WDC aighneacht faoi bhráid na Roinne
Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha mar
fhreagairt ar Ghairm ar Ionchur ar Key Aspects of the
State-Led Intervention of the National Broadband Plan.
Tá cóip den aighneacht ar fáil ag
http://www.wdc.ie/wp-content/uploads/WDCinput-to-NBP-Call-for-Input-Sept-2014.pdf
I Meán Fómhair, craoladh dhá agallamh ar RTÉ
(agallamh teilifíse agus agallamh raidió) le WDC faoi
leathanbhanda tuaithe Bhí an t-agallamh teilifíse
beo ar chlár Morning Edition agus díríodh aird ar na
deacrachtaí a bhíonn acu sin a bhfuil a gcumhdach
leathanbhanda easnamhach.

Tá aighneacht curtha faoi bhráid na Roinne iompair,
Turasóireachta agus Spóirt ag WDC mar chuid dá
ullmhúchán i leith beartas náisiúnta eitlíochta. Is iad
na croíphointí an gá atá le haitheantas agus tacaíocht a
thabhairt don ról ríthábhachtach atá ag Aerfort Iarthar
na hÉireann, Cnoc Mhuire agus ag Aerfort na Sionainne
i soláthar rochtain dhíreach idirnáisiúnta aeir isteach i
Réigiún an Iarthair chun tacú le forbairt turasóireachta
agus fiontraíochta. Tá ceisteanna ar leith ann maidir
leis na tairseacha a bhaineann le fóirdheontas Cúnamh
Stáit i ndiaidh athbhreithniú rialacha Chúnamh Stáit
AE. Dírítear aird fosta ar ról Aerfort Dhún na nGall i
dtacú le pobal iargúlta san Iarthuaisceart chomh maith
leis na seirbhísí Cuardaigh agus Tarrthála ag Aerfort
Shligigh.

D’fháiltigh WDC roimh choinneáil shlí oibleagáide
seirbhíse poiblí (PSO) Dhún na nGall go Baile Átha
Cliath a chinntíonn go leanfar den tseirbhís seo go dtí
mí Eanáir 2017. Feidhmíonn na slite seo, atá bunaithe
ar thairiscint iomaíoch, seirbhísí a meastar iad a bheith
riachtanach le freastal ar réigiúin imeallacha agus a
bhfuil ríthábhacht leo maidir le forbairt eacnamaíochta
na réigiún seo agus nach gcuirfí ar fáil ar bhonn
tráchtála amháin.
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Infreastruchtúr Iarnróid agus Iompar Poiblí
Creat Straitéiseach um Infheistíocht in Iompar ar Tír

Iarnród
Lasta Iarnróid
Is ón iarthar a bhíonn na haistrithe lasta iarnróid
is mó sa tír, ó Bhéal an Átha go Calafoirt Bhaile
Átha Cliath agus Phort Láirge. Bhuail WDC leis an
bPríomhoifigeach Feidhmiúcháin agus Stiúrthóir
Tráchtála leis an bhféidearthacht a bhaineann le
tuilleadh aistrithe lasta iarnróid go/ó Réigiún an
Iarthair, acmhainn an líonra chun é seo a éascú agus
dearcadh Iarnród Éireann ar thuilleadh forbartha a
dhéanamh ar an líonra. Cruthaíonn Iarnród 76% níos lú
CO2 ná an bóthar in aghaidh an tona agus úsáideann
níos lú ná leath an mhéid breosla, rud ar cuidiú é le
hastuithe carbóin a laghdú agus leis an iomad leoraithe
troma a bhaint de na bóithre.
Leanann WDC dá rannpháirt sa Ghrúpa Uile-Oileánda
Lasta Iarnróid ar aidhm dó níos mó lasta iarnróid a
úsáid in Éirinn. I gcomhar le Cumann Onnmhaireoirí
na hÉireann, thionóil Iarnród Éireann agus Ballina
Beverages (Coca Cola) Comhchruinniú Onnmhaireoirí
Réigiún an Iarthuaiscirt ar Lasta Iarnróid i mBéal an
Átha ar 22ú Deireadh Fómhair. Léiríodh ar an ócáid
seo an méid suntasach lasta a iompraítear ar an
iarnród ón Iarthuaisceart ar bhealach costéifeachtach,
inbhuanaithe agus díríodh aird ar an tseirbhís atá ar fáil
d’easpórtálaithe agus d’iompórtálaithe eile sa Réigiún.

Chuir WDC aighneacht faoi bhráid na Roinne Iompair mar
fhreagairt don chomhairliúchán poiblí dar teideal Creat
Straitéiseach um Infheistíocht in Iompar ar Tír. Tá an
Roinn ar lorg tuairimí ar an straitéis is fearr i gcomhair
fhorbairt agus bhainistíocht líonra iompar ar tír na
hÉireann sna blianta amach romhainn.
http://www.wdc.ie/wp-content/uploads/WDCSubmission-to-DTTAS-on-SFILT-ConsultationOctober-2014.pdf
Bhí WDC rannpháirteach i gcruinniú de Bhrainse
Thiar Innealtóirí na hÉireann a bhain le tosaíochtaí
Iompair Réigiún an Iarthair (Gaillimh, Maigh Eo agus
Ros Comáin), inar pléadh an gá atá le hinfreastruchtúr
iompair ó pheirspictíocht forbairt réigiúnach agus
scrúdaíodh cuid de na tosaíochtaí infheistíochta don
todhchaí.

Aighneachtaí
MM

Comhairliúchán Poiblí ar dhréacht-Chlár
Oibríochtúil Réigiúnach na Teorann, Lár na Tíre
agus an Iarthair 2014-2020, Meitheamh 2014.

MM

Comhairliúchán ar an bPáipéar Glas ar Bheartas
Fuinnimh in Éirinn, a cuireadh faoi bhráid an
Aonaid Beartas agus Pleanáil Fuinnimh, An Roinn
Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha,
Iúil 2014

Presentations
Taispeántas Oideachais, Oiliúna agus Cuardaitheoirí
Poist, Coillte Mach, Co. Mhaigh Eo. Pauline White, Anailísí
Beartas, Meán Fómhair 2014.
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ROINN 2

CUR CHUN CINN AN RÉIGIÚN Cur

Chun Cinn an Réigiún

CUR CHUN CINN AN RÉIGIÚN
Croíghnóthachtálacha in 2014
LookWest.ie an treoir is fearr ar líne maidir le
cónaí, obair agus gnó a dhéanamh i Réigiún
an Iarthair in Éirinn.
Sa deichiú bliain aige, athsheoladh LookWest.ie
agus dearadh nua dinimiciúil, an-fheiceálach aige a
dhíríonn ar riachtanais an fhiontraí, an infheisteora
agus cuardaitheoirí poist. Bíonn breis agus 40,000
cuairt aige sa mhí, níos mó ná 5,000 síntiúsóir ríomhirise agus lucht féachana meáin shóisialta dar suim
breis agus 15,000, tugann an suíomh nua gréasáin
eispéireas nua tarraingteach don phobal seo a bhfuil
an-spéis acu ina leithéid.

LookWest.ie numbers at a glance

40,000+

15,000+

5000

Visitors each month

Social Media Followers

eZine Subscribers

LookWest eZine >
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Fócas ar Fhiontraithe

Uirlisí Áisiúla

Trínár bhfócas nua domhain ar riachtanais fiontraithe
reatha agus féideartha, tá siopa ilfhreastail cruthaithe
againn ina bhfuil an nuacht, na himeachtaí, cásanna
staidéir agus eolas úsáideach is déanaí ó lucht gnó
Iarthar na hÉireann. Tarraingíodh aird trí aiseolas
lucht féachana ar an ngá atá le heolas a bhaineann
go sonrach le réigiúin maidir le deiseanna líonraithe,
nuacht agus imeachtaí a bhaineann go sainiúil leis an
Iarthar agus is furasta anois iad seo a rochtain ar an
suíomh.

Áirítear leis na cuir i láthair nua in-íoslódáilte an
Treoir Tionscnaimh agus an Treoir ar Infheistíocht san
Iarthar ina bhfuil léargas ar leith ar Iarthar na hÉireann
ó thaobh éiceachórais reatha, mar a bhfuil maoiniú
agus tacaíocht ar fáil agus cé leis ar chóir labhairt
más ag tionscnamh nó b’fhéidir ag infheistiú i ngnó sa
réigiún atá tú.
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YEATS 2015 – Comóradh náisiúnta
fréamhaithe in Iarthar na hÉireann
Arna chéadmhaoiniú ag an Roinn Ealaíon, Oidhreachta
agus Gaeltachta mar chuid de na Deich mBliana de
Chomóradh oifigiúil; Ceiliúrann clár Yeats 2015 beogacht
ealaíonta agus cultúrtha na hÉireann, trí dhuine dá lucht
litríochta is airde clú.
Sheol an tAire Heather Humphreys TD, Aire Ealaíon,
Oidhreachta agus Gaeltachta Yeats 2015 ar 2 Nollaig
san United Arts Club, Baile Átha Cliath. Tá WDC i
gcomhpháirt le comhghleacaithe réigiúnacha agus
náisiúnta leis an gceiliúradh idirnáisiúnta seo ar shaol
WB Yeats a chur ar fáil in 2015. Is é an aidhm gur
ceiliúradh bliana náisiúnta agus idirnáisiúnta é ar shaol
agus saothar an fhile a bhain Gradam Nobel na litríochta.
Beidh institiúidí agus eagrais ar fud na hÉireann agus na
cruinne i bpáirt le Yeats 2015 leis an ócáid thábhachtach
seo a cheiliúradh.

I ndiaidh gairme um léiriú spéise ó WDC ar phobail
ealaíne ar Léirithe Suime cruthaitheacha agus ealaíonta
at the entrepreneur
launch€160,000
–
iPictured
leith Chlár
Yeats 2015exchange
bronnadh
ar 20
Paul
Keyes
Sligo
Chamber,
Carole
Brennan
Enterprise
Ireland,
iarrthóir.
Ian Brannigan WDC and Niall McEvoy ITSligo

Bunaíodh suíomh gréasáin Yeats 2015 (www.yeats2015.
com) agus tá conradh Margaíocht Dhigiteach in áit.
I ndiaidh Iarratas ar Mheastachán, bronnadh conradh
margaíocht dhigiteach chun Clár Margaíochta
Comhtháite Ar Líne Yeats2015 a bhainistiú.

An Malartán Fiontraithe

Chuir WDC i bpáirt le Cumann Tráchtála Shligigh agus
Líonra Fiontar na hEorpa (EEN) ar fáil an dara “Malartán
Fiontraithe” i Sligeach ar 27 agus 28 Samhain. Bhí
gnólachtaí as Dún na nGall, Sligeach, Liatroim, Ros
Comáin, Maigh Eo, Gaillimh, an Clár agus níos faide
i gcéin i láthair. Thug painéal 22 ceannaire gnó –
as gach cearn den tír – a gcuid ama saor in aisce le
meantóireacht agus comhairle a thabhairt d’fhiontraithe
úra óga. I measc na bhfiontraithe rannpháirteacha bhí:
Liam Griffin, Stiúrthóir Bainistíochta Griffin Hotel
Group; David Walsh, PF Grúpa agus comhbhunaitheoir
Netwatch agus John Purdy, comhbhunaitheoir agus
PF Ergo (a bhuaigh Gradam Fhiontraí Tionsclaíochta
na Bliana EY le déanaí). Tríd an Malartán Fiontraithe,
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tionscnamh náisiúnta ceannródaíoch, tugadh taithí
an-luachmhar d’fhiontraithe nua a bheith mar
cheannródaithe ina réimse féin. Gach duine de na
fiontraithe a ghlac páirt, thug siad a gcuid ama agus
saineolais go deonach le rud éigin ‘a thabhairt ar ais’ do
ghnólachtaí bheaga agus mheánmhéide atá ag iarraidh
teacht sna sála orthu. Thairg An Malartán Fiontraithe lá
iomlán de chruinnithe meantóireachta saincheaptha do
chomhlachtaí agus dinnéar líonraithe le dul leis.
Le cois, deiseanna líonraithe den scoth a chur ar fáil,
fuaireamar amach gur cruthaíodh spás ina bhféadfadh
gnólachtaí áitiúla comh-infheistiú agus tacaíocht a
thabhairt d’fhás a chéile tríd an bhféintacaíocht.

ROINN 3

FORBAIRT RÉIGIÚNACH

FORBAIRT RÉIGIÚNACH
Forbairt Gheilleagar an Iarthair a chur chun cinn bunaithe ar fhorbairt
inbhuanaithe bhuntáistí agus acmhainní Réigiún an Iarthair.

Fuinneamh In-Athnuaite
BioPAD – Leathadh agus Soláthar Bithfhuinnimh
Lean
WDC
d’fheidhmiú
mar
cheannpháirtí
ar
BioPAD, tionscadal Eorpach
a chuireann úsáid an
bhithfhuinnimh chun cinn.
Tugann bithfhuinneamh poist
áitiúla, tá sé le leas gnólachtaí
áitiúla agus glacann sé
áit breosla iompórtáilte. Mar sin de, tugann sé deiseanna
tábhachtacha do cheantair thuaithe agus iargúlta. D’oibrigh
BioPAD lena chinntiú go méadóimid úsáid an bhithfhuinnimh
agus go ndéanfaimid é ar bhealach a bhaineann a oiread
leasa agus is féidir as na deiseanna a thugtar do gheilleagair
agus do phobail áitiúla. Coimisiún Forbartha an Iarthair
(Poblacht na hÉireann) a bhí i gceannas ar an tionscadal agus
tugtar le chéile comhpháirtithe ó Thuaisceart Éireann (Action
Renewables), Albain (Environmental Research Institute)
agus an Fhionlainn (Finnish Forest Research Institute,
Metla). Tá BioPAD á mhaoiniú ag an gClár Forimill Thuaidh
www.northernperiphery.eu de Chiste Forbairt Réigiúnach na
hEorpa (INTERREG IVB).
Cuireann an tionscadal ar chumas comhpháirtithe taithí
a chomhroinnt agus foghlaim ó áiteanna ina bhfuil bonn
daingean faoin mbithfhuinneamh. Thug lucht turas staidéir
cuairt ar Güssing na hOstaire in Aibreán 2013 agus thaistil
chun na Fionlainne i mí Feabhra 2014. Léirítear sna tíortha
seo geilleagair éifeachtacha bithfhuinnimh agus na deiseanna
gnó a d’eascair as bithfhuinneamh i dtíortha eile agus a bhfuil
féidearthachtaí ag baint leo in Éirinn. Is é an buntáiste eile
atá leis na turais staidéir go gcuireann siad lucht gnó agus
údaráis áitiúla in aithne dá chéile i dtíortha éagsúla.
Thug BioPADtuiscint níos fearr dúinn ar thionchair áitiúla
slabhraí soláthair bithfhuinnimh trí aird a dhíriú ar chineálacha
éagsúla breosla lena n-áirítear adhmad, barra fuinnimh, agus
fuíollábhair talmhaíochta agus orgánacha. Fiosraíodh na
slabhraí soláthair atá de dhíth le fuinneamh a dhéanamh de
na breoslaí (Dóchán, Cumhacht Is Teas In Éineacht (CHP)
agus Díleá Anaeróbacha). Léirítear i gCás-staidéir ar an
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suíomh gréasáin BioPAD do
gach tír pháirtíochta mar a
fhorbraíonn bithfhuinneamh
i gceantair éagsúla agus
tugtar samplaí praiticiúla de
ghnólachtaí bithfhuinnimh i mbun oibre. I measc chroíthorthaí
an tionscadail bhí an Uirlis Slabhra Soláthair agus Aip
BioPAD (BISCUIT) a chuir lenár gcuid eolais ar shlabhraí
soláthair bithfhuinnimh agus a léiríonn an iomad céimeanna
ó fhoinse breosla go táirgeadh fuinnimh. Is féidir BISCUIT a
úsáid ag www.biopad.eu.
Mar chuid de BioPAD, choimisiúnaigh WDC 2 staidéar trínar
chóir úsáid bithfhuinnimh sa réigiún seo a fheabhsú. Is iad sin
‘A Study of Local Economic and Social benefits of Bioenergy’,
agus tuairisc ar ‘Provision of Advice and Preparation of Key
Learnings for Dissemination’.
The BioPAD project completed its activities on 30th
September 2014.

ROKWOOD
Réigiúin na hEorpa ag cothú nuála i gcomhair táirgeadh
inbhuanaithe agus úsáid éifeachtach bithmhais adhmaid.
Is tionscadal FP7 de chuid Choimisiún na hEorpa é
tionscadal ROKWOOD ina bhfuil 6 bhraisle réigiúnacha
Eorpacha (An Ghearmáin, An Pholainn, An tSualainn, An
Spáinn, Iardheisceart Shasana agus Éire) agus eintitis
taighde, údaráis áitiúla agus FBManna. Is é atá i mbraisle
na hÉireann Coimisiúin Forbartha an Iarthair (WDC), DIT
agus Biotricity. Is é fócas an tionscadail forbairt roschoill
ghearruainíochta (barra fuinnimh) sna réigiúin.
Is é aidhm thionscadal ROKWOOD cuidiú le cruthú na
ndálaí cuí margaidh agus an creat polasaí a fheabhsú le
haghaidh tuilleadh barra fuinneamh adhmaid a chur agus
a úsáid i bplandálacha gearruainíochta (SRP). Go sonrach
tá ROKWOOD ag tacú le comhoibriú idir 6 bhraisle taighde
Eorpacha d’fhonn taighde agus forbairt teicneolaíochta
(TFT), glacadh margaidh a fheabhsú agus infheistíochtaí a
mhéadú sa táirgeadh agus úsáid bithmhais adhmaid ag an
leibhéal réigiúnach.
Is é aidhm an tionscadail:
MM

Teacht ar na constaicí agus bacainní príomha a
chuireann cúl ar fhorbairt réigiúin áitiúla bithmhaise
san Eoraip.

MM

10 smaoineamh tionscadail nuálacha chomhoibríocha
ar a laghad a chruthú le dul i ngleic leis na constaicí
teicneolaíochta (m.sh. teicneolaíochtaí fómhair,
triomaithe).

MM

Acmhainní airgeadais a aithint le táirgí agus seirbhísí
nuálacha a fhorbairt san earnáil seo.

MM

A oiread páirtithe leasmhara agus is féidir a rochtain
trí ghníomhaíochtaí éifeachtacha scaipeadh eolais.

MM

Deiseanna gnó a chruthú idir FBManna, Cumainn
FBM agus TFT, agus iad feabhsaithe trí thacaíocht
údaráis phoiblí trí cheapadh leorga polasaithe.

MM

Margaí nua foinsí fuinneamh in-athnuaite a oscailt
(adhmad fuinnimh go háirithe) le cois forbairt margadh
saor sna réigiúin roghnaithe bithfhuinnimh trí fháil a
bheith ar an eolas ar choincheapa oiriúnaithe lóistíochta
i gcomhair na húsáide is fearr fuinnimh.

MM

Rochtain ar eolas luachmhar ar úsáid sliseanna
adhmaid mar fhoinse fuinnimh a thabhairt do
pháirtithe leasmhara agus lucht cinnteoireachta
bainteacha chun iad a spreagadh agus chun eolas
a aistriú ar an bhféidearthacht a bhaineann leis an
úsáid is fearr a bhaint as adhmad fuinnimh agus
slabhraí inbhuanaithe luach áitiúil.

MM

Tacú le bunú leathan réigiúin bithmhaise bunaithe ar
SRP san Eoraip agus iad a chumasú trí na constaicí
ar nuálacha teicniúla agus neamhtheicniúla a ísliú
san earnáil SRP agus na dálaí creata a fheabhsú
do shlabhra lóistíochta bithmhais ligniceallalósach
SRPanna na hEorpa.

Mar chuid den chomhordú idir comhpháirtithe bhraisle na
hÉireann, tionóltar cruinnithe míosúla le dul chun cinn ar
na Tascanna Pacáiste Oibre a phlé. Cuimsítear sa phlé
ag cruinnithe braisle obair ar an gComhphlean Gnímh,
tuairiscí ar ghníomhaíochtaí tionscadail agus uasdátuithe
ar shainaithint braislí breise Eorpacha agus idirnáisiúnta,
forbairt straitéisí idirnáisiúnta comhoibrithe, malartú
dea-chleachtais, eagrú cuairteanna ar shuíomhanna,
malartuithe foirne, forbairt saintreoir polasaí do straitéisí
forfheidhmiúcháin amach anseo, comhfhoilseacháin,
forbairt ábhar poiblíochta agus faisnéise.
Tionóladh cruinnithe comhpháirtíochta gach cúig mhí.
Tionóladh an 3ú cruinniú comhpháirtíocht tionscadail in
Bristol ó 27-30 Eanáir. Áirítear leis seo seimineár do lucht
déanta polasaithe ar a raibh ionadaithe ó na cúig réigiún
páirtíochta eile agus cuairteanna suímh ar fheirmeacha
barra sailí agus ionaid taighde bithfhuinnimh in Dorset
agus in iarthar Shasana (Fenswood Farm Long Ashton,
Westfield Farm Chew Magna, Fernhill Farm Mendips and
Holt Farms).
Tionóladh an 4ú cruinniú comhpháirtithe (agus cruinniú lár
téarma) in Goslar, An Ghearmáin ar 3-6 Meitheamh. 28
comhpháirtí ó 6 réigiún braisle a d’fhreastail ar an gcruinniú
tionscadail seo. Cuimsítear sa phlé ag cruinnithe braisle
obair ar an gComhphlean Gnímh, tuairiscí ar ghníomhaíochtaí
tionscadail agus uasdátuithe ar shainaithint braislí
breise Eorpacha agus idirnáisiúnta, forbairt straitéisí
idirnáisiúnta comhoibrithe, malartú dea-chleachtais, eagrú
cuairteanna ar shuíomhanna, malartuithe foirne, forbairt
saintreoir polasaí do straitéisí forfheidhmiúcháin amach
anseo, comhfhoilseacháin, forbairt ábhar poiblíochta
agus faisnéise. D’eagraigh comhpháirtithe na Gearmáine
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cuairteanna suímh ar
bhreosla córas teasa
ag SRP a fásadh ar
dhrochithir,
córas
teasa ceantair do bhaile
beag a théann 65 áit
chónaithe, cuairteanna
ar
phlandlanna
agus
suíomhanna
turgnamhacha
SRP
ar ithir mhaith, agus
cuairt ar mhonarcha táirgthe sliseanna adhmaid.

Ar 15 Bealtaine, d’óstáil Braisle na hÉireann ceardlann
Bithmhaise / SRC Teas In-athnuaite i mBaile Átha Luain,
An Iarmhí. Pauline Leonard, Helen McHenry agus Caroline
Coffey a bhí ina n-ionadaithe ag WDC ar an ócáid. Rinne
comhordaitheoir Bhraisle na hÉireann, Patrick Daly as DIT cur
i láthair chomh maith le Róisín Grimes (IrBEA), Barry Caslin
(Teagasc), Michael Doran (Action Renewables & IrBEA),
Paddy Phelan (Gníomhaireacht Fuinnimh Ceatharlach agus
Chill Chainnigh) agus John Keely. Bhí freastal maith ar an
gceardlann le 40 rannpháirtí ón earnáil phoiblí agus de chuid
lucht fiontraíochta príobháidí, chomh maith le gníomhaithe
as gach céim den slabhra soláthair.

Thionóil braisle na hÉireann an 5ú cruinniú comhpháirtithe
tionscadail ó 11-13 mí na Samhna 2014. Tionóladh é seo ar an
Muileann Gearr óir áirítear leis an mbraisle dhá chomhpháirtí
as Réigiún Lár na Tíre agus ba ansin a eagraíodh na cuairteanna
suímh. Thaistil 16 comhpháirtithe ón Eoraip agus d’eagraigh
agus chomhordaigh Pauline Leonard cúrsaí iompair, lóistín,
béilí, sceidil cruinnithe srl. do na comhpháirtithe agus
d’eagraigh Patrick Daly as DIT na naoi gcuairt suímh ar an
dara lá den chruinniú. Sna cuairteanna cás-staidéir leanadh
slabhra soláthair na roschoille gearruainíochta, ó lucht fáis
sailí san Iarmhí, go dtí próiseálaí ar an gCeannanas Mór go
dtí an t-úsáideoir deiridh, Bord na Móna in Éadan Doire, áit
a ndéantar fuinneamh den chuid is mó de shaileach na tíre.

I measc na gceisteanna a pléadh bhí forbairt slabhraí soláthair
áitiúla agus ionaid lóistíochta, athbhreithniú uile-oileánda ar
an earnáil bhithmhaise agus impleachtaí polasaí, conarthaí
rathúla ESCO a fhorbairt, bainistíocht bithmhais iarfhómhair,
dúshláin agus todhchaí SRC in Éirinn agus samplaí de chásstaidéir i réigiúin eile de thionscadal ROKWOOD. I ndiaidh
na ceardlainne, thionóil foghrúpa Bharra Fuinnimh IrBEA an
dara cruinniú dá gcuid agus thionóil Barry Caslin as Teagasc
cruinniú le lucht fáis sailí.

I gcomhar leis an gcruinniú comhpháirtíochta, tionóladh
seimineár agus seisiún líonraithe tráthnóna Dé Máirt
(11ú Samh.) Ba é an téama Roschoill Ghearruainíochta:
Peirspictíocht Eorpach’, agus bhí cainteoirí i láthair
ón nGearmáin, An tSualainn agus an RA lena dtaithí a
chomhroinnt le cois cur i láthair ó Éirinn de chuid an
Irish Bioenergy Association (IrBEA) agus lucht fáis sailí.
Ina dhiaidh sin, bhí seisiún ceisteanna agus freagraí ina
raibh an fócas ar bhealaí ar féidir cúrsaí a fheabhsú agus
mar a d’fhéadfadh lucht fáis sailí in Éirinn foghlaim ón
tionscal bithfhuinnimh atá níos faide chun tosaigh ag na
comhpháirtithe cuibhreannais. Breis agus 40 duine a
d’fhreastail ar an seimineár, lena n-áirítear lucht fáis sailí
as Sligeach, Maigh Eo, agus Ros Comáin le cois ionadaí ó
Ghníomhaireacht Fuinnimh Mhaigh Eo.
Chomh maith leis an gcruinniú braisle agus comhpháirtithe
tionscadail, i gcomhar leis an Irish Bioenergy Association
(IrBEA), tionóladh cruinniú le hionadaithe ó Teagasc, the IFA,
SEAI agus an Roinn Talmhaíochta Dé hAoine 21 Márta 2014 i
mBaile Átha Cliath, leis na ceisteanna a bhaineann le forbairt
bithfhuinnimh SRP in Éirinn a phlé. Pauline Leonard a bhí
ina hionadaí ag WDC ar an gcruinniú.
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Tá tuilleadh sonraí ar fáil faoin tionscadal ar an suíomh
gréasáin (www.rokwood.eu)

Scéim Teasa Ceantair (DHS) Bhaile
Ros Comáin
Go luath in 2014 d’éirigh le moladh a chuir WDC isteach agus
fuarthas maoiniú faoi Chiste na hEorpa um éifeachtacht
fuinnimh (EEEF), a chuir ar chumas Cho. Co. Ros Comáin dul
ar aghaidh le tairiscint phoiblí ar thionscadal teasa ceantair
Bithfhuinnimh 3.2MW – an tionscadal is mó sa tír. Measadh
tuairim ar €5.3 milliún d’airgeadas táscach a bheith i gceist. Tá
€184,000 breise ar fáil láithreach faoi choinne ciste cúnaimh
theicniúil (TAF) lena chur ar chumas Cho. Co. Ros Comáin
cás a chur i dtoll a chéile mar thairiscint sa neastodhchaí.
Dáiríre, ceapadh samhail CPP mhórscála atá á feidhmiú ag
WDC agus ag comhpháirtithe. Féachfaidh an tsamhail le
maoiniú iasachta ar ús íseal de chuid AE a aimsiú a bheith
ina samhail i gcomhair fáis sna hearnálacha in-athnuaite
agus tógála araon sa ghearrthéarma go meántéarma. Ar 6
Meitheamh 2014, bhí cruinniú ag WDC (Ian) agus Comhairle
Contae Ros Comáin (Stiúrthóir seirbhísí Majella Hunt) le
Deutsche Bank (gníomhairí don EEEF) i mBaile Átha Cliath
chun na chéad chéimeanna eile agus amlínte a phlé. Síníodh
an conradh i mí na Nollag 2014 agus bhí Comhairle Contae
Ros Comáin in ann leanúint ar aghaidh.

Geilleagar na Cruthaitheachta
An tImeall Cruthaitheach

MyCreativeEdge.eu

Bhí WDC ina chomhpháirtí i gClár Forimill Thuaidh
INTERREG (NPP) a mhaoinigh tionscadal Imeall
Cruthaitheach (www.creative-edge.eu). OBhí comhpháirtithe lonnaithe i dTuaisceart Éireann, san Fhionlainn
agus sa tSualainn. Ba é aidhm an tionscadail tacú le
micrifhiontair agus FBManna ó earnáil na dtionscal
cruthaitheach lena rochtain ar mhargaí idirnáisiúnta a
mhéadú agus deiseanna a thabhairt do dhaoine tallanacha
atá ag teacht chun cinn fostaíocht a fháil sna réigiúin.
Tháinig deireadh leis an tionscadal ar 31 Nollaig 2013 ach
lean cuid de na gníomhaíochtaí leo in 2014.

Faoi thionscadal Creative Edge, bhí WDC i gceannas
ar dhearadh, forbairt agus feidhmiú ardán ar líne
MyCreativeEdge (www.mycreativeedge.eu) a chuaigh
beo i Meitheamh 2013. Lean WDC agus comhpháirtithe
eile de thacaíocht agus cur chun cinn MyCreativeEdge
le linn 2014.

Sa chéad leath de 2014, scríobh agus d’fhoilsigh WDC
trí thuairisc faoina chuid oibre ar thionscadal Imeall
Cruthaitheach ar aidhm dóibh eolas a scaipeadh
faoinar foghlaimíodh ón tionscadal. Bhí mionsonraí in
dhá thuairisc faoin bpróiseas feidhmiúcháin, torthaí
agus ceachtanna ó na gníomhaíochtaí tionscadail a bhí
faoi cheannaireacht WDC – MyCreativeEdge.eu agus
Scéim Dearbháin Tallainne Creative Edge. Ba é a bhí
sa tríú tuairisc na torthaí ó shuirbhé ar ghnólachtaí
cruthaitheacha faoina dtaithí in ardán easpórtála
MyCreativeEdge.eu. Tá na tuairiscí ar fáil anseo
(http://www.wdc.ie/publications/reports-and-papers/)
agus dáileadh iad go forleathan ar pháirtithe leasmhara:
MM

Report on MyCreativeEdge.eu Member Survey,
Feabhra 2014

MM

MyCreativeEdge.eu: The Creative Showcase for
Europe’s Northern Edge – Developing an Online
Export Platform for the Creative Industries,
Aibreán 2014

MM

Creative Edge Talent Voucher Scheme:
Implementation and Lessons, Bealtaine 2014

Is féidir le micrifhiontair agus FBManna atá ag obair
in earnáil na dtionscal cruthaitheach sna ceithre
réigiún comhpháirtíochta clárú ar an suíomh chun
próifíl saor in aisce, an-fheiceálach, ar líne a chruthú.
Faoi dheireadh 2014 bhí an méid seo déanta ag
MyCreativeEdge:
MM

540 próifíl fhoilsithe

MM

208 próifíl fhoilsithe ó Réigiún an Iarthair

MM

66,000 cuairt ar an suíomh gréasáin ó seoladh é

MM

30,000 cuairt in 2014

MM

1,600 ‘Is maith liom’ ar Facebook

MM

711 ag leanúint ar Twitter
23

An WDC

Tuarascáil Bhliantúil 2014

Creative Momentum
Faomhadh maoiniú tionscadal tosaíochta NPP do
WDC. Cuireadh an maoiniú ar fáil lena chur ar chumas
WDC agus comhpháirtithe eile smaointe agus moladh
tionscadail a fhorbairt don chéad bhabhta eile de
mhaoiniú AE Interreg. Ba é WDC an ceannpháirtí
agus ba é a réitigh agus a chuir isteach tuairisc
dheiridh agus éileamh ar an réamhchéim thionscadail
i Meitheamh 2014.
Chuir an maoiniú réamhchéim thionscadail ar ár gcumas
iarratas tionscadail iomlán a fhorbairt agus a chur isteach.
Cuireadh an t-iarratas ar ‘Creative Momentum’ isteach
i mí na Samhna 2014 faoi bhráid na chéad ghairme de
Chlár nua Fhorimeall Thuaidh agus an Artaigh 20142020. As Éirinn, An Íoslainn, Tuaisceart Éireann, An
tSualainn agus An Fhionlainn na comhpháirtithe, WDC na
ceannpháirtithe agus €2m an buiséad.

Clár Meantóireachta Scríbhneoireacht
Scripte Scannáin (WDC agus Ionad
Scannán na Gaillimhe)
Chuaigh WDC i bpáirt le hIonad Scannán na Gaillimhe le
tacú le Clár Meantóireachta Scríbhneoireacht Scripte
Scannáin le linn 2014. Fuair seisear scríbhneoirí
scripte scannáin tacaíocht sa chlár le bheith páirteach
i dtrí cheardlann deireadh seachtaine ar aidhm dóibh
go gcruthódh gach rannpháirtí script scannáin. Tá
scríbhneoireacht scripte scannáin aitheanta mar
bhearna scile sa cheantar.
Cuireadh an-spéis sa chlár agus fuarthas 32 iarratas. I
ndiaidh a measúnú, roghnaíodh an seisear iarrthóirí is
airde scór le bheith páirteach sa chlár:
MM

Mike Casey (Gaillimh)

MM

Michael Chang (Gaillimh)

Is iad cuspóirí an tionscadail:

MM

Richie O’Donnell (Maigh Eo)

1.

An fhiontraíocht agus an nuáil chomhoibríoch a
chur chun cinn

MM

Anna Fijalkowska (Gaillimh)

2.

Freastal ar shamhail ghnó agus riachtanais fáis
fiontar cruthaitheach

MM

Rose Byrne (Ros Comáin)

MM

Carl Dennis (Gaillimh)

3.

Forbairt inbhuanaithe bunaithe ar ionaid a
chumasú

4.

Rochtain mhargaidh a mhéadú agus féidearthacht
mhargaidh a ghnóthú

5.

Éiceachóras tacaíochta na dtionscal cruthaitheach
a neartú

Tá súil le cinneadh ar mhaoiniú i lár mhí Feabhra 2015.

Ciste Aonach Idirnáisiúnta (WDC agus
Comhairle Cheardaíochta na hÉireann)
Chuaigh WDC i gcomhpháirt arís le Comhairle
Cheardaíochta na hÉireann le tacú le Ciste Aonach
Idirnáisiúnta 2014 (IFF). Is é aidhm an IFF tacú le
ceardaithe freastal ar aontaí ceardaíochta thar lear d’fhonn
margaí idirnáisiúnta a rochtain. I ndiaidh gairm oscailte
ar iarratais go déanach in 2013, fuarthas 29 iarratas as
gach cearn den tír agus roghnaíodh 19 le tacaíocht a fháil.
As Réigiún an Iarthair ceithre cinn díobh.
MM

Hanna Hats, Dún na nGall

MM

Lisibach Marble Products, Maigh Eo

MM

Foxford Woollen Mills, Maigh Eo

MM

Martina Hamilton, Sligeach
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Chuir an seisear rannpháirtithe an clár i gcrích.
Ullmhófar measúnú gearr ar an gclár.

Comhdháil an Chraoibhín 2014
Thacaigh an WDC le Comhdháil an Chraoibhín bhliantúil
in 2014. ‘An Fómhar nár Baineadh: Oidhreacht
Chultúrtha Thuaithe na hÉireann’ téama na bliana seo.
Tionóladh é i mBealach an Doirín, Co. Ros Comáin ar 18
Iúil. Cuireadh i láthair obair WDC ar thacú le hearnáil
na dtionscal cruthaitheach, go háirithe sna ceantair
is mó tuaithe agus a naisc le hoidhreacht chultúrtha
shaibhir an réigiúin.

ROINN 4

CISTE INFHEISTÍOCHTA CHOIMISIÚN
FORBARTHA AN IARTHAIR

CISTE INFHEISTÍOCHTA CHOIMISIÚN
FORBARTHA AN IARTHAIR
Caipiteal riosca a sholáthar d’Fhiontair Mhiona, Bheaga agus
Mheánmhéide agus d’Fhiontair Shóisialta ina gcéimeanna
tiomsaithe agus méadaithe trí Chiste Infheistíochta WDC (WIF).
Is ciste bainistithe de chuid WDC é Ciste Infheistíochta
an Iarthair (WIF) trína soláthraítear caipiteal riosca
(Caipiteal síl agus fiontair agus airgeadas iasachta)
d’Fhiontair Mhiona, Bheaga agus Mheánmhéide
(FBManna) agus d’fhiontair shóisialta. Is ar bhonn
tráchtála a fheidhmíonn an ciste agus déantar
infheistíocht gnáthscaireanna trí úsáid Phrionsabal
Infheisteoirí Gheilleagar an Mhargaidh.
Tugtar
iasachtaí ar théarmaí tráchtála agus is é an Ráta
Tagartha d’Éirinn an ráta úis a ghearrtar.
Go dtí seo, tá breis agus €44 milliún in 122 FBM agus i
bhfiontair mhiona agus shóisialta infheistithe ag WDC
sa réigiún; is fiontair thar a bheith nuálach iad bunús
na FBManna ar tugadh tacaíocht dóibh.
In 2014, d’infheistigh WDC €2,462,918 in 17 FBM
agus i bhfiontair mhiona agus shóisialta a thairgeann
fostaíocht ardscile i réimse d’earnálacha ó ghléasanna
leighis go forbairt bogearraí go déantúsaíocht
ardteicneolaíochta go tionscail chruthaitheacha le
cois seirbhísí a bhfuil géarghá leo i bpobail áitiúla.
Chruthaigh infheistíocht WIF suim iomlán €10.9 milliún
in infheistíocht bhreise sa réigiún in 2014.
Trína phunann rathúil infheistíochta, léirigh WDC
a éifeachtacht i soláthar buntáistí suntasacha
socheacnamaíocha don Rialtas trí thacú le fiontraíocht
agus poist ar bhealach inbhuanaithe.
Léirítear i dtaighde a rinneadh1 go dtacaíonn
comhlachtaí Phunann WIF le poist 5,000 duine ar
leithdháileadh bliantúil státchiste €3 mhilliún, ar an
meán, thar thréimhse 10 mbliana. Tá 2,200 duine
fostaithe i gcomhlachtaí/tionscadail punainne. Tá ar
a laghad an méid céanna arís fostaithe i bpoist eile
a eascraíonn astu sin, bunaithe ar iolraí dar suim a

Suirbhé ar chomhlachtaí punainne a rinneadh i R1 2015.

1
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haon. Lena chois sin, in earnáil na turasóireachta tá
an fhostaíocht ag fás mar gheall ar fheachtais éagsúla
poiblíochta ar tacaíodh leo. €60 milliún an caiteachas
bliantúil ar thuarastail agus pá, spreagthach suntasach
don gheilleagar áitiúil agus aisíocadh €17 milliún de
seo leis an státchiste mar chánacha párolla.
Easpórtáiltear 65% de láimhdeachas na gcomhlachtaí
seo, rud a chuidíonn leis an téarnamh mar gheall ar
easpórtáil. Is táscaire an-suntasach eile é ar thionchar
eacnamaíochta agus nuála an caiteachas €16m ar
Thaighde agus Forbairt. Aimsíodh beagnach €180m
d’fhiontair sa réigiún, .i. do gach euro a infheistíonn
WIF aimsítear beagnach sé euro eile d’fhiontair san
iarthar.
Fosta, cuid mhór de na tionscadail a dtacaítear leo,
cruthaíonn siad díbhinn bhreise shóisialta trí áiseanna
agus seirbhísí a bhfuil géarghá leo i bpobail áitiúla m.sh.
cúram leanaí, tithíocht shóisialta, spás fiontraíochta,
áiseanna spóirt agus fóillíochta.
In 2014, ní bhfuair WDC aon mhaoiniú ón státchiste
don WIF agus braitheann sé go hiomlán ar a mhaoiniú
rothlaithe le hinfheistíochtaí nua agus leantacha
a dhéanamh. D’éirigh le WDC a shamhail Ciste
Síorghlas inbhuanaithe a fhorbairt agus d’éirigh sé
neamhspleách i dtaca le maoiniú infheistíochta de.
Mar Chiste Síorghlas ath-infheistítear an t-airgead a
athshaothraítear i bhfiontair Réigiún an Iarthair.
Ba é 2014 dara bliain Chiste Micri-Iasachta WDC:
Tionscail Chruthaitheacha. Is tionscnamh “Rochtain ar
Airgeadas” é seo atá á fhorbairt ar bhonn píolótach,
ag leithdháileadh €1 milliún thar thréimhse trí bliana ó
Chiste Rothlaithe Infheistíocht an Iarthair don Earnáil
Tionscail Chruthaitheacha.

Is é aidhm an chiste tacú leis na tionscail
chruthaitheacha ar réimse é ina bhfuil féidearthachtaí
suntasacha fáis sa réigiún, de réir taighde leathan de
chuid WDC. Is fadhb í rochtain ar airgeadas do na
Tionscail Chruthaitheacha agus, mar sin de, féachtar
leis an bhfadhb seo a mhaolú tríd an gciste agus trí
sholáthar meicníocht thráthúil, iomchuí mhaoiniúcháin.
Dírítear aird sa tionscnamh ar thiomantas WDC
don fhorbairt fiontraíochta agus ar a fhócas ar
inbhuanaitheacht agus fás réigiúnach trí fhosaíocht,
fiontraíocht agus easpórtáil.
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hat are the terms
of the
cro-loans?

ing will be provided
on the basis of repa
yable
inance.

Size:

Range from €5,0
00 to €25,000
st Rate: The inte
rest rate will be fixe
d for
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EU reference rate
for unsecured
lending at time of
award (as of
June 2012 rate is
5.67%)
on:
Between 1 and 5
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ment: On a mon
thly amortised
basis by direct deb
it

t other supports
vailable?

ness approved for
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in the EU funded
Creative
programme which
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ries to develop thei
r export potential.
The
s a partner in the
Creative Edge proj
ect; and
uired to accept the
services of a
if one is appointed
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o apply?
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The application
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C
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ein.

When can I apply
?
Ciste
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WDC
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pm.
For future calls, plea
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How are applica
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WDC Tá Tionscail Chruthaitheacha oscailte do:
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1
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chun earraí
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e
of
the
evaluation proc
agus seirbhísí nuálacha
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áireamh
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ting /
sustaining direct
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ortfocused
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e years of the draw
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of the funding.
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Fógraíocht

Can I access aid fro
MM Ailtireacht m
other public bodie
s?

Trádáil Ealaíne/Seandachtaí

Yes
M. M Securing a loan from the WD
C Micro-Loan Fun
Creative Industrie
d:
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grant or other aid
Ment
M of state from other public bodies. There is ing
elem
no
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prov
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imis

Ceardaíocht

Key Contact/more

information

For application form

please visit

www.wdc.ie/micro
fundci

WDC Micro-Loan
Fund:
Creative Industries

A micro-loan initiati
ve
for creative sector
enterprises based
in
the Western Region

E-mail: microfundc
i@wdc.ie
Tel: +353 94 986
1882 – Fiona Reg
an/Claire Norman
ly

Dearadh

MM

Meáin Dhigiteacha

MM

Faisean

MM

Idirlíon agus Bogearraí

MM

Ceol, na hamharcealaíona agus na taibhealaíona

MM

Foilsitheoireacht

MM

Craoladh raidió agus teilifíse

MM

Físeán, scannánaíocht agus grianghrafadóireacht

Tá iasachtaí idir €5,000 agus €25,000 ar fáil thar thréimhse 5 bliana ar a mhéad d’iarrthóirí a n-éiríonn leo.
In 2014 sholáthair WDC airgeadas idirlinne do roinnt tioinscadail phobail le tarraing anuas cúnamh deontais
Leader a éascú.
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ROINN 5

SEIRBHÍSÍ CORPARÁIDEACHA

SEIRBHÍSÍ CORPARÁIDEACHA
WDC a fheidhmiú mar eagraíocht inniúil, uaillmhianach,
ghairmiúil, éifeachtach.

Mar chuid lárnach dá gcuid spriocanna straitéiseacha, déanann an WDC a ndícheall eagraíocht éifeachtach
a reáchtáil de réir riachtanais reachtaíochta agus nuachóiriú ar an earnáil phoiblí agus dea-chleachtas a
chomhlíonadh trí chloí leis an méid seo a leanas:

Rialachas Corparáideach
Ghabh an bord dá ghníomhaíochtaí agus iad feasach ar an gCód Iompair athbhreithnithe i gcomhair Rialachas
Gníomhaireachtaí Stáit mar a leasaíodh i mí na Bealtaine 2009.

Acmhainní Daonna
Trí rannpháirtíocht ghníomhach Choiste Comhpháirtíochta an WDC lean an eagraíocht lena ngealltanas ar chlár
nuachóirithe na hearnála poiblí agus forfheidhmiú Chomhaontú Bhóthar Haddington.
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Cúram Custaiméirí
Tá an WDC tiomanta do sheirbhís ghairmiúil, éifeachtach agus dhea-mhúinte a chur ar fáil dá gcustaiméirí de réir
Chairt Chustaiméirí an WDC agus Phrionsabail Seirbhíse Ardchaighdeáin do Chustaiméirí atá ceadaithe ag an
Rialtas. Tá cóip de Ráiteas Custaiméara an WDC le fáil ar: http://www.wdc.ie/about-us/customer-charter/
Cuirtear suíomh gréasáin an WDC suas chun dáta go rialta agus tugtar an t-eolas is deireanaí dá chustaiméirí trí
phreasráitis, foilseacháin agus aighneachtaí ar: www.wdc.ie. Níor tuairiscíodh ná níor taifeadadh aon ghéaráin ó
chustaiméirí in 2014.

Bainistíocht Airgeadais
Cuireann Córais Bainistíochta Airgeadais WDC ar chumas an Choimisiúin próiseas tuairiscithe airgeadais agus
búiséadaithe a chur i bhfeidhm chomh maith le dea-chleachtas a úsáid faoin gCód Cleachtais um Rialachas
Comhlachtaí Stáit.

Achtanna um Shaoráil Faisnéise, 1997 & 2003
Ní raibh aon iarratas le haghaidh eolais faoi téarmaí na nAchtanna um Shaoráil Faisnéise, 1997 & 2003.

Achtanna um Chosaint Sonraí 1988 & 2003
Ní raibh aon iarratas ag WDC faoin Acht um Chosaint Sonraí in 2014.

Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003
Faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla(2003), tá WDC ag glacadh le Scéim Teanga WDC 2007-2010. Tá an scéim seo
foilsithe i mBéarla agus i nGaeilge agus tá sé le fáil ar: www.wdc.ie.

Táillí agus Speansais Boird
Tá na mionsonraí iomlána ar Tháillí agus Speansais Boird leagtha amach in Aguisín 3.

Tuarastal an PF 2014
Tá na mionsonraí iomlána ar thuarastal agus speansais an PF leagtha amach in Aguisín 4.
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Tuarascáil an Chathaoirligh ar Chomhlíonadh WDC an Chóid
Cleachtais um Rialachais Comhlachtaí Stáit sa bhliain 2014
1.

Cód Iompar Gnó do Stiúrthóirí agus d’Fhostaithe WDC
Tá cóid iompar gnó do stiúrthóirí agus d’fhostaithe sínithe agus comhlíonta ag gach páirtí ábhartha in 2014.

2.

Feidhm Iniúchadh Inmheánach
Dearbhaím gur chloígh WDC le nósanna imeachtaí oiriúnacha le haghaidh iniúchta inmheánaigh, mar
atá leagtha amach sa Chód Cleachtais in 2014. Rinneadh an obair seo a leanas maidir le hiniúchadh
inmheánach:
(i) Iniúchadh Inmheánach: Chríochnaigh an tIniúchóir Inmheánach Clár Oibre d’Iniúchadh Inmheánach sa
bhliain 2014.
(ii) Coiste Iniúchóireachta WDC: Bhuail an Coiste Iniúchta le chéile ceithre huaire le linn 2014 agus thug
siad tuairisc ar a ngníomhaíocht do WDC.
(iii) Iniúchtaí CFI: Rinneadh iniúchadh airgeadais iomlán maidir le ráiteas airgeadais WDC 2014 leis an
Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste (Iniúchóirí Seachtracha) sa bhliain 2014.

3.

Soláthar
In 2014, chloígh an WDC go hiomlán leis na nósanna imeachta soláthair ábhartha mar atá leagtha amach i
dTreoirlínte Soláthair WDC agus Treoirlínte Soláthair an Rialtais 2004.

4.

Diúscairt Sócmhainní agus Fáil ar Shócmhainní ag Tríú Páirtithe
Ní raibh aon diúscairt sócmhainní thar an tairseach chomhaontaithe ag WDC sa bhliain 2014.

5.

Treoirlínte ar Bhreithmheas agus ar Bhainistíocht Caiteachas Caipitil
Níl na treoirlínte seo bainteach leis an WDC.

6.

Pá Príomhfheidhmeannach agus Fostaithe Stáit
Chloígh WDC le treoirlínte an Rialtais agus le socruithe atá ag An Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais
Áitiúil maidir le luach saothair an Phríomhfheidhmeannaigh agus fostaithe in 2014.

7.

Íocaíocht Táillí agus Speansais Stiúrthóirí
Chloígh WDC le treoirlínte an Rialtais agus le socruithe atá ag An Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais
Áitiúil maidir le híocaíocht táillí Stiúrthóirí in 2014. Tugtar sonraí na dtáillí seo agus costais tathagaithe sna
cuntais bhliantúla.

8.

Cuireadh Tuarascáil Cathaoirligh ar leith faoi bhráid an Aire le Tuarascáil Bhliantúil 2014.

9.

Dearbhaím gur chomhlíon WDC go hiomlán na rialacha cuí cánach agus a dhualgais chánach in 2014
agus nár tuairiscíodh fadhbanna ar bith.

Signed:

_____________________________
Cathaoirleach
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30th Márta 2014
Date: _______________

AGUISÍNÍ

AGUISÍN 1
Baill den Bhord
An Cathaoirleach
An tUasal Paddy McGuinness

Baill
An tUasal Michael Frain
An Dr Deirdre Garvey
An tUasal Ann Higgins
An tUasal Paul Keyes
An tUasal Eugene Lavin
An tUasal Brendan Mooney
An tUasal Gerard Mullaney
An Dr Katie Sweeney

An Coiste Iniúchóireachta
An Cathaoirleach
An tUasal Michael J. Morley

Baill
An tUasal Brendan Mooney
An tUasal Willie O’Brien
An tUasal Bernard O’Hara
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AGUISÍN 2
Painéal Comhairleach an Chiste
An Cathaoirleach
An tUasal Paddy McGuinness

Baill
An tUasal John Dillon
An tUasal Seán Hannick
An Dr Katie Sweeney
An tUasal Gerard Barry
An tUasal Bairbre Meehan

AGUISÍN 3
Speansais agus Táillí Boird
Táillí Boird agus Costais Taistil agus Chothaithe in 2014
Ainm

Táillí (€)

Taisteal agus Cothú (€)

An tUasal Paddy McGuinness

8,978

1,432

An tUasal Michael Frain

5,127

223

An tUasal Deirdre Garvey

0

0

An tUasal Ann Higgins

0

0

An tUasal Paul Keyes

4,827

0

An tUasal Eugene Lavin

3,108

0

An tUasal Brendan Mooney

5,127

873

An tUasal Gerard Mullaney

3,108

655

0

501

An Dr Katie Sweeney

35

An WDC

Tuarascáil Bhliantúil 2014

AGUISÍN 3

(Ar Lean)

Tinreamh an Bhoird 2014

Bord Nua 30 Bealtaine 2014

Líon Cruinnithe

Ean

Beal

Meith

Lúil

DFómh

Noll

Paddy McGuinness

3

3

3

3

3

3

Mary Hoade

3

Gerry O’Connor

3

Martina Minogue

3

Jim Devenney

3

Seosamh O’Ceallaigh

3

Mary Devine O’Callaghan

3

Vincent Roche

3

Katie Sweeney

3

3

3

3

3

3

Michael Frain

3

3

3

3

3

Ann Higgins

3

3

3

5

3

Paul Keyes

3

3

3

3

3

Brendan Mooney

3

3

3

3

3

Eugene Lavin

3

3

3

3

3

Gerard Mullaney

3

3

3

3

3

Deirdre Garvey

3

3

3

3

5

AGUISÍN 4
Tuarastal agus Speansais Taistil agus Cothaithe an PF 2014
Príomhoifigeach Feidhmiúcháin

Tuarastal

Taisteal agus Cothú

Raymond McGreal PF
Ó 4 Meitheamh 2013 – 31 Bealtaine 2014

€43,637

–

Mr Ian Brannigan, PF (A)
agus Bainisteoir Forbairt Réigiúnach

€43,261

–

Socraítear scála tuarastail an Phríomhoifigigh Feidhmiúcháin ag leibhéal an Phríomhoifigigh sa Státseirbhís. Ní oibríonn an WDC
scéim dámhachtainí i gcoibhneas le feidhmíocht agus áirítear sochar aoisliúntais sa scála tuarastail.
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RÁITIS AIRGEADAIS A INIÚCHADH
Don Bhliain Dar Chríoch an 31 Nollaig 2014

CLÁR ÁBHAR

Eolas ar Choimisiún Forbartha an Iarthair

39

Ráiteas ar Fhreagrachtaí an Choimisiúin

40

Tuarascáil an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste

41

Ráiteas ar Rialú Inmheánach Airgeadais

42

Ráiteas ar Bheartais Chuntasaíochta

44

Cuntas Ioncaim agus Caiteachais

46

Cuntas Ioncaim agus Caiteachais Chiste Infheistíochta an Iarthair

47

Cuntas Ioncaim agus Caiteachais Chlár an Fhorimill Thuaidh (NPP)

48

Ráiteas ar Ghnóthachain agus Caillteanais Aitheanta Iomlána

49

Clár Comhardaithe		

50

Ráiteas ar Shreabhadh Airgid		

51

Nótaí leis na Ráitis Airgeadais

52
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EOLAS AR CHOIMISIÚN FORBARTHA
AN IARTHAIR
An Cathaoirleach				
An tUasal Paddy McGuinness**			

Co Mhaigh Eo

Members				
An tUasal Michael Frain**

Co Ros Comáin

Deidre Garvey Uasal**

Co Mhaigh Eo

Ann Higgins Uasal**

Co Shligigh

An tUasal Paul Keyes**

Co Shligigh

An Dr Katie Sweeney**

Co Mhaigh Eo

An tUasal Brendan Mooney**

Co Mhaigh Eo

An tUasal Eugene Lavin***

Co Mhaigh Eo

An tUasal Gerard Mullaney***

Co Shligigh

An tUasal Jim Devaney*

Co Dún na nGall

Mary Devine O’Callaghan Uasal*

Co Ros Comáin

An Comh. Mary Hoade*

Co na Gaillimhe

Martina Minogue Uasal*

Co an Chláir

An tUasal Neville Bagnall*

Co Shligigh

An tUasal Pádraig ÓhAoláin*

Co na Gaillimhe

An Dr Seosamh Ó Ceallaigh*

Co Dún na nGall

An tUasal Gerry O’Connor*

Co Shligigh

An tUasal Vincent Roche*

Co Mhaigh Eo

*

Bord Ag Éirí As 20 Feabhra 2014

**

Bord Nuacheaptha 21 Feabhra 2014

***

Bord Nuacheaptha 23 Meitheamh 2014

Baincéirí
Banc na hÉireann, Bealach an Doirín, Co. Ros Comáin
Bainc-Aontas Éireann, Bóthar Thuama, Gaillimh

Iniúchóirí
An tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste, Teach an Chisteáin, Caisleán Bhaile Átha Cliath, Baile Átha Cliath 2
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RÁITEAS AR
FHREAGRACHTAÍ AN CHOIMISIÚIN
Ceanglaíonn Alt 22 den Acht um Choimisiún Forbartha an Iarthair, 1998, ar an gCoimisiún ráitis airgeadais a
ullmhú i cibé foirm a cheadóidh an tAire Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil le comhthoiliú an Aire Airgeadais
agus iad a chur faoi bhráid an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste lena n-iniúchadh. Agus na ráitis airgeadais seo
á n-ullmhú ceanglaítear ar an gCoimisiún:
MM

beartais chuntasaíochta oiriúnacha a roghnú agus iad a chur chun feidhme go comhsheasmhach;

MM

breithiúnais agus meastacháin atá réasúnach agus stuama a dhéanamh;

MM

na ráitis airgeadais a ullmhú ar bhonn an ghnóthais reatha mura bhfuil an bonn sin míchuí;

MM

aon imeachtaí ábhartha ó chaighdeáin infheidhme chuntasaíochta a nochtadh agus a mhíniú.

Dearbhaíonn na Stiúrthóirí gur chloígh siad leis na riachtanais thuas agus na ráitis airgeadais á réiteach.
Tá an Coimisiún freagrach as leabhair chuntas chuí a choinneáil, a nochtann go réasúnta cruinn aon tráth, staid
airgeadais an Choimisiúin agus a ligeann dó a chinntiú go gcomhlíonann na ráitis airgeadais Alt 22 den Acht. Tá
an Coimisiún freagrach freisin as a shócmhainní a shlánchoimeád agus as bearta réasúnacha a ghlacadh d’fhonn
cosc a chur le calaois agus le mírialtachtaí eile agus iad a bhrath.

Cathaoirleach:		

____________________________

Paddy McGuinness

Ball den Choimisiún:

____________________________

Ian Brannigan

40

An WDC

Tuarascáil Bhliantúil 2014

An tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste
Tuarascáil le cur faoi bhráid Thithe an Oireachtais

Coimisiún Forbartha an Iarthair
Tá iniúchadh déanta agam ar ráitis airgeadais Choimisiún
Forbartha an Iarthair don bhliain dar chríoch an 31 Nollaig
2014 faoin Acht um Choimisiún Forbartha an Iarthair,
1998. Tá na ráitis airgeadais, a ullmhaíodh faoi na beartais
chuntasaíochta arna leagan amach sna ráitis, comhdhéanta
den ráiteas ar bheartais chuntasaíochta, an cuntas ioncaim
agus caiteachais, Cuntas Ioncaim agus Caiteachais Chiste
Infheistíochta an Iarthair, Cuntas Ioncaim agus Caiteachais
an Chláir Forimill Thuaidh, an Ráiteas Gnóthachan agus
Caillteanas Aitheanta Iomlán, an Clár Comhardaithe, an
Ráiteas ar Shreabhadh Airgid agus na nótaí gaolmhara.
Cuireadh na ráitis airgeadais i dtoll a chéile de réir na foirme
atá leagtha síos faoi Chuid 22 an Achta agus de réir cleachtas
cuntasaíochta a bhfuil glacadh ginearálta leis in Éirinn.

•

réasúntacht na meastachán suntasach cuntasaíochta a
rinneadh le linn ullmhú na ráiteas airgeadais, agus

•

cur i láthair iomlán na ráiteas airgeadais.

Freagrachtaí an Choimisiúin

Is é mo thuairim, gur choimeád Coimisiún Forbartha an Iarthair
leabhair chuí chuntais. Tá na ráitis airgeadais ag teacht leis na
leabhair chuntais.

Tá an Coimisiún freagrach as na ráitis airgeadais á réiteach, as
cinntiú go dtugann na ráitis airgeadais léiriú fíor agus cothrom
ar staid ghnóthaí an Choimisiúin agus ar a n-ioncam agus a
gcaiteachas agus as rialtacht idirbheartaíochta a chinntiú.
Freagrachtaí an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste

Lorgaím fianaise freisin maidir le rialtacht na n-idirbheart
airgeadais i rith an iniúchta.
Tuairim ar na ráitis airgeadais
Is é mo thuairim, go dtugann na ráitis airgeadais, a réitíodh
i gceart de réir cleachtas cuntasaíochta a bhfuil glacadh
ginearálta leis in Éirinn, léiriú fíor agus cothrom, ar staid
ghnóthaí an Choimisiúin amhail an 31 Nollaig 2014 agus ar a
ioncam agus a chaiteachas in 2014.

Ábhair a ndéanaim tuairisciú eisceachtúil orthu
Déanaim tuairisc eisceachtúil
•

sa chás nach mura bhfuair mé an fhaisnéis agus na
mínithe go léir a theastaigh uaim i gcomhair m’iniúchta, nó

•

go dtuairiscítear i m’iniúchadh ar aon chás ábhartha nár
feidhmíodh airgead chun na gcríoch a bhí beartaithe nó sa
chás nár réitigh na hidirbhearta leis na húdaráis a rialaíonn
iad, nó

Déantar m’iniúchadh de réir na gCaighdeán Idirnáisiúnta ar
Iniúchóireacht (RA agus Éire) agus de réir na gCaighdeán
Eiticiúil d’Iniúchóirí de chuid Bord Chleachtaidh na nIniúchóirí.

•

nach léiríonn an ráiteas ar rialú inmheánach airgeadais gur
chomhlíon an Coimisiún an Cód Cleachtais um Rialachas
Comhlachtaí Stáit, nó

Raon iniúchta na ráiteas airgeadais

•

Sa chás go bhfaighim amach go bhfuil ábhair ábhartha eile
a bhaineann leis an gcaoi ina stiúradh gnó poiblí.

Is í an fhreagracht atá orm na ráitis airgeadais a iniúchadh
agus a thuairisciú de réir cheanglas ábhartha dlí.
Déanaim m’iniúchadh trí thagairt a dhéanamh do na nithe ar
leith is gá a chur san áireamh i ndáil le cúrsaí bainisteoireachta
agus oibriúcháin a ghabhann le comhlachtaí Stáit.

Baineann iniúchadh le fianaise a fháil faoi mhéideanna
agus nochtadh faisnéise sna ráiteas airgeadais, sa chaoi
is go mbeadh leordhóthain fianaise a d’fhágfadh cinnteacht
réasúnach ann go bhfuil na ráitis airgeadais saor ó mhíráiteas
ábhartha, cibé acu calaois nó neamhrialtacht is cúis leis sin.
Cuimsítear leis sin measúnú ar
•

cibé an bhfuil na beartais chuntasaíochta oiriúnach
d’imthosa an Choimisiúin, agus cibé ar cuireadh i
bhfeidhm go comhsheasmhach agus ar nochtadh go
leordhóthanach iad,

Íocaíocht téarfa
Tarraingím aird ar nóta 2A leis na ráitis airgeadais ina
nochtar go ndearnadh íocaíocht €130,000 in 2014 maidir le
comhaontú téarfa eadránaithe. Ní bhfuair an Coimisiún cead
maidir leis an íocaíocht de réir mar is gá

Seamus McCarthy
An tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste
21 Deireadh Fómhair 2016
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RÁITEAS AR RIALÚ INMHEÁNACH
AIRGEADAIS 2014
1.

Thar ceann bhord Choimisiún Forbartha an Iarthair admhaím an fhreagracht atá orainn a chinntiú go
gcothabháiltear agus go n-oibrítear córas éifeachtach de rialú airgeadais inmheánach.

2.

Ní féidir leis an gcóras ach ráthaíocht réasúnach, agus ní ráthaíocht iomlán a thabhairt, go slánchoimeádtar
sócmhainní, go n-údaraítear idirbhearta agus go dtaifeadtar i gceart iad agus go gcoisctear earráidí
ábhartha nó mírialtachtaí, nó go mbrathófaí iad i dtréimhse thráthúil.

3.

Tá na nósanna imeachta seo a leanas curtha i bhfeidhm ag an mBord d’fhonn rialú airgeadais inmheánach
a sholáthar;
i.

tá bearta glactha ag an mbord le cinntiú go bhfuil timpeallacht rialaithe chuí i bhfeidhm;
MM

MM

ii.

struchtúr eagraíochtúil atá mínithe go soiléir;
- le línte freagrachta sainithe; teorainneacha údaráis; scaradh dualgas agus údarás tarmligthe;
córas de nósanna imeachta airgeadais atá doiciméadaithe go soiléir;
- trí mheicníochtaí tuairiscithe don lucht Bainistíochta, don Choiste Iniúchóireachta agus don
Chathaoirleach agus don Bhord a bhunú.

tá próisis curtha ar bun ag an mBord chun fiontair ghnó a aithint agus a luacháil;
MM

MM

MM

trí nádúr, méid agus impleachtaí airgeadais na bhfiontar a bheidh ag an gCoimisiún a aithint;
trí mheasúnú a dhéanamh ar an dealraitheacht go dtarlóidh na fiontair a aithníodh
(mionmheasúnú fiontar arna dhéanamh ag iniúchóirí inmheánacha);
trí obair go dlúth leis an Rialtas agus áisíneachtaí ábhartha le cinntiú go dtuigtear straitéis an
Choimisiúin go soiléir.

iii. úsáideann an Coimisiún Córas Bainistíochta Airgeadais intí a chuireann ar a chumas próiseas
buiséadaithe cuimsitheach a fheidhmiú, agus a chinntiú go n-aithnítear agus go scrúdaítear agus go
dtugtar aghaidh ar aon athraitheas buiséadach go pras. Ullmhaítear tuarascálacha míosúla buiséid
agus caiteachais don lucht bainistíochta agus don Roinn.
iv. tá nósanna imeachta i bhfeidhm ag an gCoimisiún chun déileáil le himpleachtaí airgeadais
mhórfhiontar gnó. Ina measc seo tá;
MM

ceadú Boird do bhuiséad bliantúil;

MM

sraith nósanna imeachta airgeadais oibríochtúla atá sainmhínithe go soiléir;

MM

MM
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nósanna imeachta infheistíochta atá sainmhínithe go soiléir agus ceadaithe ag an mbord
le haghaidh fheidhmiú Chiste Infheistíochta an Iarthair; lena n-áirítear nósanna imeachta
iarinfheistíochta;
teorainneacha údaraithe sainmhínithe, scaradh dualgas.

Tuarascáil Bhliantúil 2014

RÁITEAS AR RIALÚ INMHEÁNACH
AIRGEADAIS 2014 (Ar Lean)
v.

sa bhliain 2014 bhí na nósanna imeachta seo a leanas i bhfeidhm ag an gCoimisiún chun
monatóireacht a dhéanamh ar éifeachtacht rialaithe airgeadais inmheánach;
a. Feidhmíocht Iniúchóireachta Inmheánach, a seachfhoinsíodh agus a oibríodh de réir an phlean oibre
iniúchóireachta inmheánach anailís riosca. Rinne an Coiste Iniúchóireachta an plean iniúchta agus
an anailís riosca seo a fhormhuiniú. Thuairiscigh an Fheidhmíocht Iniúchóireachta Inmheánach
chun an Choiste Iniúchóireachta maidir lena hathbhreithniú caiteachais agus léirigh an tuarascáil
seo tuairim an iniúchóra inmheánaigh maidir le leorgacht agus le héifeachtacht chóras an rialaithe
inmheánaigh airgeadais sa WDC.
b. Is iad na foinsí faisnéise atá ag monatóireacht agus ag athbhreithniú an Bhoird ar éifeachtúlacht an
chórais;
MM

obair an iniúchóra inmheánaigh;

MM

an coiste iniúchóireachta (a dhéanann maoirsiú ar obair an iniúchóra inmheánaigh);

MM

MM

4.

feidhmeannacht an Choimisiúin a bhfuil freagracht orthu as forbairt agus cothabháil an chreata
rialaithe airgeadais;
tráchtaireacht arna déanamh ag an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste ina litir bhainistíochta.

Athbreithniú Bliantúil ar Rialú
Deimhním gur fhostaigh an Coimisiún a Iniúchóir Inmheánach chun athbhreithniú a dhéanamh ar an gcóras
rialaithe airgeadais inmheánach a bhí i bhfeidhm i rith 2014. Rinne an Coiste Iniúchóireachta tuarascáil an
Iniúchóra Inmheánaigh a bhreithniú i Samhain 2015 agus rinne an Bord breithniú air i mí na Nollag 2015.

Signed:

_____________________________

30/03/2015
Date: ___________________

Cathaoirleach
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RÁITEAS AR BHEARTAIS
CHUNTASAÍOCHTA
1.

Bonn Cuntasaíochta
Ullmhaítear na ráitis airgeadais faoi mhodh fabhraithe na cuntasaíochta, seachas mar a leagtar amach thíos, agus de réir
phrionsabal na cuntasaíochta a nglactar leo go coitianta faoin choinbhinsiún costais stairiúil.
Glactar Caighdeáin Tuairiscithe Airgeadais arna moladh ag na forais chuntasaíochta aitheanta de réir mar a dhéantar
oibríoch iad.

2.

Deontais Oireachtais
Tugtar cuntais sna Deontais Oireachtais ar bhonn fáltas airgid.

3.

Sócmhainní Seasta
Luaitear Sóchmhainní Seasta ag a gcostas stairiúil nó a luacháil lúide dímheas carntha. Cuirtear dímheas de mhuirear ar
an gcuntas ioncaim agus caiteachais ar bhonn dronnlíneach, ag na rátaí a leagtar amach thíos, d’fhonn na sócmhainní a
dhíscríobh, coigeartaithe le haghaidh luach iarmharach measta, le linn na saolta úsáideacha ionchais:
Daingneáin agus Feistis 15%
Ríomhairí & TF 33%

4.

Pinsin
Feidhmíonn an Coimisiún scéim pinsean sochair shainithe a mhaoinítear go bliantúil ar bhonn íoc mar a úsáidtear ó
airgead atá ar fáil dó, lena n-áirítear airgead arna sholáthar ag an Roinn Comhshaoil, Pobail & Rialtais Áitiúil agus ó
ranníocaíochtaí a asbhaintear ó thuarastal na foirne.
Léiríonn costais na bpinsean na sochair a thuill fostaithe sa tréimhse agus taispeántar iad mar ghlanchostais ó
ranníocaíochtaí pinsean na foirne a íoctar leis an Roinn de réir chomhshocraíochtaí maoinithe an Choimisiúin.
Léirítear caillteanais agus gnóthachain achtúireacha de dhroim dliteanas scéime sa Mhór-Ráiteas Gnóthachain agus
Caillteanas Aitheanta agus aithnítear coigeartú comhréireach sa mhéid is inghnóthaithe ón Roinn Comhshaoil, Pobail &
Rialtais Áitiúil.
Léiríonn na dliteanais phinsin luach láithreach na n-íocaíochtaí pinsin todhchaí a shaothraigh an fhoireann go dtí seo.
Léiríonn an maoiniú iarchurtha pinsin an tsócmhainn chomhfhreagrach atá le haisíoc i dtréimhsí amach anseo ón Roinn
Comhshaoil, Pobail & Rialtais Áitiúil.

5.

Cuntas Caipitil
Léiríonn an Cuntas Caipitil luach an ioncaim gan amúchadh a úsáideadh chun críocha caipitil.

6.

Ioncam ó Infheistíocht
Aithnítear ioncam ó infheistíocht sa Chuntas Ioncaim & Caiteachais faoin gCiste Toraidh ar Infheistíocht agus
Gnóthachain/Caillteanais Imeachta.
Ríomhtar ús ar iasachtaí ar bhonn comhardaithe laghdaithigh agus tugtar chuig an gcuntas Ioncaim & Caiteachais é
thar thréimhse an chomhaontaithe. Ní fhabhraítear ús ar iasachtaí atá i riaráiste agus ní thugtar don chuntas Ioncaim &
Caiteachais é ach amháin nuair a fhaightear é.
Tugtar díbhinní ar infheistíochtaí cothromais chuig an gCuntas Ioncaim & Caiteachais de réir mar a fhaightear iad.
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RÁITEAS AR BHEARTAIS
CHUNTASAÍOCHTA (Ar Lean)
7.

Luacháil Infheistíochtaí
Is i gcuideachtaí neamhluaite atá na hInfheistíochtaí go léir. Nuair is féidir, luaitear na hinfheistíochtaí sin ag an
luach cóir. Sainmhínítear luach cóir mar an méid a d’fhéadfaí sócmhainn a mhalartú uirthi idir páirtithe eolacha,
toilteanacha in idirbheart fad láimhe.
Nuair nach féidir an luach cóir a thomhas go hiontaofa is ag an gcostas a ndéantar an infheistíocht a luacháil ach
amháin má tá fianaise ann a thugann le fios gur bearnaíodh é sin.

8.

Luacháil Iasachtaí
Taispeántar iasachtaí ag luach na hiasachta neamhíoctha ach amháin má mheasann an WDC gur mheath
creidmheasacht an iasachtaí gur de chineál é go bhfuil amhras tromchúiseach ann an féidir na hiasachta a
ghnóthú. I gcásanna den sórt sin déantar an iasacht a luacháil ag a glanluach inréadaithe ionchais.

9.

Aithint Gnóthachan agus Caillteanas ar Infheistíochtaí agus Iasachtaí
Aithnítear gnóthachain agus caillteanais a réadaítear mar thoradh ar dhíolachán infheistíochtaí, aisíoc iasachtaí (nó
díscríobh infheistíochtaí) i gCuntas Ioncaim agus Caiteachais an WIF nuair a thagann siad chun cinn.
Seo a leanas mar a aithnítear gnóthachain agus caillteanais neamhréadaithe a thagann chun cinn de thoradh
athruithe ar luacháil infheistíochtaí agus íocaíochtaí. Má tá an WDC den tuairim go bhfuil luach infheistíochta
imithe faoi bhun an luach carraeireachta, déantar soláthar agus cuirtear ar an gcuntas Ioncaim & Caiteachais é.
Maidir le gnóthachain neamhréadaithe de thoradh infheistíochta aithnítear sa chuntas Ioncaim & Caiteachais iad
áit ar féidir luach na hinfheistíochta a mheas go hiontaofa. Aithnítear díscríobh de thoradh bearnaithe sa chuntas
ioncaim agus caiteachais faoin gceannteideal “Ciste Toraidh ar Infheistíocht agus Gnóthachain Imeachta.

10. Socrú agus Táillí Bainistíochta
Aithnítear táillí a fhaightear agus coimeádtar i gCiste Infheistíochta an Iarthair iad. Maidir le gach forchostas a
bhaineann le hoibriú Chiste Infheistíochta an Iarthair cuirtear ar chuntas Ioncaim & Caiteachais an Choimisiúin iad.
11. An Clár Forimill Thuaidh
Is é atá sa Chlár Forimill Thuaidh (NPP) ná clár de chuid chiste forbraíochtaí réigiúnaí AE faoin tsraith Interreg.
Comhoibríonn an WDC leis an NPP ar raon de thionscadail forbraíochta réigiúnaí ar cuireadh tús leo in 2009 agus
atá fós ar siúl (I measc na dtionscadal ar tugadh tacaíocht dóibh bhí tionscadail Bhithfhuinnimh ar nós RASLRES
agus BioPAD agus tionscadail geilleagair chruthaithigh mar Creative EDGE agus Creative momentum).
Cuireann an tAontas Eorpach (AE) 60% den mhaoiniú ar fáil agus cuireann an WDC an fuílleach 40% ar fáil.
Déanann an WDC na héilimh go díreach chuig rúnaíocht chomhlacht interreg an NPP agus é ag feidhmiú thar ceann
chomhpháirtíocht leathan an tionscadail. Roimhe sin déantar na speansais a dheimhniú maidir le comhlíontacht ag
rialtóir céad leibhéal náisiúnta agus nuair atá teastas caiteachais eisithe ag an gcomhlacht sin déanann rúnaíocht
an NPP an t-éileamh a chomhdhlúthú agus a phróiseáil. Déantar éilimh a sceidealú ar bhonn gach sé mhí, ach
tugtar faoi deara gurb é an t-am tosaigh um próiseáil ag an NPP ná idir dhá mhí déag agus ocht mí déag.
Mar chuid den phróiseas sin tá an WDC faoi réir iniúchóireachta tréimhsiúla ag an AE..
Is ar bhonn cuntas infhaighte a aithnítear ioncam. I gcás ioncaim i dtaobh méideanna nach bhfuil éilithe ag
deireadh na bliana aithnítear é ar bhonn cion de na héilimh a thugtar chun críche tar éis dheireadh na bliana agus
áirítear na méideanna sin mar ioncam fabhraithe.
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CUNTAS IONCAIM AGUS CAITEACHAIS DON
BHLIAIN DAR CHRÍOCH AN 31 NOLLAIG 2014
COIMISIÚN FORBARTHA AN IARTHAIR
NÓTA
2014
2014
2013
		
¤
¤
¤
IONCAM
Deontas Oireachtais
1a
Ioncam eile
1b
Aistriú chuig Ciste Infheistíochta an Iarthair 		
Aistriú chuig CFT		
Aistriú ón gCuntas Caipitil/(chuig an) gCuntas Caipitil
8
Glanchistiú Iarchurtha le haghaidh Pinsean
10

1,381,297		1,278,827
76,898 		
0
0		
0
(41,453)		
(33,380)
5,921		(414)
247,000		
247,000

			1,669,663		
CAITEACHAS
Costais Oibriúcháin

2013
¤

1,492,033

2a		
(1,565,066)		
(1,454,524)

Barrachas/(Easnamh) don bhliain			

104,597		

37,509

Barrachas/(Easnamh) i dtús na bliana			

463,085		

425,576

Barrachas/(Easnamh) ag deireadh na bliana			567,682		
463,085
Is cuid de na ráitis airgeadais seo iad, an ráiteas polasaithe cuntasaíochta agus na nótaí 1 go 12.

Paddy McGuinness: ________________________ 		
Cathaoirleach		
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Ian Brannigan ___________________________
Ball den Choimisiún

CISTE INFHEISTÍOCHTA AN IARTHAIR
CUNTAS IONCAIM AGUS CAITEACHAIS DON
BHLIAIN DAR CHRÍOCH AN 31 NOLLAIG 2014
CLÁR AN FHORIMILL THUAIDH (CFT)
NÓTA
2014
2014
2013
		
¤
¤
¤
IONCAM
Aistriú ón gCoimisiún 		

0 		

0

Ús Tuillte ar Thaiscí		

55,291		

98,550

(472,063)		

(236,949)

Toradh ar Chiste Infheistíochta & Gnóthachain/Caillteanais
Táillí Socraíochta/Bainistíochta		

2013
¤

25,012		
11,998

			(391,760)		
LAGHDÚ/(MÉADÚ) AR
SHOLÁTHAR AGUS ATHLUACHÁIL IN AGHAIDH INFHEISTÍOCHTA		
1,069,977		

(126,401)
55,714

					
Gluaiseacht i Luacháil an Chiste don bhliain			

678,217		

(70,687)

Luacháil an Chise ag tús na bliana			

22,869,272		
22,939,959

Luacháil an Chiste ag deireadh na bliana			

23,547,489		

Is cuid de na ráitis airgeadais seo iad, an ráiteas polasaithe cuntasaíochta agus na nótaí 1 go 12.

Paddy McGuinness: ________________________ 		
Cathaoirleach		

Ian Brannigan ___________________________
Ball den Choimisiún
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22,869,272

AN CLÁR FORIMILL THUAIDH - CUNTAS IONCAIM
AGUS CAITEACHAIS DON BHLIAIN DAR CHRÍOCH
31 NOLLAIG 2014
CLÁR AN FHORIMILL THUAIDH (CFT)
NÓTA
2014
2014
2013
		
¤
¤
¤
IONCAM
Aistriú ón gCoimisiún		
Deontas AE		

2013
¤

41,453		
33,383
606,173		
251,170

			 647,626		284,553
CAITEACHAS

2b		
(424,179)		
(335,450)

Méadú/(Laghdú) ar CFT			

223,447		

(50,897)

Iarmhéid an chláir i dtús na bliana			

(224,338)		
(173,441)

Iarmhéid an chláir ag deireadh na bliana			

(891)		
(224,338)

Is cuid de na ráitis airgeadais seo iad, an ráiteas polasaithe cuntasaíochta agus na nótaí 1 go 12.

Paddy McGuinness: ________________________ 		
Cathaoirleach		
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Ian Brannigan ___________________________
Ball den Choimisiún

RÁITEAS AR GHNÓTHACHAIN AGUS
CAILLTEANAIS AITHEANTA IOMLÁNA
			
2014		
			¤		

2013
¤

Barrachas/(Easnamh) don bhliain			

104,597		
37,509

Gnóthachain/(caillteanais) ó thaithí de bharr dhliteanais na scéime		

247,000		

247,000

Caillteanais ag eascairt de bharr athruithe ar thoimhdís		

0		

0

Gnóthachain/(caillteanais) achtúireacha ar dhliteanais phinsin		

247,000		
247,000

Coigeartú ar chistiú iarchurtha pinsin			

(247,000)		

104,597		
37,509

Gnóthachain/(caillteanais) aitheanta iomlána don bhliain		

Is cuid de na ráitis airgeadais seo iad, an ráiteas polasaithe cuntasaíochta agus na nótaí 1 go 12.

Paddy McGuinness: ________________________ 		
Cathaoirleach		

(247,000)

Ian Brannigan ___________________________
Ball den Choimisiún
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CLÁR COMHARDAITHE AMHAIL AN 31 NOLLAIG 2014
NÓTA		 2014		
			¤		

2013
¤

SÓCMHAINNÍ SEASTA

				

Sócmhainní Inláimhsithe

4		5,887		 11,808

SÓCMHAINNÍ AIRGEADAIS

5		
23,547,489		
22,869,272
		
23,553,376		
22,881,080

SÓCMHAINNÍ REATHA

				

Cuntas Reatha Bainc			
Féichiúnaithe

488,595		

429,786

6		
234,136		
205,285

			722,731		

635,071

DLITEANAIS REATHA

				

Creidiúnaithe

7		
(155,940)		
(396,324)

GLANSÓCMHAINNÍ REATHA			
566,791		

238,747

Sócmhainní Iomlána lúide Dliteanais Reatha roimh phinsin		

24,120,167		

23,119,827

Cistiú Iarchurtha Pinsin			
Dliteanais phinsin			

2,300,000		
(2,300,000)		

2,200,000
(2,200,000)

Sócmhainní Iomlána lúide Dliteanais Reatha			
ARNA MAOINIÚ AG:

24,120,167		
23,119,827

				

Ciste Infheistíochta			

23,547,489		

22,869,272

An Clár Forimill Thuaidh (CFT)			

(891)		

(224,338)

Cuntas Ioncaim agus Caiteachais			

567,682		

463,085

Cuntas Caipitil

8		5,887		 11,808

			
24,120,167		
23,119,827
Is cuid de na ráitis airgeadais seo iad, an ráiteas polasaithe cuntasaíochta agus na nótaí 1 go 12.

Paddy McGuinness: ________________________ 		
Cathaoirleach		
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Ian Brannigan ___________________________
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RÁITEAS AR SHREABHADH AIRGID AMHAIL
AN 31 NOLLAIG 2014
RÉITEACH AN BHARRACHAIS/(EASNAIMH) CHUIG SREABHADH AIRGID Ó GHNÍOMHAÍOCHTAÍ OIBRIÚCHÁIN
			 2014		

2013

Barrachas/(Easnamh) don Bhliain (lena n-áirítear CFT)		

328,044		

(13,388)

Dímheas			

7,851 		

11,049

Caillteanas/(Brabús) ar dhiúscairt sócmhainní 			

0 		

0

Aistriú chuig an gCuntas Caipitil			

(5,921) 		

414

(Méadú)/Laghdú i bhFéichiúnaithe agus Réamhíocaíochtaí		

(28,851) 		

42,444

Méadú/(Laghdú) ar Chreidiúnaithe agus Fabhruithe			

(240,383) 		

57,895

(INSREABHADH)/EIS-SREABHADH AIRGID Ó GHNÍOMHAÍOCHTAÍ OIBRIÚCHÁIN
CAIPITEAL

60,740		
98,414

				

Cistí chun sócmhainní seasta a fháil			

(1,930)		

(11,463)

(INSREABHADH)/EIS-SREABHADH GLAN AIRGID 		

58,810		
86,951

				
RÉITEACH GLUAISEACHTAÍ IN IARMHÉIDEANNA AIRGID
2013		 MOVEMENT		
Cuntas Reatha Bainc

2014

429,779		

58,810		

488,589

7		

1		

8

Mionairgead

429,786

Paddy McGuinness: ________________________ 		
Cathaoirleach		

58,810		
488,596

Ian Brannigan ___________________________
Ball den Choimisiún
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NÓTAÍ LEIS NA RÁITIS AIRGEADAIS
1a. IONCAM Ó DHEONTAIS
NÓTA
2014
2014
2013
		
¤
¤
¤
An Roinn Comhshaoil
Pobail agus Rialtais Áitiúil (Fotheideal E.7)		

1,413,309		

1,312,256

Ranníocaíochtaí Fostaithe Pinsean		

(32,012)		

(33,429)

Deontas Oibriúcháin*		

1,381,297		
1,278,827

2013
¤

		
–
1,381,297
–

1,278,827

Deontas CII					

0

			
1,381,297		
1,278,827
* Taispeántar an Deontas Oibriúcháin glan ar ranníocaíochtaí pinsin
Is faoi vóta uimhir 25 a bhronntar an deontas oibriúcháin agus is ó E7 a íoctar é.
1b. IONCAM EILE

NÓTA

2014

2014

2013

		
¤
¤
¤

2013
¤

An Roinne Ealaíon – Yeats 2015			76,898		

0

			
76,898		

0
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NÓTAÍ LEIS NA RÁITIS AIRGEADAIS (Ar Lean)
2a. COSTAIS OIBRIÚCHÁIN
NÓTA		
2014		
2013
			¤		
¤
Tuarastail (lena n-áirítear ÁSPC na bhfostóirí)			
824,992		
718,780
Taisteal agus Cothú – an Fhoireann			
51,823		
52,946
Costais Phinsin
10C 		
227,988 		
226,571
Oiliúint agus Forbairt 			
15,504 		
13,105
Caidreamh Poiblí (feachtas LookWest san áireamh) 		
3,814 		
923
Táillí Gairmiúla (feachtas LookWest san áireamh)		
43,514 		
60,291
Táillí Gairmiúla – Ciste Infheistíochta an Iarthair 			
30,416 		
80,660
Comhaltaí Boird 			
Taisteal agus Cothú
2C 		
5,215 		
14,605
Táillí
2C 		
36,282 		
49,016
Cruinnithe agus Seimineáir 			
4,674 		
24,291
Fochoistí an Bhoird/Painéil Chomhairleacha 				
Taisteal agus Cothú			
5,749 		
2,258
Priontáil agus Dearadh			
11,367 		
13,210
Speansais Oifige			
34,907 		
40,959
Solas agus Teas 			
5,960 		
8,820
Deisiúcháin agus Cothabháil			
14,775 		
6,752
Árachas			
6,125 		
6,907
Táille Iniúchta			
9,000 		
8,700
Cuntasaíocht agus Iniúchadh Inmheánach			
14,047 		
11,397
Fógraíocht, Margaíocht agus Suibscríbhinní 			
113,709 		
64,371
(feachtas LookWest san áireamh)		
Yeats 2015			
76,898 		
0
Teileachumarsáid			
19,768 		
20,415
Drochfhiacha			
0 		
18,000
Dímheas
4
7,851 		
11,049
Speansais Éagsúla 			
688 		
497
Brabús/Caillteanas ar Dhiúscairtí		
0		
0
1,454,524
			
1,565,066		
Sa bhliain 2013, is é Coimisiún Forbartha an Iarthair a d’íoc as Pá agus Tuarastail a bhain le CFT agus déanfaidh sé amhlaidh as seo amach. Léirítear
an tsuim sin san fhigiúr thuas le haghaidh pá agus tuarastal. Ní áirítear pá ná tuarastal a bhain le CFT san fhigiúr inchomparáide. Is i nóta 2B a léirítear
an tsuim sin.
Áirítear san fhigiúr tuarastal seo íocaíocht ex gratia €130,000 i ndáil le comhaontú téarfa eadránaithe Lorg an Coimisiún faomhadh na Roinne i ndáil leis
an íocaíocht seo agus moladh dóibh nár theastaigh toiliú an Aire Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil i ndáil le híocaíochtaí ex gratia.

2b. COSTAIS OIBRIÚCHÁIN –
CLÁR FORIMILL THUAIDH
NÓTA		
			
Taisteal agus Cothú – an Fhoireann			
Taisteal agus Cothú – an Bord 			
Taisteal agus Cothú – an Fochoiste			
Táillí Gairmiúla			
Cruinnithe agus Comhdhálacha			
Priontáil			
Cothabháil TF			
Cur Chun Cinn agus Foilseacháin 			
Speansais Oifige			
Íocaíochtaí le Comhpháirtithe sa tionscadal um Chur Chuige Réigiúnach i leith
Réitigh Fuinnimh In-athnuaite, íocaíochtaí comhpháirtí AE

2014		
¤		
35,982 		
0 		
0 		
88,392 		
2,273 		
364 		
923 		
1,347 		
1,063 		
293,835 		

2013
¤
43,166
0
2,616
180,467
2,936
0
1,233
6,440
1,423
97,168

				424,179		
335,450
Sa bhliain 2013, ní dhearnadh aon phá ná tuarastail a bhain le CFT a mhuirearú ar na ráitis airgeadais agus leanfar ag déanamh
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NÓTAÍ LEIS NA RÁITIS AIRGEADAIS (Ar Lean)
2c. TÁILLÍ AGUS SPEANSAIS BHAILL AN BHOIRD

An tUas. Paddy McGuinness

2014
Táillí
¤
8,978

2014 Taisteal
& Cothú
¤
1,432

An tUas. Michael Frain

5,127

223

0

0

An tUas. Deirdre Garvey

0

0

0

0

An tUas. Ann Higgins

0

0

0

0

4,827

0

0

0

0

507

0

923

An tUas. Brendan Mooney

5,127

873

0

0

An tUas. Eugene Lavin

3,108

0

0

0

An tUas. Gerard Mullaney

3,108

655

0

0

An tUas. Paul Keyes
An Dr Katie Sweeney

2013
Táillí
¤
8,529

2013 Taisteal
& Cothú
¤
2,775

An tUas. Jim Devenney

858

0

5,985

1,988

An tUas. Mary Devine O’Callaghan

858

0

5,985

132

An Comh. Mary Hoade

858

0

5,985

976

An tUas. Martina Minogue

858

501

5,985

1,179

An tUas. Neville Bagnall

858

0

5,985

0

An tUas. Pádraig Ó hAoláin

0

0

-1,408

0

An Seosamh Ó Ceallaigh

0

957

0

2,432

An tUas. Gerald O’Connor

858

0

5,985

1,818

An tUas. Vincent Roche

858

67

5,985

2,382

38,282

5,216

49,016

14,605

		
2d. CEO SALARY 2014

Socraítear scála tuarastail an Phríomhoifigigh Feidhmiúcháin ag leibhéal an Phríomhoifigigh (Ard) sa Státseirbhís. Ní oibríonn
Coimisiún Forbartha an Iarthair scéim dámhachtainí i gcoibhneas le feidhmíocht. Níor íocadh aon íocaíochtaí bónais leis na
Príomhoifigigh Feidhmiúcháin.
2014 Salaries
2014 Travel
2013 Salaries
2013 Travel
		
& Subsistence		
& Subsistence
¤
¤
¤
¤
An tUasalIan Brannigan

75,687

6,470

36,498

5,690

0

46,712

6,418

(Príomhoifigeach Feidhmiúcháin Gníomhach agus Ceann Forbartha Réigiúnaí)
(16th January 2014)

An tUasalRay McGreal

163,084

(Príomhoifigeach Feidhmiúcháin) 4 Meitheamh 2013 – 31 Bealtaine 2014

Is gnáthbhaill de scéim aoisliúntais Choimisiún Forbartha an Iarthair iad Ian Brannigan agus Ray McGreal agus ní sháraíonn a gcuid
teidlíochtaí pinsin na gnáth-theidlíochtaí atá leagtha síos i scéim aoisliúntais sochair shainithe na hearnála poiblí.
2e. TOBHACH PINSIN
In 2014 baineadh €37,130 ó bhaill foirne chun íoc as an tobhach pinsin (2013: €43,686) agus íocadh an tsuim sin leis an Roinn
Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil.
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NÓTAÍ LEIS NA RÁITIS AIRGEADAIS (Ar Lean)
3. ÁITRIBH
Tá Coimisiún Forbartha an Iarthair lonnaithe i dTeach Dillon, foirgneamh le Comhairle Contae Ros Comáin agus atá faoi
bhainistíocht Oifig na nOibreacha Poiblí. Tuigtear go n-íocfaidh Oifig na nOibreacha Poiblí an cíos thar.
4. SÓCMHAINNÍ SEASTA			
2014		
			¤		

2013
¤

Costas/Luacháil amhail an 1 Eanáir 			

173,423 		

161,958

Breiseanna sa Bhliain			

1,930 		

11,465

Diúscairtí 			

0		

0

Iarmhéid amhail an 31 Nollaig			
175,353		
173,423
Dímheas Carntha			

161,615		

150,566

Muirear don tréimhse			

7,851		

11,049

Diúscairtí			0		
Iarmhéid amhail an 31 Nollaig			
169,466		

0

161,615

Glanluach Leabhar amhail an 31 Nollaig			
5,887		
11,808
Is éard atá i Sócmhainní Seasta Daingneáin agus Feistis ar a bhfuil Glanluach Leabhar €778 (2013: €1,784) agus
Trealamh Ríomhaire le Glanluach Leabhar €5,109 (2013: €10,024)

5a. SÓCMHAINNÍ AIRGEADAIS
NÓTA		
2014		
			¤		
Infheistíochtaí Cothromais
5b		12,164,501		
Iasachtaí
5b		
7,236,695		
Ioncam ó tháillí			
260,214		
Iarmhéid airgid ar fáil le haghaidh ath-infheistíochta			
3,886,079		
			

2013
¤

10,724,909
7,673,141
235,202
4,236,020

23,547,489		
22,869,272

5b. INFHEISTÍOCHTAÍ COTHROMAIS AGUS IASACHTAÍ		
2014		
2013
			¤		
¤
Costas
Luach Tosaigh amhail an 1 Eanáir			 22,835,365		
23,437,945
Breiseanna			2,462,918		 2,141,860
Diúscairtí/Aisíocaíochtaí/Díscríobh			(2,529,749)		 (2,744,440)
Costas Deiridh amhail an 31 Nollaig		
22,768,534		
22,835,365
Soláthar le haghaidh Laghdú ar Luach/Athluachálacha
Iarmhéid Tosaigh amhail an 1 Eanáir			
Gluaiseacht i Soláthar/Athluachálacha			
Iarmhéid Deiridh			

4,437,315		
4,493,029
(1,069,977)		
(55,714)
4,437,315
3,367,338		

Luacháil Deiridh amhail an 31 Nollaig			
19,401,196		
18,398,050
Cothromas			12,164,501		 10,724,909
Iasachtaí			7,236,695		
7,673,141
18,398,050
		
19,401,196		
Ar áireamh san fhigiúr €12,234,501 i gcomhair Infheistíochtaí Cothromais, tá infheistíochtaí ar fiú €5,300,051 iad a luacháladh ag luach
cóir. Ba iad na figiúirí inchomparáide sa bhliain 2013 €11,330,909 agus €4,216,076 faoi seach.
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NÓTAÍ LEIS NA RÁITIS AIRGEADAIS (Ar Lean)
6. FÉICHIÚNAITHE			
2014		
			¤		

2013
¤

Réamhíocaíochtaí			

2,756 		

2,860

Deontas CFT Infhaighte			

231,380 		

172,311

Ioncam Fabhraithe 			

0 		

30,112

			

234,136		
205,283

7. CREIDIÚNAITHE			
2014		
			¤		

2013
¤

Creidiúnaithe agus Fabhruithe			

133,957		

396,325

Ioncam Iarchurtha			

21,983 		

0

			

155,940		
396,325

8. CUNTAS CAIPITIL		
2014
2014
2013
		
¤
¤
¤
Iarmhéid amhail an 1 Eanáir			

2013
¤

11,808		

11,394

Aistriú chuig an gCuntas Ioncaim agus Caiteachais
Cistí leithdháilte le Sócmhainní Seasta a fháil

1,930		

11,463

0		

0

Suim a scaoileadh ar dhiúscairt		
Suim amúchta de réir dímheas sócmhainne		

(7,851)		
(11,049)

			(5,921)		
			
5,887		

414
11,808

Rinne an Coimisiún €11,463 sa bhreis a leithdháileadh d’fhonn breiseanna Caipitil a fháil.

9. CEANGALTAIS AMACH ANSEO – CII			

2014		

2013

Ceangaltais Tosaigh			

1,871,740 		

1,906,933

Ceaduithe			

3,088,895 		

2,481,667

Dícheangaltais			

(20,886) 		

(375,000)

Íocaíochtaí Amach			

(2,462,918)		

(2,141,860)

Ceangaltais Deiridh			
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1,871,740
2,476,831		

NÓTAÍ LEIS NA RÁITIS AIRGEADAIS (Ar Lean)
10. COSTAIS PHINSIN
a) Scéim Phinsin
Baineann scéim aoisliúntais le sochar sainithe le baill foirne Choimisiún Forbartha an Iarthair (WDC). Déantar sochair a mhaoiniú ar bhonn
“íoc mar a úsáidtear” agus ní choinnítear aon sócmhainní i leith dhliteanais fhabhraithe phinsin bhaill foirne an Choimisiúin.
Tá na torthaí a leagtar amach thíos bunaithe ar luacháil achtúireach na ndliteanas i leith bhaill foirne an Choimisiúin amhail an 31 Nollaig 2012.
Thug achtúire cáilithe neamhspleách faoin luacháil sin ar mhaithe leis an gcaighdeán cuntasaíochta - Caighdeán um Thuairisciú Airgeadais
Uimh. 17 - Sochair Scoir (FRS 17) a chomhlíonadh..
I measc na bpríomhthoimhdí airgeadais a úsáideadh bhí:

Ráta Lascaine
Ráta Ionchasach an Mhéadaithe ar Thuarastal
Ráta an mhéadaithe ar íocaíocht pinsin
Boilsciú

2014

2013

5.50%
4.00%
4.00%
2.00%

5.50%
4.00%
4.00%
2.00%

b) Glanchistiú Iarchurtha le haghaidh Pinsean sa bhliain		
			
2014
			
¤
Cistiú inghnóthaithe maidir le costais phinsin na bliana Costais		
260,000
Deontas Stáit a caitheadh le pinsinéirí a íoc			
(13,000)

2013
¤
260,000
(13,000)

			

247,000

247,000

c) Anailís ar chostais iomlána pinsin a mhuirearaítear ar chaiteachas		
				2014
				
¤
Costais Reatha Seirbhíse
		
140,000
Ús ar Dhliteanais Scéim Pinsean			
120,000
Ranníocaíochtaí Fostaithe			
(32,012)

2013
¤
150,000
110,000
(33,429)

Muirear Iomlán Oibriúcháin			

226,571

227,988
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NÓTAÍ LEIS NA RÁITIS AIRGEADAIS (Ar Lean)
e) Gluaiseacht i nGlandliteanas Pinsin le linn na bliana airgeadais		
		2014
2013
		
¤
¤
Glandliteanas na Scéime Pinsin amhail an 1 Eanáir 		
2,200,000
2,100,000
Costas reatha seirbhíse		
140,000
150,000
Costas úis		
120,000
110,000
Caillteanas/(gnóthachan) achtúireach		
(147,000)
(147,000)
Sochair a íocadh sa bhliain 		
(13,000)
(13,000)
Glandliteanas Pinsin amhail an 31 Nollaig		
2,300,000

2,200,000

f) Stair na ndliteanas scéime agus caillteanais/(gnóthachain) ó thaithí
		
2014
2013
2012
		
¤
¤
¤

2011
¤

Glandliteanas Pinsin amhail an 31 Nollaig
Suim		

€2,300,000

€2,200,000

€2,100,000

€2,100,000

(€147,000)

(€147,000)

(€267,000)

(€185,000)

(6%)

(7%)

(13%)

(9%)

Caillteanais/(gnóthachain) ó thaithí ar dhliteanais scéime
Suim		
Céatadán de luach láithreach na ndliteanas scéime		

An tsuim iomlán aitheanta sa Ráiteas ar ghnóthachain agus caillteanais aitheanta iomlána
Léiríonn an cistiú iarchurtha pinsin an tsócmhainn		
chomhfhreagrach atá le haisghabháil i dtréimhsí amach anseo
Céatadán de luach láithreach na ndliteanas scéime		

(€147,000)

(€147,000)

(€267,000)

(€181,000)

(6%)

(7%)

(13%)

(9%)

g) Meánionchas saoil de réir na dtáblaí básmhaireachta a úsáidtear leis na dliteanais phinsin a shocrú
				2014
				
¤

2013
¤

Meánionchas saoil a úsáidtear le dliteanais a shocrú
Fear atá 65 bliain d’aois				

22

22

Bean atá 65 bliain d’aois				

25

25

11. LEASANNA BHAILL AN CHOIMISIÚIN
Ghlac an Coimisiún nósanna imeachta de réir an Chóid Chleachtais um Rialú Comhlachtaí Stáit i ndáil le nochtadh leasanna ag
baill an Choimisiúin, agus cloíodh leis na nósanna imeachta le linn na bliana.
12. FAOMHADH AN BHOIRD
D’fhaomh Bord Choimisiún Forbartha an Iarthair na Ráitis Airgeadais seo an 15/12/2015.
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ABBREVIATIONS

GIORRÚCHÁIN
BioPad

Leathadh agus Úsáid an Bhithfhuinnimh

BISCUIT

An Uirlis Slabhra Soláthair Bhithfhuinnimh

CEDRA

An Coimisiún um Fhorbairt Eacnamaíoch na gCeantar Tuaithe

CER

An Coimisiún um Rialáil Fuinnimh

CSO

An Phríomh-Oifig Staidrimh

FAP

Painéal Comhairleach an Chiste

FTE

Coibhéis Lánaimseartha

RASLRES

Cur Chuige Réigiúnach le Réitigh Fuinnimh In-athnuaite a Spreagadh

RDP

Athbhreithniú ar an gClár um Fhorbairt Tuaithe

SMEnna

Fiontair Bheaga agus Mheánmhéide

WDC

Coimisiún Forbartha an Iarthair
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Coimisiún Forbartha an Iarthair
Teach Diolúin, Bealach an Doirín,
Contae Ros Comáin, Éire.
Guthán: +353 (0) 94 9861441
Facs: +353 (0) 94 9861443
Ríomhphost: info@wdc.ie
Suíomhanna Gréasáin:

www.wdc.ie

