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Fáilte 

an Chathaoirligh 
 
 

 
Paul O’Toole, Cathaoirleach na Gníomhaireachta 

Bliain an-suntasach a bhí in 2021 maidir le tionscadal 

Ghráinseach Ghormáin. 10,000 mac léinn Ollscoil Teicneolaíochta 

Bhaile Átha Cliath a theacht chuig áiseanna oideachais nua 

saintógtha, maille le 1,200 ball foirne, agus athchóiriú an Tí 

Íochtair stairiúil a chur i gcrích, ba chéimeanna eile arís iad i dtreo 

fhís an Mháistirphlean a fhíorú. 

Is garspriocanna móra iad seo in am ar bith, agus mar gheall ar na 

dúshláin bhreise a bhaineann leo de dheasca na paindéime, is mó 

fós an tábhacht atá leis an ngníomhaíocht mac léinn atáimid a 

fheiceáil i nGráinseach Ghormáin. Is éachtaí iad na nithe sin agus 

beidh tábhacht lena gceiliúradh in éineacht lenár bpáirtithe 

leasmhara ar fad de réir mar a fhilltear ar na himeachtaí i bpearsa. 

 
Lean an Bord de bheith ag díriú ar na cuspóirí atá leagtha 

amach sa Straitéis 5 Bliana le linn 2021 agus de thacaíocht a 

thabhairt don Fheidhmeannacht agus í á cur i bhfeidhm. 

Aithníodh inbhuanaitheacht mar phríomhluach de chuid na 

Gníomhaireachta agus is le teann fócais athnuaite ar an ábhar 

ríthábhachtach seo a cheadaigh an Bord Straitéis 

Inbhuanaitheachta nua i dtreo dheireadh na bliana. Leanfaidh 

an Bord de bheith ag comhoibriú lenár bpáirtithe leasmhara 

agus lenár gcomhpháirtithe tionscadail chun forbairt a 

dhéanamh ar ár spriocanna maidir le gníomhú ar son na 

haeráide agus chun a chinntiú go ndéanann Gráinseach 

Ghormáin a cion chun dul i ngleic leis an ngéarchéim 

chomhshaoil agus bhithéagsúlachta. Tá Straitéis Chumarsáide 

nua i bhfeidhm anois freisin, rud a chinntíonn go leanann an 

Ghníomhaireacht de chumarsáid a dhéanamh ar bhealach 

soiléir agus ábhartha de réir mar a théann an tionscadal ar 

aghaidh. 

 
Tá an-chuid oibre déanta ar sholáthar i rith na bliana agus leis 

an gcomórtas deartha de chuid na hInstitiúide Taighde nua 

FOCAS, cuirtear an Ghníomhaireacht i dtreis mar nuálaí sa 

soláthar forásach. Chomh maith leis sin, rinne an 

Ghníomhaireacht an soláthar le haghaidh chonraitheoir an 

Mhoil Acadúil a thabhairt chuig céim na gconarthaí, rud lenar 

réitíodh an bealach chun tús a chur leis an tionscadal 

ríthábhachtach seo go luath in 2022. Is príomhfhócas í an 

straitéis soláthair fós ag an mBord agus ag an 

bhFeidhmeannacht agus sinn ag breathnú romhainn. 

 
Ina theannta sin, is iontach an rud é an rath leanúnach atá ar 

chláir um ealaín phoiblí agus um Scéalta Ghráinseach 

Ghormáin, bhain an dá chlár éachtaí suntasach amach le linn 

na bliana agus chuir siad le saibhriú oidhreacht chultúrtha 

Ghráinseach Ghormáin. 

 
Tabharfaidh na chéad chéimeanna eile móiminteam nua don 

Tionscadal, óir cuirfear tús le tógáil nua ar an láthair, cuirfear 

pleananna deartha chun cinn agus tiocfaidh tionscadail nua 

eile i gceist. I measc na dtionscadal fócais atá ann faoi láthair 

tá: 

• Críochnú na bunscoile buaine le haghaidh Ag Foghlaim le 

Chéile Bhaile Átha Cliath 7. 

• Tús leis an Mol Acadúil agus Leabharlann Ollscoil 

Teicneolaíochta Bhaile Cliath, ar foirgneamh suntasach é le 

haghaidh Ghráinseach Ghormáin. 

• Oibreacha riachtanacha cobhsúcháin chuig 

foirgneamh íocónach an Chlogthúir. 

• An chéad tionscadal tithíochta ar an láthair, ionad cónaithe 
Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte 

Dul chun cinn na Comharsanachta Cúraim go dtí céim na pleanála. 

• Forbairt Chearnóg Thiar Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha 
Cliath. 

• Dearadh na hInstitiúide Taighde FOCAS. 

• Dul chun cinn na bpleananna le haghaidh rochtain 

fheiceálach ar Bhóthar na gCloch — Geata Shráid 

Prúise, agus forbraíocht ilchineálach sa Chloch 

Leathan. 

• Céim I den Ionad Spóirt faoi Dhíon 

• Deiseanna fostaíochta, oiliúna agus gnó eile de 

thoradh na forbraíochta 

• Tuilleadh tionscadal atá bunaithe ar an Ealaín Phoiblí agus ar an 
Stair. 

 
Ba mhaith liom aitheantas a thabhairt do thiomantas leanúnach 

gach duine a raibh baint acu le Tionscadal Ghráinseach 

Ghormáin a thabhairt chuig an gcéim seo agus ba mhaith liom 

béim a leagan ar an tábhacht a bhaineann le ceiliúradh a 

dhéanamh ar ár ngarspriocanna. 

 
I mo cháil mar Chathaoirleach ar an nGníomhaireacht, ba 

mhaith liom mo bhuíochas ó chroí a ghabháil le mo 

chomhbhaill ar an mBord, le Ger Casey, Príomhoifigeach 

Feidhmiúcháin agus ball d’fhoireann na Feidhmeannachta, 

ach oiread lenár gcomhghleacaithe i bhFeidhmeannacht na 

Seirbhíse Sláinte, le hOllscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha 

Cliath, le Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, agus an 

pobal áitiúil, nárbh fhéidir an tionscadal seo a chur chun 

cinn gan a dtiomantas agus a dtiomáint leanúnach. 

 
Ar deireadh, ba mhaith liom aitheantas a thabhairt don Aire 

Simon Harris TD agus don Roinn Breisoideachais agus 

Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta; an tAire 

Stephen Donnelly, TD agus an Roinn Sláinte; agus an tAire 

Norma Foley, TD agus an Roinn 

Oideachais as a dtacaíocht leanúnach d’fhorbairt Ghráinseach 

Ghormáin. Táim ag tnúth le dul chun cinn leanúnach le linn 2022.



Príomhoifigeach Feidhmiúcháin 
na Gníomhaireachta 
Fáilte 

 

Ger Casey, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin na Gníomhaireachta 

Bliain speisialta a bhí ann le haghaidh na Gníomhaireachta mar 

gheall gur bhaineamar amach roinnt garspriocanna 

ríthábhachtacha bainte amach againn i dTionscadal Ghráinseach 

Ghormáin, agus rinneamar dul chun cinn maith maidir le 

pleananna a chur chun cinn le haghaidh na chéad chéime eile den 

fhorbairt. Rinneamar oifigí a athlonnú freisin go Teach na Páirce 

agus chuireamar tús le téarma nua trí bliana Bhord agus Grúpa 

Comhairleach na Gníomhaireachta Forbartha. Tá sé iontach an 

rannpháirtíocht leanúnach a fheiceáil ónár bpáirtithe leasmhara 

maidir le gach gné den Tionscadal. 

Tá 10,000 mac léinn Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath 

lonnaithe i nGráinseach Ghormáin anois agus is iontach an rud é 

an suíomh a fheiceáil agus gníomhaíocht níos mó ann i dtaca le 

mic léinn. I mbliana tugadh i gcrích an foirgneamh is mó atá i 

nGráinseach Ghormáin, is é sin an Chearnóg Láir, agus taobh 

leis an gCearnóg Thoir, is éacht mór é le haghaidh an 

Tionscadail agus le haghaidh Thionscadal Éireann 2040. 

 
Ó osclaíodh an Teach Íochtair ar díol suntais é ó thaobh na staire, 

an Chearnóg Thoir agus an Cheardlann Priontaíochta, tá saol na 

hollscoile le fáil ar fud Ghráinseach Ghormáin Íochtarach, agus tá 

an taobh thoir den suíomh in úsáid den chéad uair. Cuireadh leis 

an gcomhtháthú níos leithne seo isteach sa chomharsanacht 

máguaird de thoradh scéim tréscaoilteachta scagtha Chomhairle 

Chathrach Bhaile Átha Cliath ar 

Ghráinseach Ghormáin Íochtarach, agus nuair a osclaíodh Plás na 

Cloiche Leithne, ar geata suntasach de chuid Ghráinseach 

Ghormáin é agus ar nasc é chomh maith idir an suíomh agus an 

chathair. 

 
Bhí ríméad orainn tús a chur le tógáil na scoile náisiúnta nua le 

haghaidh Ag Foghlaim Le Chéile Bhaile Átha Cliath 7. Tá dul chun 

cinn maith á dhéanamh ag an gconraitheoir agus táimid ag súil 

leis an dlaíóg mhullaigh a chur ar an mbloc teagaisc go luath san 

Athbhliain. Oibreacha riachtanacha ar acomhal Bhóthar Ráth an 

Dúin agus ar Ghráinseach Ghormáin Uachtarach ‘Cearnóg 

Ghráinseach Ghormáin’ — déanfar iad a chur chun cinn in 2022 

agus críochnófar iad roimh chríochnú na scoile go luath in 2023 

 
Is é an chéad tionscadal eile ar thalamh an tsuímh ná an Mol 
Acadúil agus an Leabharlann, ar foirgneamh é lena ndéanfar an 
Teach Thuaidh atá ann cheana a chomhtháthú isteach san áis nua, 
is Struchtúr faoi Chosaint é an Teach Thuaidh ach tá sé le bheith 
ina lárphointe fócasach le haghaidh na hollscoile. 

 
Is dea-scéala eile í an gharsprioc seo maidir le haghaidh a 

thabhairt ar an mbliain 2022 agus an fhoireann deartha i 

bhfeidhm i gcomhair Institiúid Taighde FOCAS Ollscoil 

Teicneolaíochta Ollscoil Bhaile Átha Cliath de thoradh freagra 

iontach a fháil ar an gcomórtas deartha. Tá spriocanna 

uaillmhianacha leagtha síos i leith an tionscadail seo, laghdú 

suntasach a dhéanamh ar úsáid carbóin agus úsáid chiorclach 

ábhar a chur chun cinn ar feadh shaolré iomlán an fhoirgnimh. 

Bhí an inbhuanaitheacht ríthábhachtach i gcónaí le haghaidh 

Thionscadal Ghráinseach Ghormáin agus leanann an 

Ghníomhaireacht den cheantar a fhorbairt i gcás gach tionscadal 

tógála agus bonneagair. Táimid tiomanta i gcónaí do thaobh na 

hinbhuanaitheachta sóisialta den fhorbairt trí GLLF, Ealaín 

Phoiblí Ghráinseach Ghormáin agus Scéalta Ghráinseach 

Ghormáin. 

 
I measc na mbuaicphointí ó Ealaín Phoiblí Ghráinseach Ghormáin 

le haghaidh 2021, bhí an chomhdháil idirnáisiúnta ‘Public Art 

Now’ agus saothar ealaíne suíomh-shonrach Alexandra Carr, 

‘Solaris Nexum’ sa Chearnóg Láir. Chuaigh Scéalta Ghráinseach 

Ghormáin ó neart go neart, le himeachtaí léargasacha ar líne go 

leor á n-óstáil le linn 2021. Chomh maith leis sin, sheol siad an 

tsraith iontach ‘Grangegorman Lives’ i gcomhar leis an Dictionary 

of Irish Biographies. 

 
Ní gan dua a bhí an bhliain, agus bás James Rooney, fathach 

agus duine dár ndream féin, bhí sin go mór ar ár n-aigne. Tá an 

phaindéim fós linn agus bhí tionchar aici ar gach duine, agus ar 

an Tionscadal chomh maith agus tá súil againn go mbeidh 

deiseanna níos fearr ann ceiliúradh a dhéanamh ar ár 

ngarspriocanna lenár bpáirtithe leasmhara arís. 

 
Ar deireadh, ba mhaith liom aitheantas a thabhairt d’obair chrua 

an Bhoird, Foireann Ghníomhaireacht Forbartha Ghráinseach 

Ghormáin, ár gcomhghleacaithe sa Roinn Breisoideachais agus 

Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta agus ár 

gComhpháirtithe Tionscadail go léir as an Tionscadal a choinneáil 

ag dul, agus ár bpáirtithe leasmhara i bhFeidhmeannacht na 

Seirbhíse Sláinte, Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath, an 

pobal agus Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath as a 

rannpháirtíocht agus a dtacaíocht leanúnach. 
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Suíomh Ghráinseach Ghormáin ón aer 2021. Íomhá: Barrow Coakley Grianghrafadóireacht 
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I 

Pleanáil 
 
 
 
 
 

Ainmníodh suíomh Ghráinseach 

Ghormáin mar Chrios Forbartha Straitéisí 

(SDZ) sa bhliain 2010 nuair a ghlac 

Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath an 

Scéim Pleanála go foirmiúil in 2012. 

Tugann an doiciméad reachtúil seo cinnteacht don 
Ghníomhaireacht agus dá páirtithe leasmhara araon 
maidir leis an méid is féidir a fhorbairt agus nach féidir a 
fhorbairt 
ar an suíomh. Faoi choimirce Chomhairle Cathrach Bhaile 
Átha Cliath atá an Scéim Pleanála, is í a dhéanann 
maoirseacht ar a cur i bhfeidhm. Ó glacadh scéim pleanála 
SDZ go dtí mí na Nollag 2019, rinne Comhairle Cathrach 
Bhaile Átha Cliath 47 n-iarratas pleanála a dheonú. 

Athbhreithniú Airde SDZ 
 

Foilsíodh treoirlínte reachtúla le haghaidh Údaráis Phleanála 
maidir le ‘Forbairt Uirbeach agus Airde Foirgníochta’ i mí na 
Nollag 2018 faoi Alt 28 den Acht um Pleanáil agus Forbairt. 
Sna treoirlínte sin leagtar béim ar an ngá atá le dul i dtreo 
patrúin inbhuanaithe na forbartha uirbí agus imeacht ó 
leathnú uirbeach a bhfuil dlús níos ísle ag baint leis. 

 
Faoi Cheanglas Beartais Shonraigh Pleanála 3, Cuid B de na 
treoirlínte, ceanglaítear ar an nGníomhaireacht 
athbhreithniú airde a dhéanamh ar SDZ Ghráinseach 
Ghormáin. Tar éis threoirlíne reachtúil 2018, ceapadh 
Grúpa RPS, i gcomhar le DMOD/MRY, chun athbhreithniú 
airde a dhéanamh ar Scéim Pleanála Chrios Forbartha 
Straitéisí Ghráinseach Ghormáin (SDZ) 2012. 

 
Is ar an bhféidearthacht le haghaidh airde breise laistigh 
den SDZ amháin a dhíríonn an t-athbhreithniú anseo. I rith 
2021 bhí an Ghníomhaireacht i gceannas ar cheardlanna 
Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, Ollscoil 
Teicneolaíochta Baile Átha Cliath,  An Roinn 
Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta 
agus Eolaíochta agus Comhairle Cathrach Bhaile Átha 
Cliath. Tá tuairisc ar an Athbhreithniú Airde á tabhairt 
chun críche faoi láthair sula rachfar i mbun 
comhairliúcháin leis an bpobal. 

 
Tráth scríofa na tuarascála, táthar ag súil go rachaidh an 
tAthbhreithniú Airde chuig an gcomhairliúchán poiblí go 
déanach in 2022. 
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Múnla dearaidh luath an RCN. Íomhá: McCullough Mulvin 
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II 

Sláinte 
 
 

Forbairt Fheidhmeannacht na Seirbhíse 
Sláinte i nGráinseach Ghormáin 

 
Le cúpla bliain anuas, tá tuiscint nua tagtha chugainn ar ár 
n-oibrithe cúraim sláinte agus ár seirbhís sláinte. Tá 
ríthabhacht le háiseanna cúraim sláinte úrscothacha maidir 
le fís an Mháistirphlean i nGráinseach Ghormáin. Is iad na 
bunphrionsabail seo a leanas atá mar  bhonn don fhís seo: 
 
• Cóiríocht Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte a 

chomhtháthú leis an bpobal áitiúil máguaird 
• Príobháideachas agus dínit do chliaint agus 

d’úsáideoirí na bhfoirgneamh 
• Áisiúlacht agus éifeachtacht oibríochta 

d’fhostaithe Fheidhmeannacht an Seirbhíse 
Sláinte 

• Fearann poiblí inléite agus intuigthe a bhaint amach 
• Réimse spásanna amuigh faoin aer a chur ar fáil idir 

áiteanna atá slán agus áiteanna atá oscailte, iad 
oiriúnach do riachtanais na gcliant 

 
Go dtí seo chuir an Ghníomhaireacht i gcrích tógáil Ionad 
Cúraim an Fhionnuisce, arb Áis Meabhairshláinte í a 
rinneadh a shaintógáil le hOspidéal Bhreandáin a ionadú; 
agus an tIonad Cúraim Phríomhúil a sholáthraíonn réimse 
spásanna teiripeacha agus cliniciúla, cúram pobail, agus 
seirbhísí lia-chleachtóirí ginearálta, chomh maith le bheith 
ina óstach le haghaidh Ionad Náisiúnta um Dheisiúcháin 
Áiseanna Éisteachta. 

Comharsanacht an Chúraim Chónaithe 
 

Is í Comharsanacht an Chúraim Chónaithe (RCN) an tríú 
tionscadal de chuid Fheidhmeannacht na Seirbhíse 
Sláinte atá le forbairt mar chuid de Mháistirphlean 
Ghráinseach Ghormáin. Tá sé lonnaithe in aice leis an 
Ionad Cúraim Phríomhúil agus tá rochtain air ón 
gCuarbhóthar Thuaidh. Leis an bhforbairt seo 
cuirfear tithe a chur ar fáil do thart ar 100 cónaitheoir 
agus cuimsítear inti roinnt feidhmeanna cúraim sláinte 
comhlántacha lena n-áirítear teach altranais pobail, áis 
chónaithe meabhairshláinte, ionad cúraim lae, cógaslann, 
spásanna riaracháin, agus gairdíní príobháideacha agus 
leathphríobháideacha. 

 
Dearadh an tionscadal faoi stiúir McCullough Mulvin 
Architects and Todd Architects, agus is siombail é de 
shamhail nuálach do chúram atá duinelárnach agus a 
chuireann ar a gcumas do na cónaitheoirí maireachtáil 
go neamhspleách, agus nasc acu leis an bpobal i 
gcoitinne ag an am céanna. Cuid shuntasach eile den 
tionscadal is ea forbairt a dhéanamh ar cheann de na 
‘méara glasa’ atá beartaithe sa Mháistirphlean ag an 
gCuarbhóthar Thuaidh. 

 
Cuireadh síneadh suntasach le céim deartha an tionscadail 
mar gheall ar thionchar COVID-19, ach bhí an 
Ghníomhaireacht in ann borradh a chur faoin tionscadal 
an athuair le grúpa athchóirithe d’úsáideoirí deiridh agus 
foireann na Feidhmeannachta Seirbhíse Sláinte um Eastáit 
i dtreo dheireadh 2021. Faoi láthair tá an fhoireann ag 
déanamh dul chun cinn le Tuarascáil Chéim 2a roimh 
chead pleanála a thaisceadh le Comhairle Cathrach Bhaile 
Átha Cliath. Faoi láthair, tá coinne go gcríochnófar 
Comharsanacht an Chúraim Chónaithe ag deireadh 2025. 
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Mic léinn agus iad ag baint taitneamh as clós na Cearnóige Láir. Íomhá: Ste Murray 
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III 

Oideachas 
 
 
 

Tiocfaidh thart ar 22,000 mac léinn 

agus 2,000 ball foirne le chéile nuair a 

dhéanfar gníomhaíochtaí lár na 

cathrach Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile 

Átha Cliath a chomhtháthú isteach i 

gcampas uirbeach nua ar aon suíomh 

amháin. Ach a gcruthófar an campas 

lárnach seo beidh timpeallacht 

foghlama eisceachtúil ar fáil ina 

dtacófar le taighde, nuálaíocht agus cur 

chun cinn an eolais. Mar gheall go 

mbeidh Scoil Náisiúnta Ag Foghlaim le 

Chéile Bhaile Átha Cliath 7 in aice 

láimhe, cuirfear le cultúr seo na 

foghlama agus cuirfear deis ar fáil 

d’idirghníomhú trasghlúine idir an Scoil 

Náisiúnta, an Ollscoil, agus 

Comharsanacht an Chúraim Chónaithe. 
 

An Chearnóg Láir agus an Chearnóg Thoir 
 

Dearadh an Chearnóg Láir agus an Chearnóg Thoir le haghaidh 
10,000 mac léinn agus breise agus 2,000 ball foirne in Ollscoil 
Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath ar thart ar 52,000m² 
áiseanna nua saintógtha oideachais. Tar éis mhórphróiseas 
Comhpháirtíochta Príobháidí Poiblí agus cás cúirte ina dhiaidh 
sin, bronnadh an conradh ar an Eriugena Consortium agus 
thosaigh Sisk FCC ar an tógáil i 2018. Tá an dá fhoirgneamh 
críochnaithe anois agus ó lár na bliana 2021, tá úsáid iomlán á 
baint ag Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath astu, 
garsprioc mhór le haghaidh na hOllscoile nua agus Tionscadal 
Ghráinseach Ghormáin. 

 

Is iad AHR Architects a rinne an Chearnóg Thoir a 
dhearadh, agus ó Nollaig 2020 i leith is ann atá Scoil na 
nEalaíon Cruthaitheach, na Meán, Conservatoire Ceoil 
agus Drámaíochta agus na nEolaíochtaí Sóisialta in 
Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath, áit a bhfuil 

halla taibhithe 400 suíochán, halla ceadail 80 suíochán 
agus amharclann bosca dubh 80 suíochán. Agus mic léinn 
ag filleadh ar an bhfoghlaim i bpearsa tar éis na 
paindéime, tá coinne go mbeidh an Chearnóg Thoir i lár 
an aonaigh i dtaca le gníomhaíocht chultúrtha le 
haghaidh na hOllscoil, an phobail áitiúil agus an phobail i 
gcoitinne. 

 
Feilden Clegg Bradley Studios a rinne an Chearnóg Láir a 
dhearadh, agus rinneadh é sin a chur i gcrích i mí an Mhárta 
2021. D’fhág Ollscoil Teicneolaíochta Baile Átha Cliath na 
seanionaid a bhí aici ar Shráid Chaoimhín agus Sráid Chathail 
Brugha agus chuathas go dtí an foirgneamh nua sna míonna 
ina dhiaidh sin agus is i Meán Fómhair 2021, i dtús na bliana 
acadúla nua a chuir na mic léinn an bheocht ar fad isteach 
san fhoirgneamh. 

 
Is iad na Ranna de chuid Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha 
Cliath atá lonnaithe sa Chearnóg Láir ná Eolaíochtaí na 
Bitheolaíochta agus na Sláinte, Eolaíochtaí Ceimiceacha agus 
Cógaisíochta, Ríomheolaíocht, Eolaíocht Bia agus Sláinte 
Chomhshaoil, Eolaíochtaí Matamaitice, Fisic agus Eolaíochtaí 
Cliniciúla agus Optaiméadracha, Ealaíona Cócaireachta agus 
Teicneolaíocht Bia, Bainistíocht Fáilteachais agus 
Turasóireacht, agus Innealtóireacht Leictreach agus 
Leictreonach. Rinneadh an tIonad Náisiúnta 
Optaiméadrachta a athlonnú chuig an gCearnóg Láir freisin. 
Is ionad úrscothach é seo d’ardoiliúint na mac léinn san 
optaiméadracht agus is é an t-aon áis dá leithéid in Éirinn é. 

 
I mí Lúnasa 2021, shuiteáil an t-ealaíontóir Alexandra Carr 
a saothar ealaíne suíomh-shonrach ‘Solaris Nexum’ i 
bhforhalla an fhoirgnimh nua. 
Dealbh héiliciúil atá ann, é ceithre stór ar ard, agus 
frithchaitheann sé solas na gréine a bhíonn ag aistriú go 
leanúnach trí dhromchla dháthaobhach na scáthán 
crochta. Roghnaíodh an t-ealaíontóir tar éis 
comórtas oscailte idirnáisiúnta agus deis a bheith ag obair 
leis an bhfoireann deartha chun an saothar ealaíne a 
chruthú. 

 
Le tabhairt i gcrích na Cearnóige Láir agus na Cearnóg 
Thoir, cuirtear clabhsúr le Clár II d’fhorbairt Ollscoil 
Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath i nGráinseach 
Ghormáin. 
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Radharc Tráthnóna ar an Teach Íochtair a athchóiríodh le déanaí. Íomhá: Aisling McCoy 
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III 

Oideachas 
 
 

An Teach Íochtair 
 

Thar dhá bhliain a rinne an foirgneamh is sine i 
nGráinseach Ghormáin a oiriúnú agus a aisghabháil, is é an 
Teacht Íochtarach arb é Francis Johnston a rinne é a 
dhearadh, agus tugadh i gcrích é i mí Feabhra 2021. Ba iad 
FKP Architects a bhí i gceannas ar an dearadh agus ba iad a 
rinneadh an tógáil Tógáil Purcell. Is é an foirgneamh 
stairiúil an t-aon chuid atá fágtha d’ospidéal síciatrach a 
bhíodh i bhfad níos mó, agus tá Ollscoil Teicneolaíochta 
Bhaile Átha Cliath anois ann, ag cur spás ar fáil do 
Chomhaltas na Mac Léinn, do spórt na mac léinn agus do 
chumainn na mac léinn in Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile 
Átha Cliath. Áirítear ann halla bia, stiúideonna aclaíochta, 
seomraí cleachtadh ceoil, spás oibre aontas na mac léinn, 
stiúideo damhsa agus seirbhísí tacaíochta ginearálta. 

 
Bhí an Teach Íochtair á ligean i bhfaillí roimh an tionscadal 
seo, bhí sé gan chosaint ar an síon de dheasca go raibh an 
díon tite isteach, na hurláir imithe chun raice agus fásra 
fairsing ar fud na háite. Rinne an Ghníomhaireacht 
maoirseacht ar an gcéad thionscadal cobhsúcháin le 
haghaidh an fhoirgnimh in 2015, rud a chuir cosc ar an 
bhfoirgneamh dul in olcas sula ndéanfaí an tionscadal 
aisghabhála iomlán a chur chun cinn. 

 
San fhoirgneamh oiriúnaithe, coinníodh roinnt de 
bhunghnéithe Johnston. Áirítear orthu sin na ballaí 
ollmhóra cloiche agus bríce; na simléir arda agus na potaí; 
staighrí eibhir; cruinneachán bríce coimpléascach agus 
armas Dhiúc Richmond greanta sa chloch, é suite os cionn 
dhoras an bhealaigh theas. Coinníodh agus caomhnaíodh 
fuinneoga iarainn teilgthe, chomh maith leis na doirse agus 
na fuinneoga adhmaid bunaidh istigh. Tá roinnt gnéithe ar 
fada ó scriosadh iad, cúpla veranda mar shampla ar an 
façade ó dheas, agus rinneadh iad sin a chur arís ann curtha 
agus léirmhíniú nua-aimseartha orthu. Na gnéithe nua eile 
a cuireadh isteach, dearadh iad go cúramach chun gan baint 
ón mbunstruchtúr agus chun a chinntiú ag an am céanna go 
raibh an foirgneamh feistithe go hiomlán chun go mbainfí 
úsáid úr as mar chuid d’Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha 
Cliath. 

 
Is é an Teach Íochtair an chéad fhoirgneamh de chuid 
Ghráinseach Ghormáin atá nasctha le líonra téimh ceantair 
an tsuímh. 

In ómós don rath a bhí ar aisghabháil an fhoirgnimh, 
chuaigh Gráinseach Ghormáin i mbun 
coimeádaíochta ar shraith grianghraf agus líníochtaí 
stairiúla lena dtaispeáint ar fud an Tí Íochtair. Tá sé 
mar aidhm ag an mbailiúchán comhthéacs a chur ar 
fáil d’oidhreacht shuntasach an fhoirgnimh seo atá 
breis agus 200 bliain d’aois. 

 

An Mol Acadúil agus an Leabharlann 
 

Beidh an Mol Acadúil agus an Leabharlann mar chroílár 
acadúil an champais agus is foirgneamh suntasach i 
nGráinseach Ghormáin a bheidh ann ach a mbeidh sé 
críochnaithe. Is éard atá sa dearadh, faoi stiúir na n-ailtirí 
buacacha O’Donnell + Toumey, cnuasach foirgneamh atá 
eagraithe timpeall ar chúirt sheachtrach ina gcuimsítear an 
Teach Thuaidh atá cosanta. Forbrófar é in dhá chéim, le 
céim I comhdhéanta de 12,500 m². 

 
D’eisigh an Ghníomhaireacht tairiscint tógála chuig cúig 
thairgeoir a cuireadh ar an ngearrliosta ag deireadh 2020. 
Rinneadh meastóireacht ar na cúig iarratas tairisceana seo i 
gcaitheamh na bliana 2021. Bhí coinne ar dtús go bhféadfaí 
an conradh a bhronnadh agus tús a chur leis an tógáil ar 
an suíomh i bhFómhar 2021, ach cuireadh moill air sin chun 
tionchar an bhoilscithe tógála domhanda a chur san áireamh. 
Tráth scríofa na tuarascála seo, tá an Mol Acadúil á thógáil 
fós. 

 
Is sa Mhol Acadúil agus an Leabharlann a bheidh 
bailiúcháin leabharlainne Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile 
Átha Cliath le haghaidh na mac léinn atá lonnaithe i 
nGráinseach Ghormáin, chomh maith le réimse tacaíochtaí 
do mhic léinn agus do bhaill foirne, lena n-áirítear an 
tIonad Forbartha Gairmeacha, Rannpháirtíocht Shibhialta, 
Ionad Foghlama Matamaitice, an tSeirbhís Tacaíochta do 
Dhaoine faoi Mhíchumas agus Forbairt Daoine. Idir an dá 
linn, rinne Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath 
athfhorbairt ar Theach na Páirce mar leabharlann 
shealadach chun freastal ar an gcampas go dtí go 
gcríochnófar céim I den Mhol Acadúil in 2024. 
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Radharc ar an scoil nua atá á tógáil. Íomhá: Gníomhaireacht 
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III 

Oideachas 
 

Institiúid Taighde FOCAS 
 

Tar éis comórtas oscailte idirnáisiúnta um dhearadh 
ailtireachta a seoladh go déanach in 2020, cheap an 
Ghníomhaireacht Carr Cotter Naessens chun an Fhoireann 
Deartha a stiúradh thar ceann na hInstitiúide Taighde nua 
FOCAS i mí Dheireadh Fómhair 2021. 

 
Leis an bhfoirgneamh nua seo déanfar an FOCAS atá ann 
faoi láthair a athlonnú go háis thart ar 4.500 m² i 
nGráinseach Ghormáin. Beidh sé in aice leis na mic léinn 
agus na taighdeoirí ó na heolaíochtaí, ón tsláinte agus ó na 
disciplíní innealtóireachta — agus leis sin an Mol Taighde 
agus Nuálaíochta atá ag teacht chun cinn ar an láthair, 
déanfar é a chomhdhlúthú tuilleadh. Tráth scríofa na 
tuarascála, tá tús curtha ag an bhFoireann Deartha le 
réamhdhearadh na hInstitiúide Taighde nua FOCAS. 

 
Leis an achoimre ar an gcomórtas dearaidh, 
ionchorpraíodh spriocanna saolré i dtaca le feidhmíocht 
carbóin, ciorclaíocht agus dearadh ísealfhuinnimh. 
Príomhchuspóir straitéiseach de chuid na Gníomhaireachta 
is ea freagracht chomhshaoil a chur chun cinn tríd an 
soláthar forásach agus rinneadh an comórtas FOCAS a 
struchtúrú chun an rannpháirtíocht is leithne is féidir a 
spreagadh. Is cur chuige é sin ar chuir rannpháirtithe fáilte 
roimhe agus tá sé á lua mar shampla den bhealach le dul i 
ngleic le tionscadail a dhéantar a sholáthar go poiblí. Beidh 
sé ina bhonn eolais go fóill faoi chuspóirí na 
Gníomhaireachta maidir le gníomhú ar son na haeráide 
agus na cuspóirí sin a chomhtháthú tuilleadh i ndearadh 
agus i seachadadh tionscadal a bheidh ann amach anseo. 

 
An Chearnóg Thiar 

 
Tá an Chearnóg Thiar á maoiniú trí dhíol na réadmhaoine 
atá ag Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath ar Shráid 
Aungier. In 2020, cuireadh an díol sin ar feitheamh agus tá 
coinne go gcuirfear tús leis arís in 2022. Is í an Chearnóg 
Thiar an tríú ceann d’fhoirgnimh cheathairuilleog Ollscoil 
Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath atá le forbairt ar an 
láthair. Thart ar 4000 mac léinn a bheidh ann, ó Choláiste 
Gnó Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath (Sráid 
Aungier), agus ó Scoil na dTeangacha agus an Dlí. Beidh sé 
ina óstach freisin ar Halla Bronnta na hOllscoile ar féidir le 
thart ar 800 duine dul isteach ann. Is iad Heneghan Peng 
Architects atá i gceannas ar an bhFoireann Deartha don 
tionscadal seo. 

 

 

 

Ag Foghlaim le Chéile Bhaile Átha Cliath 7 
 

I mí Eanáir 2021, cuireadh tús ar an láthair leis an 
tionscadal nua tábhachtach seo le haghaidh na Roinne 
Oideachais agus Scileanna. Is ar Ganson Building and Civil 
Engineering a bronnadh an conradh tógála ag deireadh 
2020 tar éis próiseas soláthair phoiblí. Is iad Grafton 
Architects éachtacha a stiúrann an fhoireann deartha don 
tionscadal. 

 
Tá dhá fhoirgneamh ar leith sa scoil ina bhfuil 24 sheomra 
ranga. Sa chéad fhoirgneamh tá seomraí mór 
ilchuspóireacha agus sa dara ceann, tá an Bloc Teagaisc 
mar a bhfuil na háiseanna teagaisc agus na haonaid 
riachtanas speisialta. Tá roinnt spásanna súgartha 
leabaithe sa dearadh freisin, lena n-áirítear cúirt liathróide 
ar an díon agus halla dochtúirí ginearálta laistigh 

 
Beidh bealach rochtana nua mar chuid den tslí isteach chun 
na scoile ó Ghráinseach Ghormáin Uachtarach. Tá gá le 
hoibreacha chuig acomhal Bhóthar Ráth an Dúin agus 
Ghráinseach Ghormáin Uachtarach chun é seo a éascú agus 
beidh siad i bhfeidhm sula n-osclófar an scoil. Tá pleananna á 
gcur chun cinn ag an nGníomhaireacht don leagan amach 
feabhsaithe seo agus don réimse poiblí nua seo agus tráth 
scríofa na tuarascála seo, tá an dearadh mionsonraithe faoi 
bhráid Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath. 

 
Bhí rannpháirtíocht leanúnach ar siúl idir an Ghníomhaireacht, 
an conraitheoir agus cónaitheoirí áitiúla le linn 2021 agus 
leanfar leis sin ar feadh an chuid eile den fhoirgneamh. 

 
Nuair a bheidh an scoil críochnaithe, beidh sí ina hionad 
buan do Ag Foghlaim Le Chéile Bhaile Átha Cliath 7, agus 
tiocfaidh sí in ionad a n-áiseanna sealadacha ar an láthair 
amach ó Phlás Mhic Liam. Tá coinne go mairfidh an tógáil 
ar feadh 24 mhí agus tráth scríofa na tuarascála seo, tá an 
scoil ar sceideal faoi láthair maidir lena tabhairt i gcrích 
go luath i mí Feabhra 2023. 



18  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Oibrithe tógála ar an scoil nua le haghaidh Ag Foghlaim Le Chéile Bhaile Átha Cliath 7 Íomhá: Conor Mulhern 
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IV 

Pobail 
 
 
 

Fóram Saothair agus Foghlama 

Ghráinseach Ghormáin (GLLF) 

Cairt Fostaíochta Ghráinseach Ghormáin 
Le linn 2021, bhí na leibhéil fostaíochta áitiúla ar an 
láthair idir 3 % i mí Feabhra agus 21 % i mí Mheán 
Fómhair. Ba é Ganson Building and Civil Engineering an 
t-aon chonraitheoir ar an láthair a raibh deiseanna 
fostaíochta le fáil uaidh go háitiúil le linn an ama seo 
inar bhain tionscadail an Tí Íochtair, na Cearnóige Láir 
agus an Cearnóige Thoir amach Críochnú Substaintiúil. 
Níor tháinig aon deis fostaíochta as an gCeardlann 
Priontaíochta le linn na tógála i gcaitheamh na bliana 
2021 de dheasca na leibhéal ard réamhdhéanta a 
bhaineann leis an tionscadal. 

 
Leibhéil fostaíochta áitiúla nár bhainteach le tógáil, d’fhan 
siad ar 20 % go seasta i rith na bliana mar gheall gur chuir 
Sodexo, comhlacht bainistíochta áiseanna na Cearnóige 
Láir agus na Cearnóige Thoir, tús le hoibríochtaí tar éis na 
foirgnimh a aistriú. 

 
Oideachas agus Oiliúint 
 
Le linn 2021, lean an GLLF de bheith 
réamhghníomhach agus ghlac siad páirt sa dioscúrsa 
agus sa chomhairliúchán poiblí maidir le 
litearthacht do dhaoine fásta. Chuir siad iarratas faoi 
bhráid an phróisis comhairliúcháin le haghaidh na 
straitéise náisiúnta litearthachta, uimhearthachta agus 
litearthachta digití do dhaoine fásta, iarratas dár fhoilsigh 
an Roinn Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, 
Nuálaíochta agus Eolaíochta i mí Mheán Fómhair dar 
teideal ‘Litearthacht do Dhaoine Fásta’. Ina theannta sin, i 
mí an Mheithimh 2021, chuir an GLLF le hiarratas Ollscoil 
Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath ar Phlean Rochtana 
Náisiúnta nua a fhorbairt a mbeadh sé mar aidhm leis 
rannpháirtíocht agus cothromas rochtana ar 
ardoideachas a leathnú. 

 
Lean an GLLF freisin de thacaíocht a thabhairt do chlár 
Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath um Rochtain 
ar Phrintíseachtaí agus dá ionchur i gConair 3 Ollscoil 
Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath, clár a thacaíonn le 
straitéisí comhpháirtíochta réigiúnacha agus pobail a 
fhorbairt chun rochtain ar ardoideachas a mhéadú do 
ghrúpaí faoi ghannionadaíocht. 
 
Gnó agus Fiontraíocht 
 

Coinníonn an Ghníomhaireacht clár gnólachtaí i mBaile 
Átha Cliath 7 agus i mBaile Átha Cliath 1 mar chuid de 
thiomantas do thacaíocht a thabhairt do ghnólachtaí 
áitiúla. Déantar an chlárlann seo a nuashonrú go rialta agus 
úsáidtear í chun cabhrú le soláthraithe áitiúla oiriúnacha a 
aimsiú chun soláthairtí agus seirbhísí a chur fáil don 
Ghníomhaireacht Forbartha Ghráinseach Ghormáin. Tá sí ar 
fáil freisin d’Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath agus 
do chonraitheoirí atá ag obair ar an láthair. Lean GLLF den 
chlárlann a chur chun cinn go gníomhach i measc 
gnólachtaí áitiúla le linn 2021. 

 
I mí na Samhna 2020 bhí imeacht ar líne ag an GLF, ‘Gnó 
agus Fiontraíochta’ maidir le fiontraíocht shóisialta, agus 
lean GLLF de bheith ag cur chun cinn agus ag tacú leis an 
bhfiontraíocht shóisialta ina dhiaidh sin. Le linn 2021, bhí 
siad i láthair roinnt imeachtaí náisiúnta agus Eorpacha, lena 
n-áirítear: 
 
• Seimineár gréasáin de chuid Social Economy 

Europe, ‘Investing in social enterprise as 
tomorrow’s economy’; 

• Fiontair Shóisialta SEE agus Soláthar Poiblí; 
• LEO Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath — 

Imeacht Rannpháirtíochta um Fhiontraíocht 
Shóisialta a Thógáil; Gradaim Fiontraíochta 
Sóisialta LEO Chomhairle Cathrach Bhaile Átha 
Cliath; 

• Seoladh dlíthiúil le haghaidh fiontair shóisialta in Éirinn; 
• Idirghrúpa Pharlaimint na hEorpa um Gheilleagar 

Sóisialta — Geilleagar Sóisialta mar Éiceachóras 
Tionsclaíoch — catalaíoch chun comhdháil níos fearr 
a thógáil ar ais; 

• An Tríú Comhdháil Náisiúnta um Fhiontraíocht Shóisialta in 
Éirinn. 
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Páistí áitiúla ag baint úsáide as Gráinseach Ghormáin Íochtarach mar bhealach rothaíochta. Íomhá: Conor Mulhern 
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IV 

Pobail 
 

Fóram Saothair agus Foghlama 

Ghráinseach Ghormáin (GLLF) 

An Óige i gCeantar Ghráinseach Ghormáin (ABC) 
 

Tionscnamh frithbhochtaineachta idirghabhála agus coisc 
is ea an clár ABC, agus díríonn sé ar an aoisghrúpa ón 
réamhbhreith go dtí sé bliana d’aois. Le linn 2021, lean 
GLLF de ról lárnach a bheith aige i gclár Ghráinseach 
Ghormáin mar bhaill den Ghrúpa Stiúrtha agus ar roinnt 
fochoistí de chuid an chláir. Bhí gníomhaíochtaí na bliana 
dírithe ar rialachas, cumarsáid agus soláthar go príomha. 

 

I mí Eanáir fuair ABC Ghráinseach Ghormáin deontas 

bliantúil €830,000 ó TUSLA (An Ghníomhaireacht um 

Leanaí agus an Teaghlach), arb iad a dhéanann 

maoirseacht ar an gclár náisiúnta ABC. Leanadh de chláir 

agus de thionscnaimh a chur i bhfeidhm ar fud cheantar 

Ghráinseach Ghormáin agus rinneadh iad a choigeartú i 

gcomhréir le srianta COVID-19 chun freastal ar riachtanais 

reatha agus ar riachtanais atá ag teacht chun cinn sna 

pobail áitiúla sin. 

 
An Fóram um Shochar don Phobal 

 
Déanann an Comhordaitheoir Fostaíochta agus Oiliúna 
ionadaíocht ar an nGníomhaireacht ar an bhfóram seo 
ina bhfuil ionadaithe ó thionscadail phoiblí ghníomhacha 
a chomhtháthaíonn idir shochar don phobal agus 
chuimsiú sóisialta isteach ina bhforbairtí. In 2021, 
d’oibrigh an Fóram chun tógáil ar thorthaí thuarascáil 
taighde 2020 dar teideal ‘Social Clauses in Public 
Procurement: An Irish Experience’ a raibh sé d’aidhm aici 
soláthar poiblí atá freagrach ar bhonn sóisialta a chur ar 
leibhéal na mbeartas náisiúnta Bhuail an Fóram leis an 
nGrúpa Comhairleach um Sholáthar Straitéiseach, fóram 
comhairleach ina n-áirítear an Oifig um Sholáthar Rialtais 
(OGP), ranna rialtais agus cleachtóirí poiblí rialtais, chun 
saineolas agus taithí a roinnt maidir le clásail shóisialta a 
chur i bhfeidhm i dtionscadail phoiblí reatha. 

An Coiste Idirchaidrimh Pobail 

 
Bunaíodh an CLC den chéad uair in 2011 chun cabhair a 
thabhairt maidir le ráithe uirbeach nua a leabú i bpobail 
reatha cheantar Ghráinseach Ghormáin, agus chun a 
chinntiú go bhfuil guth ag an bpobal áitiúil 
maille le fóram chun saincheisteanna a eascraíonn as an 
bhforbairt a phlé. Tagann an grúpa le chéile gach mí agus is 
iad seo a leanas na páirtithe leasmhara atá ann: 

 
Eagraíochtaí eile a ghlacann páirt sna cruinnithe de réir 
mar is gá trí chuireadh a fháil ar bhonn mí ar mhí. Sa phlé 
grúpa le linn 2021 cumhdaíodh líon leathan ábhar ar féidir 
iad a chatagóiriú den chuid is mó faoi na ceannteidil seo a 
leanas: tógáil, bainistíocht eastát, réimse poiblí in aice 
láimhe agus rochtain ar áiseanna. 

 
Foilsíonn an Ghníomhaireacht miontuairiscí na gcruinnithe 
sin ar shuíomh gréasáin Ghníomhaireacht Forbartha 
Ghráinseach Ghormáin 
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Cuireann an Gairdín Cultúrtha cosán glas ar fáil tríd an gcampas. Íomhá: Conor Mulhern 
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IV 

Pobail 
 
 
 

An Grúpa Comhairleach 

 
Is grúpa reachtúil é an Grúpa Comhairleach agus 
bunaíodh é faoi Acht Ghníomhaireacht Forbartha 
Ghráinseach Ghormáin 2005 mar fhóram cumarsáide le 
haghaidh 
Thionscadal Ghráinseach Ghormáin. Is ó gach grúpa 
páirtithe leasmhara (ainmnítear iad san Acht) agus ar 
feadh téarma trí bliana a dhéantar a bhaill a ainmniú. 
Toghtar ionadaithe pobail de réir an phróisis toghcháin atá 
leagtha amach i Sceideal 22 den Acht. Tagann an grúpa le 
chéile gach ráithe agus tugtar dó an t-eolas is déanaí faoin 
bhforbairt. 

 
I mí Dheireadh Fómhair 2021, cuireadh tús le téarma nua 
an Ghrúpa Chomhairligh tar éis iarratas a dhéanamh ar 
ainmniúcháin ó pháirtithe leasmhara agus ar phróiseas 
toghcháin pobail a bhí ar siúl i mí Lúnasa. Is féidir liosta 
iomlán na mball reatha a fheiceáil ar láithreán gréasáin 
Ghníomhaireacht Forbartha Ghráinseach Ghormáin anseo: 
https://ggda.ie/agency/consultative-group 

 
Ba iad na príomhábhair a pléadh le linn 2021 an fíoras gur 
aistrigh 10,000 mac léinn Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile 
Átha Cliath go Gráinseach Ghormáin agus Comharsanacht 
an Chúraim Chónaithe Fheidhmeannacht na Seirbhíse 
Sláinte i gcomhthéacs SDZ. 

Toghcháin Phobail 
 

An 16 Lúnasa, reáchtáil an Ghníomhaireacht dhá thoghchán le 
haghaidh ionadaithe pobail nua — duine amháin i gcás Bhord 
Ghníomhaireacht Forbartha Ghráinseach Ghormáin, agus 
beirt i gcás an Ghrúpa Chomhairligh. An próiseas clárúcháin 
agus an glao ar ainmnithe a leagtar amach in Acht 
Ghníomhaireacht Forbartha Ghráinseach Ghormáin, cuireadh 
tús leo i mí an Mheithimh 
roimh dheireadh lá an toghcháin. Ba é Luke McManus an t-
ionadaí pobail nua a toghadh ar an mBord. 
Tar éis comhionannas vótaí le haghaidh an dara post ar an 
nGrúpa Comhairleach, d’aontaigh an bheirt iarrthóirí an 
téarma a roinnt, iad le 
1.5 bliain an duine den téarma 3 bliana a dhéanamh. Ba iad 
Eugene Kelly, Mark O’Neill agus Fiona Kelly na hionadaithe a 
toghadh ar an nGrúpa Comhairleach. Chuaigh Mark O’Neill i 
mbun an chéad chuid den téarma scoilte
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Imeachtaí Poiblí 
 

D’ainneoin an laghdaithe ar shrianta COVID-19, is ar líne 
fós a reáchtáladh formhór na n-imeachtaí ar fud na tíre. 
Leagtar amach thíos sraith de na himeachtaí rathúla ar 
líne a d’óstáil an Ghníomhaireacht agus ar thacaigh an 
Ghníomhaireacht leo i rith na bliana. 

 

Seimineár ‘Change Minds’ 
 

Ar 15 Eanáir, chuir Scéalta Ghráinseach Ghormáin 
seimineár gréasáin i láthair maidir leis an tionscnamh 
claochlaitheach ‘Change Minds’, ar tionscadal do dhaoine ó 
Norfolk agus Norwich sa Ríocht Aontaithe a bhfuil riochtaí 
meabhairshláinte orthu agus atá ar ioncam íseal, do 
chúramóirí, d’oibrithe deonacha nó do bhaill foirne. 
Tugann an tionscadal spreagadh do dhaoine áitiúla agus 
do chuairteoirí ar líne trí thaighde a dhéanamh ar scéalta 
cartlainne ó chásleabhair an Norfolk County Asylum. Is í 
Ruth Hegarty a d’óstáil an seimineár gréasáin, arb í 
Eagarthóir Bainistíochta Acadamh Ríoga na hÉireann agus 
ball de Ghrúpa Oibre Scéalta Ghráinseach Ghormáin, í i 
gcomhrá le Laura Drysdale, Restoration Trust and Project 
Manager Change Minds , Gary Tuson, Cartlannaí Contae 
Norfolk agus comhpháirtí Change Minds, agus Richard 
Johnson, Comhordaitheoir Taighde agus ball de Change 
Minds. Rinneadh iniúchadh sa phlé ar thionchar, ar 
oidhreacht agus ar acmhainneacht chlaochlaitheach an 
tionscadail do dhaoine a bhfuil riochtaí meabhairshláinte 
orthu. Tá súil ag Scéalta Ghráinseach Ghormáin tionscadal 
comhchosúil a chur ar fáil i mBaile Átha Cliath trí úsáid a 
bhaint as taifid chartlannaithe The Richmond District 
Asylum. 

 

Seachtain na nInnealtóirí 
 

Mar chuid de Sheachtain na nInnealtóirí 2021, bhuail 
Comhordaitheoir Tionscadail Padraic Ballantyne le 
Naíonáin Shinsearacha Rang 5 Scoil Náisiúnta Ag 
Foghlaim le Chéile Bhaile Átha Cliath 7 chun labhairt 
faoina scoil nua atá á tógáil faoi láthair agus chun 
blaiseadh den saol mar Innealtóir a thabhairt dóibh. 

Lá Idirnáisiúnta Dealbhóireachta 
 

Rinne an Ghníomhaireacht ceiliúradh ar an Lá 
Dealbhóireachta Idirnáisiúnta an 24 Aibreán trí chuireadh a 
thabhairt do dhaoine iniúchadh a dhéanamh ar dhá shuiteán 
ealaíne amuigh faoin aer i nGráinseach Ghormáin, ‘The Axe 
(and the waving girl)’ le Alice Maher agus ‘Crocosmia ×’ le 
Clodagh Emoe. 

 

Seoladh ‘Grangegorman Lives’ 
 

An 5 Bealtaine 2021, sheol Scéalta Ghráinseach 
Ghormáin sraith nua — ‘Grangegorman Lives’ — sraith 
faoi bheathaisnéisí breis agus 60 fear agus bean a raibh 
tionchar ag a saol ar Ghráinseach Ghormáin orthu nó ar 
imir Gráinseach Ghormáin tionchar orthu. Thosaigh an 
tsraith le 
beathaisnéisí bheirt charachtar aitheanta, an t-ailtire 
Francis Johnston, agus ‘Billy in the Bowl’ an mhíchliú. Is as 
Dictionary of Irish Biography a fhaightear na beathaisnéisí 
go léir agus is féidir teacht orthu go saoráideach trí shuíomh 
gréasáin Ghráinseach Ghormáin. 

 

IVI Digital Construction Webinar 
 

An 24 Meitheamh, rinne Bainisteoir Faisnéise na 
Gníomhaireachta Robert Moore cur i láthair ag IVI Digital 
Construction Webinar 2021, agus thug léargais phraiticiúla ar 
ISO 19650. 

 

Public Art Now Conference 
 

Reáchtáladh an chomhdháil idirnáisiúnta ar líne ‘Public Art 
Now Conference’ thar thrí lá go déanach i mí an Mheithimh, 
comhdháil ina ndearnadh iniúchadh ar thrí phríomhthéama 
a bhaineann le cleachtas ealaíne poiblí, beartas agus a chuid 
pobal. Ba í Scoil na hEalaíon Cruthaitheach Ollscoil 
Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath a d’óstáil an chomhdháil 
agus is é Gráinne Coughlan a chomhordaigh í. Bhí sé 
chomhrá struchtúrtha ó shé phainéal éagsúla ar na téamaí 
agus bhí léacht ann ó Kerry Doyle faoi ‘Connections and 
Complexity at the US-Mexico Border: Rafael Lozano 
Hemmer’s Border Tuner’. Tá gach seimineár ar fáil go poiblí 
ar líne. 
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IV 

Pobail 
 
 

Féile Bhóthar na gCloch 
 

Bhí an Ghníomhaireacht ar cheann de na urraitheoirí is mó 
ar an leagan fíorúil d’Fhéile Bhóthar na gCloch a bhí i 
mbliana ann, trí lá ón 18 go dtí an 20 Meitheamh. Ba í an 
cúigiú bliain ag an bhféile in 2021 agus i measc na 
mbuaicphointí bhí an ‘The Batter Bake-Off’, agus cóirithe 
fuinneoige na féile. 
 
Mar chuid d’fhéile na bliana seo, reáchtáil Scéalta 
Ghráinseach Ghormáin taispeáint speisialta ar líne den 
chlár faisnéise 2017 ‘Meetings with Ivor’ agus ina dhiaidh 
sin tháinig agallamh leis an Dr Browne a rinneadh a 
thaifeadadh go speisialta. 

 
Gailearaí Ghráinseach Ghormáin 

 
Bhí ‘jeamáil ealaíne’ sráide ar siúl ón 24 go dtí an 25 
Lúnasa ar an bhalla clár shuíomh scoile nua Ag Foghlaim le 
Chéile Bhaile Átha Cliath 7. Faoi choimeád Boom Box 
Dublin, chruthaigh breis agus 20 ealaíontóir sráide sraith 
múrphictiúr bríomhar daite dar téama ‘dea-aimsir’, rud a 
rinne athrú ó bhonn ar na ballaí clár ar feadh Ghráinseach 
Ghormáin Uachtarach. Balla an ghailearaí —nó ’the 
Grangegorman Gallery’ mar a tugadh air — is cuid é de 
Straitéis na mBallaí Clár de chuid na Gníomhaireachta, áit a 
dtugtar cuireadh d’ealaíontóirí nó do ghrúpaí pobail tograí 
saothar ealaíne a chur isteach ar bhallaí clár shuíomh 
Ghráinseach Ghormáin. Is iad an Ghníomhaireacht, 
Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, Ollscoil 
Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath agus Ganson a thacaigh 
le tionscadal Ghráinseach Ghormáin. Fanfaidh i bhfeidhm 
go dtí deireadh an tionscadail scoile. 

 
Oíche Chultúir 

 
Chun ceiliúradh a dhéanamh ar Oíche Chultúir an 17 Meán 
Fómhair, sheol Gráinseach Ghormáin ‘Timepiece’, 
podchraoladh  ina ndearnadh iniúchadh ar stair an chloig 
túiréid uathúil atá i nGráinseach Ghormáin. Rinneadh an 
podchraoladh réamhthaifeadta a chur amach ar Anchor 
FM. Labhair Megan Brien, staraí agus podchraoltaí, le Julian 
Cosby, an duine a rinne athchóiriú ar an 
gclog sna 1980í, agus David Bowls, uaireolaí, faoi 
thábhacht an chloig agus faoin mbealach inar sábháladh é. 
Tá rochtain ag an bpobal ar an bpodchraoladh ar ardáin 
sruthaithe ceoil nó trí shuíomh gréasáin Ghráinseach 
Ghormáin. 

Féile na Staire Baile Átha Cliath 
 

Ar an 21 Deireadh Fómhair, thionóil Scéalta Ghráinseach 
Ghormáin plé ar líne ina ndearnadh iniúchadh ar na 
dúshláin a bhaineann le teanga stairiúil agus le téarmaíocht 
a bhaineann le meabhairghalar. Bhí Catriona Crowe, Staraí 
agus ball de Ghrúpa Oibre Saineolaithe Ghráinseach 
Ghormáin i gceannas ar an bplé, agus ar na daoine eile a 
ghlac páirt ann bhí Brendan Kelly, Ollamh le Síciatracht i 
gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath agus Alan Phelan, 
ealaíontóir agus cartlannaí, agus Rick Rossiter, Abhcóide 
Meabhairshláinte agus Sainchomhairleoir Sláinte. 
Scrúdaigh siad an gá le dul i dteagmháil leis an teanga 
stairiúil sa chomhthéacs comhaimseartha i gcás 
cartlannaithe, staraithe agus daoine eile atá ag obair chun 
an stair thábhachtach seo a chaomhnú agus a roinnt. 
Rinneadh iniúchadh sa phlé freisin ar thionchar na teanga, 
go háirithe i dtaca le stiogma a cheistiú agus tacaíocht a 
thabhairt don chomhionannas inár sochaí. 

 
Soilse na Nollag 

 
In éineacht le hOllscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath, 
tá an Ghníomhaireacht ar cheann d’urraitheoirí Shoilse 
Nollag i mBóthar na gCloch in 2021. 
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Ceardlann Priontóireachta roimh an tsuiteáil. Íomhá: Aisling McCoy 
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V 

An suíomh 
 

Bainistíocht Eastát Ghráinseach Ghormáin 
 

Stráice talún mór casta is ea ceathrú uirbeach Ghráinseach 
Ghormáin, stráice ar a bhfreastalaítear ar éagsúlacht mhór 
úsáideoirí. Is í a dhéanann gach foirgneamh a bhainistiú 
agus a reáchtáil ná an eagraíocht atá istigh ann, ach an t-
eastát féin, ar 50 % de limistéar foriomlán an tsuímh atá 
ann, tá sé oscailte do chách. Is é atá freagrach as eastát 
Ghráinseach Ghormáin a bhainistiú ná grúpa stiúrtha ar a 
bhfuil ionadaithe ó Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha 
Cliath, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, Comhairle 
Cathrach Bhaile Átha Cliath agus Gníomhaireacht Forbartha 
Ghráinseach Ghormáin — Grúpa Stiúrtha Bhainistíocht 
Eastát Ghráinseach Ghormáin (GEMSG). Déanann Ollscoil 
Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath na seirbhísí campais a 
bhainistiú ó lá go lá faoi láthair, agus is í an 
Ghníomhaireacht a bhainistíonn gach seirbhís faoi thalamh. 

 
Baineann na freagrachtaí atá ar GEMSG le prótacail agus le 
saincheisteanna oibríochtúla lena n-áirítear: rochtain ar 
áiseanna, cothabháil tailte, slándáil, uaireanta oscailte 
geataí, déileáil le hiompar frithshóisialta, sláinte agus 
sábháilteacht an champais, bonneagar suímh, 
mórimeachtaí ar fud an tsuímh a chomhordú, páirceáil 
carranna agus rothar a bhainistiú, bainistiú dramhaíola, 
rialú lotnaidí, agus comharthaíocht champais. 

 
Ba bhliain thábhachtach í 2021 do GEMSG mar gur aistrigh 
10,000 mac léinn Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha 
Cliath agus 2,000 ball foirne go Gráinseach Ghormáin. Nuair 
a aistríodh seilbh na Cearnóige Thoir agus an Tí Íochtair, 
bhí an t-eastát in oirthear Ghráinseach Ghormáin 
inrochtana don phobal den chéad uair le blianta fada anuas. 
Nuair a osclaíodh Plás na Cloiche Leithne agus mar gheall 
ar bhearta scagtha tráchta Chomhairle Cathrach Bhaile 
Átha Cliath ar Ghráinseach Ghormáin Íochtarach, ba ghá 
comhordú breise le GEMSG freisin 

 
Ionad Fuinnimh Idirthréimhseach 

 
Ba é an Teach Íochtair an chéad fhoirgneamh a nascadh le 
hIonad Fuinnimh Ghráinseach Ghormáin agus leis an líonra 
téimh ceantair 
in 2020 Nascadh an Chearnóg Láir leis an gCearnóg Thoir 
in 2021. Le himeacht ama, cuirfidh an tIonad Fuinnimh 
fuinneamh in-athnuaite ar fáil do na foirgnimh sin agus 
beidh sé d’acmhainn aige oiriúnú do riachtanais fuinnimh 
atá ag athrú. 

Taiscéalaíocht Gheoiteirmeach 
 

Le linn 2021 agus faoi stiúir Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile 
Átha Cliath, rinne Suirbhéireacht Gheolaíochta Éireann 
imscrúdú tosaigh chun iniúchadh a dhéanamh ar 
acmhainneacht Ghráinseach Ghormáin mar 
phríomhshuíomh féideartha don fhuinneamh geoiteirmeach. 
Foinse fuinnimh in-athnuaite is ea an fuinneamh 
geoiteirmeach agus tá ag éirí níos coitianta, níos ísle agus 
níos costéifeachtaí. Tionscadal 
den chineál seo i nGráinseach Ghormáin, bheadh sé ar an 
gcéad tionscadal geoiteirmeach uirbeach in Éirinn agus 
bheadh sé ina chabhair don Ghníomhaireacht a sprioc a 
bhaint amach maidir le bheith saor ó charbón faoi 2050. 
D’aimsigh an t-imscrúdú léamh teochta dearfach 38°c ar 
dhoimhneacht thart ar 1 km thíos faoin talamh. Tráth 
scríofa na tuarascála seo, tá SGÉ ag lorg maoiniú Eorpach 
chun an tionscadal a chur chun cinn. 

 
Ceardlann Priontaíocha 

 
Bhí críochnú substaintiúil bainte amach ag Ceardlann 
Priontóireachta Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath 
faoi mhí Lúnasa 2021 agus in am don bhliain acadúil nua. 
Is struchtúr sealadach í an cheardlann agus beidh sí ann nó 
go bhféadfar áis bhuan a fhorbairt. Dearadh í le bheith go 
hiomlán in-athúsáidte agus is é an chéad fhoirgneamh i 
nGráinseach Ghormáin atá nach mór neodrach ó thaobh 
fuinnimh (NZEB). Tá sraith 40 painéal gréine ann a 
sholáthraíonn cuid mhór dá riachtanais chumhachta. Is iad 
Scullion Architects agus PLUS Architecture a dhear an 
tionscadal, agus ba iad Weslin Construction a thóg é. 

 
Sampla eile is ea an Cheardlann Priontóireachta de 
straitéis soláthair fhorásach na Gníomhaireachta i 
ngníomh, agus léiriú is ea é ar an méid is féidir a bhaint 
amach laistigh de raon agus de chlár atá teoranta ag a 
bhfuil treoir dhearaidh a ndearnadh dea-mhachnamh ina 
leith. Ó cuireadh i gcrích í, cuireadh ar an ngearrliosta í le 
haghaidh roinnt gradam as a cur chuige nuálach maidir le 
dearadh 
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Fáilte go láithreán gréasáin oifigiúil Plás na Cloiche Leithne. Íomhá: Conor Mulhern 
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An suíomh 
 
 

Rochtain 
 

Lean Bonneagar Iompair Éireann de Phlás na Cloiche 
Leithne a fhorbairt le linn 2021. Osclaíodh é don phobal an 
27 Lúnasa agus is bealach isteach mór nua é anois isteach i 
gCeathrú Ghráinseach Ghormáin. Nasc is ea é idir 
príomhbhealach coisithe/rothaí an tsuímh — Bealach 
Bhreandáin — agus Stad Luas na Cloiche Leithne, agus 
déanann sé Gráinseach Ghormáin a fhí isteach i ngréasán 
na cathrach. 
 
Na páirtithe leasmhara go léir, an pobal áitiúil go háirithe, 
chuir siad fáilte mhór roimh Phlás na Cloiche Leithne agus a 
bhealach idirnasctha tríd an suíomh, bealach is ea é a 
mbaintear a lán úsáide as agus arb aicearra é go lár na 
cathrach, ann agus as, agus inrochtana 24/7. Tá an Plás á 
bhainistiú ag Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath. 

 
Nuair a tháinig 10,000 mac léinn go Gráinseach Ghormáin 
agus nuair a cuireadh deireadh le srianta COVID-19, na 
geataí atá ag Plás Fhine Gall, Ionad Siopadóireachta na 
Páirce agus ag Serpentine Walk thiar, tosaíodh ar iad a 
fheidhmiú ó 7.r.n. go 9 i.n. gach lá. 

 
Tá pleananna á gcur chun cinn ag an nGníomhaireacht 
freisin le haghaidh rochtain fheiceálach ar Shráid na Prúise 
— Geata Shráid na Prúise — rochtain atá riachtanach de 
réir na Scéime Pleanála. Cuireadh dearadh na tairsí isteach 
mar chuid d’iarratas tríú páirtí um Fhorbairt Straitéiseach 
Tithíochta (SHD) chuig an mBord Pleanála ag deireadh mhí 
na Nollag 2021. Tráth scríofa na tuarascála seo, tá 
diúltaithe don an iarratas seo agus tá iarratas nua á ullmhú. 

 
Seomraí Feistis na Spórt Machaire agus 

Cóiríocht Eastáit 

Mar is amhlaidh leis an gCeardlann Priontaíochta, 
cuireann na háiseanna seo réiteach eatramhach ar fáil do 
pháirtithe leasmhara nó go bhféadfar áiseanna buana a 
fhorbairt. Is iad Scullion Architects agus PLUS 
Architecture 

a bhí i gceannas ar an bhFoireann Deartha don tionscadal 
seo. Tá na háiseanna suite gar do Theach an Úlloird agus tá 
sé éasca teacht ar 
na páirceanna imeartha. Tráth scríofa na tuarascála seo, tá 
Seomraí Feistis na Spórt Machaire agus an Chóiríocht 
Eastáit araon curtha i gcrích agus in úsáid. 

 
An Clogthúr 

 
Tá an Clogthúr ar cheann de na foirgnimh is sine a 
mhaireann ar shuíomh Ghráinseach Ghormáin. Tá 
oidhreacht shuntasach aici atá éagsúil le foirgnimh 
stairiúla eile i nGráinseach Ghormáin. In 2014 rinne an 
Ghníomhaireacht oibreacha athchóirithe ar chuid den 
fhoirgneamh lena 
úsáid mar spás oifige in 2014 ach tá cuid mhaith den 
Chlogthúr fós neamháitithe, é tréigthe. Go déanach in 2021, 
rinne an Ghníomhaireacht FKP Architects a cheapadh chun 
an fhoireann deartha a stiúradh le haghaidh oibreacha 
riachtanacha cobhsúcháin ar an bhfoirgneamh. Tráth scríofa 
na tuarascála seo, tá an tionscadal ag an gcéim “ar an láthair” 
agus tá oibreacha caomhantais ar siúl. Tá na hoibreacha seo 
le cur i gcrích i mí Dheireadh Fómhair 2022. Beidh gá le 
tionscadal amach anseo ag céim níos déanaí san fhorbairt 
chun an Clogthúr a aisghabháil go hiomlán de réir an 
Mháistirphlean. 

 

Réimse poiblí 
 

In 2021, chuir conraitheoirí Chomhairle Cathrach Bhaile 
Átha Cliath i gcrích tógáil na dtrasrianta túcánach ar 
Ghráinseach Ghormáin Íochtarach agus taobh amuigh den 
stad Luas ar Ghráinseach Ghormáin Uachtarach. Cuireann 
na trasrianta sin ar chumas coisithe agus rothaithe araon 
trasnú chéile go sábháilte agus déanann siad comhlánú ar 
na bearta tréscaoilteachta scagtha atá suiteáilte ar 
Ghráinseach Ghormáin Íochtarach in 2020 mar chuid de 
chlár soghluaisteachta COVID-19 na Cathrach. Bhí tionchar 
an-dearfach ag an scéim seo ar Ghráinseach Ghormáin 
Íochtarach agus tháinig méadú suntasach ar líon na 
rothaithe — lena n-áirítear busanna rothar scoile —a 
úsáideann é mar phríomhbhealach rothar. 
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An radharc aníos — ‘Solaris Nexum’. Íomhá: Gníomhaireacht 
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VI 

Ealaín Phoiblí 
 

Grúpa Oibre Ealaíne Poiblí 
 

Bunaíodh an Grúpa Oibre Ealaíne Poiblí in 2013 chun na 
moltaí a leagtar amach i Straitéis Ealaíon Ghráinseach 
Ghormáin a chur i bhfeidhm. Sa ghrúpa tá réimse 
saineolaithe ó shaol na healaíne, na hailtireachta agus na 
seirbhísí poiblí ach níor tháinig siad le chéile go foirmiúil 
in 2021. Tháinig deireadh le tréimhse oifige Jenny 
Haughton mar Chomhordaitheoir Ealaíne Poiblí i mí Iúil 
2021. Tá sé i gceist ag an nGníomhaireacht 
Comhordaitheoir nua a fháil le haghaidh an chéad chéim 
eile de chlár Ealaíne Poiblí Ghráinseach Ghormáin. 

Is iad seo a leanas baill reatha an ghrúpa: 

• Ciarán Benson, Cathaoirleach 
• Jenny Haughton, Comhordaitheoir Ealaíne Poiblí 
• Anita Groener, Ealaíontóir 
• Kieran Corcoran, Scoil na nEalaíon Cruthaitheach 

Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath  
• Christina Kennedy, Coimeádaí Sinsearach in Áras 

Nua-Ealaíne na hÉireann (IMMA) 
• Jacquie Moore, Oifig na nOibreacha Poiblí (OPW) 
• John Mitchell, Stiúrthóir, DMOD Architects 
• Derek Dockrell, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte 
• Robert Ballagh, Ionadaí Pobail 
• Terry Prendergast, Pleanálaí 
• Ruairí Ó Cuív, Oifigeach Ealaíne Poiblí, Comhairle 

Cathrach Bhaile Átha Cliath 

• Nora Rahill, Gníomhaireacht Forbartha Ghráinseach 

Ghormáin 
 

Bhain roinnt príomh-gharspriocanna ann le ‘...the lives 
we live’ i gcaitheamh na bliana 2021, lena n-áirítear an 
seoladh foilseacháin a rinneadh ar leabhar Ealaín Phoiblí 
Ghráinseach Ghormáin, comhdháil idirnáisiúnta Public 
Art Now, agus súiteán ‘Solaris Nexum’ le Alexandra Carr i 
gCearnóg Láir Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha 
Cliath. Leagtar amach thíos tuilleadh eolais fúthu sin 
agus faoi na sé chonair atá sa chlár: 

Oibreacha Oidhreachta (Conair 1) 
 

Beidh ‘THE GOLDEN BANDSTAND — Sculpture’ le Garrett 
Phelan suite idir an Mol Glas agus an Chearnóg Láir. 
Suiteáladh fráma struchtúrach na dealbhóireachta agus a 
díon i gcaitheamh 2021. Tá oibreacha tírdhreachaithe 
déanta freisin lena chinntiú go gcomhtháthaíonn an 
saothar ealaíne isteach ina thimpeallacht agus go bhfuil 
rochtain ag gach duine air. Tráth scríofa na tuarascála seo, 
tá coinne go gcríochnófar an saothar ealaíne 
sa bhliain 2023. Roghnaigh an Chomhairle Ealaíon 
scannánú a dhéanamh ar ghnéithe den saothar seo le 
haghaidh publicart.ie. 

 
Suiteáladh ‘Solaris Nexum’ le Alexandra Carr in aitriam na 
Cearnóige Láir thar tréimhse seachtaine go luath i mí 
Lúnasa 2021. Sa saothar ealaíne suíomh-shonrach tá cúig 
stór agus tá sé ag síorghluaiseacht, é faoi shíorathrú de réir 
mar a thagann athrú ar an lá agus ar an séasúir. D’fhonn an 
saothar ealaíne a chruthú, d’oibrigh an t-ealaíontóir go 
dlúth le FCB Studios, an fhoireann deartha atá i gceannas 
ar an gCearnóg Láir. 

 
Chríochnaigh Walker & Walker a gcoincheap Endless Play trí 
chomhoibriú le Heneghan Peng Architects. Tá an obair seo fós 
ar feitheamh nó go gcuirfear tús le tionscadal na Cearnóige 
Thiar. Tá coimisiún Fergus Martin ar Chomharsanacht an 
Chúraim Chónaithe Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte fós 
sna céimeanna luatha nó go mbogfaidh an tionscadal seo 
isteach sa chéad chéim eile. 

 
 
 

1 Sliocht ó ‘Dreams of a Summer Night’, New Collected Poems (2011), 
De réir chineálchead an údair, Derek Mahon, agus The Gallery Press 
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‘...the lives we live’ leabhar Ealaín Phoiblí Ghráinseach Ghormáin. Íomhá: Dícheapadh 
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VI 

Ealaín Phoiblí 
 
 
 

‘...the lives we live’ leabhar Ealaín Phoiblí (Conair 3) 

Seoladh an leabhar seo 200 leathanach lánmhaisithe ar líne 
an 24 Feabhra. Is bailiúchán é an leabhar d’eispéiris, de 
pheirspictíochtaí agus de scéalta a ndearnadh a thugtar 
chun cuimhne ar bhealach álainn orthu trí fhíseáin agus trí 
théacsanna a rinne na healaíontóirí, na comhoibrithe agus 
na páirtithe leasmhara a ghlac páirt sa chlár um Ealaín 
Phoiblí i nGráinseach Ghormáin le cúig bliana anuas. Tá an 
leabhar ar fáil i gcóip chrua agus tá sé ar fáil saor in aisce ar 
líne freisin. Ó foilsíodh é tá roinnt gradam buaite aige 
as a dhearadh agus as a chló, lena n-áirítear gradam ón 
Institiúid um Fhógraíocht Chruthaitheach agus Dearadh, 
agus dhá cheann ó Ghradaim Priontóireachta na hÉireann. 

 

Tionscadail Phobalbhunaithe (Conair 2) 
 

Leanann roinnt de na 17 dtionscadal ar aghaidh ar 
bhealaí éagsúla, iad ag nascadh le himeachtaí poiblí ar 
nós Oíche Chultúir agus Teach Oscailte. Mar shampla: 
• Tá One Hour Archive le Louis Haugh ar siúl ar líne agus 

áiríodh í mar chuid den chomhdháil Public Art Now i 
mí an Mheithimh. 

• Tá Brian Cregan ag cur bailchríoch ar a fhoilseachán 
‘The Glass Garden’ maidir lena chuid oibre le ABC 
Ghráinseach Ghormáin, Aosóg agus Step By Step. 

• In ‘What Does He Need?’ le Brokentalkers in éineacht 
le Fiona Whelan leantar den tionscadal fadtéarmach 
seo ina ndéantar plé ar an mbealach ina n-imrítear 
tionchar ar fhir agus ar bhuachaillí sa domhan ina 
maireann siad. Bhí a gcuid oibre mar chuid den 
chomhdháil Public Art Now i mí an Mheithimh freisin. 

• Tá Clodagh Emoe ag déanamh síorfhorbartha ar 
Crocosmia × i gcomhar le IMMA agus í ag tabhairt cuirí 
do chuairteoirí chuig crocosmia Ghráinseach 
Ghormáin. Bhí Crocosmia × le feiceáil mar chuid den Lá 
Idirnáisiúnta Dealbhóireachta i mí Aibreáin. 

Comhdháil Public Art Now (Conair 5) 
 

Is sraith de shé chomhrá choimeádaithe é Public Art Now, 
sraith ina ndearnadh iniúchadh ar chleachtas, polasaithe 
agus polaitíocht na healaíne poiblí, í ar siúl beo ar líne ón 
24go dtí an 26 Meitheamh. Rinne Ollscoil Teicneolaíochta 
Bhaile Átha Cliath comhdháil mhór sa réimse a stiúradh 
agus is í an Dr Gráinne Coughlan a rinne comhordú uirthi 
mar chuid de ‘…the lives we live’. Forbraíodh an clár i 
gcomhar le Comhairle Ealaíon na hÉireann, Comhairle 
Cathrach Bhaile Átha Cliath, Comhairle Contae Fhine Gall, 
Físealaíona Éireann, Fondúireacht Ailtireachta na hÉireann, 
Oifig na nOibreacha Poiblí, agus Create. Rinne idir thoscairí 
náisiúnta agus idirnáisiúnta freastal mór ar an imeacht 
agus bhí plé painéil ann ó réimse leathan cleachtóirí atá 
lonnaithe in Éirinn, SAM, Melbourne, agus an Iorua. Ar an 
gclár freisin bhí léacht speisialta ó Stiúrthóir Ionad Rubin in 
Texas, Kerry Doyle, chomh maith le saothar áitiúil What 
Does He Need? le Brokentalkers agus Fiona Whelan, agus 
One Hour Archive le Louis Haugh. San aiseolas léiríodh go 
ndearnadh naisc gheografacha, naisc nach raibh indéanta is 
dócha ach amháin gur cuireadh an chomhdháil ar líne. Tá 
gach seimineár gréasáin ar fáil go poiblí anois ar shuíomh 
gréasáin Ghníomhaireacht Forbartha Ghráinseach 
Ghormáin. 

Iasachtú agus Fáltais (Conair 6) 
 

Cuireadh síneadh bliana eile leis an scéim iasachtaithe in 
Ionad Cúraim Phríomhúil na Feidhmeannachta Seirbhíse 
Sláinte agus tiocfaidh deireadh léi in 2022. Cuirfear na 
saothair ealaíne ar ais chuig na healaíontóirí nó i gcásanna 
áirithe, amhail i gcás Alan Counihan, d’fhéadfaí cuid den 
saothar ealaíne a bhronnadh ar an Ionad Cúraim 
Phríomhúil. 



34  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

An taobh istigh de chlog túiréid Ghráinseach Ghormáin. Íomhá: Gníomhaireacht 
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VII 

Scéalta 
Ghráinseach 
Ghormáin 

 

Le linn 2021, lean Gráinseach Ghormáin lena gcuid oibre 
maidir le stair an tsuímh seo agus an cheantair máguaird a 
nochtadh, a chatalógú agus a chomóradh. D’ainneoin 
dúshláin thromchúiseacha roimh fhís bhunaidh an chláir de 
dheasca staid na sláinte poiblí a bhíonn ag athrú, d’fhorbair 
Grúpa Oibre Saineolaithe Ghráinseach Ghormáin banc 
acmhainní digiteacha idir stair agus ábhair phlé inrochtana 
le haghaidh shuíomh gréasáin Scéalta Ghráinseach 
Ghormáin chun leanúint leis an misean atá ag an tionscadal 
staire poiblí seo. 

 
Is i dtrí chonair a chuirtear an clár i láthair sa Phlean Cur 
Chun Feidhme a foilsíodh sa Doiciméad Bunúsach: Daoine, 
Áiteanna agus Cleachtais. Le seachadadh an chláir le linn 
2021, tugadh aghaidh ar gach ceann de na conairí sin mar a 
leagtar amach thíos. 

 

Daoine 
 

Sna himeachtaí agus na gníomhaíochtaí a cuireadh ar fáil sa 
chonair seo, díríodh ar dhaoine agus ar a dtaithí leis an 
suíomh. 

 
Tionscadal Píolótach Stair Bhéil 

 
Lorg an fochoiste píolótach um stair bhéil athbhreithniú ar 
ullmhúcháin an tionscadail i bhfianaise an dea-chleachtais 
atá ag teacht chun cinn in obair thionscadail sa stair bhéil. I 
mí Lúnasa, d’ullmhaigh an fochoiste iarratas mionsonraithe 
ar athbhreithniú eiticiúil ar ullmhúcháin an tionscadail 
agus chuir siad é faoi bhráid Choiste Taighde Ollscoil 
Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath um Eitic agus Sláine. 

 
Change Minds: cartlanna, ealaín agus meabhairshláinte 

 
Mar chuid den fhéile First Fortnight Festival i mí Eanáir, 
bhí Ruth Hegarty ina cathaoirleach ar sheimineár ar líne le 
ceannairí tionscadail agus rannpháirtithe. Rinneadh 
iniúchadh sa phlé ar thionchar, ar oidhreacht agus ar 
acmhainneacht chlaochlaitheach an tionscadail do dhaoine 
a bhfuil riochtaí meabhairshláinte orthu. Is mian le Scéalta 
Ghráinseach Ghormáin tionscadal comhchosúil a chur ar 
fáil i mBaile Átha Cliath. 

Rannpháirtíocht na Scoileanna 
 

I mí an Mheithimh, gach ceann de na naoi scoil i gceantar 
Ghráinseach Ghormáin, fuair sé litir chuiridh ón nGrúpa 
Oibre chun páirt a ghlacadh i dtionscadal staire. Ghlac dhá 
scoil leis an gcuireadh agus leis an bplé ar na téamaí, ar an 
ábhar agus ar an gcur chuige. 

An bailiúchán déantán ón suíomh a chaomhnú 
 

I mí na Nollag 2021, thug baill de chuid an Ghrúpa Oibre 
cuairt ar bhailiúchán déantán ón suíomh chun a fháil 
amach cén riocht ina raibh siad agus chun suirbhé a 
dhéanamh ar an tasc a bhaineann leis na píosaí eile a 
chaomhnú. Bhí plean oibre cuimsitheach chun a chinntiú 
go ndéanfaí na píosaí sin a chaomhnú beartaithe le 
haghaidh na bliana 2022, dá ligfeadh an treoir maidir leis 
an tsláinte phoiblí go bhféadfaí sin a dhéanamh. 

Athbhreithnithe stairiúla a choimisiúnú 
 

I mí Aibreáin sheol Scéalta Ghráinseach Ghormáin sraith 
beathaisnéisí stairiúla de dhaoine a raibh tionchar ag a 
saol ar Ghráinseach Ghormáin orthu nó ar imir 
Gráinseach Ghormáin tionchar orthu. Is 
as Foclóir Beathaisnéisí na hÉireann a fhaightear na 
beathaisnéisí go léir: Foclóir beathaisnéise náisiúnta na 
hÉireann, tionscadal de chuid Acadamh Ríoga na hÉireann. 

Comhoibriú le hOllscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath 
 

D’aontaigh Scéalta Ghráinseach Ghormáin tacú le tionscadal 
de chuid Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath ‘Stages 
of Memory’ ina ndéanfar bunphíosa téatair a choimisiúnú, 
bunphíosa ina scrúdófar taithí an tsaoil sna hinstitiúidí 
meabhairshláinte a shamhlaítear le Gráinseach Ghormáin. 
Beidh an píosa á léiriú ag mic léinn amharclannaíochta na 
bliana deiridh i mí na Nollag 2022 agus beidh sraith 
cainteanna ar líne ann maidir le trí ghné éagsúla de scéalta 
Ghráinseach Ghormáin. 
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Clár amharclainne stairiúil ar taispeáint sa Teach Íochtair. Íomhá: Aisling McCoy 
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VII 

Scéalta 
Ghráinseach 
Ghormáin 
Áiteanna 

 
Is suíomh é Gráinseach Ghormáin lena mbaineann 
tábhacht shaibhir ailtireachta agus spásúil agus bíonn 
tionchar suntasach aige ar a lucht cónaithe agus ar an 
gceantar máguaird  araon. 

Tacaíocht a thabhairt do thaighde acadúil chun 
ailtireacht an tsuímh a ghabháil 

 
Le linn 2021 d’oibrigh an Grúpa Oibre ar thogra taighde 
PhD a chur le chéile chun an uaillmhian sin a léiriú agus 
rinneadh miontaighde ar na struchtúir mhaoinithe agus ar 
na bealaí atá ar fáil chun tacú leis an obair sin. 

Féile fhíorúil Bhóthar na gCloch 
 

I mí an Mheithimh, rinne Scéalta Ghráinseach Ghormáin 
léiriú speisialta ar líne ar ‘Meetings with Ivor’ — clár 
faisnéise le Alan Gilsenan ón mbliain 2017, Tomás 
Hardiman a léirigh — faoi shaol agus faoi shaothar an 
síciatraí, an Dr Ivor Browne, Ceann na 
bPríomhdhochtúirí ag Ospidéal Bhreandáin ar feadh 
tríocha bliain ó 1966. Ina dhiaidh sin, rinne Alan 
Gilsenan agallamh le Ivor a taifeadadh le haghaidh 
Scéalta Ghráinseach Ghormáin, agallamh inar cuireadh 
síos ar a chuimhní cinn ar an saol i Naomh Breandán le 
linn a thréimhse 30 bliain san ospidéal. 

 
Féile na Staire Baile Átha Cliath 

 
‘Scéalta Ghráinseach Ghormáin teanga stairiúil agus 
téarmaíocht agus stair an mheabhairghalair,’ plé 
réamhthaifeadta ar líne ina ndéantar scrúdú ar an gcaoi 
gurb é a bhíonn ar siúl ag na cartlannaithe, na staraithe 
agus na daoine eile a oibríonn chun an stair thábhachtach 
seo a chaomhnú agus a roinnt ná teanga agus téarmaíocht 
an chomhthéacs chomhthéacs comhaimseartha a 
ionramháil. Bhí Catriona Crowe ina cathaoirleach ar an 
bplé leis na painéalaithe, an tOllamh Brendan Kelly, 
Síciatraí; Alan Phelan, Ealaíontóir agus Cartlannaí agus 
Rick Rossiter, Abhcóide Meabhairshláinte. 

Oíche Chultúir 
 

‘Timepiece’, podchraoladh ina ndéantar iniúchadh ar stair 
an chlog túiréid i nGráinseach Ghormáin, rinneadh é sin a 
sheoladh le haghaidh Oíche Chultúir 2021. Suiteáladh clog 
túiréid James Waugh i 1818 agus is é an clog plánach is sine 
ar domhan é. Bhí na huaireolaithe mór le rá David Boles 
agus Julian Cosby in éineacht le staraí an deartha agus na 
hailtireachta intí, Megan Brien, chun stair an chloig seo a 
iniúchadh. Beidh an podchraoladh seo ar an gcéad cheann i 
sraith a roinneann stair an aon struchtúr déag atá faoi 
chosaint ar an suíomh, ag cur cosán staire ar fáil timpeall ar 
shuíomh Ghráinseach Ghormáin. 

 
Cleachtais 

 
Go stairiúil, shamhlaítí Gráinseach Ghormáin le gaibhniú 
institiúideach. Tá sé ríthábhachtach do mhisean agus 
d’oidhreacht stair Ghráinseach Ghormáin scrúdú a 
dhéanamh ar na cleachtais institiúideacha seo, ar a 
mbunús, ar a n-éabhlóid agus ar a dtionchar. 

 
Forbairt na bPrótacal Náisiúnta maidir le Rochtain Taighde 
ar Thaifid Meabhairshláinte Stairiúla agus a bhFoilsiú 

 
Rinneadh dul chun cinn sa rannpháirtíocht le 
Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte in 2021 nuair a 
tugadh cuireadh do bhaill den Ghrúpa Oibre dréachtú a 
dhéanamh ar na prótacail náisiúnta agus an clár seachadta 
chun a chinntiú go raibh na prótacail sin inghníomhaithe i 
gcás gach áis cartlainne i dtaca leis an meabhairshláinte 
stairiúil 
in Éirinn. Mar chuid den chlár oibre bhí suirbhé ar shuíomh 
agus ar bhail na gcartlann seo. 

 
Taispeántas Íomhánna Stairiúla an Tí Íochtair 

 
Nuair a chéadosclaíodh an foirgneamh in earrach 2021, 
bhí rogha íomhánna ar taispeáint ar fud an fhoirgnimh 
inar tugadh léiriú ar thaithí stairiúil Ghráinseach 
Ghormáin. 
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Radharc aghaidh ó thuaidh an champas san oíche Íomhá: Ste Murray 
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IX 
Ag féachaint ar 
aghaidh 

 
 

Bliain gharsprice a bhí sa bhliain 2021 

le haghaidh an tionscadail, bliain inar 

tháinig 10,000 mac léinn agus breis 

agus 1,200 ball foirne go Gráinseach 

Ghormáin, rud a thug beocht nua don 

suíomh agus don cheantar. Mar gheall 

gur ar líne a bheidh formhór na n-

imeachtaí le linn na bliana, bheartaigh 

an Ghníomhaireacht gur sa bhliain 

2022 a dhéanfaí na garspriocanna is 

déanaí a bhí ag an tionscadal a 

cheiliúradh leis na páirtithe leasmhara 

agus comhpháirtithe tionscadail i 

mórimeacht sa bhliain 2022. 

I bhfómhar na bliana 2021, chuir an Ghníomhaireacht tús 
le triail chúramach chun filleadh ar an oifig agus bearta 
sláinte agus sábháilteachta COVID-19 i bhfeidhm. D’fhógair 
an Rialtas beartas oibre hibrideach amach anseo agus 
leanfaidh an Ghníomhaireacht d’fhorbairt a dhéanamh ar 
an gcaoi is fearr chun freastal ar riachtanais na 
Gníomhaireachta agus an tionscadail i gcaitheamh 2022. 

 
Beidh roinnt tionscadal ag dul chun cinn an bhliain seo 
chugainn. Céim shuntasach chun tosaigh i bhforbairt an 
tsuímh ab ea dhá thionscadal eile ar an láthair go luath in 
2022 — oibreacha cobhsúcháin ar Fhoirgneamh an 
Chlogthúir agus tús leis an tógáil ar an Mol Acadúil agus 
an Leabharlann. In éineacht le tionscadal Ag Foghlaim Le 
Chéile Bhaile Átha Cliath 7 ar an láthair faoi láthair, 
éileoidh na tionscadail seo go mbeidh 
leibhéal ard comhordaithe idir an Ghníomhaireacht, foirne 
deartha agus conraitheoirí chun a chinntiú gur tionchar 
íoslaghdaithe a imreofar ar an gcampas agus ar an gceantar 
máguaird. 

 
Comharsanacht an Chúraim Chónaithe de chuid 
Fheidhmeannacht an Seirbhíse Sláinte — arb é an chéad 
tionscadal tithíochta ar an láthair a bheidh ann — rachaidh 
sé ar aghaidh go dtí céim na pleanála in 2022. Tá sé mar 
aidhm ag an nGníomhaireacht freisin an Institiúid Taighde 
FOCAS agus Céim 1 Spóirt Faoi Dhíon Ollscoil 

Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath a chur chun cinn. 
Pleananna chun athnuachan a dhéanamh ar an bhfeachtas 
ar son réadmhaoin atá ag Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile 
Átha Cliath ar Sráid Aungier a dhíol, cuirfear ar aghaidh iad 
in 2022. Nuair a dhíolfar an réadmhaoin seo féadfar dul 
chun cinn a dhéanamh ar an gCearnóg Thiar. 

Tráth scríofa na tuarascála seo, táthar de réir sceidil maidir 
le tógáil Scoil Náisiúnta Ag Foghlaim Le Chéile Bhaile Átha 
Cliath 7 a chur i gcrích i mí Feabhra 2023. I gcomhar leis an 
togra seo, tá an Ghníomhaireacht ag plé le Comhairle 
Cathrach Bhaile Átha Cliath chun acomhal Bhóthar Ráth an 
Dúin agus Gráinseach Ghormáin Uachtarach a fhorbairt mar 
phlás poiblí nua. Tá sé beartaithe tús a chur leis na 
hoibreacha ar an spás seo i bhfómhar 2022. 

 
Beifear ag díriú go mór ar an inbhuanaitheacht go fóill le linn 
2022 agus tús á chur ag an nGníomhaireacht le Plean Cur 
Chun Feidhme trí bliana ar an Straitéis nua. Leanfaidh an 
Ghníomhaireacht freisin de bheith ag oibriú i dtreo Geata 
Shráid na Prúise a chur chun cinn chomh maith le bheith ag 
obair i bpáirt le Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath chun 
Athbhreithniú Airde SDZ a chur i gcrích mar a cheanglaítear 
faoi na treoirlínte reachtúla le haghaidh Údaráis Phleanála 
maidir le ‘Forbairt Uirbeach agus Airde Foirgníochta’. 

 
De réir mar a thiocfaidh deireadh leis an gcéim seo den 
chlár um ealaín phoiblí, tá súil ag an nGníomhaireacht 
machnamh a dhéanamh ar an gclár agus machnamh a 
dhéanamh ar na chéad chéimeanna eile sula rachfar chun 
tairisceana le haghaidh Comhordaitheoir Ealaíne Poiblí 
nua. 

 
Beidh Scéalta Ghráinseach Ghormáin ag tógáil ar an 
méid a baineadh amach ó seoladh a gclár in 2020 trí 
thuilleadh imeachtaí, taighde agus rannpháirtíocht 
áitiúil a chur ar bun le linn 2022. Leanfaidh Fóram 
Saothair agus Foghlama Ghráinseach Ghormáin ar 
aghaidh lena chuid oibre ar son pobail áitiúla, go 
háirithe iad siúd atá faoi mhíbhuntáiste eacnamaíoch 
agus sóisialta, chun a chinntiú go mbainfidh siad sin 
tairbhe as tionscadal athnuachana forbartha 
Ghráinseach Ghormáin. 

 
Ní mór an méid thuasluaite ar fad a bhaint amach i 
gcomhthéacs na timpeallachta oibre iar-phaindéime. Beidh 
sé ríthábhachtach cothromaíocht a choinneáil idir cianobair 
agus cultúr láidir comhoibríoch. Tionscadail a mhaoiniú; 
aghaidh a thabhairt ar easnaimh; agus feabhas a chur ar 
mhodheolaíochtaí maoinithe i gcomhpháirtíocht lenár 
bpáirtithe leasmhara, beidh siad sin ina 
bpríomhbhreithnithe maidir le rath leanúnach na 
Gníomhaireachta. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Allée crannmhar, tearmann ar a mbíonn tóir ag na páirtithe leasmhara go léir. Íomhá: Marie Louise Halpenny 
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ROINN II 

Inbhuanaitheacht 
 
 

I dTionscadal Ghráinseach Ghormáin féin, tá tréithe atá 
inbhuanaithe ar fad lena n-áirítear: 

• Suíomh athfhorbraíochta lárchathrach a athúsáid 
• Foirgnimh nua ina bhfuil caighdeáin fuinnimh atá 

feabhsaithe go mór 
• Struchtúir faoi chosaint a athúsáid agus a athchóiriú 

ar bhealach oiriúnaitheach agus foirgnimh níos nuaí a 
athchóiriú 

• Líonra téimh ceantair a leagan amach a bhfuil sé 
d’acmhainn aige oiriúnú do riachtanais fuinnimh atá 
ag athrú 

• Scéim chomhtháite um Dhraenáil Uirbeach 
Inbhuanaithe (SUDanna) ar fud an tsuímh chun 
mórthuilte a mhaolú agus ar mhaithe le bonneagar 
feabhsaithe uisce agus fuíolluisce sa cheantar 

• Suíomh i lár na cathrach lena dtugtar tacaíocht 
d’acmhainn mhéadaithe an iarnróid éadroim agus 
throim, lena n-áirítear síneadh a chur leis an Luas, 
Metro agus DART+ a fhreastalaíonn ar Lár Chathair 
Bhaile Átha Cliath agus ar cheantar Bhaile Átha Cliath 

• Rochtain mhaith ar líonraí bus agus rothaíochta 
agus tionscnaimh leanúnacha le Comhairle 
Cathrach Bhaile Átha Cliath chun feabhas a chur ar 
bhealaí rothaíochta deighilte go sábháilte ar fud 
na cathrach 

• Tá an campas deartha chun tacú le siúl agus 
rothaíocht le háiseanna speisialta athraithe agus 
stórála rothar agus le roinnt stáisiún Dublin Bikes sa 
gharchomharsanacht 

• Leis na bearta a cuireadh i gcrích faoin gClár 
Idirghabhála Eatramhach Soghluaisteachta COVID-
19, cuireadh feabhsuithe sábháilteachta agus 
comhshaoil ar fáil freisin do cheantar Ghráinseach 
Ghormáin 

• Bearta gníomhacha chun bithéagsúlacht a 
fheabhsú, lena n-áirítear limistéir a ainmniú le 
haghaidh féar móinéir, an sprioc maidir le breis 
agus 1,000 crann a phlandáil thar shaolré an 
tionscadail, agus neadbhoscaí a shuiteáil. 

 
Glacadh Straitéis Inbhuanaitheachta Ghráinseach 
Ghormáin den chéad uair in 2012 agus aithníodh 10 
dtéama inbhuanaitheachta ina leagtar amach roinnt 
aidhmeanna agus prionsabal de chuid na 
Gníomhaireachta agus í ag forbairt an tsuímh. Rinneadh 
athbhreithniú ar an gcur chuige sin in 2021 agus aird á 
tabhairt ar threoir nuashonraithe ón Aontas Eorpach 
agus ón rialtas lenar deimhníodh go raibh na 
straitéis agus na prionsabail fós bailí, go bunúsach, ach gur 
cheart iarracht bhreise agus acmhainní breise a chur i 
bhfeidhm chun an cur chun feidhme a fheabhsú agus chun 
an tionchar a mhéadú. 

Rialachas maidir leis an Inbhuanaitheacht 
 

Feidhmíonn Gníomhaireacht Forbartha Ghráinseach 
Ghormáin faoi Acht Ghníomhaireacht Forbartha 
Ghráinseach Ghormáin 2005 agus faoin gCód Cleachtais 
do Rialachas Comhlachtaí Stáit. Chomh maith leis sin 
tá roinnt Comhaontuithe Rialachais aige lena lán páirtithe 
leasmhara. Cé go bhfuil Bord na Gníomhaireachta 
freagrach as cuspóirí straitéiseacha a cheadú agus a chur i 
gcrích, tá an Coiste Straitéise agus Pleanála freagrach as 
maoirseacht mhionsonraithe a dhéanamh ar an Straitéis 
Inbhuanaitheachta agus as í a chur i bhfeidhm. 
D’fhormheas Bord Ghníomhaireacht Forbartha 
Ghráinseach Ghormáin Straitéis Inbhuanaitheachta i mí na 
Samhna 2021. Rinneadh cúram na hInbhuanaitheacht a 
tharmligean tuilleadh, é a tharmligean chuig an Stiúrthóir 
Foirgníochta agus Bonneagair tríd an bpríomhoifigeach 
feidhmiúcháin. 

 

Comhpháirtithe Inbhuanaitheachta 
 

Comhoibríonn an Ghníomhaireacht le raon leathan 
páirtithe leasmhara agus comhpháirtithe tionscadail chun 
an inbhuanaitheacht a spreagadh i nGráinseach Ghormáin. 
I measc na bpríomh-chomhpháirtithe tá: 

• Foireann Eastáit agus Inbhuanaitheachta Fheidhmeannacht 

na Seirbhíse Sláinte 
• Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath agus Codema 
• An Institiúid um an gComhshaol, um Inbhuanaitheacht agus 

um Shláinte (ESHI) 
• Pleanáil agus Eastáit Champas Ollscoil Teicneolaíochta 

Bhaile Átha Cliath 
• Grúpa na hEarnála Foirgníochta agus an 

Ghníomhaireacht Forbartha Talún 
• Grúpaí Áitiúla Pobail agus Deonacha 
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Tá rochtain ag coisithe agus rothaithe ar Phlás na Cloiche 24/7. Íomhá: Conor Mulhern 
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Inbhuanaitheacht 
Cur chuige 
straitéiseach 

 

Creataí agus Freagraí Nua 
 

 

Na Sé Cholún 
 

Sainaithníodh sé cholún mar na príomhbhealaí trínar féidir 
leis an nGníomhaireacht a cuspóirí straitéiseacha a 
chomhlíonadh i ndáil leis an inbhuanaitheacht. Baineadh 
úsáid as Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún 
Aontaithe i ndáil le tionscadail tógála mar phríomhfhoinse. 

Is iad seo a leanas na sé cholún straitéiseacha: 
• Foirgnimh 
• Bonneagar 
• Fuinneamh 
• Bithéagsúlacht 
• Sóisialta 

• Nuálaíocht 

 
Déantar cuid de na príomhéachtaí inbhuanaitheachta le 
haghaidh na bliana 2021 a phlé go mion faoi cheannteidil 
na gcolún uile trasna. 

 

Bainistíocht Riosca 
 

Tá córas Bainistíochta Riosca glactha ag an 
nGníomhaireacht ina sainaithnítear príomhrioscaí agus ina 
dtuairiscítear orthu. Gach bliain leagann an Bord amach 
cuspóirí le haghaidh na bliana atá romhainn agus déanann 
sé monatóireacht ar dhul chun cinn. Le bainistíocht riosca 
áirítear tuairisciú a dhéanamh ar chuspóirí straitéiseacha a 
bhaint amach i ndáil leis an inbhuanaitheacht. 
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Tá an Cheardlann Priontála suite ar Bhealach Bhreandáin. Íomhá: Aisling McCoy 
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Colún I 

Foirgnimh 
 
 

Faoin Máistirphlean straitéiseach déanfar 380,000 m² 
d’fhoirgnimh nua agus athchóirithe a sheachadadh ar 
shuíomh Ghráinseach Ghormáin. Cuireann sé seo deis 
shuntasach ar fáil chun laghdú 
a dhéanamh ar charbóin corpraithe agus ar charbóin 
oibríochtúil araon trí nuálaíocht deartha agus tógála. 
Liostaítear thíos na príomhéachtaí inbhuanaitheachta le 
haghaidh an cholúin seo in 2021. 

An Teach Íochtair 

Bhí an chuid is mó de curtha i gcrích faoi mhí Feabhra 
2021, rud a thug 4,400 m² den fhoirgneamh stairiúil seo 
in úsáid arís ar bhealach nua-aimseartha. Osclaíodh é ar 
dtús sa bhliain 1814 mar an Richmond Asylum, agus san 
fhoirgneamh seo atá 200 bliain d’aois tá beocht anois le 
gníomhaíocht na mac léinn agus hollscoile. 

 
Bhí an Teach Íochtair á ligean i bhfaillí roimh an tionscadal 
seo, bhí sé gan chosaint ar an síon de dheasca go raibh an 
díon tite isteach, na hurláir imithe chun raice agus fásra 
fairsing ar fud na háite. 
I measc na mbreithnithe faoin inbhuanaitheacht bhí: 
• Ba é an ríomh deisce a rinneadh ar an ualach 318Kw 

sa bhliain bunaithe ar 60w/m² in ainneoin díolúine 
fuinnimh a bheith aige de thoradh gur Struchtúr 
Cosanta é. 

• Córas téimh a cuireadh ar fáil trí chóras téimh 
ceantair an champais agus trí théamh 
éighníomhach na mballaí inmheánacha agus 
spásanna ó ghloiniú balla cuirtín. 

• Moirtéal agus rindreáil nádúrtha aoil a úsáid, rud a 
ionsúnn dé-ocsaíd charbóin ón atmaisféar thar 
shaolré an fhoirgnimh. 

• Roinnt de na seanbhíomaí cruach atá ann cheana a 
athúsáid chun tacú leis na hurláir adhmaid nua ar 
an gcéad urlár agus ar an dara hurlár. 

• Aeráil tras-sreafa nádúrtha ísealteicneolaíochta a 
ghlacadh sna raonta — seachas córais láimhseála 
aeir (ducht agus gaothráin) a shuiteáil. 

• Úsáid an tsolais nádúrtha a uasmhéadú trí fhuinneoga 
móra. 

• Cuid den scláta i gcéim 1 den chaomhnú a athchúrsáil 

Ceardlann Déanamh Priontaí 

An 16 Lúnasa 2021 baineadh amach Críochnú Substaintiúil 
ar an struchtúr sealadach nua-aimseartha 318 m² cruach 
agus alúmanaim. Tá coinne gur idir 10 agus 15 bliana saolré 
na ceardlainne nó go bhféadfar áis bhuan a fhorbairt. 

I measc na mbreithnithe faoin inbhuanaitheacht tá an méid seo 

a leanas: 
• Is é seo an chéad fhoirgneamh i nGráinseach 

Ghormáin atá nach mór neodrach ó thaobh 
fuinnimh (NZEB) agus ag a bhfuil deimhniú BER A2. 

• Suiteáladh 40 painéal gréine (PV) a 
sholáthraíonn cion (íosmhéid 20 %) de na 
riachtanais leictreachais. Dearadh iad le bheith 
go hiomlán in-athúsáidte — is féidir an 
foirgneamh a dhíchóimeáil agus tá sé in-
díshuite. 

Ag Foghlaim le Chéile Bhaile Átha Cliath 7 

Is i mí Eanáir 2021 cuireadh tús leis an tógáil ar an scoil 
náisiúnta 24 sheomra ranga seo, arb achar 5.100 m² atá inti. Is 
é Feabhra 2023 an dáta críochnaithe a mheastar a bheidh ann. 
I measc na mbreithnithe faoin inbhuanaitheacht tá an méid seo 
a leanas: 
• Dearadh é chun rátáil fuinnimh NZEB a bhaint amach 

le teastas BER A2 
• Ríomhadh an ráta tomhaltais fuinnimh phríomhúil ag 

35.1 kWh/M2 sa bhliain 
• Úsáideadh coincréit réamhtheilgthe sa tógáil. Is é an 

buntáiste a bhaineann le modheolaíocht na tógála 
lasmuigh den láthair go sábháiltear am agus an clár a 
sheachadadh, go mbíonn torthaí níos fearr ann 
maidir le sláinte agus sábháilteacht agus go 
laghdaítear an dramhaíl adhmaid agus comhlra a 
laghdú. Fágann sé freisin go ndéantar laghdú ar 
astaíochtaí carbóin mar gur lú na ceanglais a bhíonn 
maidir le soláthairtí a iompar chuig an suíomh. 

• Tá an teas le soláthar trí chóras téimh ceantair an tsuímh. 
• Leis an dearadh áirítear painéil gréine (PV) a 

shuiteáil agus uisce báistí a athúsáid. 
• Tá caidéal draenála uisce dromchla (SUDS) le suiteáil. 

• Déanfar suas le 24 neadbhosca do ghabhláin gaoithe a 

shuiteáil. 
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Páirceáil rothar lasmuigh den Chearnóg Láir. Íomhá: Gníomhaireacht 
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Colún II 

Bonneagar 
 
 
 

Leis an gcampas 73 acra tá deis ag an nGníomhaireacht 
réitigh infreastruchtúir dea-chleachtais a fhorbairt chun 
freastal ar riachtanais an champais agus na 
bhfoirgneamh i dtaca le cumhacht, fuinneamh, 
bainistíocht uisce, naisc iompair agus dáileadh sonraí. 
Leagtar amach thíos na príomhéachtaí inbhuanaitheachta 
le haghaidh an cholúin seo in 2021. 

Tollpholl Geoiteirmeach Taiscéalaíoch 

Rinne Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath suirbhé 
tosaigh in éineacht le Suirbhéireacht Gheolaíochta Éireann 
chun iniúchadh a dhéanamh ar acmhainneacht fuinnimh 
gheoiteirmigh Ghráinseach Ghormáin. Idir Iúil agus Nollaig 
2021, tugadh faoi thollpholl taiscéalaíoch a dhruileáil ar 
champas Ghráinseach Ghormáin. Rinneadh druileáil 
chomh fada le ciliméadar amháin síos faoin talamh, agus 
dá bhrí sin is é an tollpholl uirbeach is doimhne riamh a 
rinneadh in Éirinn go dtí seo. B’airde na torthaí a fuarthas 
ná mar a bhí coinne, agus tá sé seo go maith ó thaobh an 
fuinneamh atá go domhain faoin talamh a chur i bhfeidhm 
go praiticiúil le haghaidh córas téimh ceantair an 
champais. 

Córas Draenála Uirbeach Inbhuanaithe 

Is cuid de Mháistirphlean SIPR é an córas Draenála 
Uirbeach Inbhuanaithe (SUDanna) comhtháite atáthar a 
fhorbairt ar fud an tsuímh agus á chur i bhfeidhm chun 
maolú a dhéanamh ar thuilte agus chun feabhas a chur ar 
bhonneagar uisce agus fuíolluisce sa cheantar. Nuair 
a bhíonn báisteach throm ann, déantar sreafaí uisce ó 
fhoirgnimh a choinneáil in umar faoi thalamh sula 
scaoiltear go mall isteach i gcóras draenála Chomhairle 
Cathrach Bhaile Átha Cliath é. Laghdaíonn sé seo freisin 
an brú acmhainne a bhíonn ar phíboibreacha agus ar 
bhonneagar Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath. Tá 
Scoil Náisiúnta Ag Foghlaim Le Chéile Bhaile Átha Cliath 
7, an Mol Acadúil agus an Chearnóg Thiar 
ar na foirgnimh nua a ndéanfar an córas seo a 
chomhtháthú isteach ina ndearadh tá Scoil Náisiúnta an Ag 
Foghlaim Le Chéile Bhaile Átha Cliath 7, an Mol Acadúil 
agus an Cearnóg Thiar. In 2021, bhí sé ag obair go 
gníomhach sa Chearnóg Láir agus sa Chearnóg Thoir agus 
críochnú suntasach á bhaint amach. 

Páirceáil Rothar 

Tá an campas deartha chun tacú leis an rothaíocht agus le 
áiseanna athraithe agus stórála rothar. I dTuarascáil 
Mheasúnaithe Iompair SDZ 2011 deirtear go gcuirfear spás 
páirceála rothar forleathan ar fáil. Faoi dheireadh 2021, bhí 
1,033 spás páirceála rothar tiomnaithe ar an gcampas. 
Chomh maith leis sin, tá 3 stáisiún lonnaithe ag Dublin Bikes 
i nGráinseach Ghormáin , agus tá 104 rothar ar fáil ar cíos. 

Uisce Báistí a athúsáid 

Tá polasaí ag Gníomhaireacht Forbartha Ghráinseach 
Ghormáin athúsáid an uisce báistí a chur san áireamh le 
linn an deartha ar mhaithe le húsáid neamh-inólta a bhaint 
as. Tá sé seo os cionn na gceanglas reachtúil pleanála atá 
ann faoi láthair agus léiríonn sé tiomantas na 
Gníomhaireachta maidir le bheith chun tosaigh ó thaobh na 
tógála inbhuanaithe de. In 2021, áiríodh é sin i ndearadh 
na bhfoirgneamh seo a leanas — an Mol Acadúil agus an 
Chearnóg Thiar. 

An Réimse Poiblí Sínte 

Le linn 2021, nuair a osclaíodh an dá Chearnóg agus an 
Teach Íochtair, cuireadh 4.4 heicteár breise leis an réimse 
poiblí, rud a thug go 16.5 heicteár é. Níl an méid sin ar fad sa 
chumraíocht tírdhreachaithe deiridh. Cuirfear cuid den 
réimse poiblí reatha siar chun forbairt an tsuímh amach 
anseo de réir an Mháistirphlean a chumasú. De réir mar a 
chuirtear i gcrích na suímh atá á dtógáil, beidh réimse poiblí 
nua atá ar ardchaighdeán á gcur ar fáil. De réir an 
Mháistirphlean beidh 16.5 heicteár réimse poiblí ann nuair a 
chríochnófar. 
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Crainn piorraí óga faoi bhláth san earrach. Íomhá: Gníomhaireacht 
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Colún III 

Bithéagsúlacht 
 
 
 

Agus suíomh Ghráinseach Ghormáin á fhorbairt tá deis 
iontach ann luach bithéagsúlachta feabhas a chur ar 
shuíomh lár Chathair Bhaile Átha Cliath, a acmhainn 
bhithéagsúlachta a chosaint amach anseo, an 
bhithéagsúlacht a chur chun cinn go háitiúil agus tacú le 
hiarrachtaí caomhnaithe bithéagsúlachta ar scála áitiúil 
agus náisiúnta. Oibríonn an Ghníomhaireacht i dtreo na 
ngníomhaíochtaí a sainaithníodh i ‘Straitéis 
Bithéagsúlachta Ghráinseach Ghormáin 2017-2022’ a chur 
chun feidhme. Leagtar amach thíos cuid de na héachtaí a 
baineadh amach sa bhliain 2021. 

Crainn Nua a phlandáil 

Dearadh Cuspóir 10 an Phlean Straitéisigh 
Bithéagsúlachta: Féachfaidh Gníomhaireacht Forbartha 
Ghráinseach Ghormáin le formhór mór na gcrann aibí ar 
ardchaighdeán atá ann cheana a choinneáil agus cuirfidh 
sé i bhfeidhm clár cuimsitheach plandála de speicis 
dhúchasacha chun difear a dhéanamh do réimse poiblí 
coillteach atá ar ardchaighdeán. I ndearadh an 
Tírdhreacha Máistirphlean bunaidh, beartaíodh ar 
choincheap nua crann ar plandáil 2,000 crann nua 
a bheadh i gceist leis. Faoi dheireadh na bliana 2021, 
cuireadh suas le 491 gcrann nua. 

Crainn a Chosaint Le linn na Tógála 

Tá crainn mar chuid lárnach de shuíomh Ghráinseach 
Ghormáin agus den Straitéis Bhithéagsúlachta. Tá 
freagracht ar an nGníomhaireacht a áirithiú go gcoinneofar 
na crainn atá ann cheana in situ, nuair is féidir, agus nach 
ndéanfar damáiste dóibh le linn oibreacha foirgníochta. 
Faoi 2021, nuair a críochnaíodh an Chearnóg, bhí an fheá 
rua (Fagus Sylvatica Purpurea) i lár an aonaigh sa chlós 
istigh. 

Síneadh a chur le Líonra na Méaróg Glas 

I bpáirceanna na ‘méaróg ghlas’ cuimsítear 
príomhbhealaí coisithe/rothaithe thuaidh-theas tríd an 
suíomh agus tá sé beartaithe go mbeidh ardluach 
éiceolaíoch acu. Cuireann siad nasc ar fáil ó 
phríomhbhealach na cathrach — an Cuarbhóthar 
Thuaidh — isteach sa suíomh. 
Déantar crainn mhóra shláintiúla atá ann cheana a 
chomhtháthú i gclóis na méaróg agus, anuas ar thoir agus 
ar phlandaí luibheacha nua a phlandáil, cuireann siad ar 
fáil conairí pailneoirí do bheacha agus d’inveirteabraigh. 
Ina theannta sin, de thoradh páirceanna na méaróg 
cuirtear feabhas ar na coinníollacha micrea-aeráide ar an 
suíomh trí bhíthin taise a mhéadú, lánaí fuaraithe aeir a 
chruthú, briseadh gaoithe, agus cáilíocht an aeir a fheabhsú 
tríd an deannach fíneáilte atá san aer a laghdú. In 2021, 
tugadh 9,750 m² isteach i gcúrsaíocht. 

Neadbhoscaí do Ghabhláin Gaoithe 

In 2021, chun bearta praiticiúla a dhéanamh chun an t-éan 
uirbeach seo atá i mbaol a chosaint agus gnáthóg a 
thabhairt dó, rinneadh 10 neadbhosca dhúbailte do 
ghabhláin gaoithe a ionchorprú in aghaidh an Tí Íochtair. 
Ina theannta sin, beartaíodh 10 neadbhosca do ghabhláin 
gaoithe lena gcur san áireamh i bhfoirgnimh an Mhoil 
Acadúil agus an Chearnóg Thiar araon, agus tá 24 cinn eile 
leagtha amach sa scoil Ag Foghlaim le Chéile Bhaile Átha 
Cliath 7. 
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Samplálacha de charraigeacha croíleacáin ó thart ar 1 km faoin talamh. Íomhá: Bí Ullamh don Gheimhreadh 
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Colún IV 

Fuinneamh 
 

Ceann de mhórspriocanna na straitéise inbhuanaitheachta 
comhshaoil is ea an t-éileamh atá ar fhuinneamh agus ar 
astaíochtaí carbóin araon a íoslaghdú trí phlean fuinnimh 
a chruthú a fhágfaidh gur forbairt saor ó charbón a bheidh 
i nGráinseach Ghormáin faoi 2050. 

 
Is coincheap inbhuanaithe é an tIonad Fuinnimh agus an 
Líonra Téimh Ceantair de bharr a nádúir féin. Is é an 
bunsmaoineamh teas a chur ar fáil do gach foirgneamh ar 
champas Ghráinseach Ghormáin trí líonra téimh ceantair 
leis an uisce a théitear ag Ionad Fuinnimh láraithe. Faoi 
láthair tá cúig choire mhóra gáis nádúrtha mhóra ag 
téamh an uisce. Trí ionad láraithe fuinnimh a úsáid, 
cuirtear deireadh leis an ngá atá ann go n-oibreodh 
foirgnimh aonair a gcoire féin. Ciallaíonn sé seo go 
cuirfear teas ar fáil do gach foirgneamh ó fhoinse lárnach 
amháin seachas 30 coire aonair a bheith scaipthe ar fud an 
champais. Bíonn idir éifeachtúlacht fuinnimh agus 
choigiltis fuinnimh ann dá thoradh sin agus laghdaíonn sé 
freisin an costas a bhaineann le cothabháil agus 
deisiúcháin, mar nach bhfuil ach an tIonad Fuinnimh le 
seirbhísiú. 

 
Tá trí fhoirgneamh ar an suíomh faoi láthair a fhaigheann 

teas díreach ón líonra téimh ceantair — an Teach Íochtair, 
an Chearnóg Thoir agus an Chearnóg Láir. Tá foirgnimh an 
Mhoil Ghlais agus Teach Ráth an Dúin le nascadh i Ráithe 
4 de 2022. Tagann na héifeachtúlachtaí sa chóras DH ó 
bharainneachtaí scála. Dá mhéad foirgneamh a 
cheanglaítear leis an Líonra DH is ea is éifeachtaí agus is 
saoire costas an teasa le haghaidh foirgnimh aonair. 

Oibríonn an tIonad Fuinnimh ar choirí gáis nádúrtha faoi 
láthair. Ba é tógáil an Ionaid Fuinnimh reatha an chéad 
chéim ar an turas. Ba é aidhm an Ionaid Fuinnimh reatha 
go bunúsach uisce te a chur ag sruthú tríd an líonra DH. 
Baineadh amach an cuspóir sin. Is é an chéad chéim eile a 
chinneadh cén éabhlóid a thiocfaidh ar an Ionad Fuinnimh 
d’fhonn cabhair a thabhairt maidir le campas saor ó 
charbón a bhaint amach ina n-úsáidfear foinsí breosla 
inbhuanaithe agus in-athnuaite. Tá sé fós le cinneadh cén 
treo a rachaidh an tIonad Fuinnimh agus cad iad na foinsí 
breosla a úsáidfear chun an t-uisce a théamh. Tá iniúchadh á 
dhéanamh ar choirí geoiteirmeacha, ar choirí bithgháis, ar 
choirí comhghiniúna cumhachta agus teasa, ar choirí caidéal 
teasa, agus ar choirí bithmhaise. D’fhéadfadh sé gur 
meascán díobh sin go léir a bheadh ann. 

 
Bunófar Bord Tionscadail Fuinnimh Inmharthana 
Ghráinseach Ghormáin in 2022 chun gníomhaíocht a 
chomhordú agus comhairle a thabhairt faoi threo 
straitéiseach chun cabhair a thabhairt don champas maidir 
leis an sprioc a bhaint amach, is é sin a bheith saor ó charbón 
chomh maith le gach sprioc reachtach inbhuanaithe eile a 
chomhlíonadh. 
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Saothair ealaíne Ghráinseach Ghormáin. Íomhá: Gníomhaireacht 
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Colúin V agus VI 
Sóisialtacht 
agus Nuálaíocht 

 
 

Colún V Sóisialtacht 
 

Is é sainchúram na Gníomhaireachta ceathrú cathrach a 
dhéanamh de shuíomh iata 73 acra — campas comhtháite 
cuimsitheach oideachais, cúram sláinte agus pobail. 
Baintear é seo amach trí rannpháirtíocht agus comhoibriú 
fiúntach leanúnach le páirtithe leasmhara Ghráinseach 
Ghormáin — na daoine a dhéanann gurb áit é an spás seo. 
Faoin Straitéis Cúig Bliana 2021-2026, tá an 
Ghníomhaireacht ag leanúint d’aghaidh a thabhairt ar 
ghnéithe sóisialta agus cultúrtha d’Fhís an Mháistirphlean 
tríd na tionscadail na hEalaíne Poiblí agus Stair 
Ghráinseach Ghormáin, cur i bhfeidhm leanúnach na Cairte 
Fostaíochta Áitiúla agus rannpháirtíocht leanúnach i 
dtionscnaimh ar nós Óige Cheantar Ghráinseach Ghormáin. 

 
Tá cur síos iomlán ar an méid a baineadh amach le déanaí i 
dTuarascáil Bhliantúil 2021, laistigh de 
Caibidil IV — Comhphobal 
Caibidil VI — Ealaín Phoiblí 
Caibidil VII — Scéalta Ghráinseach Ghormáin 

Colún VI Nuálaíocht 
 

Sin é fócas na Gníomhaireachta ar nuálaíocht a lorg 
agus dearadh an champais á réiteach, ar sholáthar 
tionscadal caipitil agus ar chomhghuaillíochtaí 

táirgiúla le comhlachtaí teicniúla agus comhlántacha. 

Cumas a Fheabhsú 
Thug fostaithe na Gníomhaireachta faoi fhorbairt 
ghairmiúil leanúnach le béim ar an inbhuanaitheacht le 
linn 2021. 
• Seimineár gréasáin Líonraí Gáis Éireann; Sraith 

seimineár gréasáin Arup Ireland ‘Resilience in Real 
Estate’. 

• Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann: 
seimineáir ghréasáin éagsúla maidir faoi ‘Carbon 
Basics’; Taisteal gnó M &R; Inbhuanaitheacht 

• Institiúid na gCuntasóirí Cairte Sasana agus An 
Bhreatain Bheag: Seimineáir ghréasáin an Ghrúpa ad 
hoc um an Seimeastar Eorpach. 

• Inbhuanaitheacht agus costáil ar feadh an tsaoil; 
Ciorclaíocht a thógáil 

• Comhairle Tógála Glas na hÉireann: Carbón 
corpraithe a laghdú sa tógáil. 

 
Ina theannta sin, thug roinnt fostaithe cuairt ar an suíomh 
‘Green Generation’, An Urnaí, Co. na Mí chun oibriú an 
díleáiteora anaeróbaigh a fheiceáil, rud a dhéanann 
dramhaíl talmhaíochta agus 
dramhaíl bia a thiontú ina fhuinneamh in-athnuaite 
(bithghás agus bithmheatán) agus a tháirgeann leasachán 
orgánach mar sheachtháirge. Is eiseamláir é Green 
Generation de chuideachta Éireannach a bhaineann leas as 
cumhacht an gheilleagair chiorclaigh. 
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Móinéir Bláthanna Fiáine ar an taobh thuaidh den Teach Íochtair. Íomhá: Conor Mulhern 
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Inbhuanaitheacht 
Méadracht agus 
Socrú 
Spriocanna 

 
 
 

Tá an Ghníomhaireacht ag obair ar mhéadracht oiriúnach a 

fhorbairt chun an dul chun cinn faoi na sé cholún a thomhas. I 

gcás na bhFoirgneamh, is é an tomhas ratha an méid carbóin a 

úsáidtear in aghaidh an mhéadair chearnaigh tógála agus is é 

NZEB an tomhas i gcás úsáid leanúnach na bhfoirgneamh. Is 

maith a thuigtear 
NZEB, ach maidir le teicnící chun carbón corpraithe a thomhas, cé 

go bhfuil siad sin indéanta go teoiriciúil, sa chleachtas níl siad 

chomh forbartha sin. Tá an Ghníomhaireacht ag obair le foirne 

deartha chun dul chun cinn a dhéanamh maidir leis sin. 

Léirítear thíos an dul chun cinn leathan atá á dhéanamh againn 

maidir le Colún 1 — an carbón a laghdú i bhFoirgnimh. 
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Buaileann Plás na Cloiche Leithne le Bealach Bhreandáin. Íomhá: Conor Mulhern 
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Roinn III 

Rialachas 
 

Nochtaithe agus Tuairisciú Reachtúil ar 

Shaoráil Faisnéise 

Tháinig Gníomhaireacht Forbartha Ghráinseach Ghormáin 
faoin Acht um Shaoráil Faisnéise sa bhliain 2015. 
Ó dheireadh 2021 i leith, rinne an Ghníomhaireacht 20 
iarraidh a phróiseáil faoin Acht seo. 

 

Fiosrúcháin ón Oireachtas 
 

De réir an Chóid Cleachtais maidir le Rialachas 
Comhlachtaí Stáit 2016, tá prótacail curtha i bhfeidhm ag 
an nGníomhaireacht chun faisnéis a sholáthar do 
chomhaltaí den Oireachtas. Tuairisceoidh 
an Ghníomhaireacht go bliantúil maidir leis na prótacail 
seo a chomhlíonadh agus foilseofar gach iarraidh ar 
fhaisnéis agus a bhfreagraí (i gcás inarb 
iomchuí) ar ár suíomh gréasáin. Ní dhearnadh aon 
iarratas ar fhaisnéis ó chomhalta den Oireachtas le linn 
2021. 

 

An tAcht um Nochtadh Cosanta, 2014 
 

Mar chomhlacht poiblí, tá ceanglas ar Ghníomhaireacht 
Forbartha Ghráinseach Ghormáin faoi alt 22 den Acht 
um Nochtadh Cosanta 
2014 tuarascáil bhliantúil a fhoilsiú faoi líon na nochtuithe 
cosanta a rinneadh di sa bhliain roimhe sin, agus maidir 
leis an ngníomh a rinneadh mar fhreagairt ar aon nochtadh 
cosanta den sórt sin. Ní dhearnadh aon nochtadh cosanta 
don Ghníomhaireacht sa tréimhse ón 1 Eanáir go dtí an 31 
Nollaig 2021. 

 
An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint 
Sonraí 

 
Tá an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí in 
EEA go príomha leis an Rialachán Ginearálta maidir le 
Cosaint Sonraí (AE/2016/679) (an ‘RGCS’). Is í 

 
an Ghníomhaireacht atá freagrach as RGCS a 
chomhlíonadh maidir le gach fothacar sonraí. Maidir leis 
na príomhghníomhaíochtaí próiseála sonraí pearsanta, 
is í an Ghníomhaireacht a dhéanann iad faoi réir RGCS. Ó 
dheireadh 2020 i leith, rinne an Ghníomhaireacht iarraidh 
amháin a phróiseáil faoin Acht seo. 

 

Cód Iompair 2018 do Dhaoine a bhfuil 

Gníomhaíochtaí Brústocaireachta á 

ndéanamh acu 

Ón 1 Eanáir 2019, an Cód Iompair do Dhaoine a bhfuil 
Gníomhaíochtaí Brústocaireachta á ndéanamh acu, tá 
feidhm aige maidir leis an nGníomhaireacht. 

 

Acht na hÉireann um Chearta an Duine agus 
Comhionannas, 2014 

 
Tá an Ghníomhaireacht freagrach freisin as an Dualgas 
maidir le Comhionannas san Earnáil Poiblí agus le Cearta 
an Duine (‘an Dualgas’) a chomhlíonadh. Cuireann sé seo 
oibleagáid reachtúil ar chomhlachtaí poiblí cearta daonna 
na ndaoine a gcuireann siad seirbhísí ar fáil dóibh a 
chosaint; agus ar an bhfoireann agus iad i mbun a gcuid 
oibre laethúla. 

 

Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 
 

Le Rialacháin 2019 Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 
(Comhlachtaí Poiblí) (I.R. Uimh. 230 de 2020) tugtar 
Gníomhaireacht Forbartha Ghráinseach Ghormáin faoi raon 
feidhme an Achta le héifeacht ón 25 Meitheamh 2020. 
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Roinn III 
Ráitis 
Airgeadais 
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Aguisíní 

 
 

AGUISÍN 1 
 
 

An Grúpa Comhairleach 
 

An Roinn Oideachais agus Scileanna/an 

tÚdarás Um Ard-Oideachas 

An tUasal Andrea Valova 

 
An Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais 

Áitiúil 

Folamh 

 
An tÚdarás Náisiúnta Iompair 

An tUasal Eoin Farrell 

 
Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile 

Átha Cliath 

An tUasal Collette Burns 

An tUasal Thomas Stone 

 
Foireann Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile 
Átha Cliath 

An tUasal Ronan Dunphy 

An tUasal Leslie Shoemaker 

 
Mic léinn Ollscoil Teicneolaíochta 

Bhaile Átha Cliath 

An tUasal Sharon Hughes 

An tUasal Mark O’Donnell 

 
Ionadaithe Poiblí Chomhairle Cathrach 

Bhaile Átha Cliath 

An Clr Ray McAdam 

An Clr Nial Ring 

Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte 

 

 
Foireann Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte 

An tUasal Fiona Davis 

 
Ionadaithe Úsáideoirí Seirbhíse 

Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte 

An tUasal Annette Murphy 

An tUasal Kathleen Eccles 

 
Ionadaithe Poiblí 

Neasa Hourigan TD 

 
Cónaitheoirí Áitiúla 

An tUasal Eugene Kelly 

An tUasal Mark O’Neill 

 
 
 
 

 

*amhail ó dheireadh 2021 
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Aguisíní 
 
 
 

 

AGUISÍN 2 

Foireann na Gníomhaireachta 

 
Ger Casey, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin 

 
 

Dominick Healy- Stiúrthóir Foirgníochta agus Bonneagair Peter 

O’Sullivan — Stiúrthóir Airgeadais 

Nora Rahill — Bainisteoir Gnóthaí Corparáideacha 

Conor Sreenan — Stiúrthóir Straitéise agus Deartha 

 
 

Padraic Ballantyne — Innealtóir 

Sinsearach/Comhordaitheoir Tionscadal Shay Bowman — 

Innealtóir Sinsearach/Comhordaitheoir Tionscadal Anne-

Marie Deasy — Riarthóir 

Kehinde Oluwatosin — Pleanálaí Sinsearach 

Catherine Hallinan — Rialaitheoir Airgeadais 

Lori Keeve — Bainisteoir Cumarsáide 

Aideen Lowery — Ailtire Sinsearach/Comhordaitheoir 

Tionscadal Des Marmion — Innealtóir 

Sinsearach/Comhordaitheoir Tionscadal 

Kathleen McCann — Comhordaitheoir Fostaíochta agus Oiliúna 

Robert Moore — Bainisteoir Faisnéise Tionscadal 

Pat Moynihan — Innealtóir Sinsearach/Comhordaitheoir Tionscadail 

Derek Niven — Suirbhéir Cainníochta Sinsearach 

/Comhordaitheoir Tionscadal Catherine Opdebeeck — Ailtire 

Sinsearach/Comhordaitheoir Tionscadal Pat O’Sullivan — 

Ailtire Sinsearach/Comhordaitheoir Tionscadal 

James Stone — Inteirn Suirbhéara Cainníochta 

Edward Scanlon — Ailtire Sinsearach/Comhordaitheoir 

Tionscadal Catherine Stapleton — Cuntasóir Cúnta 

Nigel Thompson — Suirbhéir Cainníochta Sinsearach /Comhordaitheoir Tionscadal 
 
 
 
 

*amhail ó dheireadh 2021
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