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Séanadh: Ní doiciméad dlíthiúil é seo, is chun críocha eolais amháin atá sé. Is é is aidhm dó 
achoimre a thabhairt ar chomhthéacs an bheartais um fhorbairt áitiúil agus eolas a chur ar fáil 
don léitheoir atá riachtanach chun léiriú spéise a ullmhú chun Straitéis Forbartha Áitiúla (LDS) 
a fhorbairt agus a chur chun feidhme faoi ghné LEADER de Phlean Straitéiseach CBT 2023-
2027.
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Eolas Ginearálta

Cuspóir an doiciméid seo
Is é is cuspóir don doiciméad seo cur chuige na hÉireann maidir le seachadadh chlár 
cómhaoinithe an Aontais Eorpaigh ‘LEADER’ don tréimhse 2023-2027 agus chun eolas a chur 
ar fáil do na grúpaí  ar spéis leo Léiriú Spéise (EOI) a chur isteach chun go measfar iad a bheith 
incháilithe chun an clár a sheachadadh sa tréimhse amach romhainn.

Cad is LEADER/Forbairt Áitiúil faoi stiúir an Phobail (CLLD) 
ann?

Is idirghabháil ríthábhachtach é an clár LEADER le haghaidh Todhchaí Cheantair Thuaithe na 
hÉireann, Beartas an Rialtais don fhorbairt tuaithe a seoladh in 2021, a bhfuil sé mar aidhm 
leis réimse gníomhaíochtaí a sheachadadh do phobail thuaithe thar shaolré an bheartais. Is clár 
ilbhliantúil don fhorbairt tuaithe é a fhaigheann cómhaoiniú ón Aontas trí Phlean Straitéiseach 
an Chomhbheartais Talmhaíochta (PSC). Tá an clár bunaithe ar chur chuige faoi stiúir an 
phobail i leith forbairt tuaithe agus tá ról tábhachtach aige chun tacú le pobail agus le fiontair 
i gcruthú poist, ionchuimsiú sóisialta agus tionscadail chomhshaoil a chur chun cinn ar an 
leibhéal áitiúil. 

Mar chur chuige ‘Forbairt Áitiúil faoi stiúir an Phobail’ (CLLD), is modheolaíocht é LEADER 
lena gcuirtear an pobal tuaithe i gcroílár an chláir. Cuirtear ar ghrúpaí daoine a dhéanann 
ionadaíocht ar limistéir gheografacha shainithe i bhfoirm Grúpaí Áitiúla Gníomhaíochta 
(LAGanna) na dúshláin roimh an fhorbairt ina bpobail féin a shainaithint agus tionscnaimh a 
fhorbairt chun aghaidh a thabhairt ar na dúshláin sin. Trí Straitéisí Forbartha Áitiúla (LDSanna), 
déanann LAGanna iarracht rannpháirtíocht na bpáirtithe uile ar mian leo cur leis an bpróiseas 
seo a éascú. Cinntítear leis sin go ndéanann gach LDS ionadaíocht ar dhearcadh an phobail 
a mhéid is féidir. Thar shaolré a LDSanna faoi seach, tacóidh LAGanna leis na tionscnaimh 
is dóigh leo a mbeidh an tionchar is mó acu ar fhorbairt a bpobail, agus tacaíonn siad le 
haidhmeanna agus cuspóirí an LDS a bhaint amach ar an gcaoi sin. 

Tacaítear le LEADER trí mhaoiniú ón gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe 
(CETFT) agus déanfar é a sheachadadh tríd an bPlean Straitéiseach CBT náisiúnta 
cómhaoinithe (PSC)1 don tréimhse 2023-2027. Cuirfidh bearta a fhaigheann tacaíocht ó 
LEADER le spriocanna Chuspóir Sonrach PSC de réir Airteagal 6(1)(h) de Rialacháin AE 
2021/21152:

‘an fhostaíocht, fás, comhionannas inscne, cuimsiú sóisialta, agus an fhorbairt áitiúil a chur 
chun cinn i gceantair thuaithe, lena n-áirítear an bithgheilleagar ciorclach agus an fhoraoiseacht 
inbhuanaithe.’

Tá cur chuige LEADER bunaithe ar 7 prionsabal sonracha a idirdhealaíonn LEADER ó bheith 
díreach ina chlár maoinithe deontais, nuair a chuirtear le chéile iad chun tionscnaimh forbartha 
tuaithe a sheachadadh. 
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Is iad seo a leanas 7 prionsabal chlár LEADER:

1. Cur chuige ón mbun aníos;
2. Straitéisí forbartha áitiúla limistéar-bhunaithe;
3. Comhpháirtíochtaí áitiúla;
4. Straitéisí comhtháite agus ilearnála;
5. Líonrú;
6. Nuálaíocht; agus
7. Comhar. 

Cur chuige na hÉireann i dtaobh LEADER a sheachadadh
Tá an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail (DRCD) freagrach as cur i bhfeidhm clár LEADER, 
agus tá tar éis an cur chuige i ndáil le clár LEADER 2023-2027 na hÉireann, a leagtar amach sa 
doiciméad seo, a fhorbairt. 

Is é is aidhm do chlár LEADER tacú le forbairt áitiúil limistéir thuaithe na hÉireann.  Chun 
críocha an chláir, sainítear limistéir thuaithe mar gach cuid d’Éirinn, seachas limistéir laistigh 
de theoireannacha na gcúig mhórchathair – Baile Áth Cliath, Corcaigh, Luimneach, Port Láirge 
agus Gaillimh.

Ailíneofar na limistéir fho-réigiúnacha ina seachadfar clár 2023-2027 LEADER le 
teorainneacha na gcontaetha. Cinntítear leis seo comhleanúnachas le tionscnaimh agus 
beartais eile a sheachadtar ar bhonn contae amhail an Plean Áitiúil Eacnamaíochta agus Pobail 
(LECP), cinntítear gur féidir comhsheasmhacht agus breisluach i leith sruthanna maoiniúcháin 
náisiúnta a sheachadadh, agus cumasaítear bainistíocht éifeachtúil ar leithdháiltí soiléire agus 
trédhearcacha.

Tá eisceachtaí uaidh seo i gContae Chorcaí agus i gContae Bhaile Átha Cliath. De bharr méid 
gheografach Chontae Chorcaí (gan an chathair san áireamh), tá trí limistéar fo-réigiúnacha 
ann, Thuaidh, Theas agus Thiar. I ndáil le Baile Átha Cliath, tá daonraí suntasacha uirbeacha i 
limistéir Chomhairlí Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin, Fhine Gall agus Bhaile Átha Cliath 
Theas agus tá pobail thuaithe le fáil i ngach ceann de na limistéir riaracháin sin. Toisc go 
bhfuil na limistéir seo beag ó thaobh staidrimh de, agus go bhfuil siad laistigh de theorainn 
gheografach chontae amháin, chun críocha LEADER, tá aon limistéar fo-réigiúnach amháin 
ann, Ceantar Tuaithe Bhaile Átha Cliath.

I gcomhréir le cineál chlár LEADER, soláthrófar solúbthacht do ghrúpaí incháilithe ar mian 
leo LDS a thíolacadh a chumhdódh an limistéar fo-réigiúnach ar fad, nó cuid de. Soláthrófar 
solúbthacht freisin do ghrúpaí incháilithe ar mian leo LDSanna iolracha a thíolacadh a 
chumhdódh codanna de limistéir fho-réigiúnacha difriúla. 
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Ailíneofar na hoileáin amach ón gcósta lena limistéar fo-réigiúnach ábhartha. Chun a chinntiú 
go dtacaófar le pobail na n-oileán, ceanglófar na gníomhaíochtaí seo a leanas ar an LAG 
a roghnófar chun clár LEADER a sheachadadh i limistéir ina gcuimsítear oileáin amach ón 
gcósta:

• ní mór d’ionadaí tiomnaithe ó phobal gach oileáin (i.e. na hoileáin sa limistéar fo-
réigiúnach) a bheith i seilbh post cinnteoireachta ar an LAG;

• ní mór achoimre a thabhairt san LDS ábhartha ar bhearta sonracha chun freastal ar na 
dúshláin a bhfuil pobal na n-oileán ag tabhairt aghaidh orthu, a forbraíodh i gcomhairle leis 
na pobail; agus

• ní mór don LDS ábhartha buiséad táscach airgeadais a aithint do chur chun feidhme na 
mbeart atá sonrach do na hoileáin.

Cén ról atá ag an nGrúpa Áitiúil Gníomhaíochta (LAG)?
Is eintitis iad na Grúpaí Áitiúla Gníomhaíochta a bunaíodh chun chríoch chlár LEADER a 
sheachadadh i limistéar fo-réigiúnach sainithe. Is léir, agus is féidir a léiriú, go bhfuil na Grúpaí 
Áitiúla Gníomhaíochta neamhspleách ar chomhlíonadh a gcuid feidhmeanna i ndáil le clár 
LEADER. Beidh prionsabal na comhpháirtíochta ina ghné lárnach de chruthú na nGrúpaí 
Áitiúla Gníomhaíochta don chlár 2023-2027, lena mbeidh páirtithe leasmhara poiblí agus 
príobháideacha ag teacht le chéile chun an clár a sheachadadh. Cé go dtarraingítear comhaltaí 
chomhlacht cinnteoireachta an LAG ó ghrúpaí leasmhara socheacnamaíochta áitiúla poiblí 
agus príobháideacha, níl smacht ag aon ghrúpa leasa amháin ar an bpróiseas cinnteoireachta. 
Ní mór don Ghrúpa Áitiúil Gníomhaíochta a chinntiú go ndéantar a chomhaltas a bhainistiú go 
réamhghníomhach an t-am ar fad chun comhlíonadh ceanglas reachtúil a chinntiú agus lena 
chinntiú go ndéanfar ionadaíocht ar réimse leathan leasanna áitiúla. 

Tá comhlacht cinnteoireachta an Ghrúpa Áitiúil Gníomhaíochta freagrach as réimse 
leathan gníomhaithe áitiúla a chur san áireamh, amhail ionadaithe ó eagraíochtaí áitiúla 
neamhrialtasacha, cuideachtaí forbartha áitiúla, gníomhaireachtaí forbartha, grúpaí áitiúla 
pobalbhunaithe, pobail imeallaithe, eagraíochtaí óige, comhlachtaí cultúir, comhlachtaí spóirt, 
gluaiseachtaí sóisialta, líonraí, agus comhlachtaí ábhartha áitiúla. Ba cheart go mbeadh sé 
d’aidhm ag gach LAG ionadaíocht cothrom inscne a bhaint amach.

Féadfaidh comhaltaí cinnteoireachta an LAG a bheith ina mball de chomhlachtaí 
cinnteoireachta eile amhail coiste forbartha pobail áitiúil (LCDC), cuideachta forbartha áitiúla 
(LDC), comhlacht stáit nó údarás áitiúil. É sin ráite, tá stádas comhionann ar an LAG ag gach 
comhalta de chomhlacht cinnteoireachta an Ghrúpa. 

Ina theannta sin, ní mór do na LAGanna roghnaithe do chlár LEADER 2023-2027 Cairt um 
Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh3 agus prionsabail ghinearálta dhlí an Aontais a 
urramú.

Le creat rialála LEADER, ceanglaítear ar Ghrúpa Áitiúil Gníomhaíochta (LAG) straitéis forbartha 
áitiúla (LDS) faoi stiúir an phobail a dhearadh agus a chur chun feidhme, trína seachadfar 
idirghabhálaithe LEADER.

Tugann Airteagal 33 de Rialachán AE 2021/1060 lena leagtar amach Forálacha Coiteanna4 
achoimre ar ról na nGrúpaí Áitiúla Gníomhaíochta (LAGanna). I gcomhréir leis na forálacha seo, 
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beidh na LAGanna freagrach go heisiach as na tascanna seo a leanas a dhéanamh:

(a) cur le hacmhainn na ngníomhaithe áitiúla oibríochtaí a fhorbairt agus a chur chun      
     feidhme
(b) nós imeachta agus critéir neamh-idirdhealaitheacha agus thrédhearcacha a chur le    
     chéile, trína seachnófar coinbhleachtaí leasa agus trína gcinnteofar nach mbeidh       
     smacht ag aon ghrúpa leasa amháin ar chinntí roghnúcháin
(c) glaonna ar thairiscintí a ullmhú agus a fhoilsiú
(d) oibríochtaí a roghnú agus méid na tacaíochta a fhorfheidhmiú agus na tograí a chur     
      faoi bhráid an chomhlachta atá freagrach as an bhfíorú deiridh ar an incháilitheacht sula  
      ndéanfar iad a fhormheas
(e) faireachán ar dhul chun cinn i dtreo cuspóirí na straitéise a bhaint amach
(f) meastóireacht ar chur chun feidhme na straitéise

Cad is Straitéis Forbartha Áitiúla (LDS) ann?
I gcomhthéacs ghné LEADER den Phlean Straitéiseach CBT (PSC), is plean í an straitéis 
forbartha áitiúla (LDS) arna leagan amach ag pobail thuaithe, trína nGrúpa Áitiúil 
Gníomhaíochta, chun tacú le forbairt inbhuanaithe a bpobal tuaithe féin.

Déantar Straitéisí Forbartha Áitiúla a leagan amach trí phróiseas “ón mbun aníos” trína 
n-éascaítear rannpháirtíocht duine ar bith sa phobal tuaithe agus trína dtugtar lánaird 
chuimsitheach ar riachtanais áitiúla agus ar acmhainneacht áitiúil freisin.

Ba cheart go bpléifí na láidreachtaí, na laigí, na deiseanna agus na bagairtí atá roimh limistéar 
ar leith i Straitéis Forbartha Áitiúla agus ba cheart go dtabharfar achoimre ar na cineálacha 
gníomhaíochtaí a bhfuil tacaíocht le tabhairt dóibh chun aghaidh a thabhairt ar na laigí agus ar 
na bagairtí agus chun leas a bhaint as na láidreachtaí agus na deiseanna a aithneofaí.

Ba cheart go mbeadh Straitéis Forbartha Áitiúla ina léargas réalaíoch ar mar is féidir an úsáid 
is fearr a bhaint as maoiniú LEADER chun tacú le forbairt inbhuanaithe sa limistéar a leagtar 
amach.

Ba cheart go ndéanfaí machnamh iomlán ar na gníomhaíochtaí ar fad atá ag dul ar aghaidh 
nó atá pleanáilte ag gníomhaireachtaí eile a cuireadh orthu tacú le forbairt ina limistéar, nó a 
bhfuil baint acu leis an tacaíocht sin. Ba cheart, go háirithe, go ndéanfadh an LDS pleananna 
straitéiseacha an Aontais, náisiúnta, réigiúnacha agus áitiúla amhail na Pleananna Áitiúla 
Eacnamaíochta agus Pobail (LECPanna)5 a chomhlánú, agus tacú leo. 

Téamaí LEADER
Is é is cuspóir don bheart PSC LEADER tionscnaimh a mhaoiniú ar tionscnaimh iad atá ag 
teacht as chur chuige CLLD ar an leibhéal áitiúil a bhfuil sé d’aidhm aige aghaidh a thabhairt 
ar riachtanais limistéir fho-réigiúnacha faoi leith. Forbraíodh sraith de “Théamaí LEADER” 
táscacha ón bhfianaise a bailíodh i rith phróisis anailíse SWOT agus an phróisis anailíse ar 
riachtanais maidir le PSC na hÉireann a fhorbairt agus tá bonn láidir fianaise acu sin lena 
n-úsáid sa Straitéis Forbartha Áitiúla.
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Ceanglófar ar gach LDS acmhainneacht na dtéamaí agus na bhfothéamaí a phlé laistigh de 
phróiseas an LDS agus i gcomhthéacs cur chuige comhtháite i leith pleanáil réigiúnach agus 
áitiúil. 

Tá na téamaí leathana táscacha seo socraithe mar threoir d’fhorbairt an LDS chun a chinntiú 
go léiríonn an LDS go bhfuil sé d’acmhainn aici cur le cuspóirí sonracha a leagtar amach in 
Airteagal 6(1)(h) de Rialacháin AE 2021/2115 [2] a bhaint amach:

- an fhostaíocht, fás, comhionannas inscne, cuimsiú sóisialta, agus an fhorbairt áitiúil a chur 
chun cinn i gceantair thuaithe, lena n-áirítear an bithgheilleagar ciorclach agus an fhoraoiseacht 
inbhuanaithe.

Cé nach bhfuil na téamaí éigeantach, cuirfidh siad ar chumas na LAGanna riachtanais atá a 
teacht chun cinn a fhreagairt gan bhac mar a aithníodh i rith thiomsú a Straitéise Forbartha 
Áitiúla. 

Beidh ceanglas ann freisin maidir le coincheap na Sráidbhailte Cliste, le maolú ar an athrú 
aeráide agus oiriúnú don athrú sin, agus leis na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe (SDGanna) 
mar ghnéithe uileghabhálacha idirghabhálaithe LDS LEADER. 

Téamaí Táscacha LEADER 2023 – 2027
1. Forbairt Eacnamaíochta agus Cruthú Post
 
Tá an gá atá le tacú le forbairt an gheilleagair tuaithe aitheanta mar dhúshlán criticiúil san 
anailís ar riachtanais agus i mbeartas cúig bliana forbartha tuaithe na hÉireann – Todhchaí 
Cheantair Thuaithe na hÉireann (2021-2025)6 araon.  Féadfar na réimsí tosaíochta seo a 
leanas a áireamh faoin téama seo:

• An Geilleagar Glas
• Éagsúlú Talmhaíochta (e.g. glampáil ar fheirm)
• Turasóireacht agus Caitheamh Aimsire Tuaithe
• Forbairt Fiontar
• Táirgeacht Bia Tuaithe
• Fiontair Shóisialta, Fiontair Phobail agus Comhfhiontair

2. Bonneagar Tuaithe agus Ionchuimsiú Sóisialta faoin Tuath

Ní hamháin gur gá tacú le forbairt eacnamaíochta, ach is gá a chinntiú freisin go dtacófar le 
hionchuimsiú sóisialta, agus beidh sé seo ina fhócas lárnach. Tá Éire ag éirí níos ilghnéithí 
de réir a chéile agus tá sé tábhachtach glacadh leis an ilghnéitheacht seo agus a chinntiú go 
n-aithneofar riachtanais gach duine sa tsochaí i bhforbairt pobail amach anseo. Féadfar na 
réimsí tosaíochta seo a leanas a áireamh faoin téama seo:

• Bonneagar Tuaithe 
• Seirbhísí Inrochtana
• Nascacht Dhigiteach a Bharrfheabhsú
• Daoine Óga na Tuaithe
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3. Forbairt Inbhuanaithe an Chomhshaoil Tuaithe agus Maolú ar an Athrú Aeráide agus 
Oiriúnú don Athrú sin

Agus é á aithint gur saincheist thrasnaí é an maolú ar an athrú aeráide agus an t-oiriúnú don 
athrú sin agus go measfar an tsaincheist sin do gach idirghabháil LEADER sa chomhthéacs 
seo, bhí roinnt réimsí sonracha a tháinig as an bpróiseas anailíse ar riachtanais. D’fhéadfaí an 
méid seo a leanas a áireamh ina measc:  

• Forbairt Inbhuanaithe an Chomhshaoil Thuaithe
• Forbairt Acmhainne i leith Athrú Aeráide
• Maolú ar an Athrú Aeráide agus Oiriúnú don Athrú sin

Leithdháiltí Maoiniúcháin ar na LAGanna
Cuireadh leithdháileadh €180 milliún ar fáil do chlár LEADER don tréimhse 2023-
2027. I gcomhréir le hAirteagal 33(3) de Rialachán AE 2021/1060, beidh Grúpaí Áitiúla 
Gníomhaíochta freagrach go heisiach as ‘méid na tacaíochta a shocrú’ lena deonú ar 
thionscadail faoi leith. Ag teacht leis an bhforáil seo, dáilfidh an Roinn €180 milliún ina 
iomláine thar na limistéir fho-réigiúnacha uile bunaithe ar phríomh-mhéadrachtaí amhail:

• an maoiniú íosta le leithdháileadh ar gach limistéar fo-réigiúnach;
• dlús daonra agus
• táscaire díothachta

Sonraítear an leithdháileadh ar gach limistéar fo-réigiúnach in Aguisín 1 i gceangal leis an 
doiciméad seo. Má roghnaítear níos mó ná LDS amháin sa limistéar fo-réigiúnach, dáilfear 
an leithdháileadh maoiniúcháin i measc na LAGanna rathúla ar bhonn pro rata. Tacóidh an 
maoiniúchán a sholáthrófar do na LAGanna le cur chun feidhme oibríochtaí, lena n-áirítear 
gníomhaíochtaí comhair agus a n-ullmhú, chomh maith le costais riaracháin agus bheochana 
an LAG i ndáil le seachadadh a Straitéise formheasta Forbartha Áitiúla. 

Ní mór nach mó an tacaíocht do chostais riaracháin agus bheochana ná 25% de ranníocaíocht 
phoiblí iomlán don straitéis. Áirítear na costais seo a leanas i measc na gcostas i dtaca leis seo:

Costais Reatha an LAG: Costais a bhaineann leis an Straitéis fhormheasta Forbartha Áitiúla a 
bhainistiú agus a chur chun feidhme. Áirítear ina measc costais oibríochta, costais pearsanra, 
costais oiliúna, costais a bhaineann le cumarsáid, costais airgeadais, chomh maith le costais 
a bhaineann le faireachán agus meastóireacht a dhéanamh ar an Straitéis fhormheasta 
Forbartha Áitiúla. 

Costais Beochana: Costais a bhaineann leis an Straitéis fhormheasta Forbartha Áitiúla a 
bheochan agus a chur chun cinn, le malartú idir na geallsealbhóirí a éascú, le heolas a chur ar 
fáil agus le tacaíocht a chur ar fáil do thairbhithe féideartha chun tionscadail a fhorbairt agus 
chun feidhmchláir a ullmhú.
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Cén Próiseas Roghnúcháin atá ann don Straitéis Forbartha 
Áitiúla (LDS)?

Beidh an próiseas roghnúcháin oscailte, trédhearcach agus iomaíoch. Ceanglófar an méid seo 
a leanas  ar na grúpaí ar mian leo iarratas a chur isteach chun LEADER a chur chun feidhme:

• LAG a chruthú atá bunaithe go soiléir ar chur chuige comhpháirtíochta;
• treoir agus comhleanúnachas straitéiseach le beartais um fhorbairt tuaithe atá ann cheana 

ar leibhéal an Aontais, ar an leibhéal réigiúnach agus ar an leibhéal náisiúnta (amhail 
LECPanna agus scéimeanna náisiúnta forbartha tuaithe) a thaispeáint go soiléir;

• ceangail leis an bpobal agus leis an bpróiseas beochan áitiúil, ar codanna lárnacha iad de 
shamhail LEADER, a thaispeáint go soiléir; 

• acmhainn airgeadais chun an clár a sheachadadh ar ardchaighdeáin rialachais a thaispeáint 
go soiléir; agus 

• a thaispeáint go soiléir go mbeidh comhdhéanamh chomhlacht cinnteoireachta an LAG i 
mbun ionadaíochta ar dhaonra limistéar fo-réigiúnach an LAG.

Léireofar na príomhghnéithe seo maidir le comhdhéanamh LAG i gcritéir roghnúcháin na 
LAGanna agus cuirfear san áireamh iad freisin agus na hiarratais á scóráil.

Reáchtálfar an próiseas roghnúcháin thar dhá chéim ina gcuirfear an deis ar fáil do na 
páirtithe leasmhara uile páirt a ghlacadh.  Tacaíonn an cur chuige incriminteach seo le forbairt 
cur chuige láidir, comhoibríoch comhpháirtíochta ar an leibhéal áitiúil agus éascaítear leis 
comhairliúchán iomlán cuimsitheach chun iontaofacht an chur chuige CLLD a choinneáil.

Is éard atá i gceist le Céim 1, arb í ábhar an ghlao seo, ná léiriú spéise (EOI) ag grúpa ar bith 
a bunaíodh ar aon dul le forálacha Airteagal 31(2), pointe (b) de Rialachán AE 2021/1060 
lena leagtar síos Forálacha Coiteanna[4] ar mian leo a bheith measta chun go seachadfar na 
hidirghabhálaithe LEADER don chlár 2023-2027 ina limistéir fho-réigiúnacha faoi seach. Tá go 
dtí 16 Nollaig, 2022, ag páirtithe leasmhara a Léiriú Spéise a thíolacadh.

Ba cheart a thabhairt faoi deara gur i gcásanna a mbíonn fiachas ann a bhaineann le clár 
LEADER roimhe go bhféadfadh tionchar a bheith ar cháilitheacht mura bhfuil réiteach 
aisíocaíochta fiachais aontaithe i bhfeidhm.

Cuirfidh DRCD bord ar bun chun measúnú a dhéanamh ar incháilitheacht an Léirithe Spéise a 
fuarthas agus chun na hiarratasóirí rathúla a roghnú le dul ar aghaidh chuig Céim 2.

Tosóidh Céim 2 nuair a thiocfaidh deireadh le próiseas Chéim 1. Sa chéim seo, beidh grúpaí 
incháilithe ó Chéim 1 ag forbairt Straitéisí mionsonraithe Forbartha Áitiúla chun an chaoi 
ina seachadfaidís LEADER ina limistéir a leagan amach. Is céim níos mionsonraithe í seo, le 
tréimhse sé mhí ar fáil chun an straitéis a fhorbairt. Cuirfear maoiniú ar fáil do ghrúpaí chun 
cuidiú leis na costais a bhaineann leis an LDS a fhorbairt, beag beann ar cibé acu atá nó nach 
bhfuil an LDS roghnaithe lena maoiniú ina dhiaidh sin. Tá ciste €2 milliún curtha i leataobh 
chun na críche sin.  

Beidh na critéir dá bhforáiltear ag an gcéim seo den phróiseas roghnúcháin i bhfoirm 
teimpléad do struchtúr an LDS chomh maith le critéir maidir le rialachas laistigh den LAG agus 
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córais bhainistíochta chun tacú le seachadadh an LDS. 

Is é an aidhm dheiridh forbairt Straitéisí láidre Forbartha Áitiúla a éascú a thugann aghaidh 
ar riachtanais an limistéir fho-réigiunaigh agus atá comhlántach le próisis forbartha eile ar an 
leibhéal fo-réigiúnach, ar an leibhéal réigiúnach, ar an leibhéal náisiúnta agus ar an leibhéal 
Eorpach. 

Cuirfear LDSanna bailchríochnaithe a thagann as Céim 2 den phróiseas faoi bhráid an Choiste 
Neamhspleách um Roghnú LDS arna bhunú ag an DRCD. Ba cheart a thabhairt faoi deara, 
i bhfianaise na teorann le buiséad sainithe LEADER, nach mbeadh sé indéanta gach LDS a 
thíolactar a mhaoiniú. Is ar an gCoiste Neamhspleách um Roghnú LDS a bheidh na cinntí 
deiridh i leith straitéisí a roghnú agus a mhaoiniú.
Beidh próiseas achomharc i bhfeidhm.
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Critéir Léirithe Spéise 
Ní mór léirithe spéise a thíolacadh trí ríomhphost a sheoladh chuig LEADER2327@drcd.gov.ie, 
agus ar an gcaoi sin amháin, faoin 5.30pm Dé hAoine 16 Nollaig, 2022. Ní dhéanfar iarratais a 
gheofar tar éis na tréimhse ama sin a mheas. Tá teorainn 20MB le méid gach ceangaltáin. Is é 
an t-iarratasóir a bheidh freagrach as a chinntiú nach sáraítear an teorainn seo.

Tá an Fhoirm Léirithe Spéise ar fáil lena híoslódáil ó shuíomh gréasáin na Roinne ag www.gov.
ie/en/service/87e09-leader-programme-for-rural-development/

Measúnú ar Aighneacht EOI 
Cuirfidh DRCD bord ar bun chun measúnú a dhéanamh ar incháilitheacht an Léirithe Spéise a 
fuarthas agus chun na hiarratasóirí rathúla a roghnú le dul ar aghaidh chuig Céim 2.
Beidh feidhm le córas marcála an mheasúnaithe sa tábla thíos. 

Ní mór do gach eintiteas iarrthach marc íosta ar leith a bhaint amach, mar a leagtar amach 
thíos, i gcás gach critéir agus marc foriomlán de 30 a bhaint amach chun cáiliú do Chéim 2 den 
phróiseas roghnaithe LDS.

• Tá 20 Marc le fáil ar Mhír 4 le híoscheanglas 5 marc
• Tá 30 Marc le fáil ar Mhír 5 le híoscheanglas 10 marc
• Tá 30 Marc le fáil ar Mhír 6 le híoscheanglas 10 marc
• Tá 20 Marc le fáil ar Mhír 7 le híoscheanglas 5 marc

Seimineár Eolais
Beidh go dtí 16 Nollaig, 2022 ag grúpaí ar mian leo a bheith san áireamh lena roghnú chun 
a Léiriú Spéise a ullmhú agus a chur ar aghaidh. Le linn na tréimhse seo, óstálfaidh DRCD 
seimineár eolais maidir le LAGanna ar líne chun dul i ngleic le ceisteanna ar bith a bheadh ag 
grúpaí leasmhara. 

Le linn chéim 2 den phróiseas, reáchtálfar seisiúin eolais ar líne chun tacaíocht a chur ar fáil do 
ghrúpaí atá ag ullmhú chun tograí LDS a chur ar aghaidh.

Déanfar dátaí na n-imeachtaí seo a chur in iúl in am trátha. Tá seoladh ríomhphoist ar leith 
LEADER2327@drcd.gov.ie ar fáil, áit ar féidir ceisteanna agus iarrataí ar shoiléiriú a sheoladh 
le linn an phróisis roghnaithe LDS.
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Limistéar Fo-Réigiúnach Leithdháileadh Táscach

Ceatharlach €4.9m

An Cabhán €6.4m

An Clár €6.8m

Corcaigh* €16.8m

Dún na nGall €10.4m

Baile Áth Cliath €4.7m

Gaillimh €9.0m

Ciarraí €8.2m

Cill Dara €5.4m

Cill Chainnigh €6.1m

Laois €5.7m

Liatroim €6.3m

Luimneach €6.9m

An Longfort €5.8m

Lú €4.9m

Maigh Eo €8.8m

An Mhí €5.5m

Muineachán €6.0m

Uíbh Fhailí €6.3m

Ros Comáin €6.8m

Sligeach €6.1m

Tiobraid Árainn €7.8m

Port Láirge €6.1m

An Iarmhí €5.7m

Loch Garman €7.3m

Cill Mhantáin €5.3m

Iomlán €180m

LEITHDHÁILTÍ MAOINIÚCHÁIN LEADER 2023-2027 DE 
RÉIR CONTAE

*Cuimsíonn Co. Chorcaí na trí limistéar fo-réigiúnacha
Corcaigh Thuaidh, Corcaigh Theas agus Corcaigh Thiar;
dáilfear an leithdháileadh trasna na trí limistéar fo-réigiúnacha


