6. AN EARNÁIL GHNÓ & TURASÓIREACHT CHULTÚRTHA
AN EARNÁIL TURASÓIREACHTA CULTÚRTHA
Beart 6.1

Feachtas Turasóireachta – Straitéis turasóireachta Cultúrtha a

Réimsí:

fhorbairt
E, F, I

Critéir pleanála teanga: 3, 13, 15, 19
Aidhm:
An
ceantar
a chur
chun cinn mar
cheannphointe
3/ Na
socruithe
a shonraítear
maidir
le seirbhísí turasóireachta
trí mheán na
Gaeilge a sholáthar
sa limistéar
iomchuí.
cultúrtha
& oidhreachta
trí straitéis
turasóireachta a fhorbairt.
Eolas breise:

•

Coiste a bhunú le hionadaithe ó gach sráidbhaile.

•

Comhairleoir Turasóireachta a fháil chun plean a chur le
chéile le muintir na háite/an coiste.

•

Lógó a dhearadh don cheantar – agus é sin a úsáid ar na
bileoga eolais s.rl. (m.sh. aiteann).

•

Bróisiúr dátheangach a chur le chéile m.sh. Gaelsaoire.

•

Ceangal leis an suíomh idirlín (Beart 6.1) ionas go mbeadh
cuairteoirí ar an eolas faoi imeachtaí agus seirbhísí atá ar súil
agus ar fáil sa cheantar, m.sh. Slí Gaeltacht Mhúscraí.

•

Aip Ghaeltacht Mhúscraí a fhorbairt don ghuthán póca.

•

Ná seirbhísí atá ar fáil a fhorbairt agus a nascadh.

•

Iardhaltaí na gColáistí Samhraidh (Béal Átha’n Ghaorthaidh,
Cúil Aodha & Baile Bhúirne) a mhealladh ar ais chun cuairt a
thabhairt ar an gceantar.

Encourage the development of a sustainable tourism industry which
focuses on the language, landscape and traditions of Múscraí (Policy
7.2.2 - Research + DIG 2016)
Príomhúinéir an bhirt:

CFM, FMPT, CPTM, Coiste Turasóireachta Mhúscraí

Páirtithe leasmhara:

Acadamh Fódhla - Dámh Staire, Údarás na Gaeltachta, Comhlachtaí
Bia, Coistí Áitiúla, Coistí na bhféiltí áitiúla, Slí Gaeltacht Mhúscraí

Saolré:

Socruithe agus ullmhúchán: Bliain 1 – Comhairleoir & Coiste.
Feidhmiú:

Costas measta iomlán:

Bliain 2-7 – Cur i bhfeidhm.

€6,000 – Braitheann sé ar an saghas maoinithe atá ar fáil.
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Costas measta in

Braitheann sé seo ar an bplean a chuireann an coiste le chéile.

aghaidh na bliana:

Bliain 1 & 2- €6,000 – Comhairleoir, Riarachán & Coiste.

Bliain 1

Bliain 3

Bliain 2

€3,000
€3,000
Foinsí maoinithe:

Bliain 4

Bliain 5 Bliain 6

Bliain 7

----------Bord Fáilte/Fáilte Ireland, Comhairle Contae Chorcaí – Rannóg
Oidhreachta, Údarás na Gaeltachta (turasóireacht chultúrtha).

Dúshláin fhéideartha:

Na páirtithe a nascadh – Stráitéis lárnach a fhorbairt.

Réiteach molta:

An coiste áitiúil a bhunú & cruinniú a eagrú leis na páirtithe
leasmhara chun na spriocanna & buntáistí a mhíniú.

Monatóireacht ar

Méadú ar líon na gcuairteoirí.

éifeacht an bhirt:
Monatóireacht ar chur

Tuairiscí ón gCoiste.

i bhfeidhm an bhirt:
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Beart 6.2

Feachtas Turasóireachta – Féilte a fhorbairt & Féilte Gaeltachta
nua a bhunú

Réimsí:
E, F, J
Critéir pleanála teanga: 3, 12, 13, 15, 16, 19
Aidhm:

Feachtas Turasóireachta – Féilte a fhorbairt & féilte Gaeltachta nua a

Eolas breise:

bhunú, féilte a athbheochan.
Féilte a fhorbairt agus tacaíocht a thabhairt dóibh.
•

Taispeántas Talmhaíochta Baile Bhúirne/Cúil Aodha.

•

Cruinniú na bhfliúit.

•

Éigse Dhiarmuid Uí Shúilleabháin.

•

Féile na Laoch.

•

Féile Damhsa agus Ceoil Chorcaí & Chiarraí

•

IMBOLC.

•

Paráid Lá le Pádraig, Béal Átha’n Ghaorthaidh.

•

Cóisir Sráide Chúil Aodha.

•

Comóradh Sheáin Uí Shíocháin, Cill na Martra.

•

Ceol an Gheimhridh, Cill na Martra.

Féilte Gaeltachta Nua a bhunú
•

Domhnach Cincíse (Beart 6.3).

•

Féile Cheoil – Buíon Phíobairí Béal Átha’n Ghaorthaidh,
Craobh Lachtaín Naofa, CCÉ s.rl. (Beart 6.4).

•

Céilí Mór (Beart 11.8).

Príomhúinéir an bhirt: CFM, FMPT, CPTM, ÁM
Páirtithe leasmhara:

Údarás na Gaeltachta (turasóireacht chultúrtha), Muintir na háite.

Saolré:

Socruithe agus ullmhúchán: Bliain 1 – Ullmhú.
Bliain 2 – Iarratas a chur le chéile do
scéim mhaoinithe Leader.
Feidhmiú:

Bliain 3-7

Costas measta iomlán:

Is féidir le CFM an t-iarratas seo a chur le chéile.

Costas measta in

Is féidir le CFM an t-iarratas seo a chur le chéile – níor cheart go

aghaidh na bliana:

mbeadh costas leis an iarratas féin a chur le chéile.

Bliain 1

Bliain 3

Bliain 2

----Foinsí maoinithe:

Bliain 4

Bliain 5

Bliain 6

--------LEADER – Festival and Events Funding

Bliain 7
---
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Dúshláin fhéideartha:

Na páirtithe a nascadh.

Réiteach molta:

Coiste na bhFéiltí a bhunú.

Monatóireacht ar

Méadú ar líon na gcuairteoirí agus ar líon mhuintir na háite.

éifeacht an bhirt:
Monatóireacht ar chur

Tuairisc bhliantúil ó Choiste na bhFéiltí.

i bhfeidhm an bhirt:
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Beart 6.3

Feachtas Turasóireachta – Féile Domhnach Cincíse

Réimsí:
E, J
Critéir pleanála teanga: 3, 12, 13, 19
Aidhm:
Féile Domhnach Cincíse trí Ghaeilge a fhorbairt agus a athbheochan.
Eolas breise:

Athbheochan a dhéanamh ar na himeachtaí mórthimpeall ar
Dhomhnach Cincíse:
•

Turas a thosnú le hAifreann sa Séipéal i gCúil Aodha, le Cór Chúil
Aodha, ag leanúint ar aghaidh go Reilig Ghobnatan i mBaile
Bhúirne, Lámh Lachtaín i gCill na Martra, Tobair Lachtaín i Reidh
na nDóirí, & Naomh Fionnbarra i nGuagán Barra.

•

Diaspóra – a thabhairt abhaile agus ócáid a fhorbairt dóibh (cosúil
le Gathering.ie).

•

Tairgí bia áitiúla (Fia Bán, Macroom Mozzarella, Folláin, Cáis Chúil
Aodha, MPH Foods, Bia Gan Breise/Gookies).

•

Ceardaíocht ón gceantar (ealaíontóirí, seodóirí, siúinéirí &
ceardaithe eile).

•

Rince agus ceoil abú.

Príomhúinéir an bhirt: CFM, FMPT, CPTM, ÁM
Páirtithe leasmhara:

Cór Chúil Aodha, Gnóthaí Áitiúla, Aisling Gheal, Údarás na Gaeltachta,
Buíon Phíobairí Béal Átha’n Ghaorthaidh, Craobh Lachtaín - CCÉ,

Saolré: Sé bliana

Iontaobhas Fódhla/Acadamh Fódhla
Socruithe agus ullmhúchán:
Bliain 1-2 – Plean a chur le chéile.
Feidhmiú:

Bliain 3-7 – Forbairt.

Costas measta iomlán: Braitheann sé ar an bplean don fhéile.
Costas measta in

Braitheann sé ar an bplean don fhéile.

Foinsí
maoinithe:
aghaidh
na bliana:

Scéim na bhFéiltí – LEADER, Bord Fáilte, Údarás na Gaeltachta
(turasóireacht cultúrtha).

Dúshláin fhéideartha: Áit na Gaeilge san fhéile.
Réiteach molta:

Go mbeadh CFM mar phríomhúinéir an bhirt – an Ghaeilge a bheith
lárnach

Monatóireacht ar

Méadú ar líon na gcuairteoirí agus ar líon mhuintir na háite.

éifeacht an bhirt:
Monatóireacht ar chur Tuairisc a fháil ón gCoiste.
I bhfeidhm an bhirt:
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Beart 6.4

Feachtas Turasóireachta – Féile Cheoil

Réimsí:
E, J
Critéir pleanála teanga: 3, 12, 13, 19
Aidhm:

Féile Cheoil a bhunú.

Eolas breise:

Coiste a bhunú chun é seo a fhorbairt ach tá go leor grúpaí ceoil m.sh.
Buíon Phíobairí Béal Átha’n Ghaorthaidh agus Craobh Lachtaín – CCÉ,
s.rl.…. Cad é an t-am is fearr den bhliain?

Príomhúinéir an bhirt: CFM, FMPT, CPTM, ÁM
Páirtithe leasmhara:

Údarás na Gaeltachta, Buíon Phíobairí BÁG, Craobh Lachtaín CCÉ,

Saolré:

Béal Beo, Aisling Gheal
Socruithe agus ullmhúchán:

Bliain 1-2 – Plean a chur le chéile.

Feidhmiú:

Bliain 3-7 – Forbairt.

Costas measta iomlán: Braitheann sé ar an bplean don fhéile.
Costas measta in
Braitheann sé ar an bplean don fhéile.
aghaidh na bliana:
Foinsí maoinithe:

Scéim na bhFéiltí – LEADER, Údarás na Gaeltachta (turasóireacht

Dúshláin fhéideartha:

chultúrtha).
Áit na Gaeilge san fhéile.

Réiteach molta:

Go mbeadh CFM mar phríomhúinéir an bhirt – an Ghaeilge a bheith
lárnach.

Monatóireacht ar

Méadú ar líon na gcuairteoirí agus ar líon mhuintir na háite.

éifeacht an bhirt:
Monatóireacht ar chur Tuairisc a fháil ón gCoiste.
i bhfeidhm an bhirt:
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Beart 6.5

Cartlann Phobail / Iarsmalann Mhúscraí

Réimsí:

I, K

?????
Critéir pleanála teanga: 2,
3, 8
Aidhm:

Cartlann / Iarsmalann Mhúscraí chun saothair lucht
scríbhneoireachta agus cumadóireachta a chaomhnú.

Eolas breise:

•

Chaithfí staidéar féidearthachta a dhéanamh ar dtús.

•

Cartlann /Iarsmalann Mhúscraí lán le grianghraif, leabhráin,
doiciméid, litreacha agus a leithéid d’fhoinsí eolais suimiúla a
bhaineann le ceantar Mhúscraí.

•

D’fhéadfaí daoine áitiúla a thraenáil ar chonas sean-scéalta, stair
agus traidisiúin an cheantair a chaomhnú agus a thaifead.

•

Tar éis tamaill d’fhéadfaí cúrsa oiliúna eile a reáchtáil chun an teolas a uaslódáil ar Vicipéid.

Príomhúinéir an bhirt:

CFM, FPTM, CPTM

Páirtithe leasmhara:

Acadamh Fódhla, Muintir na háite, Údarás na Gaeltachta, Scéimeanna

Saolré: Sé bliana

fostaíochta (TÚS, SST, CSP s.rl.)
Socruithe agus ullmhúchán: Bliain 1 – Staidéar féidearthachta.
Feidhmiú:

Bliain 2 – Foinsí airgid a aithint.
Bliain 3 – Traenáil.
Bliain 4-7 – Oscailt.

Costas measta iomlán:

Ag brath ar thorthaí an staidéir féidearthachta.

Costas measta in

€4,000 – Staidéar féidearthachta.

aghaidh na bliana:
Foinsí maoinithe:
Dúshláin fhéideartha:

REOGRTG.

Réiteach molta:

•
•
•

A chinntiú go mbeadh príomh-áit ag an nGaeilge
Suíomh oiriúnach a aimsiú.
Go mbeadh polasaí teanga láidir agus coinníollacha daingean
ag an togra.

•
Monatóireacht ar

Poiblíocht.

̇

éifeacht an bhirt:
Monatóireacht ar chur

Dul chun cinn na cartlainne.

i bhfeidhm an bhirt:
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AN EARNÁIL GHNÓ
Tá na gnóthaí áitiúla tábhachtach i saol an phobail áitiúil. Bíonn muintir na háite istigh
sna gnóthaí seo ar bhonn rialta agus déantar go leor cainte istigh iontu.
Beart 6.6

Gnóthaí Áitiúla – Cleachtais Teanga

Réimsí:

E, F

?????
Critéir pleanála teanga: 3,
13, 14, 15, 16, 18
Aidhm:

Gnóthaí Áitiúla – Polasaí Teanga & Traenáil Feasachta.
Rogha Teanga a thabhairt don phobal.

Eolas breise:

Ceardlann a reáchtáil le lucht na ngnóthaí áitiúla chun polasaí teanga
simplí a chur le chéile agus chun ceardlann feasachta teanga, frásaí
coitianta, muinín teanga agus rogha teanga an chustaiméara a
reáchtáil leis na fostaithe - na siopaí, na hóstán, na tithe tábhairne,
gruagairí, stáisiúin peitreal s.rl.
1. Córas cosúil leis an scéim rathúil ‘Corca Dhuibhne ag
Caint’ a fhorbairt. Rogha Teanga + Bráisléad nó Pionna
§

Glas – Líofa

§

Oráiste - Réasúnta

§

Dearg – Fíor Bheagáin

2. Go mbeidís go léir ar an eolas maidir leis an Scéim Tacaíocht
Gnó (Beart 6.8)
3. Caithfidh Muintir na háite tacaíocht labhairt na Gaeilge a
thabhairt chomh maith.
Príomhúinéir an bhirt:

CFM, FPTM, CPTM

Páirtithe leasmhara:

Gnóthaí áitiúla, Muintir na háite, Foras na Gaeilge, Údarás na
Gaeltachta (tacaíocht)

Saolré: Sé bliana

Socruithe agus

Bliain 2 – Traenáil, Polasaí Teanga & Feasacht.

ullmhúchán:
Feidhmiú:

Bliain 3 - Tús a chur le Scéim Tacaíochta Gnó
(Beart 5.8).
Bliain 3 -7 – Athnuachan.

Costas measta iomlán:

CFM
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Costas measta in

CFM

aghaidh na bliana:

Traenáil & Ceardlanna agus cúrsaí athnuachana a dhéanamh gach

Bliain 1

bliain
Bliain 3

Bliain 2

Bliain 4

Bliain 5

Bliain 6

Bliain 7

----Foinsí maoinithe:

- -- - -- - -- - -Foras na Gaeilge agus Údarás na Gaeltachta.

- - --

Dúshláin fhéideartha:

Easpa muiníne ag na fostaithe agus easpa muiníne ag na custaiméirí.

Réiteach molta:

Ceardlanna maithe a reáchtáil. Giuirléidí a úsáid.

Monatóireacht ar

Beidh sé le cloisteáil.

éifeacht an bhirt:
Monatóireacht ar chur

Tinreamh ar na ceardlanna agus líon na bpolasaithe teanga a

i bhfeidhm an bhirt:

gcuirtear le chéile.
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Beart 6.7

Gnóthaí Áitiúla – Scéim Tacaíochta Gnó

Réimsí:

E, F

?????
Critéir pleanála teanga: 13,
14, 15, 16
Aidhm:

Go mbeadh seirbhís fheiceálach trí Ghaeilge ar fáil don phobal. Lucht
gnó, seirbhíse agus eagraíochtaí an LPT a chur ar an eolas faoi Scéim
Tacaíochta Gnó Fhoras na Gaeilge agus/nó faoi sheirbhís aistriúcháin
Údarás na Gaeltachta agus iad a spreagadh leis na seirbhísí
aistriúcháin seo a úsáid, chomh maith le gnéithe eile de scéim Fhoras
na Gaeilge, le cur le húsáid na Gaeilge sa réimse poiblí. M.sh Biachlár
Dhátheangach, Comharthaí as Gaeilge, Bróisiúir as Gaeilge.

Eolas breise:

Is féidir ceardlann eolais a dhéanamh leis na gnóthaí pobail,
soláthróirí seirbhíse maidir leis an Scéim Tacaíochta Gnó (Foras na
Gaeilge) agus/ nó faoi sheirbhís aistriúcháin Údarás na Gaeltachta
agus déanfar iarracht iad a spreagadh leis na seirbhísí aistriúcháin a
úsáid.
Bunaithe ar na hiarrachtaí atá déanta ag ‘Gaillimh le Gaeilge’:
•

Gradam Bliantúil don Ghnó is fear chun iarracht a dhéanamh
m.sh. leathanach bolscaireachta saor in aisce in iriseán an Lee
Valley Outlook.

Príomhúinéir an bhirt:

CFM, FPTM, CPTM

Páirtithe leasmhara:

Gnóthaí Áitiúla, Foras na Gaeilge (comhairle & tacaíocht), Údarás na
Gaeltachta (tacaíocht), Lucht Gnó & Seirbhísí an LPT
(rannpháirtíocht), Eagraíochtaí an LPT (rannpháirtíocht)

Saolré: Sé bliana

Socruithe agus ullmhúchán:

Bliain 3
Bliain 3-7

Costas measta iomlán:

Feidhmiú:
€10,000

Costas measta in

Poiblíocht €1,000

aghaidh na bliana:

Gradam €1,000

Bliain 1

Bliain 3

Bliain 2

----Foinsí maoinithe:

Bliain 4

Bliain 5

Bliain 6

Bliain 7

€2,000
€2,000
€2,000
€2,000
€2,000
Scéim Tacaíochta Gnó - Foras na Gaeilge agus/nó Údarás na
Gaeltachta – Aguisín2.
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Dúshláin fhéideartha:

Cabhair a bheith ar fáil chun na hathruithe a dhéanamh.

Réiteach molta:

Rath Gaillimh le Gaeilge a chur in iúl dóibh.

Monatóireacht ar

Beidh CFM ag cabhrú leis na gnóthaí na h-iarratais a chur ar aghaidh

éifeacht an bhirt:

chuig horas na Gaeilge agus/nó Údarás na Gaeltachta. Is féidir leo
taifead a choimeád de líon na ngnóthaí a lorgaíonn seirbhísí

Monatóireacht ar chur

aistriúcháin.
Tuairisc bhliantúil a chur chuig FPTM chun monatóireacht a

i bhfeidhm an bhirt:

dhéanamh ar an dul chun cinn.
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Beart 6.8
Réimsí:

Lárionad fiontraíochta i gceantar Gaeltachta Mhúscraí
E, H

Critéir pleanála teanga: 3,
12, 13, 17
?????
Aidhm:
Lárionad fiontraíochta i gCeantar Gaeltachta Mhúscraí.
Eolas breise:

Staidéar féidearthachta a dhéanamh ar dtús.
Go mbeadh lárionad fiontraíochta ann chun gnóthaí a mhealladh
isteach sa cheantar & polasaí teanga docht daingean i gceist, m.sh
Macroom-E.

Príomhúinéir an bhirt:
Páirtithe leasmhara:
Saolré:

CFM, FPTM, CPTM, Údarás na Gaeltachta
–Comhairle
cosúil le Macroom
E-ParkEnterprise
Hub
Contae Chorcaí,
Ireland, Údarás na Gaeltachta
Socruithe agus ullmhúchán:
Feidhmiú:

Bliain 1 – Staidéir féidearthachta
Bliain 2-7 – Foinsí airgid a aithint

Costas measta iomlán:

agus an mol a thógáil.
Ag brath ar thorthaí an staidéir féidearthachta.

Costas measta in

€4,000 – Staidéar féidearthachta.

aghaidh na bliana:
Bliain 1

Bliain 2

Bliain 3

Bliain 4

Bliain 5

Bliain 6

Bliain 7

€4,000

- - --

- --

- - --

- - --

- - --

- - --

Foinsí maoinithe:
Dúshláin fhéideartha:
Réiteach molta:

Monatóireacht ar
éifeacht an bhirt:
Monatóireacht ar chur

Údarás na Gaeltachta, Comhairle Contae Chorcaí, Enterprise Ireland
A chinntiú go mbeadh príomh-áit ag an nGaeilge.
Cá háit a bheadh sé lonnaithe?
Go mbeadh polasaí teanga láidir agus coinníollacha daingne ag an
togra ón tús.
Ag brath ar thorthaí an staidéir féidearthachta.
̇Éileamh ar na hoifigí/spásanna - Go gcomhlíonfaí na coinníollacha.

Ag brath ar thorthaí an staidéir féidearthachta.

i bhfeidhm an bhirt:
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Beart 6.9

Comhlachtaí Áitiúla – Rogha Teanga

Réimsí:

E

?????
Critéir pleanála teanga: 13
Aidhm:

Comhlachtaí Áitiúla – Ceardlanna Rogha Teanga/Feasachta

Eolas breise:

Ceardlanna feasachta teanga a reáchtáil leis na bainisteoirí ar dtús
chun an Plean Teanga, ceist na Gaeilge agus rogha teanga don
chustaiméir a phlé, m.sh. Tacaíocht , Beannú dátheangach ar an
nguthán s.rl.

Príomhúinéir an bhirt:

CFM, FPTM, CPTM

Páirtithe leasmhara:

ÚnaG, Foras na Gaeilge (comhairle & tacaíocht), Comhlachtaí áitiúla

Saolré: Sé bliana

Socruithe agus ullmhúchán: Bliain 2 – Ullmhú & Ceardlanna leis na
bainisteoirí.
Bliain 3-- 7 Ceardlanna bliantúla leis na

Feidhmiú:

comhlachtaí.
Costas measta iomlán:

Ag brath ar thorthaí na gceardlann.

Costas measta in

Ag brath ar thorthaí na gceardlann.

aghaidh na bliana:
Bliain 1

Bliain 2

Bliain 3

Bliain 4

Bliain 5

Bliain 6

Bliain 7

- - --

- - --

---- - -Foinsí maoinithe:

- -- - -- - -Údarás na Gaeltachta.

Dúshláin fhéideartha:

Níor cheart go mbeadh.

Réiteach molta:

Níor cheart go mbeadh.

Monatóireacht ar

Braitheann sé ar thorthaí na gceardlann.

éifeacht an bhirt:
Monatóireacht ar chur

Braitheann sé ar thorthaí na gceardlann.

i bhfeidhm an bhirt:
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Beart 6.10

Coiste Sóisialta na gComhlachtaí a bhunú

Réimsí:

E, J

Critéir pleanála teanga: ?????
12, 13
Aidhm:

Coiste Sóisialta a bhunú le hionadaithe ó na comhlachtaí áitiúla.

Eolas breise:

Beidh an Coiste in ann imeachtaí sóisialta a eagrú idir na comhlachtaí
chun an Ghaeilge a láidriú agus an nasc atá ann idir an pobal agus na
comhlachtaí a threisiú, m.sh. Lá Spóirt / Treodóireacht / Tráth na
gCeist / Rás.

Príomhúinéir an bhirt:

CFM, FPTM, CPTM

Páirtithe leasmhara:

Údarás na Gaeltachta (tacaíocht), Comhlachtaí Áitiúla

Saolré: Sé bliana

Socruithe agus ullmhúchán:

Bliain 2 – Coiste a bhunú

Feidhmiú:

Bliain 3-7 – Imeachtaí sóisialta a
reáchtáil.

Costas measta iomlán:

€10,000

Costas measta in

Ciste a bheith ar fáil €2,000 – Riarachán.

aghaidh na bliana:
Bliain 1

Bliain 2

Bliain 3

Bliain 4

Bliain 5

Bliain 6

Bliain 7

------Foinsí maoinithe:

€2,000
€2,000
Na Comhlachtaí.

€2,000

€2,000

€2,000

Dúshláin fhéideartha:

A chinntiú go mbeadh príomh-áit ag an nGaeilge.

Réiteach molta:

Imeachtaí atá fabhrach don Ghaeilge a eagrú…. Go mbeadh an
bhainistíocht sásta tacú agus go gcuirfí deiseanna foghlamtha ar fáil
má tá siad ag teastáil.

Monatóireacht ar

Go mbeadh imeachtaí bliantúla ann – tinreamh ó na comhlachtaí.

éifeacht an bhirt:
Monatóireacht ar chur

Aiseolas ionraic a fháil ó na comhlachtaí ar na dúshláin atá ann an

i bhfeidhm an bhirt:

Ghaeilge a chur chun cinn. B’fhéidir ranganna a chur ar fáil.
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Beart 6.11

Feirmeoirí Áitiúla

Réimsí:
E, I, K
Critéir pleanála teanga: 2
Critéir pleanála teanga:
Aidhm:
Ceardlanna a reáchtáil leis na feirmeoirí áitiúla. Tá ról ríthábhachtach
?????
acu sa cheantar agus i dtodhchaí an cheantair.
Eolas breise:

•

Cad iad na riachtanais atá ag na feirmeoirí?

•

Conas ar féidir leis an phean teanga tacaíocht a thabhairt
dóibh?

•

Conas is féidir leo tacaíocht a thabhairt don phlean teanga?

•

Cad é ról na Gaeilge sa bhfeirmeoireacht?

Príomhúinéir an bhirt:

CFM, FPTM, CPTM

Páirtithe leasmhara:

Na feirmeoirí áitiúla, Teagasc

Saolré:

Socruithe agus ullmhúchán: Bliain 2

Feidhmiú:
.
Bliain
3-7
Costas measta iomlán: Ag brath ar thorthaí na gceardlann.
Costas measta in

Ag brath ar thorthaí na gceardlann.

aghaidh na bliana:
Foinsí maoinithe:

Ag brath ar thorthaí na gceardlann.

Dúshláin fhéideartha:

Ag brath ar thorthaí na gceardlann.

Réitigh:

---

Monatóireacht ar

---

éifeacht an bhirt:
Monatóireacht ar chur

---

i bhfeidhm an bhirt:
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