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Réamhrá

Tá an chruthaitheacht comhchiallach leis an áit 
álainn arb é Contae agus Cathair Phort Láirge!  
Tá Port Láirge ar cheann de na cathracha is sine 
san Eoraip agus is í an chathair is sine in Éirinn í, 
agus bhí an pobal inti cruthaitheach i gcónaí.  
Ba cruthaitheacht agus intinn ghéar an phobail a 
chinntigh gur thángamar slán agus go ndeachamar 
in oiriúint do na cúinsí i ré na Lochlannach, na 
Normannach, sa Mheánaois agus sa ré nua-
aimseartha. Tagann áitritheoirí nua agus cúinsí  
nua, cé acu nádúrtha (amhail athruithe aeráide)  
nó saorga iad, chun cinn go seasta. Is riachtanach 
iad athrú, oiriúnú agus solúbthacht.

Tá athruithe ollmhóra tagtha ar Phort Láirge 
le tríocha bliain anuas agus is de thoradh obair 
chrua agus chruthaitheacht an phobail ó lá go lá, 

ina n-aonar agus le chéile, a bhfuil rath air inniu. 
Léireoidh Comhairle Cathrach agus Contae Phort 
Láirge i gcomhpháirtíocht le muintir Phort Láirge 
meas ar an gcruthaitheacht agus cúiteoidh í,  
agus bainfidh sí leas as smaointeoireacht 
chruthaitheach chun áit níos fearr fós a dhéanamh 
de Phort Láirge le bheith ag cónaí, ag obair agus  
ag spraoi inti. Cuirfimid cruthaitheacht chun cinn,  
ag úsáid na hacmhainní atá ar fáil dúinn — 
pearsanta agus airgeadais – go stuama agus go 
samhlaíoch. Ar aghaidh linn le cúig bliana eile de 
chruthaitheacht den scoth, a bhuíochas le hÉire 
Ildánach (Phort Láirge).

Méara Chathair agus Chontae Phort Láirge
An Comhairleoir John O’Leary.

Fearaim fáilte roimh Straitéis nua Phort Láirge 
Ildánach 2023–2028 ina leagtar amach réimsí 
tosaíochta agus an cur chuige atá againn ó thaobh 
tacú le cruthaitheacht Phort Láirge.

Príomhchathair an Oirdheiscirt agus áit 
bhríomhar, fhorásach agus nasctha is ea Port 
Láirge. D’ainmnigh an Irish Times Port Láirge mar 
an Áit is Fearr le Cónaí Inti in Éirinn in 2021 agus 
is iontach an oidhreacht é sin le tógáil uirthi le linn 
saolré Straitéis Chruthaitheachta Phort Láirge. 
Tá an contae s’againne in áit mhaith chun a bheith 
ceannasach maidir le fás eacnamaíoch, caighdeán 
na beatha agus trínár soláthar cultúir agus 
cruthaitheachta den scoth don réigiún.

Réamh-mheastar go dtiocfaidh fás 60% ar 
dhaonra Phort Láirge faoi 2040, ráta a léiríonn an 
cion is airde d’ardú 33% i réigiún an Oirdheiscirt. 
Cuirtear deiseanna ar fáil leis an ardú sin agus 
aithnímid é sin inár gcur chuige ar comhfhorbairt 
áite agus déanaimid ceiliúradh ar an luach a 
thugann éagsúlacht don réigiún. Tá sé tábhachtach 
leanúint de thacú le hearnáil na cruthaitheacha, 
óir go gcuireann na tionscail chruthaitheacha agus 
fuinneamh phobal na n-ealaíon ár n-uathúlacht ar 
thús cadhnaíochta agus déanann siad áit iontach 
de Phort Láirge le bheith ag cónaí agus ag obair 
ann, le cuairt a thabhairt air agus le hinfheistiú ann.

Tá roinnt pleananna, straitéisí agus beartas 
ullmhaithe nó á n-ullmhú ag Comhairle Cathrach 
agus Contae Phort Láirge a gheobhaidh tacaíocht 
ó Straitéis Chruthaitheachta Phort Láirge. Áirítear 
leo sin Plean Forbartha Chomhairle Cathrach agus 
Contae Phort Láirge, Plean na nEalaíon, Pleananna 

Forbartha na Leabharlann náisiúnta agus áitiúil 
agus tuilleadh. Ach cruthaitheacht a leabú sna 
pleananna sin, méadaítear nuálaíocht agus 
folláine, tacaítear le pobail níos láidre, feabhsaítear 
comhoibriú agus soláthraítear do bhealaí nua 
le bheith ag obair. Tá ár bpleananna maidir le 
gníomhú ar son na haeráide ríthábhachtach do 
Chathair agus do Chontae Phort Láirge. Táimid 
tiomanta ár bhfreagrachtaí faoi Spriocanna 
Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe a 
chomhlíonadh agus tá d’aidhm againn aistriú chuig 
geilleagar ísealcharbóin atá athléimneach ó thaobh 
na haeráide de agus inbhuanaithe ó thaobh an 
chomhshaoil de. Trí ACT Phort Láirge, ár straitéis 
um ghníomhú ar son na haeráide go cruthaitheach, 
tá tús curtha le roinnt tionscnamh lena n-iarrtar 
ar an bpobal a bheith rannpháirteach in athrú 
iompraíochta i raon gníomhartha comhshaoil, agus 
cuireann an straitéis nua seo tacaíocht láidir ar fáil 
do dhaoine le dul i ngleic leis na saincheisteanna 
sin. Táim ag súil le torthaí fhoireann Chomhairle 
Cathrach agus Contae Phort Láirge um Chultúr 
agus Cruthaitheacht a fheiceáil maidir le gníomhú 
comhoibríoch, comhpháirtíochtaí láidre nua 
agus tionscadail forbartha spreagúla, agus dul 
chun cinn á dhéanamh acu trí shaolré Straitéis 
Chruthaitheachta Phort Láirge.

Príomhfheidhmeannach Chomhairle
Cathrach agus Contae Phort Láirge
An Comhairleoir Michael Walsh

Tionscadal Chruinniú na nÓg 
leis an Ealaíontóir Gainimh Seán 
Corcoran agus daltaí ó Ghaelscoil 
Phort Láirge I gCuan Chill Mhuirín, 
Contae Phort Láirge. Grianghraf: 
Patrick Browne.  
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1 Éire Ildánach  
2023–2027

Is tionscnamh uile-rialtais é Clár Éire Ildánach 
atá tiomanta do rochtain a fheabhsú i dtaobh 
chultúr agus chruthaitheacht na hÉireann, 
rannpháirtíocht iontu a fheabhsú agus an sásamh 
a bhaintear astu a fheabhsú. Laistigh den réimse 
leathan de shainmhínithe atá ar fáil, meastar an 
chruthaitheacht a bheith ina shraith de chumais 
nádúrtha agus scileanna foghlama; ábaltacht 
daoine aonair agus eagraíochtaí smaointe agus 
gnásanna a nglactar leo a shárú agus trí úsáid 
a bhaint as an tsamhlaíocht chun smaointe 
nua a chruthú a thugann fiúntas breise do 
ghníomhaíocht an duine. 

Is é fís Chlár Éire Ildánach 2023–2027 an 
chruthaitheacht a bheith ina gnáthchuid de shaol an 
náisiúin chun go mbeimid ábalta an cumas iomlán 
cruthaitheachta atá ionainn, inár saol pearsanta 
agus inár n-institiúidí, asainn féin agus i ngrúpaí,  
a thabhairt chun fíre agus folláine an duine aonair, 
an phobail agus an náisiúin a chur chun cinn.

Déanfaidh Clár Éire Ildánach maith air sin trí 
oibriú i gcomhar agus i gcomhpháirtíocht ag cur 
tuiscint agus meas ar luach na cruthaitheachta 
i ngach aon fhoirm chun cinn-cé acu ar trí na 
healaíona, cultúr, oidhreacht nó teicneolaíocht é. 

Déanfaidh Clár Éire Ildánach tús áite a 
thabhairt dá chuid oibre bunaithe ar chúig 
ghné don tréimhse 2023–2027: 

1. Óige Ildánach

2. Pobail Ildánacha

3. Tionscail Ildánacha

4. Sláinte agus Folláine Ildánach

5. Gníomhú ar son na hAeráide agus 
Inbhuanaitheacht Ildánach

Faoi Chlár Éire Ildánach, tacaíonn Pobail 
Ildánacha leis an gcomhpháirtíocht idir an Roinn 
Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, 
Spóirt agus Meán, an Roinn Tithíochta, Rialtais 
Áitiúil agus Oidhreachta agus údaráis áitiúla na 
hÉireann. Cuireann an chomhpháirtíocht seo ar 
chumas saoránach agus pobal a gcultúr agus a 
gcruthaitheacht a fhiosrú ag an leibhéal áitiúil agus, 
nuair is cuí, leas a bhaint as an gcruthaitheacht sin 
chun an fholláine a neartú, aontacht shóisialta a 
bhrú chun cinn agus tacú le forbairt eacnamaíoch.

Tá Pobail Ildánacha nuálach chomh maith 
i dtaobh an chruthaitheacht a spreagadh 
chun lánpháirtiú níos mó a bhaint amach ar 
fud tosaíochtaí beartais spriocdhírithe. Mar 
thoradh air sin tá tionscnaimh rannpháirtíochta 
cruthaitheachta nua bainte amach maidir le leanaí 
agus daoine óga, daoine níos sine, gníomhú ar son 
na haeráide agus geilleagair áitiúla, mar shampla. 
Tá dearcadh daoine aonair agus pobail maidir 
leis an ról agus luach atá ag an gcultúr agus ag an 
gcruthaitheacht lárnach inár bhfolláine sa chiall  
is leithne ag feabhsú. 

Is í an deis a thapaítear laistigh de Straitéis 
Chultúir agus Chruthaitheachta 2023 - 2027 
Chomhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge ná 
tacú le rannpháirtíocht, uilechuimsitheacht agus 
féinléiriú daoine laistigh de phobail, agus geilleagair 
chruthaitheacha áitiúla a láidriú tuilleadh. 

Gníomhaíochtaí cruthaitheacha 
ACT Phort Láirge ag Féile an 
Fhómhair Phort Láirge 2022. 
Grianghraf: John D Kelly. 

Seoladh na Féile Imagine Arts 
le Pobal Igbo i bPort Láirge. 
Grianghraf: DGM Photographic. 
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agus Plean na nEalaíon. Tá an Fhoireann bainteach go 
díreach agus go hindíreach le straitéisí eile a thabhairt 
i gcrích do Phort Láirge freisin, lena n-áirítear Straitéis 
Eacnamaíochta Phort Láirge 2040 atá mar fhoinse 
do Phlean Áitiúil Eacnamaíochta agus Pobail Phort 
Láirge 2022-2026, Straitéis Dhigiteach Phort Láirge 
2022 – 2026 agus an Plean um Ghníomhú ar son na 
hAeráide. Beidh tionchar ag gach ceann díobh sin ar 
sholáthar seirbhísí údaráis áitiúil dár bpobail agus dár 
bpáirtithe leasmhara. Tá Comhairle Cathrach agus 
Contae Phort Láirge ar cheann de 19 rannpháirtí i 
Sláintecare, an Clár um Phobail Shláintiúla, le Coiste 
Forbartha Pobail Áitiúil Phort Láirge agus leis an bplean 
Cathair Shláintiúil, Contae Sláintiúil atá ann cheana 
féin. Tá Oifigeach Forbartha Áitiúil um Phobal Sláintiúil 
earcaithe ag CCCPL chun gníomhaíocht a chomhordú 
ó dhearcadh an údaráis áitiúil. Tá d’aidhm leis an méadú 
sin ar acmhainní i gcomhair údarás áitiúil, an clár 
oibre sláinte agus folláine a chomhtháthú leis an gclár 
oibre níos leithne atá acu agus tacú le cur chuige um 
dheitéarmanaint shóisialta ar neamhionannais sláinte. 
Le Port Láirge Ildánach, aithnítear tábhacht an Chláir  
sin agus déanfar iarracht naisc a chruthú inár gcuir 
chuige ar ghníomhaíochtaí folláine agus comhoibríocha 
le Pobail Shláintiúla.

Is tionscadal athghiniúna uirbí é Ceathrú Cultúir 
Phort Láirge atá lonnaithe i Lár Chathair Phort Láirge. 
Leis an tionscnamh seo, dírítear ar an athghiniúint ó 
dhearcadh an chultúir, agus cuirtear comhfhorbairt 
áite agus gníomhú pobail comhoibríoch ag croílár 
Straitéis Cheathrú Cultúir Phort Láirge 2021-2025. 
Tríd an gCiste um Athghiniúint agus Forbairt Uirbeach 
(CAFU), tá CCCPL ag pleanáil tionscadal amhail Áras 
Ealaíon Cheathrú Cultúir Phort Láirge, gailearaí agus 
spás oibre comhionaid i gcomhair gníomhaireachtaí 
agus daoine aonair cruthaitheacha, Plás Cheathrú 
Cultúir Phort Láirge, mol cultúir agus pobail a chuireann 
béim ar sheirbhísí d’imircigh agus gníomhaíocht 
phobail, agus Gov Lab, ionad um bailiú, próiseáil agus 
scaipeadh sonraí a dhéanann scrúdú ar thionscail 
chomhshaoil, eacnamaíocha agus chruthaitheacha san 
Oirdheisceart. Beidh naisc an-láidre ag na tionscadail 

sin agus ag tionscadail eile leis an éiceachóras cultúir 
agus cruthaitheach i réigiún an Oirdheiscirt. 

Bhí páirt lárnach ag Oifig Ghaeilge Chomhairle 
Cathrach agus Contae Phort Láirge i bhforbairt an 
Phlean Ghaeilge a ceadaíodh le déanaí i gcomhair 
Dhún Dún Garbhán mar Bhaile Seirbhíse Gaeltachta. 
Tá raon aidhmeanna agus cuspóirí sa phlean maidir le 
húsáid na Gaeilge a chur chun cinn sa bhaile, ag díriú 
ar theaghlaigh agus ar dhaoine óga, ar an earnáil ghnó 
agus ar sholáthraithe oideachais ach go háirithe. Leis 
na gníomhaíochtaí sa Phlean, cothófar agus spreagfar 
cruthaitheacht i gcur chun cinn ár dteanga dúchais i 
nDún Garbhán agus leanfaidh Oifig na Gaeilge/CCCPL 
de thacú leis an gcoiste áitiúil, Dún Garbhán le Gaeilge 
agus leis an Oifigeach Pleanála Teanga atá le ceapadh 
go luath, chun an Plean Teanga a chur i bhfeidhm sna 
blianta amach romhainn.

“Is féidir le straitéisí athghiniúna agus forbartha faoi 
stiúir cultúir áiteanna a athrú ó bhonn. Ní hamháin  
go soláthraíonn earnálacha cultúir agus 
cruthaitheachta tairbhí eacnamaíocha (trí chánachas 
áitiúil, cruthú post, nuálaíocht agus slabhraí soláthair) 
agus tairbhí sóisialta (e.g. folláine agus comhtháthú 
pobail níos fearr), cuireann siad le ‘comhfhorbairt  
áite’ freisin trí áiteanna níos tarraingtí le cónaí agus 
oibriú iontu a dhéanamh de chathracha agus de 
réigiúin, infheistíocht isteach a spreagadh, sreafaí 
saothair isteach, táirgiúlacht níos airde agus níos  
mó turasóireachta. Díríonn beartais athghiniúna  
agus forbartha faoi stiúir cultúir ar fhorbairt 
eacnamaíoch agus shóisialta chathair nó réigiúin  
trí ghníomhaíocht chultúir agus chruthaitheach  
a chur chun cinn agus a chumasú.” 

TUARASCÁIL OECD 

Is contae nasctha atá ag fás é Port Láirge ina 
ndéanaimid ceiliúradh ar ár n-oidhreacht chultúir, 
ár n-éagsúlacht agus ár dtírdhreach nádúrtha gan 
mhilleadh. Tuigimid gurb iad na daoine an bua atá 
againn agus trí bheith ag obair le chéile go gcruthaímid 
naisc láidre as a leanann torthaí iontacha.

Le Pobail Chruthaitheacha de chuid Chlár Éire  
Ildánach, tá deiseanna den scoth tugtha do Phort  
Láirge chun dianmhachnamh a dhéanamh ar luach 
agus láidreacht na cruthaitheachta atá ann go smior 
inár bpobail le cúig bliana anuas, ó 2018–2022.  
Tugadh beagnach 300 tionscadal Pobail 
Chruthaitheacha chun críche sa tréimhse sin,  
lena n-áirítear gníomhaíochtaí pobalbhunaithe 
trínár nGlaonna Oscailte bliantúla agus tionscadail 
arna n-eagrú ag an údarás áitiúil. Le cistiú ó Phobail 
Chruthaitheacha, tá tionchar na cruthaitheachta sa 
bheartas poiblí le feiceáil i réimsí amhail oidhreacht, 
caomhnú foirgneamh, cartlanna, an Ghaeilge, litríocht 
agus forbairt pobail, trí thionscnaimh éagsúla.  
Tá tacaíocht tugtha ag Leabharlanna Phort Láirge 
agus rannóga Ealaíon Phort Láirge do scríbhneoirí, 
rinceoirí, ealaíontóirí agus ár bpobail nua chun saothair 
chomhoibríocha nua a chruthú, agus cinntíodh, leis 
sin gur tugadh deis do mhuintir Phort Láirge a bheith 
cruthaitheach trí uaillmhian Phort Láirge Ildánach.

Tá ardú 9.4% tagtha ar dhaonra Phort Láirge idir 
2016 agus 2022, rud a fhágann go bhfuil an daonra ann 
i measc na ndaonraí is tapúla atá ag fás in Éirinn agus 
gurb é an daonra is tapúla atá ag fás i gcúige Mumhan 
é. Tharla an t-ardú sin de bharr méadú nádúrtha ar an 
daonra agus imirce, agus tá coinne leis go leanfar de 
treocht sin. Ní mór do Straitéis Chruthaitheachta Phort 
Láirge a chinntiú go mbeidh gach duine sa daonra 
rannpháirteach agus go gcuimsítear gach duine inár 
mbeartais agus inár ngníomhaíochtaí le linn a saolré.

Leagtar amach an fhorbairt a dhéanfar ar Phort  
Láirge amach anseo i bPlean Forbartha Chomhairle 
Cathrach agus Contae Phort Láirge 2022–2028.  
Sa doiciméad sin, déanann CCCPL tagairt do 
na 17 Sprioc Forbartha Inbhuanaithe de chuid na 
Náisiún Aontaithe agus leagtar amach 8 bpointe a 
chumhdaíonn cuspóirí uileghabhálacha tábhachtacha 
na Spriocanna. Seasann Straitéis Chruthaitheachta 
Phort Láirge leis na Spriocanna sin, tacaíonn sí le 
gníomhartha ar son an chomhshaoil, geilleagar tuaithe 
agus nascacht, agus tacaíonn sí leis na ráiteas a  
leanas ach go háirithe: 

 — Tacú le geilleagar láidir, inbhuanaithe, éagsúil  
agus rathúil, agus an nuálaíocht, scileanna agus 
rochtain ar oideachas ardchaighdeáin do chách 
mar bhonn aige.

 — Ár n-oidhreacht nádúrtha uathúil, tírdhreacha, 
muirdhreacha, bithéagsúlacht, agus sócmhainní 
oidhreachta tógtha agus cultúrtha a chosaint,  
a chaomhnú agus a fheabhsú.

 — Áiteanna a dhéanamh níos inbhuanaithe,  
níos cuimsithí, níos éagsúla, níos inrochtana  
agus níos sábháilte agus iad a bheith ar an 
gcaighdeán is airde. 

Tá aird ag Straitéis Chruthaitheachta Phort Láirge ar  
na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe agus oibreoimid 
chun iad a chur san áireamh inár dtionscadail agus 
gníomhaíochtaí, agus cinnteoimid go mbeidh obair  
na foirne agus ghníomhaíochtaí na nGlaonna Oscailte 
inbhuanaithe agus go dtacóidh siad le nuálaíocht,  
agus cinnteoimid go mbreathnófar ar chruthaitheacht 
mar gné lárnach de ghníomhaíocht uilechuimsitheach, 
inrochtana agus éagsúil a chur i gcrích.

Ar an leibhéal áitiúil, tá foireann Phort Láirge 
Ildánach bainteach le straitéisí a fhorbairt agus a 
chur i bhfeidhm, straitéisí a chuireann gníomhaíocht 
chruthaitheach agus chultúir ag a gcroílár nó aithníonn 
an luach atá aici chun folláine, comhtháthú sóisialta 
agus forbairt eacnamaíoch a mhéadú. Áirítear leo 
sin athbhreithniú ar an bPlean Oidhreacht, Scéim 
Ghaeilge CCCPL, Plean Forbartha na Leabharlann 

Cultúr agus Cruthaitheacht  
i bPort Láirge 2 
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I measc samplaí de thionscadail Phort Láirge  
Ildánach atá tugtha chun críche:

Tionscadal Idirnáisiúnta Ceoil Phort Láirge
In 2021, d’oibrigh Leabharlanna Phort Láirge agus Music 
Generation Phort Láirge le chéile chun tionscadal ceoil 
idir na glúine an-speisialta a chruthú idir Cór Bealtaine 
agus daltaí i Scoil Náisiúnta Choill Mhic Thomáisín.  
Fuair an tionscadal maoiniú ó Éire Ildánach, agus rinne 
sé doiciméadú ar an bpróiseas a bhaineann le ceol 
agus amhráin a úsáid chun scéalta a roinnt, mothúcháin 
a chur in iúl agus naisc fhrithpháirteacha sa phobal a 
fhiosrú. Ba thionscnamh aosaithe dhearfaigh folláine 
mheabhrach do dhaoine scothaosta a bhí ann freisin.  
Trí bheith ag canadh le chéile, tugadh deis do leanaí 
agus do dhaoine scothaosta tuiscint a fháil ar a 
bhféiniúlacht, oidhreacht agus cultúr roinnte, agus 
foghlaim fúthu.

Sa tionscadal, tugadh amhránaithe scothaosta 
Chór Bealtaine (daoine ina 70idí, 80idí agus 90idí) agus 
daltaí rang a haon agus rang a dó i Scoil Náisiúnta Choill 
Mhic Thomáisín le chéile. Éascaíodh an tionscadal trí 
ghníomhaíochtaí ceoil-bhunaithe a dhéanann tuilleadh 
tuisceana, measa agus foghlama idir na glúine a chothú 
agus a chur chun cinn, agus aird ar threoraiocht sláinte 
poiblí maidir le Covid-19 sa phobal.

Comhpháirtithe sa Tionscadal
Leabharlanna Phort Láirge, Music Generation  
Phort Láirge, Cór Bealtaine, Scoil Náisiúnta Choill Mhic 
Thomáisín, Foireann Cruthaitheachta Phort Láirge, 
Bainisteoir Chlár an Aosaithe Dhearfaigh  
agus Oifigeach Phort Láirge Sláintiúil. 

“ Tarlaíonn rud éigin speisialta nuair a chanaimid le 
chéile, braistint chómhuintearais nach féidir a chur  
in iúl atá in ann an tslí a mothaímid fúinn féin agus 
faoin domhain timpeall orainn a athrú ó bhun.  
Chuir an tionscadal seo an bhraistint sin i gcuimhne 
dúinn go léir, cé acu an 10 mbliana d’aois nó os cionn 
90 bliain d’aois sinn, gur féidir linn tuiscint a fháil ar 
ár bhféiniúlacht, oidhreacht agus cultúr roinnte agus 
foghlaim fúthu tríd an gceol. Le tacaíocht ó Éire 
Ildánach don tionscadal seo, cuireadh ar ár gcumas 
breith ar ‘an nóiméad i láthair’ nóiméid inar tugadh 
dhá ghlúin le chéile tríd an gceol agus ina rabhamar  
in ann machnamh a dhéanamh ar an am atá caite 
agus aisling don todhchaí a chruthú”

Shauna McCullough,  
Oifigeach Forbartha Ceoil
— Music Generation Phort Láirge

Taispeántas Dhearthóirí agus  
Dhéantóirí Phort Láirge 2022
Ba é Clár Éire Ildánach Chomhairle Cathrach agus 
Contae Phort Láirge, i gcomhar le hOifig Fiontair  
Áitiúil Phort Láirge, a cheap Taispeántas Dhearthóirí 
agus Dhéantóirí Phort Láirge agus ba í an Dr Audrey 
Whitty, Leas-Stiúrthóir Ard-Mhúsaem na hÉireann  
a sheol é i mí na Bealtaine 2022.

Cuireadh saothar an phobail dearaidh agus 
ceardaíochta atá lonnaithe i bPort Láirge i láthair ag 
Taispeántas Dhearthóirí agus Dhéantóirí Phort Láirge. 
Thug an saothar léiriú ar théama Phort Láirge agus cad 
a chiallaíonn sé don phobal seo. Bhunaigh an coimeádaí, 
Vincent O’Shea, an taispeántas ar an gcruthaitheacht 
atá i gceist sa cheardaíocht agus taispeánadh réimsí 
éagsúla de cheardaíocht agus dearadh, lena n-áirítear 
teicstílí, criadóireacht, leatharshaothar agus deileadh 
adhmaid. Bhí saothar 18 dtaispeántóir ann agus ba é 
an chéad taispeántas dá chineál a tionóladh i gcathair 
nó i gcontae Phort Láirge. Tionóladh an taispeántas i 
nDánlann Ealaíne Phort Láirge, 32 Sráid Uí Chonaill,  
Port Láirge, ina gcoimeádtar ceann de na bailiúcháin 
ealaíne comhaimseartha is sine agus is fearr in Éirinn.

“ Léiríodh meas ar chruthaitheacht agus ar scileanna 
gnó na ndéantóirí agus iad ag obair le Port Láirge 
Ildánach ar an Taispeántas Dhearthóirí agus 
Dhéantóirí. Ní bhíonn lucht gnó cruthaitheach 
compordach i gcónaí i suíomhanna eacnamaíocha/
fiontraíochta; agus iad ag comhoibriú le Port Láirge 
Ildánach, bhí a fhios ag na déantóirí go léireofaí 
meas ar a gcruthaitheacht sa tionscadal. Léirigh an 
taispeántas go bhféadfaidh lucht na cruthaitheachta 
agus na forbartha fiontraíochta le chéile chun  
leasa an dá dhream.”

Bríd Kirby, Ceann Oifig Fiontair  
Áitiúil Phort Láirge (Gníomhach) 

Lucht Éagsúil na nEalaíon
‘Lucht Éagsúil na nEalaíon’: Tionscadal de chuid Éire 
Ildánach Phort Láirge i gcomhpháirtíocht le Seirbhísí 
Leabharlainne Phort Láirge, Seirbhísí Lánpháirtíochta 

Seoladh Thaispeántas Dhearthóirí 
agus Dhéantóirí Phort Láirge; an 
Dr Audrey Whitty, Leas-Stiúrthóir 
Ard-Mhúsaem na hÉireann leis 
an gcriadóir Eileen Singleton. 
Grianghrafadóir: David Murphy. 

Éire Ildánach Phort Láirge, Staitisticí 2018–2022

Líon Iomlán na dTionscadal Gairme Oscailte: 90

Líon Iomlán Tionscadal na Foirne Cultúir: 69

Líon Iomlán Imeachtaí Chruinniú na nÓg: 113

Líon Iomlán Tionscadal/Imeachtaí Maoinithe Breise: 24

Líon Iomlán na dTionscadal a Maoiníodh: 297 
(lena n-áirítear Ciste um Ghníomhú ar son na hAeráide/ 
ACT Phort Láirge, Ciste um Ghníomhú Eacnamaíoch  
Phobail Chruthaitheacha, Naisc um Oideasú Sóisialta  
& Ceolchoirmeacha Cúraim Covid 2022)
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Phort Láirge, Europe Direct Phort Láirge agus  
an Fhéile Imagine Arts. Seoladh an tionscadal  
ag Féile Imagine Arts 2021. 

Taispeántas na n-ealaíon a bhí ann, mar cheiliúradh 
ar chultúr saibhir agus taithí shaibhir na n-imirceach a 
chuir fúthu in Éirinn. I measc na dtaibhléirithe cultúir sin 
bhí rince ó Phobal Igbo Phort Láirge, ceol ón amhránaí 
agus cumadóir Minnie Marley, nochtadh Chuilt 
Idirchultúrtha a chruthaigh mná an Chláir Shakti agus 
ceol ón gCeoltóir, DJ, agus Léiritheoir, Murka Murcury.

 
“ Leis an gClár um Fhiontar Sóisialta Cruthaitheach i 
gcomhair phobail imirceach áitiúil, faoi stiúir Seirbhísí 
Lánpháirtíochta Phort Láirge agus le tacaíocht ó 
Phort Láirge Ildánach, soláthraítear deiseanna chun 
dul i mbun gnó, cáilíochtú agus neamhspleáchas 
airgeadais a bhaint amach trí fhéiniúlachtaí cultúir 
a chur in iúl. Soláthraítear beocht le haschur 
cruthaitheach an chláir, trí tháirgí, seirbhísí agus 
taibhithe bríomhara atá leabaithe ó thaobh cultúir 
de, agus cuirtear le cumais chruthaitheacha agus 
poitéinseal tuillimh ár bpobal imirceach.” 

Anne Nolan, Ceannasaí Cláir
— Seirbhísí Lánpháirtíochta Phort Láirge

Conair Ealaíne Dhún Garbhán
Chruthaigh Jean Curran, ealaíontóir agus clódóir  
ruaim-aistrithe as Port Láirge, taispeántas priontaí 
ruaim-aistrithe bunaidh ó scannáin Technicolor 
Hitchcock, le Conair Ealaíne Dhún Garbhán, a seoladh  
i mbaile Dhún Garbhán i mí na Bealtaine 2021.  
Thug an taispeántas scartha sóisialta sin deis don lucht 
féachana ealaíon ardchaighdeáin a fheiceáil i rith na 
paindéime, rud a d’fheabhsaigh an baile do mhuintir  
na háite agus do chuairteoirí. 

Taispeánadh priontaí lámhdhéanta bunaidh ón 
scannán Vertigo i bhfuinneoga siopaí folmhaí agus 
gnólachtaí a bhí ar fáil, i gcomhar le gnólachtaí áitiúla 
ar fud lár an bhaile. Bhí na priontaí curtha i láthair go 
gairmiúil i bhfuinneoga na siopaí agus rinne siad Conair 
Ealaíne thumthach inar fhéad an lucht féachana lán 
súl a bhaint as an saothar agus iad ag gluaiseacht ó 
fhoirgneamh go foirgneamh. Bhí mír faoin tionscadal  
ar an gclár Nationwide ar RTÉ.

“Le tamall anuas, ní raibh daoine in ann dul isteach i 
ndánlanna, go deimhin tá daoine ann nach dtugann 
cuairt ar dhánlanna ar chor ar bith. Chuir Conair 
Ealaíne Dhún Gharbhán an ealaín ag croílár an saoil 
ó lá go lá, agus daoine ag dul thar fhoirgnimh nach 
dtugann siad faoi deara, de ghnáth. Is deis ollmhór í 
ealaíontóir chomh cumasach le Jean Curran a bheith 
ann chun spásanna a athshamhlú agus comhráite faoi 
chruthaitheacht, samhlaíocht agus ealaín a thosú.” 

 Margaret Organ, Oifigeach Ealaíon
— Cathair agus Contae Phort Láirge

Ealaín Sráide i gcomhair na Spriocanna
Is éard a bhí sa tionscadal Ealaín Sráide i gcomhair  
na Spriocanna, a reáchtáil Tionscnamh Stíl 
Mhaireachtála Inbhuanaithe Phort Láirge (SLÍ), feachtas 
oideachais faoi na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe 
agus múrphictiúir a bhí neamhdhíobhálach don 
chomhshaol agus iad déanta as caonach, a suiteáladh 
i dtrí shuíomh i gContae Phort Láirge (Baile Mhac 
Cairbre, Ceapach Choinn, Lios Mór). 

D’oibrigh lucht an tionscadail le grúpaí áitiúla i ngach 
suíomh; Coiste Bailte Slachtmhara Bhaile Mhac Cairbre, 
Club CLG Cheapach Choinn-Áth Mheáin agus Coiste 
Bailte Slachtmhara Lios Mór. Cuireadh gnéithe áitiúla le 
gach múrphictiúr agus d’oibrigh muintir na háite leis an 
ealaíontóir Aga Krym chun iad a dhearadh.

“Bhí an t-ádh linn anseo ag Tionscnamh Stíl 
Mhaireachtála Inbhuanaithe Phort Láirge (SLÍ) 
maoiniú deontais a fháil ó Phort Láirge Ildánach a 
chuir ar ár gcumas ár modhanna agus ár mbonn 
tionscadail a mhéadú agus a éagsúlú. Mar eagraíocht 
um oideachas agus ardú feasachta comhshaoil, 
tá tosaíocht tugtha againn do mhodhanna 
cruthaitheacha a úsáid chun caidreamh a dhéanamh 
lenár bhfoghlaimeoirí. Bhí an tacaíocht sin ó Phort 
Láirge Ildánach lárnach chun an sprioc sin a bhaint 
amach trí dheis a thabhairt dúinn daoine de lucht 
na n-ealaíon a fhostú chun ár gclár a chur i gcrích, 
agus d’éirigh thar cinn leis. Tá an smaointeoireacht 
chruthaitheach ag croílár ár gcuid oibre anois agus  
tá an eagraíocht i bhfad níos láidre agus níos  
spéisiúla dá bharr.” 

Jen Harris, POF, SLÍ Phort Láirge

Múrphictiúr de chuid Bhallaí Phort 
Láirge; Senan agus an leabhar is 
ansa leis, ‘The Little Prince’.  
Ba iad Zabou agus Juliette Viodé 
ealaíontóirí an mhúrphictiúir. 
Leabharlann Bhóthar Brown, Port 
Láirge. Grianghraf: Ana Moretti. 
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Trí Straitéis Chruthaitheachta Phort Láirge 
2023–2027 a fhorbairt, tugtar am agus spás dúinn 
chun machnamh a dhéanamh ar an straitéis cúig 
bliana 2018-2022 a bhí ann roimhe seo, chun 
smaoineamh ar thábhacht an ról a bhí ag Cultúr 
agus Cruthaitheacht i stair Phort Láirge agus 
ar an tslí a bhféadfaidh siad tionchar a imirt ar 
thodhchaí ar gcathrach agus ár gcontae. Trína 
bheith rannpháirteach i gClár Éire Ildánach, tá 
Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge 
in ann pleanáil straitéiseach a dhéanamh chun 
comhpháirtíochtaí láidre a fhorbairt le pobail agus 
raon leathan páirtithe leasmhara fad a chinnteofar 
go dtabharfar aitheantas don chruthaitheacht mar 
ghné riachtanach i bhforbairt rathúil ár ngeilleagair, 
ár sochaí agus ár bhfolláine.

Foireann Chomhairle Cathrach agus Contae 
Phort Láirge um Chultúr agus Cruthaitheacht a 
bhrúnn an straiséis chun cinn agus a sholáthraíonn 
an saineolas agus an díograis chun ailíniú láidir idir 
beartas agus tionscadail a chur i gcrích. Chuige sin, 
tá breithniú cúramach déanta ag an bhfoireann ar 
ár bhfís don todhchaí agus tá ár dtosaíochtaí don 
am amach romhainn leagtha amach aici. An fhís atá 
againn ná tionscadail agus próisis chruthaitheacha 
a bheidh uilechuimsitheach, nuálach agus 
comhoibríoch a phleanáil agus a chur i gcrích.  
Cuid lárnach den fhís sin ná a chinntiú go dtabharfar 
cuidiú le daoine agus le pobail a gcruthaitheacht 
féin a aithint mar théama comhchoiteann faoin 
gcolún Pobail Chruthaitheacha in Éire Ildánach.

Is tábhachtach é aitheantas a thabhairt do luach na 
cruthaitheachta i suíomhanna neamhthraidisiúnta 
chomh maith le i suíomhanna traidisiúnta, in ionaid 
ealaíon agus sa tionscal, i suíomhanna oidhreachta, 
in ospidéil agus i gceantair faoi mhíbhuntáiste. 
Bainfear sin amach trí Fhoireann um Chultúr agus 
Cruthaitheacht, atá comhdhéanta de dhaoine 
éagsúla, fuinniúla ar saineolaithe iad, a bheith ann 
le linn shaolré na straitéise. Ach beartais Phort 
Láirge Ildánach a ailíniú le beartais Chomhairle 
Cathrach agus Contae Phort Láirge i réimsí amhail 
comhshaol, geilleagar, oidhreacht, na healaíona, 
comhfhorbairt áite, leabharlanna, an Ghaeilge, etc., 
cinnteofar go mbeidh cur chuige comhtháite ag ár 
gcuid oibre maidir le forbairt chultúir. Tá acmhainní 
a roinnt, deiseanna comhoibrithe a lorg, ár scéalta 
a chur in iúl agus caidreamh a dhéanamh leis an 
bpobal ar chuid.

Fís Éire Ildánach 
do Phort Láirge 3

Ceolchoirm Chúraim Covid i 
dteach altranais cónaithe i nDún 
Garbhán, Co Phort Láirge in 2020. 
Grianghraf: Patrick Browne. 

Rannpháirtithe ag an gceardlann 
Re-Fashioning the Future ag glacadh 
le modhanna nua chun ríomhtheicstílí 
a dhéanamh i gcomhar teicstílí cliste. 
Grianghraf: Patrick Browne. 
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Leanfaidh Pobail Ildánacha ag tacú le húdaráis 
áitiúla ina straitéis folláine trí:

 — Beartas — Ag obair i gcomhar ar fud an  
rialtais ag tacú le húdaráis áitiúla beartais agus 
tosaíochtaí ábhartha áitiúla, réigiúnacha agus 
náisiúnta a chur ar fáil; 

 — Cleachtadh — Foirne Cultúir agus 
Cruthaitheachta Solúbtha, i réimsí éagsúla ag 
cur cur chuige sofhreagrúil agus inoiriúnaithe 
ar fáil atá lárnach do sheachadadh Pobail 
Ildánacha de réir mar atáthar ag tabhairt 
aghaidh ar thosaíochtaí atá ábhartha go háitiúil.

 — Rannpháirtíocht — Níos mó deiseanna a chur 
ar fáil do dhaoine le bheith páirteach iontu agus 
sult a bhaint as an gcultúr agus cruthaitheacht 
ag an leibhéal áitiúil i mbealaí a chuireann bonn 
agus taca faoi chomhionannas rochtana; agus

 — Comhpháirtíocht — Idir an rialtas láir agus 
an rialtas áitiúil, agus Ros Comáin agus na 
hearnálacha áitiúla cultúir agus cruthaitheachta 
atá againn. 

Tá an cur chuige seo bunaithe ar aghaidh a 
thabhairt ar chlár roinnte, straitéiseach agus maith 
a dhéanamh ar na dúshláin agus deiseanna ar leith 
atá i ngach limistéar údaráis áitiúil. 

Déanfar comhpháirtíocht Pobail Ildánacha a 
sheachadadh i gcomhréir leis na prionsabail  
agus luachanna seo a leanas: 

i. Rochtain níos leithne a bheith ar fáil ar 
ghníomhaíochtaí cultúir agus cruthaitheachta 
áitiúla (agus rannpháirtíocht iontu).

ii. Úsáid a bhaint as an gcultúr agus as an 
gcruthaitheacht chun obair i gcomhar 
agus nuálaíocht a spreagadh i dtaobh 
folláine, aontacht shóisialta agus forbairt 
eacnamaíochta níos fearr a bhaint amach.

iii. An cumas atá ag údaráis áitiúla i dtaobh an 
cultúr agus an chruthaitheacht a imeascadh  
a neartú ar fud comhfhorbairt áite, athghiniúint, 
athnuachan agus áiteanna níos bríomhara, níos 
cruthaithí agus níos inbhuanaithe a fhorbairt.

iv. Infheistíocht a dhéanamh sa chultúr agus 
sa chruthaitheacht chun tacú le tuairiscí 
timpeallachta, sóisialta agus eacnamaíochta  
a chuidíonn cláir oibre na n-údarás áitiúil a chur 
ar fáil–idir áitiúil agus réigiúnach, go dtí náisiúnta 
agus idirnáisiúnta.

v. Cur leis an gcur chuige lúfar agus comhtháite 
atá ag Foirne Cultúir agus Cruthaitheachta  
chun baint amach breise cláir spríocdhírithe  
i gcomhar a chothú.

Mar a fheidhmíonn Clár Éire Ildánach 
Prionsabail agus Luachanna Phobail Chruthaitheacha4

Port Láirge chun tosaigh maidir le gníomhú ar son na 
haeráide. Daltaí ó Scoil Náisiúnta Thuar an Fhíona,  
Co Phort Láirge; Caoimhe O’Dwyer (ar dheis) &  
Doireann Power. Grianghraf: Mark Stedman. 



Straitéis Cultúir agus Cruthaitheachta 2023–202716 17Éire Ildánach Port Láirge 

Tosaíocht Straitéiseach i gcomhair Straitéis  
Éire Ildánach Phort Láirge 2023–2027

Daoine agus Áit
Is é an nasc idir daoine agus áit an bonn chun nasc, 
comhoibriú agus cruthaitheacht a fhorbairt. Is tosaíocht 
de chuid Chathair agus Contae Phort Láirge é nasc 
daingean a chothú idir muintir Phort Láirge agus a 
n-áit laistigh de Phort Láirge. Feidhmíonn tírdhreach, 
cultúr agus muintir Phort Láirge mar inspioráid don 
chruthaitheacht i gcomhair gach duine i bPort Láirge 
— daoine nuathagtha agus daoine a bhfuil fréamhacha 
doimhne acu san áit. 

Ceiliúraimid traidisiúin Phort Láirge, na cinn 
dhúchasacha agus na cinn a thóg daoine nuathagtha 
leo: tá an fhianaise air sin le feiceáil sna logainmneacha, 
sa cheol agus sna hamhráin, san ealaín agus sa tuiscint 
ar fhéiniúlacht atá againn. Cuirimid fáilte roimh an deis 
chun an tuiscint ar áit dhúchais agus an fhéiniúlacht a 
neartú dóibh siúd a chónaíonn i bPort Láirge agus chun 
traidisiúin nua a fhorbairt atá fréamhaithe san áit seo. 

Is áit fhadbhreathnaitheach a bhí i bPort Láirge 
i gcónaí. Mar chontae ar an gcósta, bhí naisc 
fhorleathana thar sáile aige leis na glúnta, ó na dúin 
chinn tíre ar feadh an chósta go dtí na cuideachtaí 
loingseoireachta a thaistil an domhain ón Rúis go 
Meiriceá agus níos faide. Tá na lonnaitheoirí a tháinig 
go Port Láirge san am atá caite ina gcuid dhílis 
d’fhéiniúlacht Phort Láirge anois, amhail na hÚgónaigh,  
a bheir leo an blaa atá comhchiallach le Port Láirge 
anois, agus na déantóirí gloine ó Phoblacht na Seice 
a tháinig níos déanaí agus a d’athbheoigh Waterford 
Crystal agus a rinne ceird de a bhfuil clú agus cáil  
air ar fud an domhain sa lá atá inniu ann. 

Léirítear an Ghaeilge go follasach inár 
logainmneacha (e.g Aird Mhór) ach léirítear stair na 
Lochlannach, Normannach na Sasanach freisin.  
Is daingean Lochlannach í Cathair Phort Láirge agus 
léiríonn na logainmneacha feadh an chósta, amhail Baile 
Gunnair agus Heilbhic, an nasc sin le Críoch Lochlann. 
Léiríonn An Baile Nua (Villierstown i mBéarla) agus 
Bruachaill (Mount Congreve i mBéarla) na heastáit  
talún atá scaipthe ar fud thírdhreach Phort Láirge.

Tá Port Láirge ar cheann de na seacht gcontae ina 
bhfuil ceantar Gaeltachta, áit a bhfuil an Ghaeilge agus 
an oidhreacht chultúrtha mar chuid lárnach den saol 
laethúil. Tá an nasc sin leis an nGaeilge ina fhoinse 
ollmhór cruthaitheachta agus mórtas áite i bPort Láirge. 
Is tosaíocht sa straitéis iad na deiseanna a chuireann  
sin ar fáil i gcomhair ár bPobal Cruthaitheach. 

Trí iniúchadh a dhéanamh ar ár ndaoine agus ar 
sheandálaíocht, déantáin, seanchas agus stair na 
Cathrach agus an Chontae, faightear oidhreacht 
shaibhir a spreagann an chruthaitheacht. An tosaíocht 
atá againn ná ligean dár bpobail ní hamháin a dtuiscint 
ar áit dhúchais agus ar fhéiniúlacht a fhiosrú tríd an 
gcruthaitheacht, ach chun cuidiú le tuiscint níos láidre  
ar fhéiniúlacht Phort Láirge a fhorbairt. 

Gníomhartha

 — Tacú le tionscadal cruthaitheach i  
nGaeilge gach bliain

 — Sraith dar teideal “Licked Off the Stones” 
a fhorbairt chun an tslí a bhfuil féiniúlachtaí 
uathúla ag bailte, sráidbhailte agus pobail  
a fhiosrú agus oibriú leis an bpobal áitiúil  
chun na nithe a fhágann gur áiteanna uathúla 
iad a dhoiciméadú agus an tslí a dtugann 
a n-áit dhúchais inspioráid dóibh agus a 
múnlaíonn iad 

 — Tacú le tionscadail “Digging into Waterford”  
a fhiosraíonn an tslí a bhféadfaidh oidhreacht 
shaibhir Phort Láirge ceantair áitiúla a 
athbheochan 

 — Tacú le tionscadail a chuidíonn le 
‘lonnaitheoirí nua’ i bPort Láirge a nasc  
féin leis an áit agus leis an bpobal a fháil

 — Tacú le tionscadail a chuidíonn le daoine i 
bPort Láirge nasc lena bpobal a choinneáil  
ar bun e.g. an Óige; Daoine Scothaosta; 
Grúpaí Díchumhachtaithe 

Tosaíochtaí Straitéiseacha  
do Phort Láirge 5 Ag tacú le hEarnáil na Cruthaitheachta

Is léir cruthaitheacht Phort Láirge inár gcathair agus 
inár mbailte, sráidbhailte agus ceantair thuaithe.  
Tá Dealbhóireacht, Múrphictiúir agus Ealaíona Sráide 
le feiceáil ag muintir na háite agus ag cuairteoirí 
araon. Cuireann ríocht phoiblí Phort Láirge canbhás 
ar fáil do thaibhrithe ceoil agus ealaíon. Is mór 
an inspioráid iad ár mbailte, sráidbhailte agus an 
tírdhreach máguaird, lena n-áirítear an líne chósta 
fhada, dár bhfilí, scríbhneoirí, amharc-ealaíontóirí 
agus ceardaithe. Tá fréamhacha doimhne ag an 
tuiscint ar ár gcultúr anseo.

Chun tacú le hearnáil na cruthaitheachta, 
déanfaimid sonraí agus faisnéis a bhailiú, a 
thógáil agus a fhorbairt mar bhonn eolais dár 
gcinnteoireacht maidir leis an tslí a leanfaimid  
ar aghaidh ag tacú leis an earnáil seo. In éineacht  
le Clár Éire Ildánach agus ag tógáil ar na tionscadail 
agus straitéisí a bhí ann san am atá caite, tacóimid 
lenár ngeilleagar cruthaitheach trí chomhpháirtíocht 
agus comhoibriú. Beidh forbairt ar líonraí spéise 
agus scileanna, amhail i gceardaíocht, dearadh 
agus scileanna digiteacha, lárnach chun daoine 
cruthaitheacha a thabhairt le chéile. 

Is gné lárnach den chruthaitheacht i bPort 
Láirge iad ealaíontóirí — idir ghairmiúla agus 
neamhghairmiúla — agus is gá aitheantas agus 
tacaíocht a thabhairt dá gcuid scileanna. Ní mór 
daoine le scileanna cruthaitheacha nuaghinte agus 
scileanna atá ag teacht chun cinn a spreagadh chun 
iad féin a chur i láthair le go bhfeicfear iad. Is bealach 
é Port Láirge Ildánach chun pointe nascachta a 
chruthú idir na scileanna sin agus eagraíochtaí  
agus gníomhaireachtaí atá in ann leas a bhaint  
as cuir chuige chruthaitheacha ar a gcuid oibre.  
Tacú leis an bprionsabal de phá gairmiúil i gcomhair 
ealaíontóirí — an t-ealaíontóir a íoc — leanfaimid 
ar aghaidh ag seasamh leis an luach sin. Is prionsabal 
tábhachtach ag Port Láirge Ildánach fós í forbairt 
cumais do ghairmithe cruthaitheacha agus do 
ghrúpaí pobail agus gníomhaireachtaí, prionsabal  
a tugadh ar aghaidh ón straitéis dheireanach. 
Tá earnáil na bhféilte tábhachtach do Phort Láirge, 
agus déanann gach féile ceiliúradh ar chruthaitheacht 
agus cultúr, lena n-áirítear Spraoi, an Fhéile 
Idirnáisiúnta Ealaíon Sráide a fhaigheann maoiniú ón 
údarás áitiúil agus ón gComhairle Ealaíon, Ballaí Phort 

Láirge, Samhradh sa Chathair agus Féile Phádraig,  
i measc go leor féilte eile. Tacaíonn Éire Ildánach leis 
an éiceachóras cruthaitheach a chothaíonn earnáil 
na bhféilte, lena n-áirítear deiseanna don óige triail a 
bhaint as rudaí nua, scileanna nua a fhoghlaim agus 
bheith ag spraoi. Tugann Cruinniú na nÓg deis do 
dhaoine óga a gcruthaitheacht féin a fhiosrú agus 
machnamh a dhéanamh ar ghairmeacha i réimsí 
amhail amharclannaíocht, litríocht, na healaíona 
sráide agus an teicneolaíocht dhigiteach, agus 
tuiscint á fáil acu ar an luach a bhaineann le cuir 
chuige chruthaitheacha ar go leor gnéithe dá saol  
atá i mbéal forbartha.

Is riachtanach é a chinntiú go gcuirtear luach na 
cruthaitheachta san áireamh i straitéisí Chomhairle 
Cathrach agus Contae Phort Láirge. Le linn shaolré 
na Straitéise seo um Chruthaitheacht Phort Láirge, 
déanfar beartais agus straitéisí eile a fhorbairt agus 
cuirfear i gcrích iad mar a thuairiscítear i gCaibidil 3: 
Cultúr agus Cruthaitheacht i bPort Láirge. Is féidir 
le Port Láirge Ildánach ról lárnach a imirt chun cur i 
gcrích comhtháite phleananna Chomhairle Cathrach 
agus Contae Phort Láirge a chinntiú. Tá nuálaíocht 
mar dhlúthchuid de bheartais eacnamaíocha agus 
forbartha Chomhairle Cathrach agus Contae Phort 
Láirge mar phríomhspreagadh dár ngeilleagar. Is iad 
cruthaitheacht agus samhlaíocht bunchlocha na 
nuálaíochta agus ní mór é sin a léiriú inár straitéisí.

Tá idirghabhálacha iar-phaindéime thar a 
bheith tábhachtach chun tacú le héiceachórais 
chruthaitheacha Phort Láirge — cuireann siad 
deiseanna ar fáil i gcomhair comhpháirtíochtaí láidir 
idir lucht na n-ealaíon agus tionscadail an údarás 
áitiúil amhail comhfhorbairt áite, rannpháirtíocht  
an phobail agus digitiú. 

“Tá earnálacha cultúir ar thús cadhnaíochta sa 
digitiú le fada an lá, agus i bhforbairt samhlacha  
nua don táirgeacht agus don tomhaltas a dhéantar 
a phríomhshruthú in earnálacha eile ansin. Cuireann 
teicneolaíochtaí nua cothromaíocht ar bhealaí le 
bheith rannpháirteach sa chultúr agus cuireann 
siad deiseanna ar fáil d’fhiontraithe CCS agus do 
shaoránaigh go deimhin, chun ábhar a scaipeadh  
ar lucht féachana agus éisteachta níos mó agus 
chun margaí nua a bhaint amach” 
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— OECD (2022), The Culture Fix: Creative  
People, Places and Industries, Local Economic and 
Employment Development (LEED), OECD Publishing, 
Paris, https://doi.org/10.1787/991bb520-en.

Gníomhartha

 — Taighde a dhéanamh ar gheilleagar 
cruthaitheach Phort Láirge agus an 
Oirdheiscirt, agus a chinntiú go n-úsáidtear 
maoiniú agus acmhainní chun tacú le lucht  
na n-ealaíon gairmiúil agus iad siúd atá ag 
teacht chun cinn chun comhpháirtíochtaí 
agus deiseanna a fhorbairt.

 — Tacaíocht a chur ar fáil chun líonraí spéise  
a fhorbairt laistigh d’éiceachóras 
cruthaitheach Phort Láirge agus ar bhonn 
comhoibríoch laistigh den réigiún. 

 — Tacú le forbairt cumais phobal cruthaitheach 
Phort Láirge i gcomhar leis an bhFoireann  
um Chultúr agus Cruthaitheacht.

 — Fiosróidh Port Láirge Ildánach deiseanna 
chun tacú le cónaitheachtaí chun forbairt na 
dtionscal Cultúir agus Cruthaitheach a bhrú 
chun cinn, i réimsí speisialtóireachta agus i 
réimsí a thacaíonn le gníomhaíocht  
an gheilleagair chiorclaigh.

Tógáil agus Foirgníocht sa Chruthaitheacht 
Léiríonn bonneagar tógtha Phort Láirge an 
chruthaitheacht sa chathair agus sa chontae. 
Tá luach ag baint leis an oidhreacht thógtha, 
agus feictear sin sa mheas atá againn ar bhallaí 
na cathrach, ar scileanna dúchasacha amhail 
tuíodóireacht, agus sa tslí a ndéanaimid foirgnimh 
agus spásanna a chothú agus a chinntímid go 
gcaomhnaítear foirgnimh faoi chosaint. Tá infheistiú 
ollmhór déanta agus Cathair agus Contae Phort 
Láirge inár músaeim agus sa Triantán Lochlannach, 
mar aitheantas ar thábhacht an ama atá caite 
don todhchaí. Tá Rannóg Ailtireachta Chomhairle 
Cathrach agus Contae Phort Láirge, a bhfuil gradaim 
faighte aici, uaillmhianach ó thaobh spásanna a 
athshamhlú, amhail sráidbhaile Cheapach Choinn 
agus Teach Bhruachaille.

Tá soláthar maith spásanna i gcomhair 
gníomhaíochta cultúir i bPort Láirge faoi láthair – 
tá dhá leabharlann déag, dhá amharclann agus 
dhá phríomh-dhánlann i bPort Láirge, agus tugtar 
tacaíocht don iliomad spásanna cruthaitheacha,  
faoi dhíon agus amuigh faoin spéir. In 2021, deonaíodh 
maoiniú leis an gCiste um Athghiniúint agus Forbairt 
Uirbeach chun roinnt foirgneamh folamh agus 
ríochtaí poiblí a fhorbairt chun tacú le fís Chomhairle 
Cathrach agus Contae Phort Láirge maidir le 
Ceathrú Cultúir Phort Láirge a fhorbairt — tionscadal 
athghiniúna uirbí ó dhearcadh an chultúir de. Áireofar 
le samplaí de sin Áras Ealaíon Cheathrú Cultúir Phort 
Láirge, spás ildisciplíneach ina mbeidh saoráidí chun 
taispeántais phoiblí a dhéanamh, chomh maith le 
healaíontóirí cónaithe agus spás oibre comhroinnte, 
agus an Mol Pobail agus Cultúir a thacóidh le daoine 
as pobail nua chun a gcultúr siúd a lánpháirtiú le 
cultúr an phobail dhúchasaigh. 

Ceann de thosaíochtaí Phort Láirge Ildánach 
é tacú lenár n-oidhreacht thógtha agus spás a 
sholáthar d’fhéinléirú cultúir agus cruthaitheach i 
gcomhpháirtíocht lenár bpobail. Is léir sin i bhforbairt 
an Triantáin Lochlannaigh, ar sampla dea-chleachtais 
é de bharr feabhais sa ríocht phoiblí, leis an 
athchóiriú báúil ar an dreach cathrach agus leis na 
cúig leabharlann ardcháilíochta a forbraíodh, lena 
hinsítear stair Phort Láirge.

Le Tógáil agus Foirgníocht sa Chruthaitheacht, 
déantar tagairt freisin don ghá leis an gcruthaitheacht 
a chur san áireamh sa tsochaí, inár n-áiteanna agus 
inár naisc leis an oideachas, leis an tsláinte agus 
leis an bpobal, agus tacú léi. Réimsí a chuireann 
deiseanna ar fáil dúinn ná digitiú an chultúir agus 
rochtain air sin. Tá mear-fhorbairt á déanamh ar an 
teicneolaíocht chliste, baineann sí cothromaíocht 
amach sa tslí a n-ídímid cultúr ar go leor bealaí, ach 
cruthaíonn sí bacainní freisin. Tá sí in ann tacú le 
féinléiriú cruthaitheach, ach d’fhéadfadh sí bac a  
chur ar chruthaitheacht áitiúil freisin, i bhfabhar  
ábhar domhanda. Tá d’aidhm ag Port Láirge 
Ildánach tacú leis an bpobal áitiúil taibhiú, déanamh, 
cruthú agus a bheith mórtasach as an tslí ar mian 
leo a gcúltúr agus a gcruthaitheacht a léiriú agus 
úsáid a bhaint as teicneolaíochtaí nua ar bhealaí 
réamhghníomhacha, uilechuimsitheacha agus 
inrochtana. Tacaímid le nuálaíocht agus cuirimid 
rochtain ar fáil do lucht féachana agus éisteachta 

nua trí theicneolaíochtaí nua, go háirithe iad siúd atá 
deacair a aimsiú, daoine nach bhfuil compordach i 
suíomhanna traidisiúnta b’fhéidir. 

Ní mór an tábhacht a bhaineann le cuir chuige 
cruthaitheacha sa tsochaí, le bheith samhlaíoch 
agus nuálach, a leabú inár gcumarsáid agus inár 
scéalaíocht. Déanann Port Láirge Ildánach a  
dhícheall chun íomhánna físiúla agus spéisiúla  
a úsáid ar ár meáin shóisialta, nuachtlitreacha  
agus modhanna cumarsáide eile chun daoine  
a spreagadh smaoineamh ar an luach atá ag 
dearadh, dathanna agus samhlaíocht. 

Déanfaimid sár-iarracht aitheantas mór a 
thabhairt don luach atá ag an gcruthaitheacht i 
straitéisí, beartais agus pleananna Phort Láirge. 
Beidh sé mar aidhm láidir leis an straitéis seo tionchar 
a imirt ar an smaointeoireacht faoi chuir chuige ar 
oibriú i gcomhar, a bheith nuálach agus leas a bhaint 
as taobhsmaointeoireacht.
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 — Oibriú i gcomhar le Comhairle Cathrach agus 
Contae Phort Láirge chun tionchar a imirt ar 
ár mbeartais le go n-áireofar iontu cuir chuige 
cruthaitheacha ar réimsí na hoibre amhail 
geilleagar, tithíocht, cathracha gníomhacha, 
pobail shláintiúla agus réimsí eile. 

 — A chinntiú go n-úsáidfear ár n-oidhreacht 
thógtha agus ár ríocht phoiblí chun 
cruthaitheacht a thaispeáint agus cur le 
gníomhaíocht um chomhfhorbairt áite i 
gceantair thuaithe agus uirbeacha.

 — Cumarsáid fhísiúil, shoiléir a úsáid chun 
daoine a spreagadh agus chun na scéalta 
agus na torthaí a tháinig as maoiniú ó Phort 
Láirge Ildánach a chur in iúl.

 — Fiosróimid bealaí lena bhféadfaimid leis a 
bhaint as bailiúchán saothar ealaíne Phort 
Láirge agus sócmhainní cultúrtha sa ríocht 
phoiblí agus iad a dhéanamh inrochtana do 
lucht féachana domhanda.

Folláine Chruthaitheach
Bainfidh obair a shainaithnítear faoin tosaíocht seo  
i Straitéis Phort Láirge le Colún 4: Sláinte agus 
Folláine Chruthaitheach, i gClár Éire Ildánach 2023–
2027 agus leis an tosaíocht ardleibhéil d’Údaráis 
Áitiúla na bPobal Athléimneach (mar a pléadh agus  
a comhaontaíodh le Cumann na mBainisteoirí 
Contae agus Cathrach (CCMA)).

Mar bhealach chuig tuilleadh folláine don phobal 
agus do dhaoine aonair, gealltar i straitéis Phort 
Láirge rochtain ar ghníomhaíochtaí cultúir agus 
cruthaitheacha a fhorbairt agus a fheabhsú. Ag tógáil 
ar an iliomad tionscadal rathúil ón straitéis roimhe 
seo, amhail “Ah go on” le Iontaobhas Ealaíon Leighis 
Phort Láirge agus “Linking the Déise” le LINC Phort 
Láirge, déanfaidh téama na folláine cruthaithí an 
obair atá déanta go dtí seo a dhaingniú, chomh maith 
leis an obair a rinne an Fhoireann Chultúir agus an 
tÚdarás Áitiúil mar chuid den fheachtas Keep Well  
le linn Covid19.

Tá Port Láirge ina cheannródaí maidir leis na 
healaíona, sláinte agus folláine, agus taithí cruthaithe 
aige ar chomhpháirtíochtaí fadtéarmacha agus cláir 
fhadtéarmacha in ospidéil, suíomhanna cúraim, 
spásanna pobail agus sa bhaile, trí oibriú i gcomhar le 
Rannóg Chultúir Phort Láirge agus Clár Éire Ildánach.

Is i bPort Láirge atá Iontaobhas Ealaíon Leighis 
Phort Láirge lonnaithe. Chomh maith le cláir 
a reáchtáil, is é an comhordaitheoir é ar www.
artsandhealth.ie, láithreán gréasáin náisiúnta 
neamhspleách atá ina lárphointe agus ina acmhainn  
i gcomhair an réimse nua ealaíona agus sláinte  
atá ag teacht chun cinn in Éirinn. Trí idirchaidreamh  
a dhéanamh leis an gclár Éire Shláintiúil agus le  
Port Láirge Sláintiúil de chuid Sláintecare agus le 
Pobail Shláintiúla, cuirfear leis na gníomhaíochtaí 
agus imeachtaí a bheidh indéanta le linn ré na 
straitéise nua.

Le linn Covid 19, fuair daoine léargas breise 
ar cé chomh luachmhar atá rannpháirtíocht 
i ngníomhaíochtaí cultúir agus an fholláine a 
chothú agus a chosaint. Déanann gníomhaíochtaí 
cruthaitheacha inniúlachtaí cognaíocha agus 
mothúchánacha a optamú, féiniúlacht a neartú, 
idirghníomhaíochtaí sóisialta a chothú agus 
athléimneacht a fheabhsú.

https://doi.org/10.1787/991bb520-en
http://www.artsandhealth.ie
http://www.artsandhealth.ie
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Trí thosaíocht a thabhairt d’fholláine chruthaitheach, 
déantar an saol a fheabhsú, agus a athrú do deimhin, 
do dhaoine aonair agus do phobail i bPort Láirge.  
Mar is amhlaidh le gnéithe eile dár seirbhísí, tá 
cur chun cinn na folláine tríd an gcruthaitheacht i 
gcomhréir le Sprioc 3 (Dea-Shláinte agus Folláine)  
de chuid na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe as  
a leanann sláinte agus folláine ní hamháin do dhaoine 
aonair ach do phobail freisin.

Agus géarchéim na meabhairshláinte ag dul in 
olcas i measc gach aoisghrúpa sa tsochaí, tá fáilte 
roimh gach idirghabháil nach mbaineann le drugaí. 
Tá tionscadal píolótach um Oideasú Sóisialta déanta 
i bPort Láirge cheana féin agus is mian linn leanúint 
ar aghaidh leis an gcomhoibriú sin idir oideasóirí 
sóisialta agus seirbhísí cultúir.

Gníomhartha

 — Cuirfidh Port Láirge Ildánach agus an 
tSeirbhís Ealaíon Sláinte agus Folláine 
Chruthaitheach san áireamh mar réimse le 
tacaíocht a fháil i nGlao Oscailte bhliantúil 
Phort Láirge Ildánach agus scrúdófar 
deiseanna chun acmhainní a shainaithint  
i gcomhair tograí sa réimse seo. 

 — Téama lárnach a dhéanamh d’Fholláine 
Chruthaitheach sna doiciméid um beartas 
ealaíon agus cultúir atá le heisiúint. 

 — Forbairt a dhéanamh ar na comhpháirtíochtaí 
atá ag an údarás áitiúil cheana féin sa réimse 
Ealaíona agus Sláinte, agus féachaint an 
bhfuil tuilleadh deiseanna ann. 

 — Idirchaidreamh a dhéanamh leis an 
gComhordaitheoir um Shláinte agus Folláine 
don údarás áitiúil chun tionscnamh foirne 
bunaithe ar chruthaitheacht agus folláine  
san áit oibre a rolladh amach.

Comhoibriú
Is príomh-thosaíocht é bheith ag obair i 
gcomhpháirtíocht le pobail, eagraíochtaí, 
gníomhaireachtaí agus laistigh de Chomhairle 
Cathrach agus Contae Phort Láirge chun Clár  
Éire Ildánach i bPort Láirge a chur i gcrích.  
ó 2018 go 2022 tá beagnach trí chéad clár agus 
tionscadal curtha i gcrích againn, agus níorbh fhéidir 
ceann ar bith acu a chur i gcrích gan cur chuige 
comhoibríoch a thógáil. 

Tugann Glao Oscailte ar Phobail Chruthaitheacha 
Phort Láirge deis dúinn a bheith daonlathach inar 
gcur chuige ar mhaoiniú a thabhairt do thionscadail a 
thugann pobail agus lucht na n-ealaíon le chéile i raon 
gníomhaíochtaí, lena n-áirítear ceol, ealaín, oidhreacht 
agus rince, agus cinntíonn sé go bhfuil deis chun 
tionscadail ar fud na cathrach agus an chontae, f 
aoin tuath agus i gceantair uirbeacha, a fhorbairt  
le tacaíocht uainne. Bhí ról tábhachtach ag Foireann 
Phort Láirge Ildánach chun cruthaitheacht a thabhairt 
chuig scoileanna, lárionaid imirceach, Glasbhealach 
Phort Láirge agus na músaeim, áiteanna agus 
spásanna inar ghá an chruthaitheacht a chothú  
agus tacú léi le go mbeidh sí faoi bhláth.

Leanfaidh Foireann Phort Láirge Ildánach 
ar aghaidh ag cruthú nasc agus ag forbairt 
comhpháirtíochtaí go hinmheánach agus go 
seachtrach le linn shaolré na straitéise seo. 

Trí phleanáil, cur i bhfeidhm agus oibriú le chéile, 
cuirfear tionscadail i ngníomh ar bhealaí bríocha. 
Déanfaimid ár ndícheall a chinntiú go neartófar 
guthanna ár bpobal tríd an gcruthaitheacht, rud a 
thabharfaidh deis dóibh iad féin a chur in iúl ar bhealaí 
bríocha. Trí chomhpháirtíochtaí leis an ardoideachas 
agus leis an oideachas ar gach leibhéal, le 
heagraíochtaí agus gníomhaireachtaí cruthaitheacha, 
chomh maith le heagraíochtaí pobail, tugtar deis 
ollmhór caidrimh atá forbartha cheana féin a fhás.  
Tá maoiniú ó Chlár Éire Ildánach faighte ag 
tionscadail amhail ACT Phort Láirge, Forbairt 
Éiceachóras Cruthaitheach san Oirdheisceart, 
Cruthaitheacht na nDaoine Scothaosta — 
Ceolchoirmeacha Cúraim Covid agus bhí toradh  
thar a bheith maith ar naisc a fhorbairt leis na 
Seirbhísí um Oideasú Sóisialta i bPort Láirge.  
Táimid ag súil leis na caidrimh sin uile a fhorbairt 
tuilleadh thar shaolré na straitéise seo.

Gníomhartha

 — Leanúint le Glao Oscailte ar Phobail 
Chruthaitheacha, chun deis a thabhairt 
do phobail agus do lucht na n-ealaíon 
comhpháirtíochtaí i dtionscadail 
chomhoibríocha a bhunú. 

 — Tacú leis an bhFoireann um Chultúr agus 
Cruthaitheacht chun a réimsí oibre i 
leabharlanna, san oidhreacht, i gcúrsaí 
comhshaoil, sa Ghaeilge, etc. a fheabhsú 
agus chun naisc bhreise a fhorbairt le 
gníomhaireachtaí, eagraíochtaí agus pobail. 

 — Lorgóidh Port Láirge Ildánach tuilleadh 
deiseanna forbartha i gcomhair réimsí 
speisialtóireachta i réimsí an chomhshaoil,  
an gheilleagair, na folláine agus eile, thar 
shaolré na straitéise. 

Aeráid agus Bithéagsúlacht 
Tá an dúlra agus an timpeallacht nádúrtha 
ina bhfoinsí inspioráide don ealaín agus don 
chruthaitheacht le fada an lá. Spreag tírdhreacha 
Phort Láirge scríbhneoireacht, péinteáil agus 
dealbhóireacht agus ní hamháin go bhfuil siad 
tarraingteach go haeistéitiúil, ach léiríonn siad a bhfuil 
meas againn air sa timpeallacht áitiúil. Agus sinn 
ag maireachtáil sa 21ú haois, tá sé níos tábhachtaí 
ná riamh aire a thabhairt don chomhshaol, agus le 
go mbeimid in ann leanúint de thaitneamh a bhaint 
a ár n-oidhreacht nádúrtha, is bunriachtanach é 
an teachtaireacht a scaipeadh gur ghá dul i mbun 
gnímh chomhchoitinn chun an dúlra a chosaint. Is 
maith is eol dúinn i bPort Láirge na leochaileachtaí 
a bhaineann le creimeadh cósta agus an baol tuilte 
i gceantair tailte ísle. Tá cáilíocht agus achar na 
ngnáthóg leathnádúrtha ag dul i laghad agus tá 
speicis nua ag teacht isteach de bharr an athraithe 
aeráide, ar speicis ionracha agus ar bagairt ar ár 
ngnáthóga nádúrtha roinnt díobh. 

Is féidir breith ar an bpobal le bheith 
rannpháirteach i ngníomhú ar son na haeráide agus 
na bithéagsúlachta trí na meáin chruthaitheacha. In 
2022, le ACT Phort Láirge, tionscadal arna mhaoiniú 

ag Gníomh ar Son na hAeráide faoi Éire Ildánach, 
úsáideadh cur chuige ealaíonta agus cruthaitheach 
chun tionchar a imirt ar athrú iompraíochta faoi chúig 
théama comhshaoil, i gcúig láthair i gCathair agus 
Contae Phort Láirge. Léiríodh poitéinseal mór, tríd 
an gclár, chun eolaíocht an chomhshaoil agus athrú 
iompraíochta a chur in iúl do ghrúpaí leasa éagsúla, 
ag bailiú le chéile gach aoisghrúpa ag a bhfuil spéis 
agus inniúlachtaí éagsúla ó thaobh an chomhshaoil 
agus na cruthaitheachta de. Is príomh-thosaíocht do 
Straitéis Chruthaitheachta Phort Láirge 2023–2027 
é ealaín a dhéanamh fad a roinntear scileanna agus 
faisnéis agus fad a fhoghlaimítear faoin dúlra. Trí 
chuspóirí um athrú aeráide agus bithéagsúlachta 
i bPlean Forbartha Chomhairle Cathrach agus 
Contae Phort Láirge agus i bPlean Phort Láirge 
um Ghníomhú ar son na hAeráide a chomhlánú, 
táimid ag súil leis an gcruthaitheacht a chur chun 
cinn chun aird a thabhairt ar an tslí a bhféadfaimid 
timpeallacht nádúrtha Phort Láirge a chothabháil 
agus a fheabhsú, í a chur i riocht mhaith ó thaobh 
caomhantais de, agus athrú bríoch a chumasú don 
dúshlán atá romhainn go léir maidir leis an aeráid 
agus an bithéagsúlacht.

Gníomhartha

 — Imeachtaí um ghníomhú ar son na haeráide 
agus na bithéagsúlachta a reáchtáil i bhféilire 
bliantúil imeachtaí cultúir i bPort Láirge.

 — Comhoibriú idir Foireann Chomhairle 
Cathrach agus Contae Phort Láirge um 
Ghníomhú ar son na hAeráide agus Pobail 
Chruthaitheacha a fhorbairt agus a chur 
chun cinn.

 — Leanúint de mhaoiniú a sholáthar do 
thacaíochtaí chun an teachtaireacht um 
Ghníomhú ar son na hAeráide agus Cailliúint 
Bithéagsúlachta a chur in iúl trí na meáin 
chruthaitheacha.

 — Tacú le tinscadail chruthaitheacha na 
healaíne comhshaoil a chuirfidh ar a gcumas 
do dhaoine foghlaim nios mó faoi ghnáthóga 
áitiúla agus faoi luach na bithéagsúlachta.
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Léarscáil de  
Phort Láirge

Tá Foireann um Chultúr agus Cruthaitheacht ag 
Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge chun 
cur i bhfeidhm na Straitéise seo a stiúradh agus 
chun maoirsiú a dhéanamh air. 

Is iad na Foirne Cultúir agus Cruthaitheachta 
bunchloch na bPobal Ildánach ar fud gach ceann den 
31 údarás áitiúil in Éirinn. Tugann na foirne seo 
réimse agus leibhéal suntasach saineolais le chéile 
agus, in go leor cásanna, áirítear orthu daoine 
gairmiúla ó réimsí amhail ailtireacht, na healaíona, 
gníomhú ar son na haeráide, forbairt pobail, 
fiontraíochta agus timpeallachta, oidhreacht, 
teicneolaíochtaí faisnéise agus cumarsáide, an 
Ghaeilge, leabharlanna, pleanáil spásúlachta, 
turasóireacht agus eile. Cuireann an méid eolas 
teicniúil atá ag na foirne seo ar chumas gach údarás 
áitiúil úsáid a bhaint as an méid léargais, acmhainní 
agus taithí seachadta atá acu, nithe nach mbeadh ag 
mórán eagraíochtaí poiblí eile ná ag eagraíochtaí san 
earnáil phríobháideach. 

Is é an ról atá ag an bhfoireann seo ná: 

 — Fóram comhchoiteann a chur ar fáil i dtaobh 
uaillmhian an chultúir agus na cruthaitheachta 
laistigh den údarás áitiúil; 

 — Díriú ar éagsúlacht agus uileghabhálacht agus a 
chur ar chumas pobail a bhfuil sé níos deacra iad 
a mhealladh a bheith páirteach i ngníomhaíochtaí 
cultúir agus cruthaitheachta; 

 — Cur le saineolas agus straitéisí intí atá ann cheana 
ar feadh réimsí na folláine, aontacht folláine agus 
forbairt eacnamaíochta d’fhonn leas a bhaint as an 
gcultúr agus as an gcruthaitheacht chun cláir oibre 
spriocdhírithe údaráis áitiúil a chur ar fáil; Athrú a 
chumasú i dtaobh an luach atá ar earnáil an chultúir 
agus na cruthaitheachta laistigh d’údaráis áitiúla 
agus ar fud údaráis áitiúla agus a chinntiú go  
ndéantar an cultúr agus an chruthaitheacht a leabú 
ar fud pleananna, polasaithe agus foirne tionscadail 
sna húdaráis áitiúla. 

 — Borradh a chur faoi ghníomhartha tras-
chomhoibríocha a thacaíonn le hathrú agus torthaí 
dearfacha go háitiúil, agus a d’fhéadfadh a bheith 
ann idir údaráis áitiúla ag leibhéal réigiúnach; agus 

 — A bheith nuálach agus rioscaí a ghlacadh — 
tionscadail nua agus bealaí nua oibre a thriail.

Tá cur i gcrích na Straitéise faoi stiúir an Stiúrthóra 
Seirbhísí do Phleanáil, Corparáideach, Cultúr, 
Acmhainní Daonna agus Córais Faisnéise. I measc 
comhaltaí na Foirne um Chultúr agus Cruthaitheacht  
do Phort Láirge tá:

 — Leabharlannaí Chathair agus Chontae Phort  
Láirge agus Ceannasaí na Foirne Cultúir

 — Oifigeach Feidhmiúcháin Sinsearach,  
forbairt eacnamaíoch

 — Comhordaitheoir Phort Láirge Ildánach
 — Bainisteoir Tionscadail Cheathrú Cultúir  

Phort Láirge
 — Oifigeach Oidhreachta
 — Leabharlannaí Feidhmiúcháin
 — Coimeádaí, Pálás an Easpaig,  

Músaem na Seod Phort Láirge
 — Cartlannaí
 — Oifigeach Caomhantais
 — Oifigigh Ghaeilge
 — Oifigigh Ealaíon
 — Cúntóir Tionscadail, Port Láirge Ildánach
 — Idirchaidreamh Pobail, Ceathrú Cultúir Phort Láirge
 — Comhordaitheoir um Ghníomhú ar son na hAeráide
 — Pobail Shláintiúla Sláintecare, Oifigeach  

Forbartha Áitiúil
 — Comhordaitheoir Amharc-Ealaíon,  

Dánlann Ealaíne Phort Láirge
 — Oifigeach Forbartha Sinsearach Fiontraíochta

Is fachtóir tábhachtach ratha iad na struchtúir 
agus próisis sin a chuirfidh ar chumas Phobail 
Chruthaitheacha tosaíochtaí straitéiseacha  
Chomhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge  
a thabhairt i gcrích. 

Cur chun feidhme arna déanamh ag Foireann  
Cultúir agus Cruthaitheachta Phort Láirge6
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A Government of Ireland Initiative. 
Tionscnamh de chuid Rialtas na hÉireann.
—

 CreativeIrl
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—
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Éire Ildánach
Ag spreagadh agus ag athrú daoine, áiteanna  
agus pobal tríd an gcruthaitheacht.


