
1. Forbairt Eacnamaíoch & Cruthú Post 
 

Tá spriocanna ardleibhéil an Téama don Fhorbairt Eacnamaíoch & Cruthú Post arna aontú ag an LCDC ar an liosta thíos. 
 
Chun cabhrú le Plean Gníomhaíochta a fhorbairt, cuir isteach tuairimí/gníomhartha a d’fhéadfaí a ghlacadh, sa spás atá tugtha os comhair gach ceann de na Spriocanna 
Ardleibhéil ar an liosta. 
 
 

Spriocanna ardleibhéil atá sonrach d’Fhorbairt Eacnamaíoch & Cruthú Post Tuairimí / Moltaí 
1.1Tacú le Gnóthaí atá ann cheana 
i gCiarraí 
 

An bonn atá faoi cheana a neartú - tacú le timpeallacht láidir ghnó do 
sheirbhísí áitiúla gnó / Obair ón mbaile/micreaghnóthas & Fiontair 
Bheaga agus Mheánmhéide (SME). 
 

 

1.2 Infheistíocht a Mhealladh go 
Ciarraí 

Tacú le hIonaid Spás Oibre agus iad a fhorbairt le haghaidh infheistíocht 
dhíreach eachtrach (FDI) (mol Thrá Lí/Chill Airne) 
 

 

1.3 Deiseanna Fáis i gCiarraí a 
Uasmhéadú 

Réimsí fáis a aithint - Turasóireacht, Bia, Innealtóireacht, Déantúsaíocht, 
Fuinneamh Inathnuaite, Teicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide 
(ICT), Seirbhísí & Miondíol, Earnáil Chruthaitheach. 
 

 

1.4 Eacnamaíocht Chiarraí a 
Éagsúlú 

Éagsúlacht a uasmhéadú i ngníomhaíochtaí 
eacnamaíocha/séasúracht/éiceathurasóireacht/turasóireacht sláinte. 
 

 

1.5 Margaíocht Branda Chiarraí a mhargú/a chur chun cinn mar shuíomh le hinfheistiú 
ann. 
  

 

1.6 Forbairt Scileanna Díriú isteach ar easnamh scileanna/bonn scileanna a mheaitseáil le 
deiseanna eacnamaíocha. 
 

 

1.7 Teicneolaíocht Chliste Infreastruchtúr ICT a fhorbairt/líonra baile bhig 
 

 

1.8 Líonrú/Comhoibriú Cleachtais líonraithe & chomhoibrithe idir an earnáil phoiblí agus 
gnóthaí a chur chun cinn chomh maith le comhoibríocht gnó & gnó, gnó 
& oideachas, chun gníomhaíochtaí gnó a uasmhéadú. 
 

 

1.9 Acmhainní Nádúrtha Straitéisí a fhorbairt le tairbhe a bhaint as acmhainní nádúrtha an chontae 
(Foraoiseacht & Acmhainní Inathnuaite/Iascach agus 
Dobharshaothrú/Talmhaíocht/Timpeallacht & Turasóireacht). 

 

1.10 Fuinneamh Iomaíochas maidir le gnó a dhéanamh i gCiarraí a mhéadú trí 
thionscnaimh a fhorbairt chun fuinneamh ar chostas íseal a rochtain.  

 

1.11 Nascacht Nascacht a uasmhéadú ar fud an chontae trí infheistiú san infreastruchtúr 
cumarsáide agus iompair. 

 

1.12 Fiontraíocht Shóisialta An fhiontraíocht shóisialta a fhorbairt le creatlach na bpobal tuaithe a 
neartú. 
 

 



 
Má tá sprioc tábachtach atá fágtha ar lár i do thuairim, luaigh anseo é, maraon le haon Tuairim/Gníomh a d’fhéadfaí a ghlacadh? 
 
 
 
 
 


