Plean Áitiúil Eacnamaíoch agus Pobail Chiarraí 2016-2022

Achoimre Feidhmeannach
Tá sé mar aidhm sa Phlean Áitiúil seo Eacnamaíoch agus
Pobail (LECP) na gníomhartha agus cuspóirí a mbeidh
gá leo a leagan amach chun cur le forbairt inmharthana
Chiarraí is chun tacú léi agus í a neartú.
Sa phlean seo cuirtear cur chuige comhordaithe
idiráisíneachta chun cinn, maidir le ceisteanna lárnacha eacnamaíocha is sóisialta a aithníodh trí thaighde
doimhin agus próiseas leathan comhairliúcháin. Ba é
an Coiste Polasaí Straitéiseach (SPC) don bhForbairt
Eacnamaíochta, Fiontar agus Pleanáil a mhaoirsigh na
gnéithe eacnamaíocha. Ba é an Coiste Forbairt Pobail
Áitiúil (LCDC) a mhaoirsigh na gnéithe pobail. Tá trí
chuid san LECP a léiríonn na ceisteanna aitheanta mar
aon le cuspóirí agus gníomhartha dá réir.

Forbairt Eacnamaíochta agus Cruthú Post

Cáilíocht Beatha

Pobal agus Cuimsiú Sóisialta
Vision of this LECP Fís an LECP seo
Contae a thugann ómós don am fadó is a ghabhann
an todhchaí chuige
(ómós a thabhairt don am fadó, dár dtréithe uathúla
cultúrtha agus traidisiúin mar aon leis an todhchaí
a ghabháil chugainn is a mhúnlú chun go mbeidh
Ciarraí beo, contae mar a mbeidh pobail fhuinniúla
éagsúla agus geilleagar rathúil, ilghnéitheach agus
inmharthanacht is teacht aniar mar bhonn faoi)

Tacaíonn 27 sprioc ardleibhéil leis an bhfís straitéiseach seo. Baineann na spriocanna leis an méid seo a
leanas:
Forbairt Eacnamaíochta agus Cruthú Post
• Ag tacú le gnóthaí atá cheana féin i gCiarraí
• Infheistíocht a mhealladh go Ciarraí
• Cur le deiseanna fáis i gCiarraí ar bhonn inmharthana
• Eagsúlacht a chruthú i nGeilleagar Chiarraí
• Margaíocht
• Forbairt Scileanna
• Teicneolaíocht Chliste
• Greasáin/Comhoibriú
• Acmhainní Nádúrtha
• Fuinneamh
• Nascthacht
• Fiontar Sóisialta
Cáilíocht Beatha
• An Timpeallacht Nádúrtha
• Pobail Cheantair
• Rochtain Seirbhísí
• Plé & Rannpháirtíocht
• Sláinte & Leas
• Cultúr & Oidhreacht
Pobal agus Cuimsiú Sóisialta
• Easnamh Sóisialta
• Oideachas
• Dífhostaíocht
• Leanaí & Daoina Óga
• Lucht Scothaosta
• Pobail Imeallaithe
• Lucht Míchumais
• Bonneagar Sóisialta & Pobail
• Athbhunú

Contae le dúchas doimhin ag féachaint roimhe
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