
 
 

              
 

 

 

Gairm ar Chistiú LEADER 

Tá FÓRAM Chonamara CLG freagrach ag seachadadh an Chláir Forbartha Tuaithe 2014-2020 (LEADER) i 
gceantar bardasach Chonamara lena n-áirítear Gaeltacht agus Galltacht Chonamara agus oileáin amach ó 
chósta na Gaillimhe. Is é fócas an Chláir Forbartha Tuaithe caighdeán maireachtála eacnamaíoch, sóisialta 
agus cultúrtha a fheabhsú do chónaitheoirí faoin tuath agus forbairt fhadtéarmach, inbhuanaithe an 
cheantair tuaithe a chur chun cinn. 

Mar chuid de phróiseas iarratais dhá chéim, tá an chuideachta ag cur fáilte roimh Léirithe Spéise (EOI) ón 1 
Feabhra 2017 go dtí an 28 Feabhra 2017 ó dhaoine aonair, gnólachtaí agus grúpaí pobail agus maidir leis na 
gníomhaíochtaí seo a leanas um an Straitéis Forbartha Áitiúil (LDS): 

Turasóireacht Eachtraíochta agus Fionnachtana 

 Tionscadail a chuireann luach leis an bpríomh-infreastruchtúr turasóireachta atá ann cheana mar Shlí an   
Atlantaigh Fhiáin, an Gormbhealach agus an Glasbhealach 

 Conair a fhorbairt do shiúil, rothaíocht sléibhe, marcaíocht capall 

 Tionscadail agrathurasóireachta a dhéanann éagsúlú ar ioncam feirme 
 
Oidhreacht agus Branda Chonamara 

 Tionscadail mar fhéilte agus imeachtaí pobalbhunaithe 

 Gníomhaíochtaí a threisíonn oidhreacht agus cultúr an réigiúin-go háirithe gníomhaíochtaí a bhaineann le 
ceol, amhránaíocht agus damhsa traidisiúnta 

 Gníomhaíochtaí Gaeilge pobalbhunaithe 

Fiontraíocht Chonamara 

 Tacaíocht chaipitil do ghnólachtaí nua chun trealamh a cheannach, foirgnimh a athchóiriú 

 Tacaíocht chaipitil do ghnólachtaí atá ann cheana a chuirfidh ar a gcumas leathnú nó leibhéil nua 
sármhaitheasa a fhorbairt ina dtionscal 

 Forbairt fréamhshamhlacha 
 

Seirbhísí Riachtanacha 

 Tionscadail lena n-áirítear athchóiriú agus uasghrádú bhonneagar an phobail 

 Forbairt seirbhísí agus tacaíochtaí do ghrúpaí faoi mhíbhuntáiste ar féidir leo inbhuanaitheacht a léiriú 

 Tionscadail nuálacha a chur ar fáil a sholáthraíonn réitigh ar fhadhbanna sóisialta atá ag teacht chun cinn do 
ghrúpaí leochaileacha 

Tugtar cuireadh do pháirtithe leasmhara freastal ar ócáid eolais an 1 Feabhra 2017 in Óstán Peacockes, An 
Teach Dóite, Conamara ag 8pm. "Is féidir cruachóip den fhoirm um léiriú spéise a fháil ón seoladh thíos." 

 

Chun tuilleadh eolais a fháil maidir le Foirmeacha um Léiriú Spéise féach www.forumconnemara.ie 

Lean muid ar    fb.me/FORUMConnemaraCLG   @FORUMConnemara 

 

Seoladh: Halla Ellis, Leitir Fraic, Co. na Gaillimhe. Fón:095-41116 Rphost:info@forumconnemara.ie 
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