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Is maith an rud é go bhfaigheann Fiontraithe aitheantas anois
as an ról atá acu ó thaobh fiontair inbhuanaithe a chruthú a
chuir chomh mór sin le forbairt Eacnamaíochta agus Shóisialta
ár gContae le cúig bliana anuas.

Beidh tionchar ag an gcumas leanúnach a bheidh againn ár
gcuid mionghnóthaí a chothú, a thacú agus a fhorbairt, ar
bhealach mór, ar rachmas eacnamaíochta leanúnaí an Chontae
chomh maith leis na Fiontraithe a chuireann ar bun iad agus a
chuireann borradh fúthu.

Mar ghníomhaireacht atá dírithe ar chúnamh a thabhairt
d'Fhiontraithe, táimid tiomanta ár gcuid féin a dhéanamh lena
chinnitú go n-aithnítear Dún Laoghaire - Ráth an Dúin mar áit
iontach chun Gnó a bheith agat, an sprioc atá againn trí "dul níos
airde le chéile" chun freastal ar na dúshláin atá amach romhainn.

Táimid muiníneach go dtugann an plean seo, arna fhorbairt ag ár
bhFoireann i gcomhairle lenár gcuid Cliaint agus Comhpháirtithe,
aghaidh ar an timpeallacht agus na deiseanna agus na dúshláin a
bheidh romhainn sa todhchaí agus táimid ag tnúth le tacaíocht a
thabhairt dár bhFiontraithe agus iad ag iarraidh obair den scoth
agus rathúlacht a bhaint amach thar na chéad cúig bliana eile.

Paddy Beare 
Cathaoirleach
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Thionscnaigh Bord Bhord Fiontar Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin
próiseas pleanála straitéisigh atá deartha chun léarscáil a
leagan amach don Bhord Fiontar sa tréimhse ó 2007 go dtí
2013. Ceapadh Paula Fitzsimons, comhairleoir straitéise agus
bainistíochta neamhspleách chun an próiseas sin a éascú agus
dul i mbun dianchomhairliúcháin le raon leathan cliaint agus le
páirtithe leasmhara eile 

Tá forbairt déanta ar an bplean straitéiseach chun na nithe seo
a leanas a ghlacadh san áireamh:

ff An comhaontú oibriúcháin  a leagann síos paraiméadair na
n-oibríochtaí agus rialú an Bhoird Fiontair,

ff Tosaíochtaí agus moltaí náisiúnta chun mionghnóthaí a
fhorbairt agus chun borradh a chur fúthu, mar atá leagtha
amach i dTuarascáil an Fhóraim um Mionghnó agus a ghlac
an tAire Fiontar Trádála agus Fostaíochta,

ff An comhthéacs a bhaineann le neamhchinnteachtaí áirithe i
dtaca le leithroinnt acmhainní, lena n-áirítear na deacrachtaí
a bhaineann le próiseas buiséid bhliantúil,

ff Na neamhchinnteachtaí níos ginearálta a bhaineann le
cainteanna beartais reatha maidir le comhordú, treo agus
scóp freagrachtaí na mBord Fiontar Cathrach agus Contae
(BFC) amach anseo, agus 

ff Forbairt agus an méid atá bainte amach ag Bord Fiontar
Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin (BFC DLR) go dtí seo.

Leagann an plean straitéiseach amach an misean atá molta
don Bhord Fiontar, aistrítear é sin isteach i gceithre chuspóir, a
dtagraítear dóibh mar piléir, a bheidh mar phríomhfhócas ag
an bplean.

Misean
Stiúróidh an Bord Fiontar an tionscnamh chun mol de
mhionghnóthaí dinimiciúla a dhéanamh de Dhún Laoghaire-
Ráth an Dúin trí spiorad fiontair a SPREAGADH, cuidiú le
gnóthaí atá ag TOSÚ agus gnóthaí atá sna luathchéimeanna
forbartha agus iomaíochas, nuálaíocht agus FÁS a FHEABHSÚ i
micrea-ghnóthaí.

Príomhfhócas

D'fhonn a mhisean a bhaint amach, díreoidh Bord Fiontar Dhún
Laoghaire-Ráth an Dúin a chuid acmhainní go príomha ar
cheithre philéar gníomhaíochta ar leithligh:

Piléar 1: Ag Spreagadh – Feasacht a ardú faoi fhiontar agus an
cultúr a thacaíonn le fiontraíocht a neartú 

Piléar 2: Ag Tosú - Ag tacú le luath ghníomhaíocht
fiontraíochta  

Piléar 3: Ag Feabhsú - Cumas bainistíochta, nuálaíocht agus
iomaíochas níos mó a spreagadh i measc
micrifhiontair atá ann cheana.

Piléar 4: Ag Fás - Líon na micreaghnóthaí laistigh den chontae
atá in ann fás suntasach a dhéanamh agus/nó atá
claonta i dtreo onnmhairithe a uasmhéadú.

Déantar iniúchadh sonrach ar gach ceann de na piléir sin sa
tuarascáil ó thaobh na ngnéithe dearfacha agus na gnéithe
nach bhfuil chomh dearfach sin sa timpeallacht idirnáisiúnta,
náisiúnta agus áitiúil a bhféadfadh tionchar a bheith acu ar an
méid a bhainfidh siad amach. Tá cuntas ar raon tionscnamh
molta a ghlacfar chun na spriocanna sin a bhaint amach
chomh maith le cur síos ar na sainspriocanna agus na tomhaisí
tionchair lena ndéanfar breithiúnas ar mar a éireoidh leo.
Measfar mar a éireoidh leo trí thionchair agus torthaí
intomhaiste, seachas trí leibhéal agus toirt na n-
idirghabhálacha mar a bhí i gceist roimhe seo.

Tá cúig saincheisteanna atá tábhachtach ó thaobh feidhmiú
rathúil na ngníomhartha atá molta faoi gach ceann de na
ceithre philéar. Is mar seo a leanas atá siad:

(i) An struchtúr agus na hacmhainní riachtanacha a sholáthar
chun na torthaí inmhianta a bhaint amach

(ii) Innéacsanna sásaimh chliaint a fhorbairt
(iii) Meicníochtaí aiseolais agus meastóireachta fheabhsaithe

a fhorbairt
(iv) Córais bainistíochta eolais cliaint mórfheabhsaithe a

fhorbairt
(v) Feabhas ar phróifíl reatha an Bhoird Fiontair

1 Comhaontú Oibriúcháin BFC, dár dáta Meán Fómhair 2004, idir an tAire Fiontar, Trádála agus Fostaíochta agus an Bord Fiontar Cathrach/Contae Teoranta

Achoimre Feidhmeannach



Tá cuntas ar an mbealach a dtabharfar aghaidh ar gach ceann
de na saincheisteanna sin sa tuarascáil.

Beidh an Bord Fiontar nuálaíoch agus dírithe ar an gcliaint agus
é ag comhlíonadh a mhisin mar an phríomhghníomhaireacht
forbartha do mhicreaghnóthaí sa chontae agus rachaidh sé i
bpáirt le heagraíochtaí agus le comhlachtaí eile mar is cuí chun
na spriocanna sin a bhaint amach. Tá tuairimí na ndaoine ar fad
a rabhthas i gcomhairle leo mar chuid den phróiseas pleanála
straitéisigh breithnithe ag an mBord Fiontar, agus táthar an-
bhuíoch dóibh as a bheith rannpháirteach.

Beidh an próiseas feidhmiúcháin faoi lán seoil ó thús na bliana
2007. Táthar ag cur pleananna i bhfeidhm faoi láthair lena
chinntiú go mbeifear in ann aistriú chuig feidhmiúchán gan
mórán trioblóide. Tá sé i gceist an plean a chur i bhfeidhm go
hiomlán faoi dheireadh na bliana 2008. Cuirfear leis na gnáth
thuarascálacha bainistíochta míosúla trí athbhreithniú
oibriúcháin bhliantúil chuimsithí, a thabharfaidh sonraí ar dhul
chun cinn i dtreo feidhmiúchán iomlán na straitéise agus conas
a bhainfear amach na spriocanna. Déanfar athbhreithniú
meántéarmach ar an bplean straitéiseach le linn 2010.

Tá sé i gceist ag an bplean seo fócas agus treo soiléir a
thabhairt don Bhord Fiontar agus ardán a chur ar fáil ar a
mbunófar pleananna oibriúcháin bliantúla. Ar an mbealach sin
beidh nasc díreach ag an straitéis chomhaontaithe le gníomh
amach anseo, agus na meicníochtaí aiseolais atá mar chuid dá
fheidhmiúchán molta. Tá sé i gceist pleananna oibriúcháin a
ullmhú gach bliain lena chinntiú go ndéantar gníomhartha den
straitéis ar bhonn caoithiúil agus go mbeidh dóthain
acmhainní ann agus go leithroinnfear go hoiriúnach iad lena
chur i bhfeidhm.

Díríonn an plean seo den chuid is mó ar chuspóirí aitheanta a
bhaint amach ar mhaithe le mionghnóthaí atá cheana ann
agus le cinn nua i nDún Laoghaire-Ráth an Dúin. Tá sé dírithe ar
spiorad fiontair níos fearr a chothú sa chontae, fiontraithe nua
dinimiciúla a chothú, mionghnóthaí atá cheana ann a neartú
agus tacú leo sin a bhfuil an ionchas acu fás suntasach a
dhéanamh chun a gcuid ionchais a bhaint amach agus atá
ábalta é sin a dhéanamh. Feidhmeoidh an Bord Fiontar i spiorad
comhpháirtíochta lena chuid cliaint agus leis na
gníomhaireachtaí agus le páirtithe leasmhara eile chun na
cuspóirí sin a bhaint amach.
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Michael Johnson, Príomhfheidhmeannach, Bord Forbartha Contae Dhún
Laoghaire - Ráth an Dúin 



Ag glacadh tuairimí agus moltaí an Fhóraim um Mionghnó san
áireamh, a d'fhormhuinigh an tAire Fiontar Trádála agus
Fostaíochta, thionscnaigh Bord Bhord Fiontar Dhún Laoghaire-
Ráth an Dúin próiseas pleanála straitéisigh atá deartha chun
léarscáil a leagan amach don Bhord Fiontar sa tréimhse ó 2007
go dtí 2013. Ceapadh Paula Fitzsimons, comhairleoir straitéise
agus bainistíochta neamhspleách chun an próiseas sin a éascú
agus dul i mbun dianchomhairliúcháin le cliaint, foireann agus
le páirtithe leasmhara ollmhóra eile an Bhoird Fiontair, agus le
Príomhfheidhmeannaigh na mBord Fiontar máguaird.

Scríobhadh plean straitéiseach i ndiaidh an phróisis
chomhairliúcháin sin. Léiríonn sé tuairimí na ndaoine a
rabhthas i gcomhairle leo, an tábhacht atá le mionghnóthaí a
fhorbairt i nDún Laoghaire-Ráth an Dúin agus na dúshláin a
ardóidh an timpeallacht áitiúil, náisiúnta agus idirnáisiúnta ina
bhfeidhmeoidh na gnóthaí sin thar tréimhse an phlean.

Leagann an plean straitéiseach ina dhiaidh seo amach an
misean atá molta don Bhord Fiontar, aistrítear é sin isteach i
gceithre chuspóir, a dtagraítear dóibh mar piléir, a bheidh mar
phríomhfhócas ag an bplean. Breithnítear ansin gach ceann de
na piléir sin i dtéarmaí na bhfachtóirí seachtracha áirithe a
mbeidh tionchar acu ar an mbealach a bhféadfaidh an Bord
Fiontar aghaidh a thabhairt ar an tasc a bheidh idir láimhe
aige. Tá liosta de na gníomhartha atá molta chun gach piléar a
bhaint amach leagtha amach, chomh maith leis an spriocanna
faoi dtomhaisfear baint amach rathúil na cuspóra luaite. Ar
deireadh, déanfar iniúchadh ar cúig saincheisteanna
feidhmiúcháin atá an-tábhachtach, agus atá oiriúnach ar fud
na gceithre chuspóir go léir.

Misean
Stiúróidh an Bord Fiontar an tionscnamh chun mol de
mhionghnóthaí dinimiciúla a dhéanamh de Dhún Laoghaire-
Ráth an Dúin trí spiorad fiontair a SPREAGADH, cuidiú le
gnóthaí atá ag TOSÚ agus gnóthaí atá sna luathchéimeanna
forbartha agus iomaíochas, nuálaíocht agus FÁS a FHEABHSÚ i
micrea-ghnóthaí.

Príomhfhócas
D'fhonn a mhisean a bhaint amach, díreoidh Bord Fiontar Dhún
Laoghaire-Ráth an Dúin a chuid acmhainní go príomha ar
cheithre philéar gníomhaíochta ar leithligh

Piléar 1: Ag Spreagadh – Feasacht a ardú faoi fhiontar agus an
cultúr a thacaíonn le fiontraíocht a neartú 

Piléar 2: Ag Tosú - Ag tacú le luath ghníomhaíocht
fiontraíochta  

Piléar 3: Ag Feabhsú - Cumas bainistíochta, nuálaíocht agus
iomaíochas níos mó a spreagadh i measc
micrifhiontair atá ann cheana.

Piléar 4: Ag Fás - Líon na micreaghnóthaí laistigh den chontae
atá in ann fás suntasach a dhéanamh agus/nó atá
claonta i dtreo onnmhairithe a uasmhéadú.

Beidh an Bord Fiontar nuálaíoch agus dírithe ar an gcliaint agus é
ag comhlíonadh a mhisin mar an phríomhghníomhaireacht
forbartha do mhicrighnóthaí sa chontae agus rachaidh sé i bpáirt
le heagraíochtaí agus le comhlachtaí eile mar is cuí chun na
spriocanna sin a bhaint amach. Measfar mar a éireoidh leo trí
thionchair agus torthaí intomhaiste, seachas trí leibhéal agus
toirt na n-idirghabhálacha mar a bhí i gceist roimhe seo.
Agus é ag comhlíonadh a shainordaithe, féachfaidh an Bord
Fiontar freisin le cuimsiú sóisialta níos mó a spreagadh, chun
cothromaíocht inscne ina measc sin atá bainteach le
gníomhaíocht fiontraíochta a chinntiú, agus chun an cumas
fiontraíochta folaigh i measc an phobail imirceach a mhúscailt.

Déanfaidh na hailt ina dhiaidh seo iniúchadh ar gach ceann de
na ceithre philéar astu féin, ag meas i ngach cás na fachtóirí
áirithe laistigh den timpeallacht a bhféadfadh tionchar a
bheith acu ar an toradh, ag tabhairt cuntais ar an gcur chuige a
ghlacfaidh an Bord Fiontar, agus na spriocanna a úsáidfear
chun dul chun cinn a mheas.

Réamhrá



Piléar 1

Feasacht a Ardú faoi Fhiontraíocht

AG SPREAGHADH



Piléar 1: Feasacht a Ardú faoi
Fhiontraíocht

Comhthéacs
Tá roinnt gnéithe dearfacha sa timpeallacht náisiúnta agus
áitiúil a thacóidh le hiarrachtaí an Bhoird Fiontair feasacht a
ardú faoi fhiontar agus an cultúr a thacaíonn le fiontraíocht a
neartú:

ff Tá na noirm chultúrtha agus shóisialta a bhaineann le
fiontraíocht in Éirinn an-dearfach.2 Bhí ról ollmhór ag na
meáin phoiblí ó thaobh é sin a dhéanamh. Is buntáiste
ollmhór é láidreacht na tacaíochta cultúrtha d'fhiontraíocht
in Éirinn de bhrí go mbíonn moill ar an athrú a thagann ar
chúrsaí cultúrtha. Bíonn sé deacair ag tíortha le cultúr
tacaíochta níos laige agus meáin nach bhfuil chomh
dearfach ná nach bhfuil an oiread spéise acu san ábhar a
gcás a athrú.

ff Soláthraíonn na hinstitiúidí oideachais láidreacht mhór
laistigh de Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin. Níl cónaí orthu sin
ar fad a fhreastalaíonn ar na cúrsaí seo i nDún Laoghaire-
Ráth an Dúin, ach tá líon agus éagsúlacht na gcoláistí mar
bhonn taca aige gur mic léinn lánaimseartha (14%) iad níos
mó de áitritheoirí Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin, ná mar atá i
gcás Fhine Gall (12%), Baile Átha Cliath Theas (11%) nó cathair
Bhaile Átha Cliath (10.7%) 3

ff Tá tiomantas sonraithe ag gach ceann de na coláistí tríú
leibhéal agus na coláistí breisoideachais  atá lonnaithe
laistigh de Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin maidir le cultúr
fiontair a fhorbairt i measc na mac léinn ar fad, díreach trí
chúrsaí/modúil i bhfiontraíocht, tríd ionaid chothaithe a
sholáthar, tráchtálú taighde a spreagadh, nó go neamhdíreach
trí chainteanna a thugann fiontraithe a éascú.

ff Tá an-tóir ar an gclár Dámhachtainí Fiontair do Mhic Léinn i
roinnt meánscoileanna i nDún Laoghaire-Ráth an Dúin.5
Bíonn baint ag deich gcinn de mheánscoileanna ar an meán,
amach as thart ar 35 scoil ar fud Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin
leis an gcomórtas sin gach bliain. Chuir 60 mac léinn as 10
scoil áitiúil 25 tionscadal ar taispeáint i gcraobhchomórtas an
chontae i mbliana. Bhain mac léinn as Coláiste Wesley an
chéad áit i Rannóg na Sóisear ag an gcomórtas Náisiúnta
Dámhachtainí Fiontair do Mhic Léinn sa Tulach Mhór, i
mBealtaine 2006. Bíonn píosa faoi na craobhchomórtais
contae go hiondúil i bpáipéar nuachtáin an Southside People.

Tá gnéithe áirithe sa timpeallacht áitiúil, áfach, nach dtacaíonn
chomh maith céanna le hiarrachtaí an Bhoird Fiontair feasacht
a ardú faoi fhiontraíocht:

ff Níl an bonneagar meán áitiúil i nDún Laoghaire-Ráth an
Dúin forbartha chomh maith is atá i gcontaetha atá
bunaithe le fada. Cé go bhfuil páipéir áitiúla saor in aisce
ann - Southside People (clúdaíonn sé Baile Átha Cliath
Theas), Lifetimes (clúdaíonn sé Baile Átha Cliath ar fad), ní
dhealraíonn sé go bhfuil macasamhail na nuachtán
réigiúnach ann mar atá in áiteanna eile, mar an Donegal
Democrat, an Fingal Independent srl. Is cosúil nach bhfuil
aon stáisiún raidió áitiúil tiomnaithe ann ach an oiread don
chontae seachas na stáisiúin raidió áitiúla agus náisiúnta
atá bunaithe i mBaile Átha Cliath féin. Clúdaíonn East Coast
FM ceantar Chill Mhantáin. Is féidir leis na meáin áitiúla
(nuachtáin agus raidió áitiúil) ról tábhachtach a bheith acu ó
thaobh tacú le hiarrachtaí feasacht fiontraíochta a chruthú
agus cultúr tacaíochta a chothú.

ff Ní éirigh chomh maith sin leis na hiarrachtaí líon na
meánscoileanna a bhfuil baint acu leis na Dámhachtainí
Fiontair do Mhic Léinn a mhéadú.

ff Níl próifíl deafhorbartha ag an mBord Fiontar laistigh den
chontae (Féach Saincheist Feidhmiúcháin 5 ar leathanach 34
le haghaidh plé sonraithe ar an bpointe sin).

2 D'aontaigh ochtó is a trí faoin gcéad de na daoine fásta a ndeachaigh an suirbhé orthu, mar chuid den tsraith taighde um Monatóireacht Fiontraíochta Domhanda bliantúil (GEM) 2005, go mbíonn
scéalta go minic sna meáin faoi fhiontraithe a n-éiríonn go maith leo. Nuair a cheanglaítear é sin le tuairim atá ag 69% de na daoine a ceistíodh go mbreithnítear fiontraíocht mar rogha slí bheatha
maith agus 79% acu a dúirt go bhfuil cáil mhór ar fhiontraithe rathúla, tá an rátáil cultúrtha is airde in Éirinn as an Aontas Eorpach (AE) agus tíortha na hEagraíochta um Chomhar agus Forbairt
Eacnamaíochta (OECD) a raibh baint acu leis an taighde GEM i 2005..

3 Foinse: Daonáireamh CSO 2002
4 Lonnaithe laistigh de Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin tá Coláiste na hOllscoile Baile Átha Cliath (UCD) agus Nova UCD i Belfield agus Scoil Ghnó ghaolmhar Michael Smurfit sa Charraig Dhubh, An

Institiúid Ealaíne, Deartha agus Teicneolaíochta (IADT), i nDún Laoghaire, Coláiste Breisoideachais Dhún Laoghaire agus an Coláiste Sinsearach i nDúnLaoghaire. Soláthraíonn siad sin le chéile raon
leathan cúrsaí oideachais agus gairme.

5 Baineann fócas an Bhoird Fiontair ag leibhéal na meánscoile go príomha leis na Dámhachtainí Fiontair do Mhic Léinn. Tugann an clár Dámhachtainí seo deis do mhic léinn gnó a thabhairt ón
gcéim smaointeoireachta síos tríd go mbíonn sé tugtha chun críche ar fad acu. Bíonn comórtais contae ar siúl gach bliain agus téann buaiteoirí chraobh an chontae i ngach ceann de na tír
chatagóirí (Sóisearach, Idirmheánach agus Sinsearach) ar aghaidh chun dul san iomaíocht dá gcontae sa chomórtas náisiúnta.
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Bhuaigh Jennifer Kelly as Wesley College, Baile an tSaoir an chéad duais sa chatagóir
sóisearach i gcraobhchomórtas Dámhachtainí Fiontair do Mhic Léinn 2006.Tá pictiúr
anseo de Jennifer ag glacadh leis an ngradam ó (c-d) Michael Johnson,
Príomhfheidhmeannach Bhord Forbartha Contae Dhún Laoghaire - Ráth an Dúin, George
Lee, Eagarthóir Eacnamaíochta RTÉ, agus Ger Enright as Bord Fiontar Contae Phort Láirge.



ff Tá míthuiscint i measc go leor daoine, maidir le cá háit ba
chóir dóibh cúnamh a lorg má tá siad ag smaoineamh ar
ghnó nua a thosú, ag glacadh le líon na ngníomhaireachtaí
forbartha, na n-ionad fiontar agus foinsí comhairle eile atá
sa réimse seo. Tá sé sin amhlaidh ar bhonn náisiúnta agus ní
i gcás Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin amháin. Tugtar aghaidh
ar an gceist sin freisin i Saincheist Feidhmiúcháin 5.

Is é seo an comhthéacs ina bhféachann an Bord Fiontar le
feasacht a ardú faoi fhiontraíocht. Faoi láthair tá cuid mhaith
d'fhócas an Bhoird Fiontair ó thaobh feasacht a ardú faoi
fhiontraíocht dírithe ar na grúpaí mac léinn laistigh de na
scoileanna agus coláistí laistigh de Dhún Laoghaire-Ráth an
Dúin. Meastar gur fócas ceart é sin agus láidreofar tuilleadh é
thar tréimhse an phlean seo. Díríonn na gníomhartha molta ina
dhiaidh seo ar thionscnaimh maidir leis na hinstitiúidí
oideachais laistigh de Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin.

Meastar áfach go bhfuil gá ann freisin feasacht fiontraíochta a
ardú ina measc sin atá ag obair faoi láthair, go háirithe i measc
meánbhainisteoirí i gcuideachtaí ilnáisiúnta agus Éireannacha
atá cheana ann, ina measc sin, go háirithe mná, atá ag
smaoineamh filleadh ar an obair tar éis tréimhse a chaitheamh
sa bhaile, i measc an phobail inimircigh atá ag dul i méid agus
laistigh de phobail ar fud an chontae ar fad. Tá na tionscnaimh
atá molta chun tacú le luathghníomhaíocht fiontraíochta
(Piléar 2) agus i dtéarmaí níos ginearálta na gníomhartha atá
molta chun próifíl an Bhoird Fiontair a ardú (Saincheist
Feidhmiúcháin 5) deartha chun díriú ar na grúpaí sin.

Piléar 1: Gníomhartha atá Molta chun
Feasacht a Ardú faoi Fhiontraíocht
ff Leanfaidh an Bord Fiontar ag tabhairt urraíochta do

sheachtain fiontair in IADT uair amháin le linn na bliana
acadúla. Spreag an tionscnamh sin leibhéal ard spéise i measc
na mac léinn ina chéad bhliain bunaithe agus mothaíonn an
fhoireann agus na mic léinn gur chóir ócáid bhliantúil a
dhéanamh de agus gur chóir breis forbartha a dhéanamh
uirthi, fiú amháin. Más féidir, beidh an ócáid sin ar bun ag an
am céanna le Seachtain Fiontair ar fud an chontae ar fad.

ff Forbróidh an Bord Fiontar comhpháirtíocht oibre le Coláiste
Breisoideachais Dhún Laoghaire, a bhfuil iarratas déanta
aige ar chead FETAC chun cúrsaí lánaimseartha bliana i
bhfiontraíocht a chur ar bun. Tá sé i gceist ag an gcoláiste
tús a chur le cúrsa d'fhiontraithe nua i bhfómhar na bliana
2007, faoi réir ag ceadú Chomhairle na nDámhachtainí
Breisoideachais agus Oiliúna (FETAC). Casfaidh an Bord
Fiontar leo sin atá chun tabhairt faoin gcúrsa seo chun a n-
oiriúnacht mar chliaint amach anseo a mheas agus chun
cúnamh a thairiscint mar is cuí.

ff Sainaithneoidh an Bord Fiontar gach institiúid oideachais a
bheidh ag reachtáil cúrsaí Iar-Ardteistiméireachta agus
pléifidh siad forbairt agus feidhmiúchán tionscnamh leis na
hinstitiúidí a bheidh i gceist, tionscnaimh a thabharfaidh
scileanna fiontraíochta do mhic léinn chun cur leis na
roghanna slite bheatha a roghnóidh siad.
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Soláthraíonn Páirc Fiontar Gharrán na gCnónna aonaid chothaithe do 25 cuideachta agus tá thart ar 85 duine fostaithe san fhoirgneamh



ff Leanfaidh an Bord Fiontar leis an obair ghníomhach atá ar
siúl aige leis an gColáiste Sinsearach i nDún Laoghaire agus
tá sé fós rannpháirteach sa tseachtain gairmeacha, ina
bhfuil gné fiontair, a eagraíonn an Coláiste Sinsearach ar
bhonn bliantúil.

ff Leanfar leis na cainteanna am lóin a thugtar in UCD, atá
uarraithe ag an mBord Fiontar. Tá an-tóir ag mic léinn ar na
cainteanna sin agus déantar freastal maith orthu. Déanfar
iniúchadh ar féidearthachtaí chun giaráil bhreise a
dhéanamh ar na cainteanna sin trí (i) a chinntiú go
bhfreastalaíonn an oiread mac léinn agus is féidir ó
Dioplóma Fiontraíochta Scoil Smurfit ar na cainteanna, (ii)
go dtugtar cuireadh do chliaint cuí freastal orthu, (iii) go
ndéantar taifeadadh ar na léachtaí sin agus iad a bheith ar
fáil ag lucht féachana níos leithne trí theilgean gréasáin.

ff Déanfaidh an Bord Fiontar athbhreithniú ar a chur chuige
ó thaobh mic léinn meánscoile a spreagadh le bheith
rannpháirteach sna Dámhachtainí Fiontair do Mhic Léinn
féachaint le rannpháirtíocht a spreagadh tuilleadh. Leis
sin leanfaidh an Bord Fiontar leis na tionscnaimh atá ar
bun aige chun próifíl an chomórtais sin a ardú ag an
leibhéal contae agus náisiúnta.

ff Déanfaidh an Bord Fiontar iniúchadh in éineacht le páirtithe
leasmhara eile ar an bhféidearthacht go mbeadh ar a laghad trí
ceathrú de na mic léinn meánscoile ar fad sa chontae bainteach
le hobair éigin fiontraíochta ar a laghad uair amháin a linn a
gcuid ama sa mheánscoil. Díreoidh an tionscnamh sin go
háirithe ar na scoileanna nach bhfuil rannpháirteach sna
Dámhachtainí Fiontair do Mhic Léinn agus is mar aitheantas go
bhfuil tionscnaimh fhiúntacha eile ar fáil sa réimse sin a déantar
é sin.Teastaíonn comhordú éigin ar na tionscnaimh sin chun

dúbailt iarrachta ó pháirtithe difriúla a sheachaint agus
féachfaidh an Bord Fiontar lena chinntiú go soláthraítear an
comhordú sin i spiorad comhpháirtíochta.

ff Rachfar chuig rogha de na fiontraithe a d'aontaigh a gcuid
ama a thabhairt chun labhairt leis na mic léinn in UCD arís
agus iarrfar orthu a scéal a insint do lucht féachana níos
ginearálta in iarracht daoine eile a spreagadh sa phobal i
gcoitinne laistigh de cheantar Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin a
bheith ina bhfiontraithe. Bíonn an-tóir i gcónaí ar
chainteanna a thugann fiontraithe, daoine a bhfuil taithí
phearsanta acu ar a gcuid gnóthaí féin a bhunú agus a
reachtáil, go háirithe má tá na fiontraithe sin go maith ag
caint.Tá an comhghaol dearfach idir iad sin a bhfuil aithne acu
ar fhiontraí a thosaigh amach le gairid agus iad sin a
dhéanann rogha dearfach iad féin a bheith ina bhfiontraí
taispeáinte ag taighde GEM.Tá sé i gceist go mbeadh na
cainteanna sin ar siúl ar an gcéad dul síos mar chuid den
tSeachtain Fiontair.

ff Tá cuntas ar raon bearta atá dírithe ar phróifíl an Bhoird
Fiontair a ardú agus na foinsí eolais agus comhairle atá ann
do dhaoine atá ag smaoineamh a ngnó féin a bhunú i nDún
Laoghaire-Ráth an Dúin i Saincheist Feidhmiúcháin 1. 6

Piléar 1: Sprioc
Beidh an táscaire bunúsach rathúlachta ó thaobh leibhéil na
ndaoine sin atá inspreagtha a bheith rannpháirteach i
bhfiontraíocht i nDún Laoghaire-Ráth an Dúin a ardú le feiceáil
go soiléir i líon na ndaoine atá ag pleanáil, ag tosú agus ag cur
síneadh le micreaghnóthaí sa chontae agus líon na bhfiontar
atá nuálaíoch agus iomaíoch agus a chuidíonn chun mol de
mhionghnóthaí dinimiciúla a dhéanamh de Dhún Laoghaire-
Ráth an Dúin. Níl aon mheicníocht ann faoi láthair chun iad sin
a rianú go hiomlán, ach amháin i dtéarmaí gníomhaíochtaí an
Bhoird Fiontair agus na gnóthaí agus na fiontraithe a dtugann
sé tacaíocht dóibh.

D'fhonn rath bunúsach an Bhoird Fiontair a rianú ó thaobh
feasacht fiontair a ardú agus an cultúr a thacaíonn le
fiontraíocht a neartú, teastaíonn pointe tosaithe soiléir. Dá réir
sin, tá sé riachtanach sonraí bonnlíne cuí a bhunú. D'fhéadfaí
athruithe sa leibhéal fiontraíochta agus sa leibhéal tacaíochta
laistigh de noirm chultúrtha agus shóisialta an chontae a
mheas ansin sa todhchaí, agus b'fhéidir suirbhé a dhéanamh
gach dhá nó trí bliana chun na hathruithe a rianú.

Cuireann samhail GEM uirlis tomhaise réitithe den chineál a
theastaíonn ar fáil agus thabharfadh sé deis an chomparáid idir
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6 Aithníodh tríd is tríd le linn an phróisis chomhairliúcháin le comhaltaí an Bhoird an gá atá ann próifíl an Bhoird Fiontair a ardú. Ba é sin an pointe foriomlán ba mhó a rinneadh nuair a fiafraíodh
do chomhaltaí an Bhoird cad is gá a fheabhsú? Dhírigh formhór na gcomhaltaí a rinne an pointe sin ar an ngná a bhí ann próifíl agus sofheictheacht an Bhoird Fiontair a ardú laistigh de Dhún-
Laoghaire-Ráth an Dúin agus chreid siad go mbeadh tionchar dearfach aige sin ó thaobh cultúr fiontair a chothú laistigh den chontae agus go dtosódh níos mó fiontar amach as an nua mar
thoradh air agus go ndéanfadh breis gnóthaí forbairt agus fás mar gheall air. Aithníodh gur theastaigh feabhsúchán ionas go mbeadh an Bord Fiontar ar an gcéad phointe teagmhála go
huathoibríoch ag daoine a bheadh ag tosú amach go háitiúil agus ag forbairt mhionghnóthaí i gceantar Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin.

Tá Bord Forbartha Contae Dhún Laoghaire - Ráth an Dúin agus Nova UCD - an
tIonad Aistrithe Nuálaíochta agus Teicneolaíochta i UCD - tagtha le chéile chun
sraith Léachtaí Fiontar a eagrú. (C-D) Caroline Gill, Nova UCD, John Dunne,
Comhbhunaitheoir InTune Technologies, Michael Hayden, Bord Forbartha
Contae Dhún Laoghaire - Ráth an Dúin



na torthaí do Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin a chur in aghaidh
an toradh náisiúnta.

Dá mbeifí chun suirbhé GEM a dhéanamh laistigh de Dhún
Laoghaire-Ráth an Dúin chuirfeadh an suirbhé freagraí ar fáil ar
na ceisteanna seo a leanas:

ff Cad é an leibhéal gníomhaíochta fiontraíochta atá laistigh
den chontae?

ff Cad iad na dearcaí 'cultúrtha' atá ann i dtaca le
gníomhaíocht fiontraíochta laistigh den chontae?

ff Chomh fairsing is atá 'faitíos roimh theipeadh' sa daonra

ff An smaoiníonn daoine sa chontae ar dheiseanna áitiúla do
ghnóthaí nua?

ff An measann daoine go bhfuil na scileanna acu chun gnó
nua a thosú nó a fhás?

ff Cá mhéid daoine a raibh rólchuspaí fiontraíochta acu le
déanaí?

ff An bhfuil difríochtaí móra idir fir agus mná i dtéarmaí
gníomhaíochta fiontraíochta, fachtóirí 'dearcaí cultúrtha'
agus 'comhthéacs pearsanta' (tuairim maidir le deiseanna;
scileanna chun gnó a thosú agus a fhás; agus rólchuspaí)?

ff Cad é an leibhéal gníomhaíochta fiontraíochta
neamhfhoirmiúil atá laistigh den chontae?

Bhunódh suirbhé den sórt seo i measc dhaonra fásta an
chontae pointe tosaithe agus nuair a dhéanfaí arís é
sholáthródh sé meicníocht aiseolais chruinn agus chaoithiúil ar
chomh maith i ndáiríre atá ag éirí le tionscnaimh nua an Bhoird

Fiontair atá deartha chun feasacht a ardú faoi fhiontar agus
chun an cultúr a thacaíonn le fiontraíocht ar fud an chontae a
neartú. Dá réir sin, beidh an Bord Fiontar chun tosaigh ó
thaobh suirbhé den chineál sin a dhéanamh agus féachfaidh sé
leis na costais a roinnt le páirtithe cuí.

Lena chois sin, leagfar síos spriocanna oibríochta in aghaidh
gach ceann de na tionscnaimh a bhfuil cuntas orthu thuas lena
chinntiú go bhfeidhmítear go caoithiúil agus go cuimsitheach
bearta atá deartha chun feasacht a mhéadú faoi fhiontar agus
an cultúr a thacaíonn le fiontraíocht ar fud an chontae a
neartú, mar shampla -

ff Maidir le mic léinn dara leibhéal, tá sé i gceist go
bhfaigheadh 75% de gach mac léinn dara leibhéal sa
chontae taithí ar fhiontraíocht ar a laghad uair amháin le
linn a gcuid ama in oideachas dara leibhéal.

ff Tá sé i gceist líon na scoileanna atá rannpháirteach sa scéim
Dámhachtainí Fiontair do Mhic Léinn a dhúbailt ó naoi gcinn
de scoileanna i 2006 go dtí ocht gcinn déag faoi 2011 agus
go mbeadh 1,000 mac léinn rannpháirteach gach bliain, i
gcomparáid le 500 mac léinn i láthair na huaire.

ff Tá sé i gceist 500 mac léinn tríú leibhéal sa bhliain a bheith
rannpháirteach i dteagmháil fiontraíochta.

ff Tá sé i gceist go dtabharfadh fiontraithe cainteanna sa
phobal i gcoitinne ar a laghad trí uaire gach bliain thar
tréimhse an phlean.

Beidh éifeacht ansin ag go leor de na tionscnaimh i bpiléar 2 ar
fhiontraíocht a spreagadh, go háirithe i measc an phobail i
gcoitinne agus ina measc sin atá san fhórsa saothair. Tá cuntas
orthu sin sa chuid ina dhiaidh seo.
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Piléar 2

Tacaíocht do Luath 
Ghníomhaíocht Fiontraíochta

A G  T O S Ú
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Piléar 2: Tacaíocht do Luath
Ghníomhaíocht Fiontraíochta

Comhthéacs
Tá roinnt gnéithe dearfacha ag an leibhéal náisiúnta agus
áitiúil a chuideoidh leis an mBord Fiontar gnóthaí nua a thosú i
nDún Laoghaire-Ráth an Dúin:

ff Tá Éire chun tosaigh san Eoraip ó thaobh an líon bhunúsaigh
den daonra atá ag ardchéim ó thaobh gnó nua a bhunú nó a
bhfuil sin déanta acu le déanaí anuas. Tá an rangú láidir atá
ag Éire laistigh den Eoraip coinnithe le roinnt blianta anois. 7

ff Táthar ag súil go leanfaidh an eacnamaíocht ag fás, cé go
mbeidh sé sin ag ráta níos moille ná mar a bhí le deich
mbliana anuas8. Tabharfaidh fás leanúnach gheilleagar na
hÉireann agus caiteachas tomhaltóirí méadaithe go leor
deiseanna chun fiontair nua a chruthú.

ff Ag glacadh le saibhreas bunúsach an réimse, tá an cumas
ann leibhéil níos airde infheistíochta neamhfhoirmiúil a
bheith ar fáil d'fhiontraithe i nDún Laoghaire-Ráth an Dúin
ná an norm ar fud na hÉireann ar fad9. Bíonn infheistíocht
neamhfhoirmiúil ó theaghlaigh agus ó chairde
tábhachtach go minic ó thaobh an chéad tréimhse
tosaithe amach a mhaoiniú. Ag glacadh leis an leibhéal
íseal d'infheistíocht neamhfhoirmiúil in Éirinn a
bhaineann leis an leibhéal gníomhaíochta fiontraíochta,
d'fhéadfadh sé sin a bheith mar láidreacht ag an gcontae.

ff Is ionann an leibhéal íseal dífhostaíochta atá traidisiúnta i
nDún Laoghaire-Ráth an Dúin i gcomparáid leis an gcuid eile
deréigiún chathair agus chontae Bhaile Átha Cliath, in
aineoinn go bhfuil roinnt pócaí ann ina bhfuil dífhostaíocht
sách ard , agus láidreacht, de bhrí tríd is tríd, go mbíonn
formhór na ndaoine a bhíonn bainteach le luath
ghníomhaíocht fiontraíochta ag obair cheana féin ar aon nós.

ff D'fhéadfadh sé go mbeifí ag súil go mbainfeadh caighdeán
na bhfiontar nua atá á dtosú i nDún Laoghaire-Ráth an Dúin
tairbhe as na leibhéil arda gnóthachtála ardoideachais atá
acu sin atá ina gcónaí laistigh den chontae. Tá buntáiste
cinnte ag daonra Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin a bhfuil
oideachas maith orthu de bhrí go nasctar leibhéal ard
gnóthachtála oideachais in Éirinn le leibhéal níos airde de
luath ghníomhaíocht fiontraíochta, go háirithe i gcás na
bhfiontar is nuálaí atá dírithe ar fhás. Anuas air sin is beag
seans atá ann go dtosóidh daoine atá i bpoist shlána a
íocann go maith fiontair nua mura measann siad go n-
éireoidh chomh maith leo de réir a chéile agus go dtiocfaidh
siad ón riosca a bhaineann leis. Mar sin bheifí ag súil go
mbeadh leibhéal ard fiontraíochta bunaithe ar dheis
tráchtála soiléir a shaothrú, seachas ar cheann a spreagtar
trí riachtanas, mar thréith ag móramh na bhfiontar nua i
nDún Laoghaire-Ráth an Dúin. Féachfaidh an Bord Fiontar
leis an bpoitséinseal atá ann mar gheall ar na buntáistí
oideachais agus taithí bhainistíochta atá ag an oiread sin
daoine i nDún Laoghaire-Ráth an Dúin a iompú isteach i
bhfoinse fiontair nua thráchtála bunaithe ar nuálaíocht
agus ar chumas fás a dhéanamh.

7 Foinse: Monatóireacht Fiontraíochta Domhanda (GEM) Tuarascáil na hÉireann 2001, 2002, 2003, 2004 agus 2005, Paula Fitzsimons agus Colm O’Gorman. Cé go dtugann GEM tuairisc gach bliain ar
an leibhéal luth ghníomhaíochta fiontraíochta in Éirinn trí chéile, ag tarraingt airde ar cé atá ag tosú gnólthaí nua agus na cineálacha gnóthaí atá á dtosú amach, níl an t-eolas sin ar fáil faoi
láthair ag leibhéal réigiúnach nó contae.

8 Achoimre Feidhmeannach, Athbhreithniú Meántéarmach 2005 – 2012, Uimhir a 10, Fitzgerald et al, Institiúid Taighde Eacnamaíochta agus Sóisialta (ESRI), Nollaig 2005 
9 Tá céatadán ard (47%) de dhaonra Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin sna dhá rang sóisialta is airde- bainistíocht ghairmiúil agus theicniúil. As na 69 toghcheantair laistigh den chontae, rangaítear 55

acu i measc an 10% is saibhre sa tír. Foinse: Daonáireamh CSO 2002
10 I limistéar rachmais mhóir, le praghsanna arda ar thithe agus tomhaltas ard sofheicthe, is féidir leis sin an brú sóisialta a bhíonn orthu sin nach bhfuil chomh maith sin as a mhéadú; bíonn siad

níos scoite amach; agus bíonn na fadhbanna a bhíonn mar thoradh ar dhífhostaíocht agus díothú sóisialta níos tréine fós. Cuireann sé sin dúshlán áirithe os comhair Comhpháirtíocht Southside,
arb é a phríomhfhócas atá aige daoine imeallacha agus daoine faoi mhíbhuntáiste a thabhairt isteach sa phríomhsruth eacnamúil.

Bhí Orgapod rannpháirteach sa SHOP Expo a bhí ar siúl i nDeireadh Fómhair 2006. Sainfheidhmíonn siad ag roghnú agus ag cóimheascadh na spíosraí orgánacha is
fearr caighdeáin a aimsítear ar fud an domhain
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ff Táthar ag súil go leanfaidh líon na mban atá gníomhach sa
lucht saothair ag dul i méid suas go dtí an bhliain 2010 agus
b'fhéidir go roghnódh céatadán díobh sin slí bheatha
fiontraíochta. Lena chois sin, táthar ag súil go mbeidh an
comhchuid is mó ban a bheidh ag obair i réigiún Oirthir Láir
Bhaile Átha Cliath i gcomparáid leis na réigiúin eile den tír.
Cé go samhlaítear go mbeidh an ráta méadaithe níos moille
ná mar a bhí amhlaidh le deich mbliana anuas, léiríonn an
sciar mar réamhaisnéis do 2010 figiúr sách ard i gcomparáid
leis an bhfigiúr a bhí ann sna 1990aidí11 . Maidir leis an
méadú sin ar líon na mban atá ag obair lasmuigh den bhaile,
samhlaítear go mbeidh méadú san éileamh ar shaoráidí
cúraim leanaí agus méadú ar líon na ndaoine a bheidh ag
obair sa réimse sin. Thaispeáin tuarascáil GEM na hÉireann
2004 go raibh go leor fiontraithe ban ag filleadh ar obair
lánaimseartha tar éis tréimhse a bheith caite acu sa bhaile
den chuid is mó. Tá cáilíochtaí arda ag móramh na mban sin.
Oireann an próifíl sin Dún Laoghaire–Ráth an Dúin go
háirithe ag glacadh leis an leibhéal gnóthachtála oideachais
tríd is tríd atá ag na daoine atá ina gcónaí ann agus go raibh
líon níos airde (14%) de na daoine a chónaíonn sa chontae 15
bliana déag agus os a chionn ag obair sa bhaile go príomha i
2002, ná mar a bhí amhlaidh i gcathair Bhaile Átha Cliath
(11%) nó i bhFine Gall (12.7%) agus i mBaile Átha Cliath theas
(12.9%). Mar sin i measc an chatagóir ban a d'fhéadfadh a
bheith ina bhfiontraithe i nDún Laoghaire-Ráth an Dúin tá
mná a fhilleann ar an bhfórsa saothair tar éis tréimhse a
chaitheamh sa bhaile.

ff Tá pobal imirceach mór agus ag dul i méid in Éirinn. Is dóigh
go mbeidh cumas fiontraíochta folaigh shuntasaí i measc
an ghrúpa sin. Tugann an daonáireamh is déanaí le fios go
bhfuil 400,000 náisiúnaigh neamh-Éireannacha  sa tír.
Léiríonn an figiúr sin beagnach duine as deichniúr den
daonra iomlán. Tá sé taispeáinte ag taighde atá bunaithe ar
GEM i gCeanada agus in Albain go bhfuil leibhéal
gníomhaíochta fiontraíochta níos airde ina measc sin nár
rugadh sa tír ina bhfuil cónaí ar na daoine sin anois, agus tá
sé léirithe ag taighde GEM sa RA go bhfuil leibhéal
gníomhaíochta fiontraíochta níos airde i measc sainghrúpaí
eitneacha, lena n-áirítear iad sin a rugadh sa chontae ina
bhfuil cónaí anois orthu.

ff D'fhéadfadh cumas suntasach a bheith i measc an
aoisghrúpa os cionn 50 bliain d'aois sa chontae, go háirithe
ina measc sin atá fós gníomhach san fhórsa saothair atá ag
iarraidh athrú slí bheatha/dúshláin nua, agus ina measc sin
atá imithe ar scor go luath nó atá ag smaoineamh sin a
dhéanamh, ag glacadh le próifíl níos sine an daonra i nDún
Laoghaire-Ráth an Dúin. Is minic go mbíonn acmhainní
airgeadais níos mó ag an aoisghrúpa níos sine sin, líonraí
deafhorbartha agus is féidir leo leas a bhaint as lear mór
taithí chun gnó nua a bhunú. Tá sé léirithe áfach ag taighde
GEM go mbíonn gníomhaíocht fiontraíochta na ndaoine sin
os cionn 50 bliain d'aois go hiondúil níos ísle ná mar a
bhíonn ina measc sin in aoisghrúpa níos óige.

Tá fachtóirí eile áfach laistigh de thimpeallacht Dhún Laoghaire
–Ráth an Dúin a d'fhéadfadh líon na bhfiontar nua a d'fhéadfaí a
bheith ag súil a bhunú sa chontae a ísliú.

ff Tugann cúrsaí déimeagrafacha cheantar Dhún Laoghaire-
Ráth an Dúin, i dtéarmaí fás daonra, cothroime inscne,
scaipeadh aoise agus líon na ndaoine atá ag obair, le fios
nach mbeadh luath ghníomhaíocht fiontraíochta chomh
fairsing sa chontae agus a bheadh i gcás Chathair Bhaile
Átha Cliath nó go háirithe i bhFine Gall nó i mBaile Átha
Cliath Theas13. Tá sé léirithe ag taighde GEM gur chuir fás
daonra, imirce isteach sa tír agus daonra óg ar fad le
feidhmíocht láidir na hÉireann i dtéarmaí luath
ghníomhaíochta fiontraíochta. Níl aon cheann de na
fachtóirí déimeagrafacha sin chomh láidir i nDún Laoghaire-
Ráth an Dúin is atá i gcás na gcontaetha eile atá ag síneadh
le Baile Átha Cliath..

ff Tá éagothroime inscne suntasach ina measc sin a bhíonn ag
bunú gnó in Éirinn agus i mbun gnó agus léirítear é sin laistigh
de Dhún Laoghaire–Ráth an Dúin, go háirithe laistigh de
earnálacha incháilithe. D'aithin an Fóram um Mionghnó an
cumas fiontraíochta folaigh atá i measc na mban, agus mhol
an Fóram go nglacfaí le tionscnaimh áirithe chun tacú lena
rannpháirtíocht níos mó mar fhiontraithe14. Is léir, áfach, go
bhfuil seans níos lú ann, díreach mar a fheiceann Boird Fiontair
eile, cé go bhfuil ionadaíocht mhaith ag mná ar na cláir oiliúna
agus go mbaineann siad leas as na tacuithe neamhairgeadais
eile , go ndéanfaidh mná iarratas ar thacuithe airgeadais de
bhrí go bhfuil go leor dá gcuid fiontar nua lasmuigh de na
hearnálacha incháilithe agus ní théann formhór acu níos faide

11 Réamhfhaisnéisí Fostaíochta Saothair de réir Réigiúin do 2010, Barret A. et al, Fás/ESRI Manpower Forecasting Studies, Tuarascáil 11, Eanáir 2004
12 Daonáireamh 2006, Réamhthuarascáil, Iúil 2006.
13 Ba ionann daonra Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin agus 193,688 i nDaonáireamh 2006, méadú díreach 11% thar na cúig bliana roimhe sin. Déantar comparáid idir an ráta íseal méadaithe sin agus

an méadú i líon na ndaoine atá ina gcónaí i gCúige Laighean (8.9%) agus laistigh den tír (8%) ar an iomlán thar an tréimhse sin. Is é sin an ráta méadaithe is ísle freisin sa daonra i réigiún chathair
agus chontaetha Bhaile Átha Cliath agus deimhníonn sé go bhfuil an daonra is lú i nDún Laoghaire-Ráth an Dúin as cathair agus contaetha Bhaile Átha Cliath. Lean an ráta íseal méadaithe daonra
sin an treocht a chonacthas sa daonáireamh roimhe sin (2002) nuair a bhí an ráta fáis ab ísle i nDún Laoghaire-Ráth an Dúin (0.9%) amach as réigiún chathair agus chontaetha Bhaile Átha Cliath.
Cé go bhfuil níos mó mná ná fir ina gcónaí tríd is tríd i réigiún chathair agus chontaetha Bhaile Átha Cliath, tá an leibhéal éagothroime inscne níos flúirsí i nDún Laoghaire-Ráth an Dúin áit a
bhfuil os cionn 8,000 (9%) níos mó mná ná fir. Tá an fíric sin tábhachtach don phlean straitéiseach seo de bhrí nach bhfuil an oiread seans ann go mbeidh baint ag mná le gníomhaíocht
fiontraíochta is a bheidh ag fir, agus is ionchas a bhíonn i bhfás go minic i measc fiontraithe ban. Tá próifíl aoise an chontae tábhachtach freisin de bhrí go mbíonn luath ghníomhaíocht
fiontraíochta go minic cruinnithe san aoisghrúpa 25 go dtí 44 bliain d'aois. Tá níos lú d'áitritheoirí Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin san aoisghrúpa sin (29%) ná mar atá i gCathair Bhaile Átha Cliath
(34%), Fine Gall (34%) agus Baile Átha Cliath Theas (32%). Mar bhonn taca ag próifíl aoise níos sine dhaonra Dhún Laoghaire-Rathdown, is ionann daoine scortha agus os cionn 12% den daonra sa
chontae. Tá sé sin ionann leis an gcomhréir de dhaoine scortha sa daonra i gcathair Bhaile Átha Cliath agus tá sé beagnach dhá oiread chomh mór leis an gcomhréir i bhFine Gall (6.5%) agus i
mBaile Átha Cliath Theas (6.7%). Is minic nach mbíonn aon bhaint ag an ngrúpa daonra sin le luath ghníomhaíocht fiontraíochta, mura mbíonn siad páirteach mar infheisteoirí neamhfhoirmiúla.

14 Gnó Beag i nGnó Mór, Tuarascáil an Fhóraim um Mionghnó, Bealtaine 2006
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ná féinfhostaíocht. Ag glacadh leis nach bhfuil an claonadh
chomh mór ag mná a gcuid gnóthaí féin a bhunú agus a fhás,
beidh an dúshlán a bhainfidh le cothroime inscne níos mó a
chinntiú i bhforbairt fiontair ag leanúint ar aghaidh.

ff Tá praghas ard ar thalamh agus ar fhoirgnimh i nDún
Laoghaire–Ráth an Dúin, agus cuireann sé sin brú ní
hamháin ar phraghas tithíochta ach freisin ar an bhfáil a
bhíonn ar áitribh thráchtála agus ghnó agus an praghas a
bhíonn orthu.

Is dóigh go mbeidh móramh na bhfiontar nua a thosóidh
amach laistigh de limistéar Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin, le
linn tréimhse an phlean seo, san earnáil seirbhísí, ag léiriú an t-
athrú rannach a samhlaíodh a tharlódh i gcomhdhéanamh
earnáil fiontair na hÉireann16, an fás i seirbhísí trádála tríd is
tríd17, agus ganntanas bunúsach atá ar láithreáin úrnua sa
chontae. De bhrí go bhfuil Éire ag déanamh níos mó brabúis ar
thrádálacht seirbhísí níos mó, agus í ar cheann de na príomh
onnmhairithe seirbhísí ar domhan, is dóigh go mbeidh líon níos
mó de na gnóthaí nua atá á mbunú i nDún Laoghaire-Ráth an
Dúin, bunaithe ar sholáthar seirbhísí agus beidh sé de chumas
acu trádáil ar bhonn idirnáisiúnta.

Mar chonclúid, tugann próifíl déimeagrafach cheantar Dhún
Laoghaire-Ráth an Dúin le fios gur lú seans atá ann go
mbunófar gnóthaí nua anseo ná laistigh de chontaetha eile
Bhaile Átha Cliath i bhFine Gall agus i mBaile Átha Cliath Theas.
Mar sin féin, mar gheall ar shaibhreas soiléir an chontae, próifíl
oideachais agus fostaíochta na háitritheoirí agus de bhrí go
bhfuil raon coláistí tríú leibhéal agus coláistí gairmoideachais
anseo, ciallaíonn sé sin gur chóir go mbeadh go leor de na
gnóthaí nua a thosaíonn amach sa chontae bunaithe ar
fhaisnéis, go mbeidh siad nuálaíoch agus in ann fás a
dhéanamh.

Ag teacht le sainbheartas Rialtais chun Éire a athrú isteach i
ngeilleagar faisnéis bhunaithe, spreagfar fiontair nua atá
dírithe ar nuálaíocht ag baint úsáide as teicneolaíochtaí nua
chun riachtanais atá ag teacht chun cinn a chomhlíonadh
agus/nó, ag tarraingt ar thacaíocht ó na naisc atá ann leis na
hinstitiúidí tríú leibhéal.

Gné amháin a bheidh lárnach do líon agus do chaighdeán na
ngnóthaí a bheidh ag tosú amach ná chomh mór agus a
bheidh siad sin is dóigh a lonnóidh gnóthaí nua sa chontae in
ann deiseanna tráchtála ar a mbunóidh siad gnóthaí nua a
aithint agus an muinín a bheidh acu as a gcuid scileanna féin
chun fiontar nua a thosú agus a reachtáil go maith18. Mar sin
beidh cúnamh chun smaointe a chur le chéile ar a mbunófar
fiontair thráchtála, chomh maith le tacuithe ionas go
bhféadfaidh fiontraithe ionchasacha na scileanna riachtanacha
a fháil chun fiontar nua a thosú agus a bhainistiú go maith,
mar fhócas lárnach ag an mBord Fiontar i dtéarmaí na
tacaíochta a thabharfaidh sé do luath ghníomhaíocht
fiontraíochta thar tréimhse an phlean seo.

Piléar 2: Ag tacú le luath ghníomhaíocht
fiontraíochta
Tógfaidh na gníomhartha atá molta ar an obair atá ar bun ag
an mBord Fiontar cheana féin. Díreofar ar dtús báire ar bhreis
daoine i nDún Laoghaire-Ráth an Dúin a spreagadh chun
smaoineamh ar a ngnó féin a bhunú. Spreagfar iad sin a
léireoidh spéis trí sholáthar eolais chuí, comhairle, oiliúint,
meantóireacht, líonraí, tacaíocht airgeadais, seimineáir
oiriúnacha agus ceardlanna a bheidh oiriúnach dá gcuid
riachtanais. Beidh an ghníomhaíocht a leanfaidh uaidh sin
córasach. Leagfar sainspriocanna síos don líon gnólthaí nua a
gheobhaidh tacaíocht ón mBord Fiontar, líon na ngnóthaí a
gheobhaidh tacaíocht airgeadais agus líon na bhfiontar nua
atá ag fáil tacaíochta a bhfuil roinnt ionchas fáis acu.

Is iad seo a leanas na gníomhartha sainiúla a ghlacfar chun na
spriocanna sin a bhaint amach:

ff Seimineáir eolais ar Ghnó nua a thosú: Moltar sraith nua
seimineár a thabhairt isteach maidir le gnó nua a bhunú.
Beidh na cainteanna ar siúl ar bhonn míosúil ar feadh 3 mhí i
rogha áiteanna ar fud an chontae, lena n-áirítear ionaid
phobail. Tá sé i gceist tús a chur leis na cainteanna sin in
earrach na bliana 2007. Beidh saorchead isteach chuig na
cainteanna, fógrófar go forleathan iad ar bhealach a
mhúsclóidh spéis ghinearálta. Bhí na Boird Fiontair i bhFine
Gall agus i gcathair Bhaile Átha Cliath i mbun cainteanna
den sórt sin agus bhí an-tóir orthu i gcónaí19.

15 Tá líonra sainiúil cheana féin ag an mBord Fiontar i nDún Laoghaire-Ráth an Dúin d'fhiontraithe ban ar a dtugtar “Enterprising Women”.
16 Tugann Athbhreithniú Meántéarmach an ESRI le fios go dtiocfaidh athrú earnála ar chomhdhéanamh earnáil fiontair na hÉireann sna chéad deich mbliana atá le teacht: Luíonn todhchaí

gheilleagar na hÉireann níos mó i seirbhísí a tháirgtear ag baint úsáide as saothar oilte ná san earnáil déantúsaíochta traidisiúnta. Tá go leor de na seirbhísí sin intrádálaithe agus cuimsíonn siad sciar
níos mó ná riamh dá gcuid onnmhairithe...ní chiallaíonn an t-athrú fócais sin nach bhfuil tábhacht níos mó leis an earnáil déantúsaíochta...is é an chuid ardteicneolaíochta de a mbeidh borradh fós
faoi.”Tá impleachtaí ag an réamhaisnéis sin do na cineálacha fiontar a d'fhéadfaí a fhorbairt sna chéad deich mbliana eile. Is seirbhísí a bheidh sa chuid is mó acu sin, agus is iad na hearnálacha
ardteicneolaíochta is fairsinge a bheidh le feiceáil laistigh de dhéantúsaíocht. Foinse: Achoimre Feidhmeannach, Athbhreithniú Meántéarmach 2005 – 2012, Uimhir a 10, Fitzgerald et al, ESRI, Nollaig
2005

17 Is ionann seirbhísí agus cionroinn méadaithe den luach breise iomlán i ngeilleagair fhorbartha, ar ionann é agus 68% den oll-luach breise san OECD. Stiúraíonn líon teoranta earnálacha an méadú
sin -airgeadas, árachas agus seirbhísí gnó eile (lena n-áirítear seirbhísí ríomhairí). Tá fás fostaíochta i seirbhísí in Éirinn bailithe i méid ag ráta níos tapúla ná mar a bhí amhlaidh i dtíortha a bhí in
iomaíocht léi. Foinse: The Changing Nature of Manufacturing and Services, Forfás, July 2006 

18 Tá sé léirithe ag taighde GEM go bhfuil seans níos mó ann go mbunóidh daoine a thugann deiseanna faoi deara agus a bhfuil muinín acu ina gcuid scileanna féin fiontair nua i gcomparáid le
daoine nach bhfuil na tréithe sin acu.

19 Reachtáiltear iad i mBaile Bhlainséir agus i mBaile Brigín ó thaobh Fine Gall de agus bíonn siad ar siúl i leabharlann ILAC i gCathair Bhaile Átha Cliath. Bíonn siad ar siúl faoi dhó sa bhliain i gcathair
Bhaile Átha Cliath agus is minic go mbíonn siad lán go béal agus idir 70 agus 90 duine ag freastal orthu. Bíonn éagsúlacht sa tinreamh i bhFine Gall ag brath ar an ionad - bíonn thart ar 50 duine i
láthair acu i mBaile Bhlainséir gach mí agus gan ach 30 duine ar an meán a fhreastalaíonn i mBaile Brigín.
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ff Cuirfear ceardlanna giniúna  smaointe ar bun ar bhonn
píolótach dóibh sin ar mian leo a bheith ina bhfiontraithe,
ach a dteastaíonn roinnt cúnamh uathu ó thaobh deis
thráchtála a aithint. Má éiríonn leo, tá sé i gceist na
ceardlanna sin a reachtáil ar bhonn rialta. Tá sé i gceist
páirtnéirí a úsáid chun iarrthóirí oiriúnacha a aithint do na
ceardlanna sin agus sofaisticiúlacht na gceardlann giniúna
smaointe éagsúla a choigeartú chun freastal ar riachtanais
difriúla na ndaoine a fhreastalaíonn orthu, sin má bhíonn
dóthain daoine ann atá ag iarraidh freastal a dhéanamh.
Agus na ceardlanna sin á bhforbairt, tarraingeoidh an Bord
Fiontar ar thaithí na nIonad Nuálaíochta Gnó agus Boird
Fiontar eile ar éirigh leo forbairt a dhéanamh ar
thionscnaimh den sórt sin.

ff Leanfar leis an gClár Oiliúna
chun do Ghnó Féin a Thosú
ar bhonn rialta agus beidh
dlúth idirghníomhú20 ar
bun idir na meantóirí agus
na soláthróirí oiliúna, ionas
go féidir meantóirí a
shannadh orthu sin a
fhreastalaíonn ar an gclár.
Seans go mbeadh siadsan a
chomhlánfaidh cúrsa
Tosaigh do Ghnó Féin i dteideal deimhniúchán aitheanta a
fháil air sin. Breithnítear go ngníomhóidh an t-eolas agus na
seimineáir giniúna smaointe a bhfuil cuntas orthu thuas
mar scagaire sa Chlár Oiliúna chun do Ghnó Féin a Bhunú
ionas go mbeidh níos mó seans acu sin a fhreastalaíonn ar
an gclár oiliúna foirmiúil a ngnó féin a bhunú..

ff Tabharfar isteach tionscnamh comhtháite nua Hi-Start
(teideal oibre) ar bhonn píolótach chun aghaidh a thabhairt
ar riachtanais forbartha na ndaoine atá ag tosú gnóthaí nua
le cumas níos mó. Rachaidh an tionscnamh sin thar clár
oiliúna agus oibreoidh sé ar na tacuithe ar fad a bheidh ar
fáil ón mBord Fiontar agus ó ghníomhaireachtaí forbartha
eile mar is cuí. Tá sé i gceist an clár a fhorbairt thar na chéad
sé mhí eile agus é a rolladh amach sa dara chuid de 2007.
Beidh cainteanna ar siúl go luath le páirtnéirí a d'fhéadfadh
comhoibriú sa tionscnamh agus go háirithe Fiontraíocht
Éireann (FÉ).

ff Eolas: Féachfaidh feidhmeannaigh an Bhoird Fiontair go
seasta caighdeán an eolais a thugtar dóibh sin atá ag
smaoineamh gnó nua a bhunú a fheabhsú. Go dtí seo,
gheobhaidh na feidhmeannaigh eolas iomlán ar an mBonn
Eolais atá molta ag an bhFóram um Mhionghnóthaí, nuair a
bheidh sé sin ar fáil, agus cuirfidh ábhar fiontraithe a úsáid
chun cinn21.

ff Féachfar le hatreoraithe caighdeánacha d'ábhar fiontraithe
a fháil ó FÉ, na bainc, comhair creidmheasa, cuntasóirí áitiúla
agus foinsí eile cuí laistigh den chontae agus é sin a
dhéanamh ar bhonn níos coitianta ná mar atáthar a
dhéanamh faoi láthair. D'fhonn an chuspóra sin a bhaint
amach cuirfear dlús faoi bhreis teagmhála rialta idir
feidhmeannaigh an Bhoird Fiontair agus na foinsí
atreoraithe caighdeánacha seo a d'fhéadfadh a bheith ann.

ff Meantóirí: Scaipfear
amach mar is cuí iad sin
laistigh den phainéal
meantóireachta reatha, a
bhfuil talann agus
saineolas áirithe acu ó
thaobh tacú le fiontraithe
atá ag tosú amach, sna
chéad chéimeanna chun
gnóthaí nua a thosú.

ff Líonraí: Spreagfar iad sin a léireoidh spéis i ngnó nua a thosú
a bheith páirteach sa líonra cuí i nDún Laoghaire-Ráth an
Dúin.

ff Dreasachtaí fioscach bhunaithe d'fhiontraíocht (cuirfear chun
cinn go háirithe an scéim Leathnaithe Gnó agus an scéim
Caipitil Síl) ar mhaithe le cuntasóirí agus institiúidí airgeadais i
nDún Laoghaire-Ráth an Dúin de bhrí nach bhfuil go leor ag
tabhairt faoi na scéimeanna sin i láthair na huaire. Bronnfar
cúnamh chun staidéar féidearthachta a dhéanamh a
chuideoidh le fiontraithe nua leas a bhaint as na dreasachtaí
fioscacha sin, mar is cuí.22.

ff Meastar nach bhfuil na huirlisí airgeadais reatha sách
solúbtha chun freastal ar riachtanais mhionghnóthaí, go
háirithe iad sin san earnáil seirbhísí, a mbíonn sócmhainní

22 Tá deontas staidéir féidearthachta amháin ceadaithe ag an mBord Fiontar i nDún
Laoghaire-Ráth an Dúin don Scéim Caipitil Síl (SCS)/Scéim Leathnaithe Gnó (BES) go dtí
seo i mbliana. Níor ceadaíodh ach deontas amháin chun staidéar féidearthachta a
dhéanamh i 2004 agus ceadaíodh dhá dheontas i 2005. Molann Tuarascáil an Fhóraim
um Mionghnó feabhsúchán a dhéanamh ar na scéimeanna ionas go léireoidh
fiontraithe SCS/BES) agus infheisteoirí (BES) níos mó spéise iontu. Má ghlactar leis na
moltaí sin, ba chóir go méadóidís an cumas chun margaíocht bhreise a dhéanamh ar na
dreasachtaí fioscacha sin.

20 Tionóltar thart ar sé cinn de na cúrsaí sin ar an meán gach bliain. Bíonn seisiún amháin
trí uair an chloig i gceist leo uair sa tseachtain ar feadh sé seachtaine.

21 Mhol an Fóram um Mionghnó iad seo a leanas: "Bonn Eolais chéad staid a fhorbairt, a
sheoladh agus a chur chun cinn - acmhainn lárnach cuimsitheach de eolas gnó do
fhiontraithe, bainisteoirí úinéireachta agus a gcuid comhairleoirí á stiúradh ag an
úsáideoir, a bheidh oirúnach agus cothrom le dáta."

Líon iomlán na dtosuithe gnó a ceadaíodh 
(lena n-áirítear staidéir féidearthachta)

Líon na staidéar féidearthachta a ceadaíodh

Suim a ceadaíodh €265,957 €164,060 €251,994

19 1527

2004 2005 2006

17 11 9

Tosuithe-Gnó ar cheadaigh an Bord Fiontar cúnamh 
airgeadais dóibh 2004-2006

   

(2006 go dtí deireadh mí Iúil)
*Ríomhtar an meán bliantúil sin bunaithe ar 26 tacuithe airgeadais ar leithligh 

do thosuithe-gnó a rinne an Bord Fiontar le linn na bliana 2006, agus ba dheontais 
chun staidéar féidearthachta a dhéanamh a bhí i 14 acu.
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seasta ísle acu go minic a bhaineann lena gcuid riachtanais
caipitil oibre. I measc na réimsí uirlisí reatha tá, i gcás
comhaontuithe scair thosaíochta, cinn maorlathacha agus
an-chasta. I gcás idirghabhálacha caipitil agus a bhaineann
le fostaíocht cuirtear an bhéim ar an ngníomh atá idir lámha
seachas ar na riachtanais straitéiseacha níos fadtéarmaí atá
ag an bhfiontar. Anuas air sin, bíonn formhór na ngnóthaí
nua a chuireann mná ar bun san earnáil seirbhísí trádála
áitiúla agus mar sin ní cháilíonn siad le haghaidh tacaíocht
airgeadais a fháil.

Leanfaidh an Bord Fiontar ag cur léiriúchán chuig an Roinn
Fiontar, Trádála agus Fostaíochta, chomh maith leis na Boird
Fiontair eile, chun uirlisí airgeadais níos oiriúnaí a fhorbairt. Idir
an dá linn, leanfaidh an Bord Fiontar ag obair laistigh de na
srianta atá air. Leanfar ag cur airgead inaisíoctha ar fáil i
bhfoirm scair thosaíochta infhuascailte, sócmhainn chaipitil
agus maoiniú fostaíochta do fhiontair i seirbhísí
déantúsaíochta agus i seirbhísí trádála idirnáisiúnta mar is cuí.
Cuirfear béim freisin ar leibhéil idirghabhála ag na leibhéil is
airde de thacaíocht cheadaithe agus iarrfar ar an Roinn mar is
cuí leibhéil thacaíochta níos mó a cheadú suas go dtí an
leibhéal de minimus athbhreithnithe de €200,00023 i gcás na
dtionscadal sin a léiríonn cumas fáis shuntasaigh.

Cuirfear deontais bheaga ar fáil d'fhiontair nua oiriúnacha
chun cuidiú leo staidéir féidearthachta a chomhlánú, margaí
onnmhairithe a fhorbairt agus inniúlachtaí ríomhghnó a
thógáil24.

ff Oibreoidh an Bord Fiontar go dlúth le FÁS agus le FÉ lena
chinntiú go gcuirtear eolas maidir leis an bhféidearthacht a
gcuid gnó féin a thosú, chomh maith leis na idirghabhálacha
cuí eile, ar fáil d'fhostaithe as aon ghnóthaí i nDún
Laoghaire-Ráth an Dúin a d'fhéadfadh a bheith ag dúnadh
síos nó ag gearradh siar ar fhoireann agus beidh tacaíocht
agus cúnamh ar fáil mar is cuí.

ff Leanfaidh gníomhaíocht uaidh sin ina gcás sin ar fad a
fhreastalaíonn ar Chlár chun do Ghnó Féin a Bhunú, sannfar
meantóir dóibh chun tosú amach nó bronnfar cúnamh orthu
chun staidéar féidearthachta a dhéanamh nó cúnamh
airgeadais eile a bhaineann le fiontar nua a chruthú.
Rachfar i dteagmháil leo sin a thug le fios go raibh sé i gceist
acu gnóthaí nua a bhunú agus a bhain leas as tacuithe
airgeadais nó tacuithe eile de chuid an Bhoird Fiontair le trí
bliana anuas chun dul chun cinn an tosaithe amach atá
molta a sheiceáil, agus cuirfear breis tacaíochta ar fáil, más

cuí. Beidh an ghníomhaíocht a leanfaidh uaidh sin
uathoibríoch amach anseo agus tarlóidh sé laistigh de
bhliain féilire ó gheobhaidh na hábhair fiontraithe tacaíocht
ón mBord Fiontar.

ff Ba chóir go mbeadh an fháil a bheidh ar spás cothaithe
d'fhiontair sna luathchéimeanna forbartha mar chuid den
bhonneagar fiontair i nDún Laoghaire-Ráth an Dúin.
Déanfaidh an Bord Fiontar a chuid féin le daoine eile lena
chinntiú go bhfreastalaítear ar riachtanais ghnóthaí nua
agus cinn atá cheana ann laistigh den chontae leis sin.

Tá sé i gceist go mbeadh na tionscnaimh a bhfuil cuntas orthu
thuas uilechuimsitheach. Má bhreithnítear riachtanach é,
tabharfar isteach sainthionscnaimh sprice de réir mar a éileofar
iad a bheidh dírithe ar líon níos mó ban, imirceach, agus iad atá
os cionn 50 bliain d'aois a spreagadh chun a gcuid gnóthaí féin
a bhunú.

Piléar 2: Sprioc
Tá sé molta go dtosódh caoga gnóthaí nua i 2007 agus gach
bliain ina dhiaidh sin, le tacaíocht ghníomhach ón mBord
Fiontar. Beidh fiontraí ban i measc a gcuid bainisteoirí
úinéireachta ag ar a laghad scór de na gnóthaí nua sin. As an
gcaoga gnó nua a fhaigheann tacaíocht gach bliain,
gheobhaidh ar a laghad deich gcinn acu tacaíocht airgeadais
ón mBord Fiontar agus beidh sé ar intinn ag na bainisteoirí
úinéireachta as scór de na gnóthaí nua a bheith mar fhostóirí
iad féin laistigh de dhá bhliain.

23 Faoi rialacha iomaíochta an AE, bronnann Ballstát cúnamh de minimis ar fhiontar áit a meastar suim an chúnaimh sin a bheidh beag go leor. Tá díolúine aige dá réir sin ó na rialacha iomaíochta.
I bhfianaise thaithí an Choimisiúin, is féidir a rá nach mbíonn tionchar ag cúnamh nach mó ná tairseach ¤200,000 thar aon tréimhse trí bliana ar thrádáil idir Ballstáit agus/nó nach gcuireann
sé as a riocht nó nach mbagraíonn sé iomaíochas a chur as a riocht agus mar sin nach dtagann sé faoi Airteagal 87(1) den Chonradh. Tá sé molta an tairseach ar chúnamh de minimus a ardú ón
leibhéal reatha de ¤100,000 go dtí ¤200,000 ón 1 Eanáir 2007 go dtí 31 Nollaig 2013.

24 Tá 2004 tacuithe airgeadais ar an meán ceadaithe ag an mBord Fiontar gach bliain ón mbliain 2004 i leith a bhaineann le fiontair nua i nDún Laoghaire-Ráth an Dúin, agus bhain 14 acu sin le
staidéir fhéidearthachta*.



Piléar 3

Tógáil Inniúlachta, Nuálaíocht agus
Iomaíochas Níos Mó a Spreagadh

AG FEABHSÚ
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Piléar 3: Tógáil Inniúlachta, Nuálaíocht
agus Iomaíochas Níos Mó a Spreagadh

Réamhrá
Tarraingíodh aird ar an tionchar eacnamaíochta atá ag
mionghnóthaí i dtuarascáil an Fhóraim um Mionghnó i
dtéarmaí an chúnaimh a thugann siad do shaol eacnamúil,
sóisialta agus cultúrtha an chontae25. Aithnítear an gá atá le
bonn chuideachtaí beaga atá ann cheana a neartú mar ceapach
síl le haghaidh fás amach anseo mar thosaíocht ollmhór
náisiúnta, ag glacadh leis an mbrú níos mó atá ar an earnáil
dúchasach comhchuid níos mó de shaibhreas na tíre a
ghiniúint, ná mar a bhí roimhe seo. Baineann an tosaíocht sin
ar an gcaoi chéanna le Dún Laoghaire-Ráth an Dúin.

Seachas fiontair nua a chothú, baineann sé sin leis na gnóthaí
atá ann cheana féin a neartú, trí thógáil inniúlachta, nuálaíocht
agus iomaíochas níos mó a spreagadh. Tá ról suntasach ag an
mBord Fiontar leis sin de bhrí go bhfostaíonn an móramh de
mhionghnóthaí (93%) deichniúr nó níos lú.26.

Dá réir sin, tá sé i gceist go mbeadh an Bord Fiontar níos
onnghníomhaí ó thaobh caidrimh leanúnacha a chothú le
cliaint agus ó thaobh gnóthaí a aithint laistigh de Dhún
Laoghaire-Ráth an Dúin nach cliaint de chuid an Bhoird Fiontair
iad i láthair na huaire ach a d'fhéadfadh buntáiste a bhaint as
na tacuithe atá ar fáil chun a gcuid cuspóirí forbartha a bhaint
amach. Leis sin tabharfar tosaíocht do chliaint atá ag an mBord
Fiontar cheana féin.

Comhthéacs
Agus iarracht á déanamh mionghnóthaí a spreagadh i nDún
Laoghaire-Ráth an Dúin d'fhonn cur lena gcuid inniúlachta
agus a gcuid nuálaíochta agus iomaíochas a fheabhsú,
caithfidh an Bord Fiontar tréithe áirithe a bhaineann le
mionghnóthaí as Éirinn a ghlacadh san áireamh i gcomhthéacs
na timpeallachta náisiúnta agus idirnáisiúnta níos leithne. Leag
tuarascáil an Fhóraim um Mionghnó amach sraith dúshlán do
mhionghnóthaí atá oiriúnach sa chomhthéacs sin:

ff Tá an margadh áitiúil, ar a bhfuil móramh na mionghnóthaí
dírithe, i bhfad níos iomaíche de réir mar atá táirgí agus
seirbhísí, chomh maith le slabhraí leithdháilte agus siopaí
miondíola ó thar lear ar fáil anseo.

ff Má ghéaraítear ar iomaíocht idirnáisiúnta beidh brú níos
mó ar mhionghnóthaí feidhmiú go dtí na caighdeáin
idirnáisiúnta is airde. Beidh sé sin amhlaidh i gcás gnóthaí a
bheidh ag trádáil ar mhargaí áitiúla, chomh maith leo sin ó
thar lear.

ff Tá iomaíochas na hÉireann faoi bhagairt ag costais ionchuir
atá ag dul i méid agus soláthar saothair níos teinne.

ff Tá táirgiúlacht i bhfiontair bheaga Éireannacha íseal i
gcomparáid le cuideachtaí ar chomh-mhéid i dtíortha eile.

ff Tá easpa nuálaíochta, nuálaíocht teicneolaíochta agus
neamh-theicneolaíochta le fáil i measc mionghnóthaí.

ff Mar thoradh ar an nglacadh íseal agus an úsáid theoranta a
bhaintear as teicneolaíocht faisnéise agus cumarsáide (TFC)
níl dóthain saothrú á baint ag mionghnóthaí Éireannacha as
an gcumas atá ag TFC.

ff Tá an leibhéal scileanna bainistíochta ginearálta i
mionghnóthaí Éireannacha sách lag, go háirithe i sainréimsí
feidhmiúcháin mar acmhainní daonna, margaíocht agus
airgeadas agus i bpleanáil chun cinn agus i mbainistíocht
straitéiseach.

ff Bíonn baint ag bainisteoirí mionghnóthaí Éireannacha le
forbairt agus oiliúint bainistíochta ach bíonn sé sách
teoranta.

Is in aghaidh an chúlra sin a fhéachfaidh an Bord Fiontar le
mionghnóthaí i nDún Laoghaire-Ráth an Dúin a spreagadh
chun a n-inniúlacht bainistíochta a fheabhsú, an leibhéal
nuálaíochta atá acu a mhéadú agus a gcuid iomaíochais a
fheabhsú.

Gné dhearfach amháin áfach ná go raibh baint ag 220
mionghnó atá bunaithe as Dún Laoghaire-Ráth an Dúin leis an
gclár forbartha Plato ón mbliain 1997, agus bhain líon mór
mionghnóthaí bunaithe buntáiste as a bheith ag obair leis an
mBord Fiontar in oiliúint, meantóireacht, rannpháirtíocht i
líonraí, onnmhairiú, forbairt ríomhghnó agus tacaíocht
airgeadais.

25 Tuarascáil an Fhóraim um Mionghnó, Gnó Beag i nGnó Mór, Aibreán 2006, Caibidil a hAon` 
26 Foinse: Sonraí CSO Márta-Bealtaine 2005 mar atá luaite i dTuarascáil an Fhóraim um Mionghnó.
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Piléar 3: Gníomhartha atá Molta chun
Tacú le Tógáil Inniúlachta, Nuálaíocht
agus Iomaíochas Níos Mó i measc
Mionghnóthaí Atá Ann Cheana
ff Tabharfar tús áite do chaidrimh leanúnacha a chothú le líon

níos mó cliaint atá cheana ann agus beidh ar a laghad 100
cruinniú ar siúl le cliaint atá cheana ann chun a gcuid
riachtanais a mheas agus fiosrú an féidir leis an mBord
Fiontar aon tacaíocht bhreise a thabhairt dá gcuid iarrachtaí
forbartha i 2007 agus gach bliain ina dhiaidh sin.

ff Tabharfar aitheantas do ghnóthaí laistigh de Dhún
Laoghaire-Ráth an Dúin, nach cliaint de chuid an Bhoird
Fiontair iad faoi láthair, ach a ndealraíonn sé go bhfuil an
cumas acu leas a bhaint as tacaíocht an Bhoird Fiontair.
Tabharfar aitheantas do ar a laghad cúig cinn fhichead de
na gnóthaí sin gach bliain agus leanfar suas é sin lena
dheimhniú an gcuideodh tacaíocht an Bhoird Fiontair lena
gcuid iarrachtaí forbartha nó nach gcuideodh, má bhíonn
sé sin cuí.

ff Tionólfar seimineáir speisialta, a sheachadfaidh
saineolaithe/cleachtóirí atá aitheanta ina réimse, anois is arís
agus tabharfar cuireadh do mhionghnóthaí atá cheana féin i
nDún Laoghaire-Ráth an Dúin27 chuig na seimineáir sin. Beidh
topaicí éagsúla le fáil sna seimineáir a bhainfidh le riachtanais
ghnóthaí atá cheana ann agus cinn atá ag fás, mar shampla,
Táirgiúlacht – oibriú níos cliste ní níos géire, Brabús a dhéanamh
de nuálaíocht, Ag briseadh isteach i margaí onnmhairithe,
Conas daoine den scoth a aimsiú agus a choinneáil; An leas is
fearr a bhaint as an idirlíon, Ag aimsiú custaiméirí nua, Dlí
fostaíochta – na rudaí nach mór a bheith ar eolas ag gach
mionghnó, PR a chur ag obair ar mhaithe leat féin. Déanfar
margaíocht fhorleathan ar na seimineáir sin agus úsáidfear
iad mar bhealach chun fanacht i dteagmháil le cliaint atá
cheana ann, go háirithe iad sin nach bhfuil chomh gníomhach
sna líonraí, agus mar bhealach chun dul i dteagmháil leis na
gnóthaí sin, nach cliaintde chuid an Bhoird Fiontair iad, ach a
bhfuil sé de chumas acu a bheith.

ff Tabharfar isteach dearbháin nuálaíochta, a mhol an Fóram
um Mionghnó, agus beidh siad ar fáil do mhionghnóthaí i
ngach earnáil, nuair a bheidh siad sin ar fáil. Tá sé i gceist go
bhféadfaí na dearbháin sin a mhalartú le haghaidh
comhairle, saineolas agus nuálaíocht a fháil ó sholáthróirí
eolais creidiúnaithe. Tá sé i gceist go mbeadh buiséad
lárnach ar fáil i gcás gach ceann de na trí bliana chun na
críche sin.28

ff Soláthrófar deontais fála eolais, nuair a bheidh fáil orthu, ag
teacht le moladh an Fhóraim um Mionghnó cur ar chumas
mionghnóthaí rochtain a fháil sna hearnálacha seirbhíse
trádála idirnáisiúnta agus déantúsaíochta ar eolas taighde-
bhunaithe, saineolas agus saoráidí in institiúid
ardoideachais, i gcomhlachtaí taighde agus i bhfiontair
mhóra príobháideacha, ar bhonn cómhaoinithe.Bainfear
leas as láidreacht na hearnála tríú leibhéal i nDún Laoghaire-
Ráth an Dúin trí na deontais sin ar mhaithe le mionghnóthaí
sa réimse. Spreagfaidh an Bord Fiontar, i gcomhar le
Gníomhaireacht Forbartha Tionscail na hÉireann (IDA
Ireland) agus FÉ go gníomhach, naisc a bhunú idir
mionghnóthaí agus gnóthaí móra agus na coláistí tríú
leibhéal mar is cuí.

ff Déanfar luacháil chórasach ar chláir oiliúna agus ar
shannacháin meantóireachta le cliaint atá cheana ann
amach anseo chun an méid a dhéanann siad chun forbairt
bainistíochta, tógáil inniúlachta nuálaíochta, iomaíochas a
fheabhsú agus cuspóirí gnó eile luaite a fheabhsú, mar is
cuí. I bhfianaise na meastóireachtaí sin, déanfar
athbhreithniú ar na tacuithe sin lena chinntiú go bhfuil
siad ag cur fíor luach ar fáil do chuideachtaí cliaint. Beidh
idirchaidreamh freisin ag an mBord Fiontar le soláthróirí
oiliúna eile agus le Boird Fiontair eile lena chinntiú go
mbeidh an oiliúint agus an mheantóireacht a
sholáthraítear i nDún Laoghaire-Ráth an Dúin ar an
gcaighdeán is airde agus deartha agus seachadta go cuí
chun freastal ar riachtanais aitheanta micri-fhiontair i
nDún Laoghaire-Ráth an Dúin.

27 Tá an cumas ann na seimineáir sin a reachtáil i gcomhpháirtíocht le gníomhaireacht forbartha eile, le gníomhaireacht oiliúna nó le comhlacht ionadaíochta do chomhlachtaí beaga.
28 Tá gealltanas tugtha ag an Aire Fiontar, Trádála agus Fostaíochta na moltaí ar fad a rinne an Fóram um Mionghnó a mbeidh sé freagrach astu a chur i bhfeidhm. Tá sonraí oibríochta an bhealaigh

a gcuirfear na dearbháin nuálaíochta, deontais eolais agus tacaíocht iniúchta TFC i bhfeidhm á mbreithniú faoi láthair ag an Roinn agus ag na Boird Fiontair ach tá sé i gceist go mbeadh na Boird
Fiontar Contae freagrach as iad a riaradh.

63%

34% 32%

12%

24%

5%

An glacadh a bhí le feidhmchláir TFC i bhFiontair Micri-Fhiontair, 2003

Déantúsaíochta
Seirbhísí

Úsáid ríomhphoist Láithreán gréasáin Ábalta orduithe 
r-thráchtála a ghlacadh

 

Foinse: Sonraí CSO arna gcur i láthair i dTuarascáil an Fhóraim um Mionghnó 
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ff Déanfar canbhasáil go rialta ar thuairimí na rannpháirtithe
sna trí líonraí lena chinntiú go mbeidh feidhmiú na líonraí
mar léiriú ar a gcuid tosaíochtaí forbartha; cothófar spiorad
úinéireachta níos mó i gcás na líonraí i measc na ndaoine a
dhéanfaidh freastal; agus tacóidh an Bord Fiontar le
hiarrachtaí chomhordaitheoirí na líonraí agus na
rannpháirtithe chun líon na ndaoine a bhíonn rannpháirteach
sna líonraí a mhéadú.

ff Spreagfaidh an Bord Fiontar scileanna TFC agus litearthacht
ríomhaireachta níos mó i measc a chuid cliaint reatha a
bhfuil dúshlán tugtha dóibh sa réimse sin.

ff Spreagfar cuideachtaí cliaint chun TFC a ghlacadh go cuí
chun cur lena gcuid táirgiúlachta agus a gcuid iomaíochta.
Ag teacht leis an moladh a rinne an Fóram um Mionghnó,
féachfaidh an Bord Fiontar le feasacht agus tuiscint a
mhéadú faoin ról atá ag TFC ó thaobh feidhmíocht ghnó a
fheabhsú trí scéim fóirdheontas a rolladh amach a bheidh
deartha chun cuidiú le mionghnóthaí leas a bhaint as
iniúchadh TFC29. Cuirfidh an scéim iniúchta sin, nuair a
bheidh sí ar fáil, ar chumas gnóthaí rochtain a fháil ar
sainchomhairle neamhspleách, ghairmiúil ar an úsáid is
fearr a bhaint as TFC, agus go háirithe a gcuid infheistíochta
TFC reatha, ar fud raon feidhmeanna gnó féachaint le
táirgiúlacht30 a fheabhsú agus fás a chothú.

ff Bhunaigh an Bord Fiontar, i gcomhpháirtíocht
le Boird Fiontair chathair Bhaile Átha Cliath,
Baile Átha Cliath Theas agus Fine Gall, clár Accel
an Tionscnaimh Gnó d’Fhiontair Teicneolaíocht-
Bhunaithe (BRITE) le déanaí chun freastal ar
riachtanais chnuasach mhionghnóthaí atá
bunaithe ar theicneolaíocht i Mórcheantar
Bhaile Átha Cliath.Tá an clár sin deartha chun
na cuideachtaí atá ag cur lena ngrinneas gnó foriomlán a
éascú, a gcuid inniúlachtaí nuálaíochta a mhéadú, deiseanna
líonraithe a shaothrú agus an glacadh atá ar dheachleachtais a
chur chun cinn i bhfianaise dúshláin dhomhanda. Ceapadh
bainisteoir don chlár le déanaí anuas.Tá an AE ag soláthar
maoiniú don chlár tríd an gClár Accel, an clár Skillnets agus an
Roinn Fiontar,Trádála agus Fostaíochta.

ff Spreagfaidh an Bord Fiontar bainisteoirí úinéireachta
oiriúnacha as fiontair i nDún Laoghaire-Ráth an Dúin go
gníomhach a bheith rannpháirteach i gclár Plato Bhaile
Átha Cliath, atá páirtmhaoinithe ag an mBord Fiontar i
nDún Laoghaire-Ráth an Dúin. I measc na mbainisteoirí
úinéireachta is dóigh is mó a bhainfidh tairbhe as
rannpháirtíocht i Plato beidh siad sin a bhfuil a gcuid fiontar
ar a laghad 2 bhliain ar an bhfód, a bhfuil níos mó ná 3
fostaithe acu, agus a bhfuil ionchas níos mó acu chun
forbairt agus fás. Déanfar monatóireacht agus measúnú ar
na buntáistí a bheidh i rannpháirtíocht i Plato do
chuideachtaí cliaint .

ff Reachtáilfear an tAonach Geimhridh, a
cuireadh ar bun ar bhonn píolótach i
2005, go bliantúil i mí na Samhna
chun rochtain dhíreach a thabhairt
d'fhiontraithe i raon leathan táirgí
agus seirbhísí tomhaltóirí ar
chustaiméirí le linn na
tréimhse ag teacht suas go dtí
an séasúr caiteachais is gnóthaí
a bhíonn ag tomhaltóirí i rith na bliana.Tabharfar deis dóibh
sin a mbeidh ábhar ar taispeáint acu freastal a dhéanamh ar
cheardlann roimh Aonach an Gheimhridh chun an deis a
thugann an tAonach díolacháin a dhéanamh a uasmhéadú.
Glacfar le bearta chun líon na ndaoine a fhreastalaíonn ar an
Aonach a mhéadú.Tá an tionscnamh sin deartha go háirithe do
chomhaltaí na dtrí líonraí - Post Trádála, Fiontraithe Ban agus
an Líonra Ceardaíochta.

29 Iniúchtaí TFC do mhionghnóthaí, alt 4.4.4, leathanach 51 Gnó Beag i nGnó Mór, Tuarascáil
an Fhóraim um Mionghnó, Bealtaine 2006.

30 Tarraingíonn Tuarascáil an Fhóraim um Mionghnó aird ar go bhfuil sé cruthaithe go
stiúrann TFC fás táirgiúlachta agus go mbeidh úsáid éifeachtach TFC ar fud an daonra
iomlán mionghnóthaí criticiúil ó thaobh táirgiúlacht agus fás inbhuanaithe amach
anseo. Tarraingíonn Tuarascáil an Fhóraim aird freisin ar an ráta glactha íseal atá ar TFC i
measc mionghnóthaí in Éirinn, go háirithe i measc micri-fhiontair. Baineann sé sin le
feidhmchláir bhunúsacha, mar ríomhphost, chomh maith le húsáidí níos sofaisticiúla.

Líon iomlán na bhfiontar atá cheana ann 
a ceadaíodh le haghaidh cúnamh a fháil

 

Fiontair atá cheana ann ar cheadaigh an Bord Fiontar 
cúnamh airgeadais dóibh 2004-2006

Suim a ceadaíodh €354,700 €411,475 €111,150

13 416

2004 2005 2006

(2006 go dtí deireadh mí Iúil)

 

*Tá an meán bliantúil sin bunaithe ar aschur measta de 7 gcuideachta atá cheana ann a bheith
ceadaithe le haghaidh tacaíocht airgeadais i 2006 

Vanessa agus Tim Greenwood as Cooks Academy, buaiteoirí ghradam Gnó Cliaint
Bhord Forbartha Contae Dhún Laoghaire - Ráth an Dúin 2006



31 Féach an plé ar an bpointe sin faoi ghníomhartha atá le baint amach Piléar 2 (tosú) cuspóirí ( leathanaigh 11 agus 13)
32 Tá deontais do staidéir fhéidearthachta ar fáil do ghnóthaí atá cheana ann sa chás go bhfuil an cothaitheoir(í) ag féachaint le táirge nó teicneolaíocht nua a fhorbairt a thaispeánann poitéinseal

agus atáthar in ann a onnmhairiú.
33 Ceadaíodh ar an meán 12 tacuithe airgeadais gach bliain ó 2004 i leith do chuideachtaí atá ann cheana i nDún Laoghaire-Ráth an Dúin*.
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ff Leanfar ag freastal ar riachtanais forbartha bainistíochta
fiontraithe in ealaín, ceardaíocht agus bronntanais trí chlár
forbartha bainistíochta saincheaptha, arna reachtáil ag
IADT, agus leanfaidh an Bord Fiontar ag tabhairt tacaíochta
de. Leanfar freisin leis an líonra a bunaíodh le gairid
d'fhiontraithe sna hearnálacha sin.

ff Ach an oiread le go leor gnóthaí a bhíonn ag tosú amach,
meastar nach bhfuil na huirlisí airgeadais atá ar fáil faoi
láthair sách solúbtha chun freastal ar riachtanais
mionghnóthaí atá cheana ann, go háirithe iad sin san
earnáil seirbhísí, a mbíonn sócmhainní seasta ísle acu a
bhaineann lena gcuid riachtanais cha31. Iptil oibre agus
leanfar leis an iarracht athrú a dhéanamh sa réimse seo. Idir
an dá linn, leanfar ag cur airgead inaisíoctha ar fáil i bhfoirm
scair thosaíochta infhuascailte, sócmhainn chaipitil agus
maoiniú fostaíochta do fhiontair atá cheana féin i seirbhísí
déantúsaíochta agus i seirbhísí trádála idirnáisiúnta mar is
cuí, agus cuirfear deontais bheaga ar fáil do fhiontair

oiriúnacha atá cheana ann chun cuidiú leo staidéir
fhéidearthachta a chomhlánú32, margaí onnmhairithe a
fhorbairt agus inniúlachtaí ríomhghnó a thógáil33.

Piléar 3: Sprioc
Tá sé beartaithe ar a laghad céad gnóthaí atá cheana ann agus
ar mian leo a gcuid inniúlachtaí a fheabhsú a aithint, agus
beidh bean mar bhainisteoir úinéireachta in ar a laghad
ceathracha acu sin, agus gheobhaidh siad cúnamh ón mBord
Fiontar i 2007 agus
gach bliain ina
dhiaidh sin do
thréimhse an
phlean straitéisigh
chun a gcumas
bainistíochta a
neartú, a gcuid
nuálaíochta a
fheabhsú agus a
gcuid iomaíochais
a mhéadú. As an
gcéad gnóthaí sin,
ba chóir go
mbreithneofaí
deich gcinn acu
oiriúnach chun
tacaíocht
airgeadais a fháil
ón mBord Fiontar.
Aithnítear gur
spriocanna sínte
iad sin agus measfar
a infhaighteacht ag
deireadh na chéad
bhliana
feidhmiúcháin. Rianfar dul chun cinn i gcás gach ceann de na
cuideachtaí i dtéarmaí méadú ar láimhdeachas agus aschur in
aghaidh an fhostaí.

Nóta: D'fhonn na gcuideachtaí lena mbaineann a spreagadh chun an t-
eolas cuí a sholáthar chun bailiú na sonraí riachtanacha a éascú, seolfar
litir roimh ré faoin nglaoch gutháin a bheidh ag iarraidh an eolais.
Anuas air sin, seolfar achoimre gairid de na sonraí a bailíodh ar ais
chuig gach cuideachta a bheidh ag soláthar an eolais ionas go mbeidh
gach cuideachta a bheidh rannpháirteach in ann iad féin a chur i
gcomparáid le cuideachtaí beaga eile i nDún Laoghaire-Ráth an Dúin ó
thaobh láimhdeachais, fostaíochta, aischur in aghaidh an fhostaí de réir
na hearnála. Baileofar bonn sonraí ag deireadh na bliana 2007 agus
gach bliain ina dhiaidh sin ionas go mbeifear in ann fás na gcuideachtaí
sin a mheas ar bhonn bliantúil

J. Hick & Sons Gourmet Foods a dhéanann ispíní
speisialta. Fuair siad Maoiniú Caipitil ó Bhord
Forbartha Contae Dhún Laoghaire - Ráth an 
Dúin i 2002

Stalla Winkletales as Aonach an Gheimhridh - Samhain 2006



Piléar 4

Fás Suntasach a Bhaint Amach 
agus Treoshuíomh Onnmhairithe 
a Uasmhéadú

A G  F Á S
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Piléar 4: Fás Suntasach a Bhaint Amach
agus Treoshuíomh Onnmhairithe a
Uasmhéadú

Comhthéacs
Ag glacadh le próifíl an chontae, is dóigh go mbeidh líon
suntasach de na mionghnóthaí i nDún Laoghaire-Ráth an Dúin
a mbeidh an uaillmhian agus an cumas acu fás suntasa34 ch a
dhéanamh, agus má nochtaítear é sin, is dóigh go mbeadh
tionchar maith aige ar féinleas eacnamúil an chontae.

Is réamhtheachta riachtanach maidir le brabús agus fás níos
mó é inniúlacht bainistíochta a láidriú, agus cumas nuálaíochta
agus feabhsúcháin i gcúrsaí iomaíochta mhionghnóthaí, a
bhfuil cuntas orthu i bPiléar 3. Ag glacadh le chomh teoranta
agus atá méid an mhargaidh baile, samhlaítear go mbeidh
tiomantas maidir le forbairt onnmhairithe mar thréith ag na
fiontair sin arb é a dtoilmhian fás suntasach a bhaint amach35.

Mhol siad sin a rabhthas i gcomhairle leo laistigh de FÉ gur chóir
an t-aistriú foirmiúil ar chuideachtaí cliaint Ard-Phoitéinsil Ag
Tosú (HPSU) oiriúnacha chuig FÉ a chur san áireamh mar
chuspóir laistigh den phlean straitéiseach. Aithnítear go
mbeadh an chuspóir sin oiriúnach i gcás líon beag cliaint
oiriúnacha agus sin amháin, ach creideann na feidhmeannaigh
a rabhthas i gcomhairle leo go bhfuil poitséinseal mór ann le
cliaint an Bhoird Fiontair agus laistigh den chontae é féin le

haghaidh gnóthaí nua a bheidh ábalta fás suntasach a
dhéanamh agus a bheidh oiriúnach le hardú céime a fháil go dtí
FÉ.

Tá sé beartaithe go dtabharfadh an Bord Fiontar aitheantas do
roinnt cliaint a bhfuil sé de chumas acu fás suntasach a bhaint
amach, is é sin réamh-HPSU agus oibreoidh sé go gníomhach le
FÉ chun tacú leis na cuideachtaí sin chun díolacháin a bhaint
amach ar mhargaí onnmhairithe agus chun forbairt bhreise a
dhéanamh d'fhonn a gcuid ionchais fáis a nochtadh.
Gheobhaidh na cuideachtaí "ardú céime" chuig Fiontraíocht
Éireann chun tacaíocht agus forbairt bhreise a dhéanamh má
(i) bhíonn níos mó ná deichniúr fostaithe acu, (ii) má
chuimsíonn a gcuid táirgí nó seirbhísí nuálaíocht
teicneolaíochta, (iii) má bhíonn dea-fhoirne bainistíochta
cothroime á stiúradh, agus (iv) má bhíonn sé de chumas acu
díolacháin de bhreis is ¤1 milliún a dhéanamh sa
meántéarmach.

Piléar 4: Gníomhartha atá Molta Chun
Fás Suntasach a Bhaint Amach agus
Treoshuíomh Onnmhairithe a
Uasmhéadú
ff Féachfaidh an Bord Fiontar le haitheantas agus spriocaimsiú

chuideachtaí beaga le cumas fáis i nDún Laoghaire-Ráth an
Dúin a fheabhsú.

ff Déanfar forbairt ar chlár píolótach sa chéad chuid de 2007
chun na riachtanais atá ag roinnt cuideachtaí cliaint atá ann
cheana agus a bhfuil ionchas acu le haghaidh fás suntasach
a mheas agus déanfar dearadh ar sainchlár idirghabhálacha
chun freastal ar a gcuid sainriachtanais aitheanta.
Roghnófar dhá fhiontar don chlár píolótach ar an gcéad dul
síos, agus ag brath ar chomh maith agus a éireoidh leis;
déanfar forbairt ar an gclár i gcomhairle le FÉ agus déanfar
rolladh amach air chuig cúig chuideachta atá ann cheana
gach bliain ón mbliain 2007.

ff Spreagfar cuideachtaí oiriúnacha a bheith rannpháirteach le
comhghleacaithe i dTuaisceart Éireann agus le tionscnaimh
InterTradeIreland mar bhealach chun dul isteach i margaí
nua laistigh de limistéar na steirlinge, agus déileáil ag an
am céanna le custaiméirí ar oileán na hÉireann.

34 Thug tuarascáil an Fhóraim um Mionghnó le fios go bhfuil fothacar laistigh den chohórt iomlán de mhionghnóthaí a bhfuil an cumas agus an uaillmhian acu fás (Alt 4, leathanach 33) 
35 Díríonn mionghnóthaí ar an margadh áitiúil agus náisiúnta don chuid is mó, agus déanann comhlachtaí níos mó onnmhairiú ar chomhchuid i bhfad níos airde dá n-aschur (80%) ná mar a

dhéanann comhlachtaí beaga (28%). Foinse: Tuarascáil an Fhóraim um Mionghnó, alt 1.5, leathanach 4    

Padraig Ó Céidigh, Aer Arann, Ann McGregor Enterprise Northern Ireland,
Catriona Regan, InterTradeIreland agus Michael Johnson,
Príomhfheidhmeannach Bhord Forbartha Contae Dhún Laoghaire - Ráth an
Dúin ag Príomh Ócáid Microtrade



ff Éascóidh an Bord Fiontar mionghnóthaí a bheidh ag réiteach
le dhul isteach ar mhargaí onnmhairithe trí chuideachtaí
oiriúnacha a ainmniú le bheith rannpháirteach i gclár “chéad
eitilte" FÉ.

ff Tabharfar cúnamh do mhionghnóthaí leas a bhaint as an
gcumas atá ag ríomhghnó mar bhealach chun custaiméirí a
mhealladh i margaí thar sáile.

ff Leanfar le scéim na ndeontas beag margaíochta
onnmhairithe atá ag Fiontraíocht Éireann agus a bhfuil ag
éirí go maith léi agus eagróidh an Bord misin thrádála cuí do
chliaint oiriúnacha i gcomhar leis an gCumann tráchtála
áitiúil nó le FÉ mar is cuí. Bhí spéis mhór ag mionghnóthaí
TFC agus bogearraí áitiúla a bheith rannpháirteach sa
mhisean trádála bliantúil chuig Hong Cong, i
gcomhpháirtíocht le Fóram Trádála na hÁise Chumainn
Onnmhairitheoirí na hÉireann. Mar thoradh ar
rannpháirtíocht an Bhoird Fiontair i gClár Infheistíochta na
hÁise an AE tá forbairt déanta ar dheiseanna móra do
chuideachtaí i mórthír na Síne agus leanfar don tionscnamh
atá dírithe ar eolas pearsanta a fháil ar mhargadh na hÁise,
margadh atá an-tábhachtach go deo. Socrófar cuairteanna
eile ar aonaigh trádála cuí sa RA agus ar mhór-roinn na
hEorpa i dtaca le leasa earnála mar is cuí. Tabharfar
ainmneacha chuideachtaí oiriúnacha do FÉ le bheith
rannpháirteach i misin thrádála amach as an tír agus do
cheannaitheoirí isteach faoi stiúir FÉ.

ff Aistreofar cuideachtaí cliaint chuig Fiontraíocht Éireann de
réir mar is cuí ar feadh na bliana agus déanfar ceiliúradh air
sin ag ócáid cheiliúrtha bhliantúil.

Piléar 4: Sprioc

Tabharfar aitheantas agus tacaíocht do chúig cinn déag do
mhionghnóthaí a bhfuil sé de chumas acu onnmhairithe a
fhorbairt gach bliain. Tabharfaidh an Bord Fiontar tacaíocht do
chúig chuideachtaí beaga gach bliain, a bhfuil ionchais fáis
uaillmhianacha acu, chun a gcuid ionchais a nochtadh.
Oibreoidh an Bord Fiontar go dlúth le Fiontraíocht Éireann
féachaint le ar a laghad dhá chuideachta cliaint a aistriú chuig
Fiontraíocht Éireann gach bliain.
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Nexala - Karl O‚Connell, Paul Lowry, Marcus O'Connell. Tá fás tagtha ar an
gcuideachta seo agus is cliaint iad anois de chuid Fiontraíocht Éireann



Feidhmiúchán:
Saincheisteanna Comónta i gcás na
gCeithre Philéar

Réamhrá
Tá cúig saincheisteanna atá tábhachtach ó thaobh feidhmiú
rathúil na ngníomhartha atá molta faoi gach ceann de na
ceithre philéar. Is mar seo a leanas atá siad:

� Saincheist Feidhmiúcháin 1:
An struchtúr agus na hacmhainní riachtanacha 
a sholáthar chun na torthaí inmhianta a 
bhaint amach

� Saincheist Feidhmiúcháin 2:
Innéacsanna sásaimh chliaint a fhorbairt

� Saincheist Feidhmiúcháin 3:
Meicníochtaí aiseolais agus meastóireachta
fheabhsaithe a fhorbairt

� Saincheist Feidhmiúcháin 4:
Córais bainistíochta eolais cliaint mórfheabhsaithe 
a fhorbairt

� Saincheist Feidhmiúcháin 5:
Feabhas ar phróifíl reatha an Bhoird Fiontair

Pléitear gach ceann de na saincheisteanna
feidhmiúcháin sna hailt ina dhiaidh seo.

Saincheist Feidhmiúcháin 1:
An Struchtúr agus na hAcmhainní
Riachtanacha a Sholáthar  

Tá an plean straitéiseach deartha chun freagra a thabhairt ar
riachtanais reatha agus na riachtanais amach anseo a bheidh
ag mionghnóthaí nua agus ag cinn atá ag forbairt i nDún
Laoghaire-Ráth an Dúin, agus léiriú a thabhairt ag an am
céanna ar bheartas fiontar náisiúnta. Tá sé uaillmhianach sa

scóp sin agus sna spriocanna luaite. Tá impleachtaí ag an
bplean d'acmhainní an Bhoird Fiontair, go háirithe don
fhoireann agus an leibhéal agus an cineál airgeadais a bheidh
ar fáil.

D'fhéadfadh sé go mbeadh na héilimh a bheidh ar acmhainní
agus ar fhoireann an Bhoird Fiontair níos géire fós amach
anseo ag glacadh leis go mbeidh i bhfad níos mó
mionghnóthaí laistigh de Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin faoi
úinéireacht agus á mbainistiú ag fiontraithe sofaisticiúla le
hoideachas maith, a mbeidh a gcuid fiontar ag brath ar
fhostaithe den scoth le hardcháilíochtaí. Beidh impleachtaí
aige sin ar chaighdeán an eolais, na comhairle, na hoiliúna
agus na dtacuithe eile a bheidh ar fáil ón mBord Fiontar, de
bhrí dá mó sofaisticiúlacht na bhfiontraithe ionchasacha is
amhail is mó a bheidh na héilimh a dhéanfar ar ghairmiúlacht
agus ar thacuithe arda.

Bhí feidhmeannaigh an Bhoird Fiontair go hiomlán
rannpháirteach i bhforbairt an phlean straitéisigh seo agus tá
siad an-díograiseach faoin ról a bheidh acu ó thaobh é a chur i
bhfeidhm. Glacann siad go hiomlán leis an dúshlán a
bhaineann le seirbhís ghairmiúil dírithe ar an gcliaint a
sheachadadh agus creideann siad go dtabharfaidh an cur
chuige nua sin an deis dóibh caidrimh níos tréine fiú a
fhorbairt le cliaint an Bhoird Fiontair agus freagra níos fearr a
thabhairt ar a gcuid riachtanais aitheanta. Fáiltíonn siad
roimh an mbéim nua atá ar éifeachtachas agus ar thomhais
tionchair mar bhealach lena chinntiú go bhfaigheann cliaint
fíor luach agus go mbaintear úsáid mhaith as cistí poiblí.

Beidh an Príomhfheidhmeannach freagrach don Bhord chun
gach gné den phlean straitéiseach a chur i bhfeidhm go
rathúil. Beidh sé/sí freagrach go pearsanta freisin as próifíl an
Bhoird Fiontair a ardú, as innéacsanna sásaimh chliaint a
fhorbairt, as meicníochtaí meastóireachta agus aiseolais
fheabhsaithe a dhearadh, agus as córas bainistíochta eolais
do chliaint nua a fhorbairt. Tionscnóidh an
Príomhfheidhmeannach freisin cainteanna le páirtithe
ionchasacha féachaint le suirbhé contae a chur i bhfeidhm le
próifíl na ndaoine ar fiontraithe iad nó atá ag smaoineamh a
bheith ina bhfiontraithe a dheimhniú, aon srianta a bheadh
acu ó thaobh a gcuid ionchais a sainaithint agus na dearcaí
ginearálta maidir le fiontraíocht agus an tacaíocht a thugtar
d'fhiontraíocht laistigh den chontae a aithint.

Feidhmiúchán



Tá sé i gceist go léireodh ról agus freagrachtaí na gcomhaltaí
foirne eile treo na straitéise mar atá leagtha amach faoi na
gceithre philéar:

ff Beidh an Príomhfheidhmeannach Cúnta freagrach go
príomha as an tacaíocht a thugann an Bord Fiontar do
ghnóthaí bunaithe agus is é sin feidhmiúchán rathúil philéar
3 (ag feabhsú) agus philéar 4 (ag fás), chomh maith le bheith
freagrach ar bhonn leanúnach as riarachán a mhaoirsiú, lena
n-áirítear AD, agus feabhsúchán breise a dhéanamh ar na
líonraí.

ff Beidh an Comhairleoir Gnó freagrach as gnóthaí ag na
luathchéimeanna forbartha agus glacfaidh sé freagracht as
piléar 1 (ag spreagadh) agus piléar 2 (ag tosú) agus beidh sé
freagrach as gnóthaí nua sula dtosóidh siad, nuair a
thosaíonn siad síos tríd go dtí deireadh na chéad dhá bhliain
oibríochta. Beidh sé/sí fós freagrach freisin as tionscnaimh
ríomhghnó an Bhoird Fiontair.

ff Leanfaidh an Riarthóir Airgeadais ag comhlíonadh na
gceanglas cuntasaíochta agus riachtanais tuairiscithe
airgeadais an Bhoird Fiontair agus soláthróidh sé tacaíocht
don Phríomhfheidhmeannach ó thaobh freagrachtaí
rialaithe an Bhoird a chomhlíonadh agus chun freagra a
thabhairt ar fhiosrúcháin ón aonad comhordaithe laistigh
den Roinn.

ff Beidh an Riarthóir fós mar chéad phointe teagmhála dóibh
sin a bheidh ag déanamh teagmhála leis an mBord Fiontar
iad féin, tríd an teileafón nó tríd an ríomhphost. Soláthróidh
sé/sí tacaíocht riaracháin freisin ar fud na gceithre philéar,
cuirfidh sé/sí an córas bainistíochta eolais do chliaint i
bhfeidhm agus déanfaidh sé/sí cothabháil in éineacht le
daoine eile ar an gCóras Monatóireachta Feidhmíochta
(PMS), agus tacóidh sé/sí leis an bPríomhfheidhmeannach
ina chuid iarrachtaí próifíl an Bhoird Fiontair a ardú.

Tá an fhoireann an-spreagtha ó thaobh a gcuid rólanna nua a
ghlacadh. D'fhonn tacaíocht a thabhairt dóibh ina gcuid
freagrachtaí nua, measfar a bhforbairt phearsanta agus a gcuid
riachtanais oiliúna agus comhlíonfar a gcuid riachtanais sa
réimse sin.

Tá scóp na ngníomhaíochtaí atá leagtha amach sa straitéiseach
an-suntasach. D'fhonn na hacmhainní atá ar fáil don Bhord
Fiontar a athrú ar mhaithe le micri-fhiontair i nDún Laoghaire-
Ráth an Dúin, tá sé i gceist féidearthachtaí comhpháirtíochta a
ghiaráil go hiomlán leis an gComhairle Chontae, an Bord
Forbartha Contae agus leis na gníomhaireachtaí Stáit eile, FÉ,
FÁS, Leader, agus an Cumann Tráchtála, Southside Partnership,
le hIonad Nuálaíochta Gnó Bhaile Átha Cliath, leis na

hinstitiúidí oideachais sa chontae, le cuideachtaí ilnáisiúnta
agus le cuideachtaí móra Éireannacha sa chontae, le hinstitiúidí
airgeadais, comhairleoirí do mhionghnóthaí agus cumainn
ionadaíochta na hearnála príobháidí, agus ag an am céanna
nasc a dhéanamh le tionscnaimh fiontair éagsúla mar is cuí,
mar Plato, Microtrade, Brite, Skillnets agus leis na tionscnaimh
sin atá dírithe ar spiorad fiontair a fhorbairt i measc mac léinn
scoile agus coláiste.

D'fhonn na hacmhainní foirne atá ar fáil freisin a athrú, tá sé
molta úsáid thuisceanach a bhaint as conraitheoirí ón taobh
amuigh. Déanfar bainistiú orthu sin ar bhealach a chinnteoidh
go gcuirfidh siad go héifeachtúil agus go héifeachtach le
tosaíochtaí straitéiseacha an Bhoird Fiontair agus ar bhealach a
spreagfaidh a gcuid aitheantais leis an bhfoireann agus le
cuspóirí an Bhoird i gcoitinne.

Tá sé i gceist foinsí allamuigh a úsáid i gcónaí chun oiliúint a
sholáthar agus chun líonraí a chomhordú, ach é sin a
dhéanamh ar bhealach a bheidh gan uaim ó thaobh seachadta
ó pheirspictíocht na gcliaint de. Déanfar comhordú áfach ar na
meantóirí laistigh den Bhord féin. Úsáidfear cur chuige céim
forbartha go príomha chun scileanna agus eispéiris meantóirí a
mheaitseáil leis na meantóirí áirithe. Ní bheidh feidhm le
próiseas meaitseála den sórt sin i ngach imthosca, áfach, de
bhrí go n-aithneofar ó am go chéile bearna suntasach in eolas
feidhmúil/saineolas earnála agus tabharfaidh meantóir a
bhfuil sainscileanna aige sa réimse cuí aghaidh air sin.

Leanfaidh an Bord Fiontar ag soláthar bainistíocht saoráidí
d'Ionad Fiontar Pobail Gharrán na gCnónna agus tacaíocht
seirbhíse dá thionóntaí ar bhonn conartha.

Caithfidh an plean straitéiseach neamhchinnteachtaí áirithe a
bhaineann le leithroinnt acmhainní a ghlacadh san áireamh, go
príomha na deacrachtaí a bhaineann leis an bpróiseas buiséid
bhliantúil. Tá costáil déanta ar an bplean seo agus is féidir é a
sheachadadh laistigh den bhuiséad atá ar fáil i láthair na huaire
don Bhord Fiontar. Tá a fheidhmiúchán rathúil bunaithe áfach
ar thuairim nach dtiocfaidh meath ar bith ar na hacmhainní
airgeadais a bheidh ar fáil don Bhord Fiontar ar bhonn bliantúil.

Tá beartas aitheantais deiseanna tráchtála aitheanta ag an
mBord Fiontar, atá ag teacht le síneadh foriomlán na
bpríomhstraitéisí, a chuireann lena chuid acmhainní airgeadais.
I measc samplaí de na conarthaí tráchtála sin a bhfuil éirithe go
maith leo tá an Clár Micrea-thrádála, Clár Muirí Interreg, Clár
Brite, agus conradh bainistíochta cothaithe Gharrán na
gCnónna. Cuireann na conarthaí sin, agus an maoiniú breise a
éiríonn astu, le hinniúlacht an Bhoird Fiontair leibhéil arda
gníomhaíochta agus tacaíochta a sheachadadh ar a chuid
cliaint agus gníomhú mar idirghabhálaí in aghaidh aon
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athruithe i bpríomh-mhaoiniú, a d'fhéadfadh deireadh a chur
leis an gcumas a bheadh ag an mBord Fiontar a chuid
pleananna a chur i bhfeidhm. Leanfar leis na tionscnaimh sin
agus caithfidh cultúr dreasachta tacaíocht a thabhairt do na
hiarrachtaí agus na hualaí oibre breise a thiocfaidh as chomh
maith is a éireoidh leo.

Saincheist Feidhmiúcháin 2:
Innéacs Sásaimh Chliaint a Fhorbairt
Tá sé i gceist ag an mBord Fiontar an cliaint a bheith mar
phríomhfhócas ag a chuid gníomhaíochtaí go léir le linn de an
plean straitéiseach a fhorbairt, chun an éifeachtachas agus an
éifeachtúlacht lena seachadtar tacaíocht agus seirbhísí ar
ghnóthaí cliaint a fheabhsú, agus lena chinntiú go bhfuil siad
sainthógtha i gcás riachtanais áirithe na gcliaint ag céimeanna
forbartha difriúla.

D'fhonn a chinntiú go mbíonn cliaint go deimhin sásta lena
gcuid déileálacha leis an mBord Fiontar, agus le
feidhmeannaigh agus gníomhairí an Bhoird, rachfar i
gcomhairle le cliaint go foirmiúil ar bhonn bliantúil chun a
gcuid tuairimí a dheimhniú sa réimse sin. Beidh na tuairimí sin
mar chuid lárnach de phróiseas athbhreithnithe bliantúil.
Déanfar an t-athbhreithniú bliantúil ar shásacht cliaint go
neamhspleách thar ceann an Bhoird Fiontair.

Mar a tharla roimhe seo, gheofar amach i gcónaí cad iad
tuairimí na gcliaint ar bhonn ad hoc, mar shampla tar éis clár
oiliúna, ach tá sé mar rún, innéacsanna sásaimh chliaint
foirmiúla a fhorbairt, a rianfar gach bliain agus a úsáidfear
chun dul chun cinn a thomhais i dtreo scoth chaighdeán
uilíoch, agus is sprioc de chuid an Bhoird é sin.

Saincheist Feidhmiúcháin 3:
Meicníochtaí Aiseolais agus
Meastóireachta fheabhsaithe a
fhorbairt

Tá sé i gceist meicníochtaí meastóireachta fheabhsaithe a
thabhairt isteach chun monatóireacht a dhéanamh ar an
tionchar a bheidh ag gach idirghabháil de chuid an Bhoird
Fiontair agus a mbuntáiste i gcás gach cliaint agus a gcuid
fiontar a mheas. Tá sé i gceist caighdeáin chuí a leagan síos.
Beidh feidhm leis sin i gcás tacuithe airgeadais chomh maith
le tacuithe boga oiliúna, meantóireachta agus líonraithe.
Déanfar monatóireacht freisin ar bhuntáistí do chliaint i
gcásanna ina n-ainmníonn an Bord Fiontar cliaint

d'eagraíocht/gníomhaireacht eile le haghaidh tacaíochta m.sh.
Microtrade, Plato, Fás, agus FÉ.

Beidh feidhm leis an bpróiseas aiseolais agus meastóireachta
go hinmheánach freisin agus feabhsófar an córas a bhaineann
le cruinnithe foirne rialta, athbhreithnithe oibríochta agus
meastóireachtaí feidhmíochta foirne agus cuirfear i bhfeidhm
iad go comhleanúnach. Ceapfar éascaitheoir tacaíochta
sheachtraí chun cuidiú a thabhairt sa phróiseas sin.

Sa chás nach mbíonn tionscnaimh a moladh sa phlean seo
éifeachtach, ní leanfar leo níos faide.

Déanfar monatóireacht fhoirmiúil ar phróiseas in aghaidh
spriocanna agus tabharfar tuairisc don Bhord gach sé mhí.

Saincheist Feidhmiúcháin 4:
Córais bainistíochta eolais cliaint
mórfheabhsaithe a fhorbairt

Éilítear ar an mBord Fiontar mar aon le gach Bord Fiontar
Cathrach agus Contae tuairisc dá chuid gníomhaíochtaí a
thabhairt don Roinn trí chóras PMS. Ó pheirspictíocht an Bhoird
de, ní sárchóras é sin mar chóras eolais cliaint agus ní oireann
sé chomh maith sin ach an oiread do thaighde nó d'anailís ar
ghníomhaíochtaí.

Tabharfaidh an Bord i gcomhar le daoine eile sa Líonra BFC tús
áite ó thaobh Córas Bainistíochta Caidrimh Chustaiméirí (CRM)
a fhorbairt, a fhreastalaíonn ar riachtanais gníomhaireachta
atá dírithe ar chliaint sa 21ú hAois. Ba chóir go mbeadh sé sin
mar thosaíocht ag an Lárionad Tacaíochta atá le cruthú laistigh
de Fhiontraíocht Éireann. B'fhéidir go dteastódh réiteach
eatramhach sa chás nach dtagann córas nua PMS/CRM chun
cinn laistigh de thréimhse ama réasúnach. Is tosaíocht é córas
eolais cliaint níos fearr a bheith ann agus sna himthosca sin,
oibreoidh an Bord Fiontar ar eispéireas Bhoird Fiontair eile, mar
Bhord Fiontar Chill Mhantáin agus Loch Garman, a thug faoi
thionscnaimh sa réimse sin, agus a rinne forbairt ar a gcóras
CRM féin.

Tá sé i gceist go hidéalach go dtógfadh córas CRM próifílí de
chliaint ón gcéad phointe teagmhála ar bhealach a bheidh
leagtha amach le bheith mar bhonn taca ag caidreamh cliaint
idir an Bord Fiontar agus a chuid gnóthaí cliaint, agus éascóidh sé
an mhonatóireacht a dhéanfar ar riachtanais forbartha na
gcliaint ón gcéad teagmháil go dtí go gcuirtear é/í ar aghaidh
chuig gníomhaireacht eile, más cuí.
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Saincheist Feidhmiúcháin 5:
Dhún Laoghaire - Ráth Dúin Bord
Forbartha Contae

Réamhrá
Ba léir le linn an phróisis chomhairliúcháin nach raibh dóthain
eolais ar an mBord Fiontar ar fud Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin
le bheith ar an gcéad phointe tagartha uathoibríoch dóibh sin
ar mhain leo mionghnó a thosú nó a fhorbairt sa chontae ná dá
gcomhairleoirí36. Ní raibh a fhios ag go leor feidhmeannach
tosaigh in institiúidí airgeadais laistigh den chontae go raibh a
leithéid de rud ann agus Bord Fiontar nó bhí míthuiscint orthu
faoina shaindhulgas, agus thuairiscigh fiontraithe ionchasacha
agus bainisteoirí úinéireachta a bhí ann cheana go raibh
deacrachtaí acu cloisteáil faoina leithéid de rud agus Bord
Fiontar agus na tacuithe a d'fhéadfadh an Bord Fiontar a chur
ar fáil do ghnóthaí nua agus do chinn a bhí ag forbairt.

Comhthéacs
Agus é ag iarraidh a phróifíl a ardú agus a ainm a nascadh go
láidir le forbairt agus tacaíocht mionghnóthaí, tá roinnt
dúshlán os comhair Bhord Fiontar Dhún Laoghaire-Ráth an
Dúin díreach mar atá ag na contaetha eile a bunaíodh le gairid
anuas37.

ff Bíonn an féinaitheantas leis an gcontae níos caolchúisí ná
mar a bhíonn i gcás áitritheoirí contae fadbhunaithe, de bhrí
gur beag áitritheoirí sa tír a dhéanann tagairt de bheith ina
gcónaí i gcontae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin agus is iomaí
duine nach bhfuil ar an eolas faoi theorainneacha an
chontae. Mar sin tá sé níos deacra próifíl an Bhoird Fiontair
Contae a ardú laistigh den chomhthéacs sin ná mar a
bheadh i gcás Chill Chainnigh nó Loch Garman mar
shampla.

ff Chuir an t-athrú ainm ab éigean a dhéanamh ó
Venturepoint leis na deacrachtaí féinaitheantais tuilleadh.
Go deimhin, bhí go leor acu sin a bhí faoi agallamh le linn an
phróisis chomhairliúcháin fós ag tagairt don Bhord Fiontar
mar Venturepoint i gcainteanna, in ainneoin gur athraíodh
ainm na háite os cionn bliain ó shin mar thoradh ar
chinneadh a rinne líonra BFC agus an Roinn Fiontar, Trádála
agus Fostaíochta. Bhí Líonra BFC agus an Roinn ag iarraidh
comhíomhá agus branda a fhorbairt do na Boird Fiontair
Contae ar fud na tíre agus mar sin bheadh gá an ainmníocht

chéanna a bheith acu ar fad. Bheadh éifeacht dhearfach
ansin freisin ag an iarracht próifíl na mBord Fiontar Contae a
ardú ag an leibhéal náisiúnta, dá dtabharfaí faoi sin, ar an
mBord Fiontar i nDún Laoghaire-Ráth an Dúin, agus chuirfí
fáilte mhór roimhe sin. Agus am agus iarracht caite ag
iarraidh a bheith ag tabhairt aitheantais do Venturepoint, tá
na dúshláin a bhaineann leis an athrú ainm anois le réiteach
ag foireann an Bhoird Fiontair seo, áfach.

ff Níl aon fhianaise sheachtrach ná aon tagairt ar fud Dhún
Laoghaire-Ráth an Dúin don Bhord Fiontar agus níl aon
chomharthaíocht sheachtrach de na hoifigí le feiceáil in
Ionad Fiontar Gharrán na gCnónna, atá ar thaobh amháin
den chontae ar fad. Is minic go dtagann cliaint, nach eol
dóibh cheana féin líonra na mBord Fiontar Contae, ar an
mBord Fiontar trí chloisteáil faoi ó dhuine éigin eile nó ón
ngréasán domhanda.

ff Taispeánann taighde i gcontae máguaird an leibhéal íseal
feasachta atá i measc mionghnóthaí faoi sheirbhísí agus
thacuithe an Bhoird Fiontair. Rinne Bord Fiontar ón réigiún
máguaird suirbhé chun a phróifíl ina chontae féin a mheas.
Níor chuala seasca faoin gcéad de ghnóthaí ina raibh níos lú
ná deichniúr fostaithe faoin mBord Fiontar a bhí i gceist
riamh agus ní raibh siad cinnte cad iad na tacuithe ná na
seirbhísí a bhí ar fáil aige. Agus níor bhain ach 14% acu féin
leas as a chuid seirbhísí riamh. Cé nach dearnadh an suirbhé
sin i nDún Laoghaire-Ráth an Dúin, níl aon fhianaise ann a
thabharfadh le fios go bhfuil an cás mórán difriúil anseo.
Tugann taighde ag leibhéal na hEorpa an tuairim seo: ní
bhaineann ach 20% de mhicri-fhiontair ar fud na hEorpa
leas as seirbhísí agus tacuithe iad féin a sholáthraíonn an
earnáil phoiblí.

ff Bíonn míthuiscint ar go leor daoine faoi cá rachaidh siad
chun comhairle agus tacaíocht a fháil má tá siad ag
smaoineamh gnó nua a thosú, mar gheall ar na foinsí
comhairle éagsúla atá ar fáil ó ghníomhaireachtaí forbartha,
ionaid fiontar, institiúidí airgeadais agus comhairleoirí eile
as an earnáil phríobháideach. Tá an scéal amhlaidh ag an
leibhéal náisiúnta agus áitiúil.

Ar bhonn níos dearfaí áfach, ba léir le linn an phróisis
chomhairliúcháin go bhfuil dea-thoil ginearálta i leith an
Bhoird Fiontair, a chuid feidhmeannach agus go bhfuil go leor
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36 Aithníodh tríd is tríd le linn an phróisis chomhairliúcháin le comhaltaí an Bhoird go bhfuil gá ann próifíl an Bhoird Fiontair a ardú. Ba é sin an pointe foriomlán ba mhó a rinneadh nuair a
fiafraíodh do chomhaltaí an Bhoird cad is gá a fheabhsú? Dhírigh formhór na gcomhaltaí a rinne an pointe sin ar an ngná a bhí ann próifíl agus sofheictheacht an Bhoird Fiontair a ardú laistigh de
Dhún-Laoghaire-Ráth an Dúin agus chreid siad go mbeadh tionchar dearfach aige sin ó thaobh cultúr fiontair a chothú laistigh den chontae agus go dtosódh níos mó fiontar amach as an nua
mar thoradh air agus go ndéanfadh breis gnóthaí forbairt agus fás mar gheall air. Aithníodh gur theastaigh feabhsúchán ionas go mbeadh an Bord Fiontar ar an gcéad phointe teagmhála go
huathoibríoch ag daoine a bheadh ag tosú amach go háitiúil agus ag forbairt mionghnóthaí i gceantar Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin.

37 As na trí chontaetha, bheadh an féinaitheantas áitiúil ba mhó ag Fine Gall ag glacadh leis na tagairtí stairiúla a déantar do Fine Gall i dtuaisceart Chontae Bhaile Átha Cliath. Ach fiú amháin
laistigh d'Fhine Gall, is beag eolais atá ag áitritheoirí Bhaile Bhlainséir, áit mhór daonra ar Fhine Gall.
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de na heagraíochtaí a rabhthas i gcomhairle leo toilteanach
oibriú ar bhonn níos daingne leis an mBord amach anseo.

Ba léir freisin le linn an phróisis chomhairliúcháin go bhfuil
ardmheas ag go leor dá chuid cliaint ar an mBord Fiontar agus
an fhoireann, agus go bhféachann Boird Fontair eile orthu mar
eagraíocht nuálaíoch agus onnghníomhach, agus mhol na
daoine a rabhthas i gcomhairle leo go hard doimhneas agus
scóp na gcomhairliúchán, a bhí mar chuid lárnach den
phleanáil straitéiseach. Trí bheith rannpháirteach i ngrinn-
phróiseas comhairleach ar an mbealach sin, feictear go
nglacann an Bord Fiontar tuairimí a chuid cliaint agus páirtithe
leasmhara eile san áireamh agus go bhfuil sé coinsiasach faoin
ngná atá ann daoine eile a bheith páirteach lena chinntiú go
ndéantar forbairt ar a phlean straitéiseach agus go gcuirtear i
bhfeidhm é, atá deartha le freagra a thabhairt ar riachtanais
áirithe fiontraíochta agus forbartha mhionghnóthaí i nDún
Laoghaire-Ráth an Dúin.

In ainneoin an cháil láidir atá air i measc na ndaoine ar fad a
raibh déileálacha acu leis an mBord Fiontar, tá eolas a ardú go
bhfuil a leithéid d'áit ann agus Bord Fiontar i nDún Laoghaire-
Ráth an Dúin, agus eolas a thaispeáint go soiléir faoina tacuithe
atá ar fáil aige do ghnóthaí nua atá ag forbairt, mar chéad
chéim riachtanach ó thaobh a chuid spriocanna a bhaint
amach. Ar an gcaoi chéanna caithfear a aithint go bhfuil
forbairt agus feabhsúchán phróifíl náisiúnta an BFC criticiúil ó
thaobh feasacht agus sofheictheacht Bhord Fiontar Dhún
Laoghaire-Ráth an Dúin a fheabhsú. Tabharfar tacaíocht iomlán
don phróiseas sin agus ba chóir bunú Lárionaid Tacaíochta
laistigh de FÉ a shainordú chun feasacht agus sofheictheacht
an Líonra BFC a fhorbairt.

Saincheist Feidhmiúcháin 5:
Próifíl an Bhoird Fiontair a Ardú 

Gníomhartha atá Molta
ff Cruinnithe faisnéise: Aithnítear go soiléir go gcaithfidh an

Bord Fiontar na foinsí ina gcloisfidh cliaint ionchasacha faoin
mBord agus cad atá ar fáil ón mBord a mhéadú. Leis sin
beidh sraith cruinnithe faisnéise ar siúl le feidhmeannaigh ó
bhainc, comhair creidmheasa, cuntasóirí áitiúla, aturnaetha
agus comhairleoirí eile. Tá sé i gceist go mbeidh na seisiúin
faisnéise sin mar thús caidrimh leanúnaigh leis na
feidhmeannaigh lena mbaineann agus a gcuid eagraíochtaí.
Bhí an chéad cheann de na cruinnithe sin ar siúl le déanaí
anuas. Mar chuid de na cruinnithe sin, míneofar an ról atá ag
na gníomhaireachtaí forbartha éagsúla agus an caidreamh
atá acu lena chéile.

ff Leathanach lannaithe singil, ar a mbeidh eolas teagmhála
chomh maith le sonraí faoina seirbhísí agus na tacuithe atá
ar fáil ag an mBord Fiontar chun fiontair a thosú agus a
fhorbairt le chéile. Tabharfar na leathanaigh sin do dhaoine
a d'fhéadfadh a bheith ina bhfoinsí tagartha maithe i dtaca
le cliaint nua, lena n-áirítear leabharlanna.

ff Ambasadóirí a fhorbairt don Bhord Fiontar: Tá cumas agus
toilleantas breise i measc comhaltaí líonra agus cliaint atá
cheana ann, institiúidí oideachais, bainc, na cumainn
Thráchtála/gnó, ionaid fhorbartha agus gníomhaireachtaí
forbartha eile le bheith mar ambasadóirí gníomhacha do na
seirbhísí a thairgeann an Bord Fiontar. Tá cainteanna ag dul
ar aghaidh ar bhealaí chun leas a bhaint as an dea-thoil
folaigh sin mar fhoinse ardaithe feasachta agus de thagairtí
caighdeánacha.

ff Ábhair phriontáilte: Dúradh le linn an phróisis
chomhairliúcháin go raibh bearna sa bhealach a
dtaispeántar eolas a sholáthraíonn an Bord Fiontar:
baineann sé sin le hábhair phriontáilte. Tuigeann
feidhmeannaigh an Bhoird Fiontair go bhfuil a leithéid de
bhearna ann agus tá ábhair oiriúnacha foilsithe le gairid.

ff Nuachtlitir: Déanfar canbhasáil ar thuairimí na ndaoine a
fhaigheann an nuachtlitir maidir le chomh húsáideach is a
mheasann siad atá sé agus an bhfuil spéis acu a bheith á
fháil i gcónaí. Gheofar tuairimí uathu freisin maidir le r-
nuachtlitir. Ag brath ar thoradh an athbhreithnithe sin,
leanfar leis an nuachtlitir rialta mar a rinneadh roimhe seo,
nó cuirfidh r-nuachtlitir leis an nuachtlitir rialta nó tiocfaidh
sé ina háit.

ff Cártaí Dlúthchairde: Rinneadh moltaí freisin le linn an
phróisis chomhairliúcháin maidir le bealaí nuálaíocha ina
bhféadfaí cártaí dlúthchairde a dhéanamh do chomhaltaí
líonra agus a úsáid chun cuireadh a thabhairt do dhaoine
nua isteach sna líonraí. Tá na cártaí sin déanta ó shin i leith
agus scaipeadh iad le déanaí anuas agus bhí na comhaltaí
an-bhuíoch faoi chomh tapa agus a tugadh aird ar a gcuid
moltaí.

ff Feachtas poist: Tá cárta poist atá deartha go speisialta
faighte sa phost ag gach teachle déanaí ar a bhfuil sonraí
teagmhála an Bhoird Fiontair agus na tacuithe a chuireann
sé ar fáil do bhainisteoirí úinéireachta mionghnóthaí nua
agus do chinn atá cheana ann. Bhí torthaí láithreacha le
feiceáil ón tionscnamh sin agus méadú suntasach ar líon na
bhfiosrúchán chuig an mBord Fiontar. Ag glacadh leis an aird
mhór a fuair an tionscnamh sin, táthar ag beartú feachtas
den sórt sin a reachtáil ar bhonn bliantúil.
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ff Cuirfear tús le Seachtain Fiontar sa chéad ráithe de 2007.
Beidh raon imeachtaí ar siúl le linn na seachtaine sin chun
fiontar a chur chun cinn agus fiontraíocht a cheiliúradh ar
fud Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin. Cinnfidh athbhreithniú ar
rath na scéime píolótaigh sin cibé an chóir an ócáid sin a
chur ar bun ar bhonn bliantúil.

ff Tabharfar deis do mhionghnóthaí agus do chinn atá cheana
ann agus a fhaigheann tacaíocht ó Fhiontar Éireann a
bheith rannpháirteach in ócáid fiontair, ag a dtabharfar
ómós don méid atá bainte amach acu. Beidh an ócáid sin ar
cheann de na buaicphointí den tSeachtain Fiontar agus
tabharfar ómós dóibh sin a fuair tacaíocht an bhliain roimhe
sin.

ff Gradaim Fiontar: Tá sé i gceist leanúint leis an gcomórtas
bliantúil sin, a reachtáiltear do gach micri-fhiontar, nua agus
bunaithe, i nDún Laoghaire-Ráth an Dúin. Is í 2006 an chéad
bhliain a bhfuil gach micri-fhiontar sa chontae incháilithe le
cur isteach ar an gcomórtas agus táthar dóchasach go
leanfar leis an gcur chuige sin. Bhí an comórtas sin teoranta
do ghnóthaí a bhí i measc chliaint an Bhoird Fiontair agus a
raibh maoiniú lárnach faighte acu roimhe seo. Tá airgead
tirim agus pacáiste deontais/tacuithe boga de chuid an
Bhoird Fiontair i measc na nduaiseanna atá le buachan. Tá gá
ann próifíl na hócáide a ardú agus an ciste duaiseanna a
athrú. Chuige sin, tá sé i gceist ag an mBord Fiontar
urraíocht a iarraidh ar pháirtithe eile chun tacaíocht bhreise
a thabhairt don scéim ghradaim seo.

ff Plean margaíochta: Déanfar forbairt ar phlean fógraíochta,
PR agus plean meáin chun sofheictheacht an Bhoird Fiontair
agus a chuid gníomhaíochtaí a uasmhéadú. Féachfaidh an
feachtas sin le bheith mar fheachtas breise anuas ar aon
fheachtais náisiúnta atá á bhforbairt chun tacú le
feidhmiúchán mholtaí an Fhóraim um Mionghnó agus/nó
na Boird Forbartha Contae a chur chun cinn ar bhonn
náisiúnta. Beidh an bhéim ar an líon poiblíocht "saor in
aisce" a uasmhéadú agus gach caiteachas fógraíochta a
ghiaráil.

ff Leanfaidh an Bord Fiontar ag cothabháil agus ag feabhsú a
láithreáin ghréasáin (www.dlrceb.ie) chun scaipeadh eolais
faoin mBord Fiontar agus na tacuithe atá ar fáil do
mhionghnóthaí i limistéar Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin a
éascú, chun seirbhís eolaire gnó a sholáthar agus foinse ailt
chomhairleacha a sholáthar a rachaidh chun leas
mionghnóthaí. Mar fhreagra ar iarratas ó chliaint an Bhoird
Fiontair, táthar ag cruthú fóram ar líne mar bhealach chun
cuideachtaí cliaint atá cheana ann agus cinn ionchasacha a

spreagadh chun dul i dteagmháil le chéile agus cumarsáid a
dhéanamh lena chéile agus glacfar le sainthionscnamh
chun gnóthaí cliaint a éascú a bheidh ag déanamh naisc
lena chéile ar mhaithe le comhpháirtíocht straitéiseach,
margaíochta nó chun críche tráchtála eile.

ff Gníomhóidh an Bord Fiontar mar chatalaíoch chun na
páirtithe leasmhara cuí a thabhairt le chéile chun ábhar
tionscnaimh a ullmhú agus a scaipeadh a thugann cuntas ar
Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin mar áit iontach chun gnó a
dhéanamh ann.

ff Déanfaidh an Bord Fiontar i gcomhar leis na
gníomhaireachtaí forbartha eile agus le hionaid fiontar
áitiúla forbairt ar chóras comharthaíochta gan uaim so that
ionas nuair a rachaidh duine i dteagmháil le gníomhaireacht
nó ionad amháin, sa chás nach í sin an ghníomhaireacht
cheart chun déileáil leis an bhfiosrúchán, go dtabharfar
treoir don duine tríd a ainm agus uimhir theagmhála a chur
ar aghaidh chuig an duine oiriúnach sa ghníomhaireacht
chuí. Cuirfidh na feidhmeannaigh sna gníomhaireachtaí
gach duine ar an eolas faoin bhfiosrúchán agus leanfar
uaidh sin ansin. Ar an gcaoi chéanna, rachaidh an Bord
Fiontar i gcomhairle leis na páirtithe éagsúla lena chinntiú
go leagann leathanach gréasáin gach gníomhaireacht/
fiontar amach go soiléir a ról féin agus ról na
ngníomhaireachtaí eile mar is cuí, le naisc oiriúnacha ag
éascú crostagartha.

Beidh sé tábhachtach monatóireacht a dhéanamh ar mar a
éireoidh leis na comhbhearta chun próifíl an Bhoird Fiontair a
ardú agus leis sin úsáidfear an suirbhé atá molta chun próifíl
fiontraíochta an chontae agus a chuid áitritheoirí a dheimhniú
chun sonraí bonnlíne a dhearbhú ar an leibhéal ginearálta
feasachta atá ann faoin mBord Fiontar agus na tacuithe a
thairgeann sé do ghnóthaí nua agus do chinn atá ag forbairt i
nDún Laoghaire-Ráth an Dúin agus chun an t-athrú sna tuairimí
sin a rianú de réir a chéile.

IMPLEMENTATION 33



38 Comhaontú Oibriúcháin BFC, dár dáta Meán Fómhair 2004, idir an tAire Fiontar, Trádála agus Fostaíochta agus an Bord Fiontar Cathrach/Contae Teoranta

Tá plean straitéiseach Bhord Fiontar Contae Dhún Laoghaire-
Ráth an Dúin deartha le bheith dírithe ar an gcliaint agus le
tuairimí na ndaoine ar fad a rabhthas i gcomhairle leo mar
chuid den phróiseas pleanála straitéisigh a ghlacadh san
áireamh, rannpháirtíocht a bhfuilimid an-bhuíoch as. Beidh an
próiseas feidhmiúcháin faoi lán seoil ó thús na bliana 2007.
Táthar ag cur pleananna i bhfeidhm faoi láthair lena chinntiú
go mbeifear in ann aistriú chuig feidhmiúchán gan mórán
trioblóide. Tá sé i gceist an plean a chur i bhfeidhm go hiomlán
faoi dheireadh na bliana 2008. Cuirfear leis na gnáth
thuarascálacha bainistíochta míosúla trí athbhreithniú
oibriúcháin bhliantúil chuimsithí, a thabharfaidh sonraí ar dhul
chun cinn i dtreo feidhmiúchán iomlán na straitéise agus conas
a bhainfear amach na spriocanna. Déanfar athbhreithniú
meántéarmach ar an bplean straitéiseach le linn 2010.

Tá sé i gceist ag an bplean seo fócas agus treo soiléir a
thabhairt don Bhord Fiontar agus ardán a chur ar fáil ar a
mbunófar pleananna oibriúcháin bliantúla. Ar an mbealach sin
beidh nasc díreach ag an straitéis chomhaontaithe le gníomh
amach anseo, agus na meicníochtaí aiseolais atá mar chuid dá
fheidhmiúchán molta. Tá sé i gceist pleananna oibriúcháin a
ullmhú gach bliain lena chinntiú go ndéantar gníomhartha den
straitéis ar bhonn caoithiúil agus go mbeidh dóthain
acmhainní ann agus go leithroinnfear go hoiriúnach iad lena
chur i bhfeidhm. Táthar ag ullmhú na chéad phleananna gnímh
sin faoi láthair agus cuirfear isteach chuig an mBord iad roimh
dheireadh na bliana 2006.

Tá forbairt déanta ar an bplean straitéiseach chun na nithe seo
a leanas a ghlacadh san áireamh:

ff An comhaontú oibriúcháin38 a leagann síos paraiméadair
na n-oibríochtaí agus rialú an Bhoird Fiontair,

ff Tosaíochtaí agus moltaí náisiúnta chun mionghnóthaí a
fhorbairt agus chun borradh a chur fúthu, mar atá leagtha
amach i dTuarascáil an Fhóraim um Mionghnó agus a ghlac
an tAire Fiontar Trádála agus Fostaíochta,

ff Comhthéacs neamhchinnteachtaí leithroinnte acmhainní
áirithe, lena n-áirítear na deacrachtaí a bhaineann le
próiseas buiséid bhliantúil,

ff Na neamhchinnteachtaí níos ginearálta a bhaineann le
cainteanna beartais reatha maidir le comhordú, treo agus
scóp freagrachtaí na mBord Fiontar Cathrach agus Contae
amach anseo, agus 

ff Forbairt agus an méid atá bainte amach ag Bord Fiontar
Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin go dtí seo.

Díríonn an plean seo den chuid is mó ar chuspóirí aitheanta a
bhaint amach ar mhaithe le mionghnóthaí atá cheana ann
agus ar chinn nua i nDún Laoghaire-Ráth an Dúin. Tá sé dírithe
ar spiorad fiontair níos fearr a chothú sa chontae, fiontraithe
nua dinimiciúla a chothú, mionghnóthaí atá cheana ann a
neartú agus tacú leo sin a bhfuil an ionchas acu fás suntasach
a dhéanamh chun a gcuid ionchais a bhaint amach agus atá
ábalta é sin a dhéanamh. Feidhmeoidh an Bord Fiontar i spiorad
comhpháirtíochta lena chuid cliaint agus leis na
gníomhaireachtaí agus le páirtithe leasmhara eile chun na
cuspóirí sin a bhaint amach.
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