Dúshlán
$1,000,000
Challenge
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Ciste Infheistíochta Gaeilge
Ag Infheistiú Ar Son Todhchaí
na Gaeilge agus Ár gCultúir.
Cuspóir: Maoiniú a Chinntiú do
Thrí Shainionad in Ard Mhacha,
i mBéal Feirste agus i nDoire
Sprioc: $1m a thógáil.
Is é Ciste Infheistíochta na Gaeilge, a bunaíodh i
2010 mar chuid lárnach de Phróiseas na Síochána,
an t-aon eagras sna Sé Chontae atá ann le riar ar
bhonneagar fhisiciúil phobal na Gaeilge atá anois
faoi fhás agus faoi fhorbairt.
Bhí bunchiste £8m ann ag Ciste mar thús le haird a dhíriú ar
an neamart agus ar an neamhthoil ghéar a bhí ann i leith na
Gaeilge agus an chultúir nuair a fuair an Stát a mbealach
féin síos tríd na glúnta.
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Dúshlán $1,000,000
Le faobhar a chur ar ár gciste, iarrann muid ar chlann Éireann abhus
cur leis an tús nua seo atá ann don Ghaeilge agus dár gcultúr sna Sé
Chontae.
Cinnteoidh an tacaíocht seo uaitse go mbeidh lánmhaoiniú againn
do na sainionaid seo atá á bplé againn ar na leathanaigh seo.
Roghnaigh Ciste na tograí seo mar eiseamláir bunaithe ar an
tábhacht straitéiseach a bheidh leo.
Ní hé amháin go mbeidh a dtábhacht féin ag baint leo mar thograí
ach spreagfaidh siad tograí cultúrtha, pobail agus eacnamaíocha
eile sna réigiúin ina bhfuil siad. Rachaidh an tionchar a bheidh acu
i bhfeidhm go mór ar, agus daingneoidh sé, na gníomhaíochtaí
cultúrtha agus eacnamaíocha sa chomharsanacht acu chomh maith.

Tionchar Iolraitheora
Tuigeann an rialtas agus eagrais eile sna Sé Chontae gur maoinitheoir
suntasach réamh-ghníomhach é Ciste Infheistíochta na Gaeilge.
Bhunaigh muid caidrimh oibre go gasta le maoinitheoirí móra eile agus
iarrtar ár mbarúlacha agus cinnidh le déanamh. Ar an ábhar go n-oibríonn
muid de réir tionchar iolraitheora, tagann maoinitheoirí eile i gcomhar linn
agus fágann sé sin go mbíonn gach infheistíocht a dhéanann muid ar
bhonn 50:50 ar a laghad – is ionann is a rá go mbaintear an tairbhe is mó
as gach dollar a bhronntar orainn.

Léiríonn an léarscáil na háiteanna ar a bhfuil ár
n-aird anois agus go cionn i bhfad.

Doire

Léim an
Mhadaidh
Machaire
Rátha

Croimghlinn

Béal Feirste

Ard Mhacha
Iúr Cinn Trá
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An tAcadamh Ceoil is Gaeilge, Doire
Aidhm an Togra: Scéim chaipitil le dóigh a chur ar
sheanfhoirgneamh stairiúil agus an Acadamh Ceoil is
Gaeilge bheith lonnaithe ann.
Ganntanas an Mhaoinithe faoi láthair: $600k
Is togra úr é An tAcadamh Ceoil is Gaeilge a bheidh lonnaithe i
nDoire i gceartlár na Ceathrún Gaeilge agus Cultúrtha.
Beidh an togra seo lonnaithe in aice Chultúrlann Uí Chanáin sa seanáras a bhí ag
an Eaglais Phreisbitéireach. Tá an Chultúrlann lán-ghníomhach i gcur chun cinn
na Gaeilge agus an chultúir Ghaelaigh i nDoire.
Agus an togra ag cur leis an dearfacht uilig a shíolraigh as Próiseas na Síochána,
tabharfar faoi dheiseanna nua a thapú sa ré nua seo don phobal sa cheantar
máguaird agus in áiteanna eile.
Beidh an togra seo ina phríomhthionscadal úrscothach do phobal na Gaeilge sa
chathair ina mbeidh áiseanna a riarfaidh ar chuid mhór den díth atá ann.

Le do thacaíocht, éireoidh leis an Acadamh Ceoil is Gaeilge:
 ‘Foirgneamh atá faoi Bhaol’ a shlánú;
 Acadamh Ceoil is Gaeilge a bhunú;
 Aonaid thógáil gnó a sholáthar;
 Áit a chothú a mbeidh teacht ag an
phobal ar cheoltóirí aonracha;

 Cur leis an iomrá atá ar Dhoire mar
Chathair Shárchultúir;
 Cur le forbairt na Ceathrún
Gaeltachta sa chathair; agus
 Cur le straitéis chultúrtha agus
turasóireachta Dhoire.

an Eaglais Phreisbitéireach
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Líonra Uladh, Béal Feirste
Ag Craoladh Ghlór Na hÉireann Ar Fud Na Cruinne
Togra: Ionad craolta barrfheabhais a dhéanamh i
mBéal Feirste a chinnteoidh go gcluinfear glór an
phobail Ghaelaigh i ngar is gcéin.
Ganntanas an mhaoinithe: $500,000
Is togra beo bríomhar é Líonra Uladh a thógfaidh sainionad ar Bhóthar
na bhFál do chraoladh agus d’oiliúint i nGaeilge. Neartóidh an togra seo craoladh
na Gaeilge ar raidió i mBéal Feirste agus in áiteanna i gcéin agus tacóidh sé leis
an phobal cur lena chumas craolta tré mheán na nGaeilge.
Cuirfidh an togra úr seo leis an dul chun cinn iontach atá déanta ag Raidió Fáilte
agus éascóidh na háiseanna úra a bheas acu craoladh, taifeadadh, oiliúint agus
tógáil cartlainne digití a mbeidh teacht ag an phobal uirthi.
Is buntáiste suntasach a bheas i Líonra Uladh don phobal ina mbeidh teacht ag
an phobal ar scileanna inaistrithe agus ar fhostaíocht i gceantar atá go mór faoi
mhíbhuntáiste.
Cuireann Líonra Uladh an Ghaeilge agus cultúr na hÉireann chun cinn i ngach
cuid den phobal go cothrom agus tógfar ar an éacht a rinne Raidió Fáilte le
caidreamh pobail a fheabhsú trí bheith ag cur leis an tuiscint agus leis an mheas a
bhíonn ar éagsúlacht teanga agus chultúrtha.

Éireoidh le Líonra Uladh:
 Mionsamhail inmharthanach a
bhunú a bhainfidh leas as saibhreas
cultúrtha na hÉireann le cur fás
eacnamaíoch agus le deiseanna
fostaíochta a chruthú

 Seirbhísí breise a sholáthar do
phobal na Gaeilge, d’fhoghlaimeoirí
agus dóibh siúd a bhfuil dúil acu in
oidhreacht luachmhar chultúrtha,
cheoil agus teanga in Éirinn agus
thar lear.

Is féidir teacht ar Raidió Fáilte ar www.raidiofailte.com ar fud fad an domhain.

Líonra Uladh, Béal Feirste
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Aonach Mhacha, Co Ard Mhacha
Aidhm an tionscadail: Lárionad nua teanga agus ealaíon
a thógáil i gcroílár chathair Ard Mhacha
An t-easnamh maoinithe faoi láthair: $1 milliún
Cuideachta nuálach chomhaimseartha atá in Aonach Mhacha a
bunaíodh le lárionad Gaeilge, cultúir agus ealaíon a thógáil i lár
phríomhchathair ársa Chúige Uladh.
Foirgneamh suntasach a bheas in Aonach Mhacha a bheas lonnaithe ar an
chabhsa clúiteach sin a cheanglaíonn an tseanArdeaglais a bhunaigh Naomh
Pádraig féin agus an Ardeaglais Chaitliceach. Déanfaidh Aonach Mhacha
ceiliúradh ar oidhreacht ársa na nGael agus na gCeilteach in Ard Mhacha agus
ar Eamhain Mhacha, chomh maith le hoidhreacht nua-aimseartha an cheoil, an
chultúir agus an tseanchais.
Cinnteoidh sé an teanga agus an cultúr mar uirlisí eacnamaíocha agus cothóidh
sé pobal spreagtha Gaeilge; cuirfidh sé fostaíocht agus oiliúint ghairmiúil ar fáil
do na Gaeil thart ar an chontae uilig agus cuirfidh sé dúshraith le tionscnaimh úra
pobail agus sóisialta a éascú.
Tionscadal pobail uilechuimsitheach é Aonach Mhacha a thabarfas le chéile gach
rud atá dearfach fán Ghaeilge agus fán chultúr in Ard Mhacha.

Beidh Aonach Mhacha ábalta:
 Mol eacnamaíoch agus cultúrtha a
bhunú a chuirfeas le hoidhreacht
Ghaelach Ard Mhacha

 Lárionad a chruthú a chuirfeas
le hathfhorbairt Ard Mhacha trí
thionscail chruthaitheacha agus
chultúrtha

ó Chleamairí Ard Mhacha

Ciste fund brochure.indd 6

13/09/2013 21:18

An Chuma a Bheidh ar an Rath
Roghnaíodh na saintograí seo ar an
ábhar go bhfuil eiteas acu a léiríonn
go bhfuiltear ag amharc go mór chun
tosaigh go fuinniúil. Tuigeann siad
go mion an bharrthábhacht atá leis
an Ghaeilge mar fhoinse ársa as a
n-eascraíonn ár gcultúr.
Lena chois seo, is ionann iad agus éachtaí sa cheannasaíocht phobail a
chothaíonn buanna an phobail agus a bhrosnaíonn gach deis agus fuinneamh
cruthaitheach atá sa phobal.
Ní bhaineann na tograí seo le caomhnú na Gaeilge amháin ar son na nglúnta atá
romhainn agus í a chosaint ar an saol nua-aimseartha, cé go bhfuil an chosaint
sin de dhíth go géar. Le do thacaíocht féin, bainfidh na tograí seo feidhm as
saibhreas na Gaeilge le dul i ngleic leis an dúshlán a bhíonn ar phobail an lae
inniu. Spreagfaidh do chuidiú deiseanna, foghlaim agus fiontraíocht, muinín agus
féinmheas ó liath go leanbh.
Is í an Ghaeilge an eochair ar leith atá againn le brí agus le beocht an phobail
a scaoileadh agus le daoine eile a mhealladh chugainn agus cuirfidh tacaíocht
uaitse leis an $1m sin a thógáil ar ár gcumas dúinn an pobal a shaibhriú.
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Cultúrlann Uí Chanáin
37 Mórshráid Shéamais
Doire
BT48 7DF
Tel: 028 71 264147/028 71 264149
eolas@ciste.ie
www.ciste.ie
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