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Tá próiseas iarratais ar siúl faoi láthair chun 
stádas Gheopháirc Dhomhanda UNESCO a 
bhaint amach le haghaidh réigiún Geopháirce 
Dhúiche Sheoigheach agus Lochanna an Iarthair, 
arb é is aidhm leis ná an t-ainmniú a fháil in 2023. 
Tá an t-iarratas bunaithe ar an ngeolaíocht atá 
sa cheantar, a bhfuil tábhacht idirnáisiúnta leis, 
amhail an taifead iomlán carraigeacha d’oscailt 
agus dúnadh an aigéin Iaipéitis, Marmar 
Chonamara a bhfuil cáil dhomhanda air, Fiord 
an Chaoláire Rua, an t-aon fhiord in Éirinn, ceann 
de na coimpléisc thobair is sciobtha ar domhan 
i gConga, agus Loch Cearra, arb í ceann de na 
lochanna marla is suntasaí san Eoraip í.

Trí stádas Gheopháirc Dhomanda UNESCO 
a bhaint amach le haghaidh réigiún Dhúiche 
Sheoigheach agus Lochanna an Iarthair, 
cuirfear ar chumas phobail, ghnólachtaí agus 
sholáthróirí oideachais an cheantair eolas 
níos fearr a chur ar fáil faoi thaitneamhachtaí 
na háite, úsáid na Gaeilge a chur chun cinn 
agus níos mó cuairteoirí a mhealladh chun 
blaiseadh a fháil, ar bhealach inbhuanaithe, 
ar ghnéithe saibhre de gheolaíocht, stair 
agus cultúr an cheantair, rud a chuirfidh go 
mór le muinín agus athléimneacht na bpobal, 
na bhfiontar agus na bpost áitiúil.

Is éard atá i gceist le Geopháirc Dhomhanda UNESCO ná áit ina 
n-úsáidtear oidhreacht gheolaíoch den scoth chun tacú le forbairt 
inbhuanaithe trí chaomhnú, oideachas, léirléamh agus turasóireacht 
inbhuanaithe.

Daingníodh na chéad gheopháirceanna 
in 2004 – 17 san Eoraip agus 8 sa tSín.

Bliain chinniúnach a bhí in 2015 do na 
geopháirceanna nuair a dhaingnigh na 
195 ballstát de chuid UNESCO lipéad 
nua a chruthú: Geopháirc Dhomhanda 
UNESCO. 

Ó mhí Iúil 2020, tá 161 Geopháirc 
Dhomhanda UNESCO in 44 thír 
timpeall an domhain.

Céard is Geopháirc Dhomhanda UNESCO ann?

GEOPHÁIRCEANNA  
AR DOMHAN

GEOPHÁIRCEANNA  
IN ÉIRINN

TIONSCADAL 
GEOPHÁIRCE DHÚICHE 
SHEOIGHEACH & 
LOCHANNA AN 
IARTHAIR

Tá 3 Gheopháirc Dhomhanda 
UNESCO ar oileán na hÉireann faoi 
láthair: Uaimheanna na hÁirse Marmair 
trasteorann i gcontae an Chabháin 
agus contae Fhear Manach, an Bhoirinn 
agus Aillte an Mhothair i gcontae 
an Chláir agus Cósta an Chopair i 
gcontae Phort Láirge. Seachas Dúiche 
Sheoigheach agus Lochanna an 
Iarthair, tá áit eile atá ag iarraidh stádas 
Geopháirce a bhaint amach, Múrna-an 
Cuileann-Baile Loch Cuan i gcontae an 
Dúin agus Ard Mhacha

Thosaigh an Tionscadal seo 
in 2010 mar thionscnamh 
oibrithe deonacha faoi stiúir 
an phobail. 

Cuireadh tús leis an 
Tionscadal go foirmiúil i 
mí Eanáir 2020, a bhuí go 
príomha le maoiniú ón gCiste 
um Athnuachan agus Forbairt 
Tuaithe agus tuilleadh 
tacaíochta maoinithe 
ó chomhpháirtíocht 
ilghníomhaireachtaí.

Le 3 bhall foirne 
lánaimseartha agus 1 
bhall páirtaimseartha, is é 
príomhaidhm an Tionscadail 
acmhainní agus struchtúir a 
chur i bhfeidhm chun Stádas 
Gheopháirc Dhomhanda 
UNESCO a bhaint mach.
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  Úsáidtear an teorainn ar an léarscáil seo chun tíreolaíocht ghinearálta na Geopháirce a léiriú, agus beidh sé faoi reir plé agus 
comhairliúcháin sna blianta amach romhainn mar chuid den Phróiseas Iarratais ar Stádas Geopháirce.

Léargas ar an ngeopháirc 1

BREISÍOCHT

I measc na n-áiteanna atá i ngeopháirc (roimh 
aitheantas) Dhúiche Sheoigheach agus Lochanna 
an Iarthair, tá an ceantar timpeall Dhúiche 
Sheoigheach ar an teorainn idir Gaillimh agus 
Maigh Eo agus bailte agus sráidbhailte ar an dá 
thaobh de lochanna Measca, Ceara agus thart 
ar leath den Choirib. Ar na lochanna beaga eile 
atá sa cheantar, tá Loch Eidhneach, Loch Dhoire 
an Chláir, Loch Ghleann Dá Loch agus Loch na 
Fuaiche chomh maith le neart lochanna áitiúla. 
Is iad Sliabh Phartraí, Mám Trasna agus Sléibhte 
Mhám Toirc na sliabhraonta is feiceálaí sa 

  Ainmniú UNESCO laistigh de Chontae Mhaigh Eo agus Contae na Gaillimhe.

  Gné láidir nua don Ghaeltacht agus don Ghaeilge trí ainmniú domhanda 
UNESCO, le tairiscint gheobhunaithe a bheidh tarraingteach d’fhoghlaimeoirí 
agus turasóirí agus a bheidh ar fáil i nGaeilge agus i mBéarla freisin.

  Cur chuige pobaldhírithe faoi stiúir an phobail i leith forbairt turasóireachta 
a d’fhéadfadh gníomhú mar thionscadal suaitheanta atá inbhuanaithe agus 
athghiniúnach don réigiún.

  Eiseamláir de cheannasaíocht smaointeoireachta agus ghníomhaíochta i réimse 
an oideachais agus oiriúnaithe athraithe aeráide.

cheantar. Buaileann an ceantar Slí an Atlantaigh 
Fhiáin ar an Líonán. Tá thart ar leath den réigiún 
sa Ghaeltacht. 

Tá 18900 duine ina gcónaí sa cheantar a bhfuil 
15 shráidbhaile agus trí bhaile ann, agus a 
chlúdaíonn thart ar 1500km2. Tá 27 mbunscoil 
agus 5 mheánscoil sa cheantar, chomh maith le 
hionad oideachais agus oiliúna taobh amuigh. 
Is féidir teacht ar léarscáil de na gnólachtaí sa 
réigiún atá cláraithe le Fáilte Éireann in  
Aguisín 1.

Dá n-éireodh leis an tionscadal stádas Gheopháirc Dhomhanda UNESCO a bhaint 
amach, chuirfeadh sé na tairbhí seo a leanas, ar tairbhí breise comhlántacha iad, leis 
an tairiscint turasóireachta atá sa réigiún cheana:
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Fís 2020 - 2025
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Is é bunchloch na físe atá againn 
do 2025 ná ainmniú Gheopháirc 
Dhomhanda UNESCO a bhaint amach 
do réigiún Dhúiche Sheoigheach agus 
Lochanna an Iarthair. Is nascóir agus 
spreagthóir do na páirtithe leasmhara 
uile é an próiseas a bhaineann leis an 
ainmniú Geopháirce a bhaint amach 
agus a choinneáil. Agus é bainte amach 
againn, spreagfaidh agus treiseoidh 
sé  níos mó forbairt inbhuanaithe. Ar 
an leathanach seo, cuirimid síos ar an 
gcineál rathúlachta a bheidh ar An 
Tionscadal Geopháirce in 2025. Tá an 
fhís seo bunaithe ar thiomantas don  
phobal, oideachas, caomhnú agus 
turasóireacht inbhuanaithe. 

CEANN SCRÍBE CÉIMIÚIL 
A BHFUIL AITHEANTAS 
IDIRNÁISIÚNTA AIGE
Tá ár réigiún mar chuid de líonra 
roghnaithe ceann scríbe speisialta 
timpeall an domhain a bhfuil stádas 
Gheopháirc Dhomhanda UNESCO 
bainte amach acu mar léiriú ar ár 
n-oidhreacht gheolaíochta den scoth. 
Tháinig páirtithe leasmhara lárnacha le 
chéile ag leibhéal an phobail agus ag 
leibhéal institiúideach chun an toradh 
sin a bhaint amach, agus tá caidrimh 
láidre oibre ann anois mar oidhreacht 

dhearfach ar phróiseas iarratais an 
stádais Geopháirce. 

CEANNAIREACHT 
SAN FHORBAIRT 
INBHUANAITHE AGUS 
SAOL INBHUANAITHE
Tá ról gníomhach ag ár nGeopháirc 
in éascú an dul chun cinn laistigh 
den réigiún agus laistigh d’oileán 
na hÉireann i dtreo Spriocanna 
Forbartha Inbhuanaithe 2030 a 
bhaint amach. Cuirimid daoine ar 
an eolas faoi thionchar féideartha an 

athraithe aeráide ar an réigiún, agus 
soláthraímid eolas agus smaointe 
do phobail áitiúla, gnólachtaí agus 
cuairteoirí chun na hiarmhairtí 
féideartha a mhaolú agus a oiriúnú, 
atá comhoiriúnaithe le tionscnaimh 
eile inbhuanaitheachta comhshaoil. 
Cuirimid ar chumas daoine a bheith 
ina gcónaí anseo, a bheith ag 
obair anseo agus cuairt a thabhairt 
orainn ar bhealach a ndéantar an 
comhshaol san áit speisialta seo a 
chaomhnú don ghlúin reatha agus 
na glúnta atá le teacht. 

POBAL
Ba iad na pobail a chuir tús 
leis an tionscnamh chun ár 
nGeopháirc a bhunú agus tá 
creata ionchuimsitheacha curtha 
ar fáil againn chun pobail ar fud 
an réigiúin a nascadh. A bhuí leis 
na himeachtaí oideachais agus 
na hacmhainní a cruthaíodh, tá 
an-bhród ar ár bpobail as an stádas 
Gheopháirc Dhomhanda UNESCO, 
tá an-mheas acu ar cé dó a seasann 
sé agus tuigeann siad cén fáth a 
bhfuil an t-ainmniú tuillte ag an áit. 

Tá na pobail tar éis a bhféiniúlacht 
aonair agus a gcomhfhéiniúlacht 
araon a neartú agus is féidir an-
bhród as an áit a bhrath ó na daoine 
atá ina gcónaí sa Gheopháirc agus 
atá ag obair ann freisin. 

GNÓ
Aithnímid luach an ghnó 
inbhuanaithe agus bhrabúsaigh 
chun ár bpobail agus ár réigiún 
a thacú agus a fheabhsú. Tá an 
turasóireacht ar cheann de na 
príomhthionscail atá againn agus 
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is é an tsaintréith is mó atá aici anois ná 
réimse éagsúil soláthróirí a bhfuil séasúr 
níos faide acu a chuireann ar a gcumas a 
bheith oscailte ó thús deireadh na bliana. 
Baineann gnólachtaí eile sa réigiún tairbhe 
as níos mó custaiméirí agus gníomhaíochta 
tríd an turasóireacht. Méadaíonn baill 
den Líonra Gnó um Thurasóireacht 
Gheopháirce a ranníocaíochtaí dhearfacha 
ar an sochaí agus ar an ngeilleagar agus 
déanann siad iarracht teacht ar bhealaí 
chun aon éifeacht dhiúltach éiceolaíochta 
a d’fhéadfadh a bheith ann a laghdú. 

TEANGA & CULTÚR
Déantar ceiliúradh ar an nGaeilge 
agus ar chultúr na Gaeltachta, agus is é 
saintréith shainiúil agus idirdhealaitheach 
ár nGeopháirce é. Is cuid bheo agus 
nádúrtha dár saol laethúil iad, agus 
tá siad comhtháite in eispéiris na 
gcuairteoirí agus feictear go laethúil iad 
inár gcaidrimh le muintir na háite agus le 
páirtithe leasmhara eile.

EISPÉIREAS GEOPHÁIRCE
Rugamar an barr ar eispéiris den scoth 
a chruthú don chuairteoir a léiríonn ár 
n-áit agus cultúr agus luachanna na 
Geopháirce. Bunaíodh réimse eispéireas 
suaitheanta ar ár bpríomhdhifreálaigh: 
an teanga, cultúr, éiteas, pobal agus 
éiceolaíocht. Deartar ár n-eispéiris 
chun cuairteoirí agus muintir na háite 
a nascadh, agus chun tuiscint níos 
doimhne a thabhairt do chuairteoirí ar 
an ngeolaíocht áitiúil, ar an gcomhshaol 
agus ar a dtionchar ar na daoine atá ina 
gcónaí anseo. 
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Anailís lldb ar thurasóireacht  
sa gheopháirc
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LÁIDREACHTAÍ

    Geolaíocht a bhfuil tábhacht idirnáisiúnta 
leis.

    Timpeallacht nádúrtha gan mhilleadh a 
bhainfeadh an anáil díot.

    Deiseanna den chéad scoth le haghaidh 
slatiascaireachta, spaisteoireachta, 
rothaíochta agus tumadh cultúrtha.

    Bonneagar le haghaidh eispéireas 
cuairteoirí den scoth a bheith laistigh den 
limistéar Geopháirce – Bealach an Iarthair, 
Tóchar Phádraig, Conair Rothaíochta 
Náisiúnta amháin agus 4 cinn sa 
mhórcheantar, 11 chonair shiúil náisiúnta 
agus 18 gcinn sa mhórcheantar, lochanna 
agus aibhneacha le haghaidh scoth na 
slatiascaireachta agus iascaireachta. 

    Earnáil an Fháilteachais atá seanbhunaithe 
lena n-áirítear seirbhísí ardleibhéil a bhfuil 
cáil idirnáisiúnta orthu.

LAIGÍ &  
LEOCHAILEACHTAÍ

    Níl dóthain gníomhaíochta geilleagraí 
ann chun fostaíocht agus pobail a chothú. 

    Nasc lag idir bailte, sráidbhailte agus 
pobail sa cheantar Geopháirce.

    Comhar tearcfhorbartha idir 
gnólachtaí agus soláthróirí eispéireas 
an chuairteora laistigh den cheantar 
Geopháirce.

    Neamhchinnteacht i dtaobh maoinithe 
agus acmhainní a bheidh ann amach 
anseo le haghaidh smaoineamh na 
Geopháirce.

DEISEANNA

    An Ghaeilge agus cultúr na Gaeltachta 
a neartú.

    A bheith ina eiseamláir de thurasóireacht 
inbhuanaithe agus turasóireacht faoi 
stiúir an phobail laistigh de Ghaillimh, 
Maigh Eo agus an tír. 

    Leas a bhaint as an éileamh cuairteora atá 
ag teacht chun cinn le haghaidh áiteanna 
saoire agus tearmainn agus deiseanna 
chun nascadh leis an nádúr agus leis an 
gcultúr áitiúil.

    Leas a bhaint as éagsúlacht na 
ndeiseanna foghlama le haghaidh 
scoláirí agus cuairteoirí trí bhlaiseadh a 
fhail den tírdhreach agus scéalta áitiúla. 

    Deiseanna maoinithe náisiúnta agus 
idirnáisiúnta a threisiú, a bhfuil deis ar 

BAGAIRTÍ

    An cúlú eacnamaíochta agus meathlú a 
d’fhéadfadh teacht as paindéim 2020. 

    An Ghaeilge agus cultúr na Gaeltachta a 
chailleadh a thuilleadh

    Filleadh mall na turasóireachta 
idirnáisiúnta sna deich mbliana romhainn

    Laghdú an daonra i mbailte agus 
sráidbhailte cheantar na Geopháirce.

    Teip ar iarrachtaí Stádas Geopháirce a 
bhaint amach faoi 2023.

    Teip ar iarrachtaí brandáil agus 

leith ag an nGeopháirc leas a bhaint astu.
    Turasóireacht bhia/deochanna agus 

agrathurasóireacht a fhorbairt mar léiriú 
ar oidhreacht agus cultúr na Geopháirce. 

    Eispéiris na gcuairteoirí a fhorbairt atá 
bunaithe ar an nGaeilge agus ar chultúr 
na Gaeltachta, amhail damhsa agus 
amhránaíocht ar an sean-nós, tumadh 
teanga, scéalaíocht agus comhtháthú thar 
ghníomhaíochtaí eile ag treoraithe agus 
soláthróirí eile. 

    An fhéidearthacht chun pobail áitiúla a 
spreagadh, chun a mbród san áit a ardú 
a thuilleadh agus cuir ar a gcumas é a 
roinnt le cuairteoirí agus le chéile.

    Feasacht agus tarraingt idirnáisiúnta Shlí 
an Atlantaigh Fhiáin a fhás.

    ‘Bonneagar coir chinniúnaigh’ a 
fhorbairt, lena n-áirítear painéil faisnéise 

margaíocht a dhéanamh ar gheopháirc 
DSLI mar cheann scríbe tarraingteach 
in aghaidh iomaíocht idirnáisiúnta agus 
náisiúnta atá ag méadú go tréan.

    Teip ar iarrachtaí rannpháirtíocht a 
dhéanamh le gnólachtaí áitiúla agus 
comhlachtaí forbartha turasóireachta 
chun cur chuige inbhuanaithe agus 
freagrach ó thaobh na héiceolaíochta 
de a ghlacadh maidir le forbairt 
turasóireachta.

    Tarraingt siar aon tacaíocht 
airgeadaíochta agus comhchineáil ó 

    Suíomh ar Shlí an Atlantaigh Fhiáin
    Tacaíocht airgeadais ó ghníomhaireachtaí 

páirtithe leasmhara go dtí seo: Suirbhéireacht 
Gheolaíochta na hÉireann, Comhairle Contae 
na Gaillimhe, Comhairle Contae Mhaigh Eo, 
Údarás na Gaeltachta, Coillte.

    Tacaíocht chomhchineáil ó ghníomhaireachtaí 
páirtithe leasmhara go dtí seo, lena n-áirítear 
Fáilte Éireann, IFI agus NPWS.

    Maoiniú 2020-2021 ó Thionscadal Éireann 
2040 (RRDF) agus é léirithe go bhfuil muid in 
ann deiseanna maoinithe a threisiú.  

    Suíomh gréasáin tarraingteach agus 
eolasach agus muid feiceálach agus 
gníomhach go maith ar na meáin shóisialta, 
le gnéithe agus eispéiris an réigiúin á gcur 
chun cinn.

    Sainfhoireann láidir bainistíochta agus 
ionadaíocht trasphobail atá tiomanta don 
fhís fhadtéarmach agus atá gníomhach ar an 
talamh sa limistéar Geopháirce. 

    Easpa eolais agus feasachta i measc 
mhuintir na háite agus cuairteoirí ar 
oidhreacht gheolaíoch an cheantair 
agus ar céard atá i gceist le hainmniú 
Gheopháirc Dhomhanda UNESCO. 

    Leibhéal measartha rannpháirtíochta 
pobail sa tionscadal Geopháirce. 

    Easpa féiniúlachta mar cheann scríbe 
nó mar thogra i gceantar na Gaillimhe/
Mhaigh Eo.

    ‘Bearnaí’ sa tairiscint turasóireachta 
reatha lena n-áirítear seirbhísí fáilteachais 
agus gníomhaíochta, treoraithe agus 
pobail atá ar an eolas, bonneagar agus 
comharthaíocht faisnéise. 

ghníomhaireachtaí páirtithe leasmhara. 
    Teip ar iarrachtaí rannpháirtíocht 

a dhéanamh le pobail áitiúla lena 
n-áirítear feirmeoirí/úinéirí talún i 
smaoineamh na Geopháirce.

    Eagla agus faitíos na n-úinéirí talún 
maidir le hainmniú amach anseo agus 
ceisteanna faoi rochtain ar thalamh.

    Fórsaí neamhchuiditheacha an 
Athraithe Aeráide agus bagairtí eile 
don chomhshaol lena n-áirítear dochar 
féideartha do thírdhreacha, gnáthóga 
agus bonneagar seirbhíse.

dhigiteacha, comharthaíocht, ionaid 
cuairteoirí (satailíte), conairí siúil agus 
rothaíochta, glasbhealaigh, agus a 
thuilleadh nach iad. 

    Imeachtaí móra a fhorbairt a chuireann 
an Gheopháirc chun cinn lena n-áirítear 
féilte agus comóraidh.

    A bheith in ann nasc a chruthú le 
heispéiris atá i ngaireacht dúinn amhail 
Mainistir na Coille Móire, Páirc Spéir 
Dhorcha Mhaigh Eo, Páirc Náisiúnta 
Chonamara agus Páirc Náisiúnta Bhaile 
Chruaich. 

    Margaíocht dírithe ar an ngeopháirc 
sna príomh-mhargaí náisiúnta agus 
idirnáisiúnta. 

    Ról lárnach a ghlacadh in éascú an dul 
chun cinn i dtreo Spriocanna Forbartha 
Inbhuanaithe NA 2030.
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Covid-19 agus treochtaí cuairteora 
atá ag teacht chun cinn

4

Tá tionchar uafásach ag Paindéim 
Covid-19 ar an taisteal agus 
turasóireacht fud fad an domhain 
go fóill. Tuigtear go forleathan go 
gcuirfear tús leis an taisteal agus 
turasóireacht arís nuair a bheidh an 
domhan in ann déileáil níos fearr le 
Covid trí bhearta amhail vacsaíní, 
mearthástáil, nósanna imeachta 
aerfoirt. Baineann na ceisteanna agus 
neamhchinnteachtaí níos mó leis an 
leibhéal ar a bhfillfidh an turasóireacht, 
cé chomh sciobtha a thiocfaidh sé 
ar ais agus na hathruithe a bheidh 
ar mheon agus mian an chuairteora 
a chuirfear cruth ar thairiscint na 
gcuairteoirí amach anseo. 

Tá Geopháirc Dhúiche Sheoigheach agus Lochanna an Iarthair in áit 
mhaith chun aghaidh a thabhairt ar mheoin agus tuairimí cuairteoirí atá 
ag teacht chun cinn.

  Inbhuanaitheacht: níos mó freagracht phearsanta agus tuiscint 
níos doimhne a bheith ann ar thionchar na roghanna pearsanta 
maidir le domhan níos inbhuanaithe a chruthú. 

  Pobal: méadú inbhraite, a bheidh ann le fada is cosúil, ar spéis an 
ghnáthdhuine i sláinte agus folláine an phobail

  Nádúr: méadú suntasach ar ár gcumas, deis agus mian a bheith 
nasctha le nádúr inár saol laethúil agus go háirithe le linn am saor

  Sábháilteacht: buairt mhéadaithe faoi áiteanna plúchta
  Folláine Dhomhanda: eolas níos fearr ar cé chomh nasctha is atá 

an domhan le go dtuigfear gur tosaíocht dhomhanda é cúram a 
dhéanamh den phláinéad agus den nádúr. 
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Cairt na geopháirce 
don phobal agus an 
turasóireacht

5

Tá tábhacht idirnáisiúnta ag baint lenár ngeo-oidhreacht agus is muidne atá an-bhródúil as ár  
ngeolaíocht éagsúil, tírdhreach, cultúr, stair agus oidhreacht thógtha a chur os comhair an phobail. 

GRADAM  
CUIRIMID ÁR DTÍRDHREACH  
ÁLAINN OS COMHAIR AN PHOBAIL

BUAN 
DÉÁNAIMID DUL CHUN CINN I 
DTREO SPRIOCANNA FORBARTHA 
INBHUANAITHE DOMHANDA A ÉASCÚ

Tugaimid tacaíocht agus spreagadh do na cleachtais is fearr maidir le gnáthóga uathúla agus bithéagsúlacht na 
lochanna, sléibhte agus gleannta inár gceantar, le haitheantas a thabhairt don ról bunúsach atá ag feirmeoirí agus 
úinéirí talún eile san obair seo. Déanaimid bainistíocht fhreagrach ar acmhainní a chur chun cinn inár bpobail agus 
gnólachtaí. Tacaímid le cur chuige éagsúla a chuireann beocht inár dtraidisiúin agus nósanna agus a dhéanann 
timpeallacht agus pobal faoi bhláth a chothú. Féach Aguisín 2.

Táimid an-bhródúil go deo as ceantar Gaeltachta a bheith sa réigiún, agus déanaimid gach iarracht saibhreas agus 
úsáid na Gaeilge agus na dtraidisiún Gaeltachta a chur chun cinn inár n-imeachtaí agus eispéiris laethúla. Cruthaímid 
deiseanna do phobail, gnólachtaí agus cuairteoirí blaiseadh a fháil de chultúr na Gaeltachta agus den Ghaeilge, trí 
dheis a thabhairt dóibh í a fhoghlaim agus a roinnt. 

Oibrímid le cinntiú gur féidir lenár bpobail Gheopháirce tábhacht dhomhanda a gceantair a thuiscint. Roinnimid 
eolas agus deiseanna foghlamtha a chothaíonn féiniúlacht choiteann agus bród don Gheopháirc ar fud an réigiúin. 
Déanaimid ár seacht ndícheall seirbhísí a chur ar fáil do phobal is leithne ar fad. 

Is mór againn ról na ngnólachtaí i bpobal, geilleagar agus ceann scríbe rathúil a chruthú. Cothaímid comhar 
idir gnólachtaí agus tacaímid leo scileanna a bhaineann le gnólachtaí nuathionscanta agus bainistíocht, cruthú 
fostaíochta, forbairt turasóireachta agus cleachtais turasóireachta athbhuanaithe a fhás. 

Tugaimid cuireadh dár gcuairteoirí, daoine ar saoire agus foghlaimeoirí iad féin a thumadh inár n-oidhreacht 
gheolaíoch iontach agus inár gcultúr agus saol ar leith. Tugaimid deiseanna do dhaoine páirt a ghlacadh sa phobal, 
fiú mura bhfuil ach seal gairid i gceist. Tá spraoi agus oideachas ag baint lenár n-eispéiris Gheopháirce ar cinnte nach 
ndéanfar dearmad orthu. 

MEITHEAL 
IS PÁIRTITHE LE DAOINE EILE 
MUID AGUS OIBRÍMID LE CHÉILE

FÁILTE 
TARRAINGÍMID AIRD NA 
GCUAIRTEOIRÍ AGUS TÉIMID I 
BHFEIDHM ORTHU

GNÓ 
CEILIÚRAIMID/COTHAÍMID  
GNÓ ATÁ FREAGRACH AGUS LÁIDIR

POBAL 
TUGAIMID CUMHACHT  
DÁR BPOBAIL

TEANGA  
TACAÍMID LENÁR GCULTÚR 
GAELTACHTA AGUS LENÁR  
DTEANGA

Oibrímid go gníomhach leis na páirtithe leasmhara ar fad lenár gcumas comhroinnte a fheabhsú chun ceann 
scríbe, geilleagar agus pobal atá bríomhar agus faoi bhláth a chruthú agus a chothabháil. Ar na páirtithe leasmhara 
atá againn, tá údaráis áitiúla, Údarás na Gaeltachta agus gníomhaireachtaí reachtúla náisiúnta eile, comhlachtaí 
oideachais, pobail áitiúla agus gnólachtaí.

I gcomhréir lenár bhfís le haghaidh 2025 agus na prionsabail a bhaineann 
le Geopháirceanna Domhanda UNESCO, forbraíodh an Chairt seo a leanas 
chun a chur in iúl cé dó a seasann ár nGeopháirc. Is sraith prionsabal iad seo 
a thugann treoir dár gcomhpháirtíochtaí le gnólachtaí, pobail agus páirtithe 
leasmhara eile, ar daoine iad uile a n-iarrtar orthu glacadh leis na prionsabail 
agus tacú leo i bhforbairt na Geopháirce. 
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Cuspóirí straitéiseacha le haghaidh forbairt turasóireachta  2020-2025

6

1An tuiscint ar Gheopháirc 
(roimh aitheantas) 

Dhomhanda UNESCO DSLI 
a fhás i measc óstach áitiúil 
agus cuairteoirí féideartha 
mar cheann scríbe fíorshainiúil 
a bhfuil atmaisféar ar leith á 
thairiscint ann. 
Gradam, Fáilte

2 Eispéiris inbhuanaithe 
den scoth a fhorbairt 

agus a sheachadadh don 
chuairteoir, atá uathúil ag 
Geopháirc DSLI agus a daoine, 
agus a dhéanann tréithe 
dár ngeolaíocht, teanga, 
tírdhreach agus bia a roinnt.
Fáilte, Teanga, Buan, Pobal, Gnó

3 Deiseanna 
oideachais, 

fóillíochta agus áineasa 
níos fearr a chruthú, 
arb iad na rudaí is mó 
a tharraingíonn daoine 
chuig an gceann 
scríbe.
Fáilte, Gnó, Pobal

4An Ghaeilge 
agus cultúr 

na Gaeltachta a 
chomhtháthú in 
eispéireas iomlán 
an chuairteora 
Geopháirce.   
Gnó, Pobal, Teanga,  
Meitheal, Buan, Fáilte 

5 Tacú le cruthú fostaíochta 
agus leis an ngeilleagar áitiúil 

trí infheistíocht a dhéanamh i 
scileanna líonraithe, scileanna 
comhoibrithe agus scileanna 
bainistithe gnó na turasóireachta 
agus na ngnólachtaí atá ag brath 
ar an turasóireacht. 
Gnó, Meitheal, Pobal

6 Freagracht an 
óstaigh, an ghnó 

agus an chuairteora 
a chumasú maidir le 
húsáid acmhainní, iompar 
sa tírdhreach agus 
rannpháirtíocht leis an 
bpobal.
Buan, Meitheal
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Gníomhaíochtaí Lárnacha 2020-2025

CUSPÓIR STRAITÉISEACH GNÍOMHAÍOCHTAÍ LÁRNACHA

1 An tuiscint ar Gheopháirc (roimh aitheantas) 
Dhomhanda UNESCO DSLI a fhás i measc óstach 
áitiúil agus cuairteoirí féideartha mar cheann 
scríbe fíorshainiúil a bhfuil atmaisféar ar leith á 
thairiscint ann. 

   Stádas Gheopháirc Dhomhanda UNESCO a bhaint amach le haghaidh réigiún Dhúiche Sheoigheach & Lochanna 
an Iarthair.

   Branda cinn scríbe cuairteora agus féiniúlacht fhísiúil atá ag teacht le branda náisiúnta Shlí an Atlantaigh Fhiáin a 
chruthú.

    Acmhainní a chur ar fáil do straitéis margaíochta agus scéalaíochta cinn scríbe, agus í a fhorbairt ar bhealach 
a ndéanann ár mbuntáistí iomaíocha nádúrtha a threisiú i réimse na teanga, an chultúir, an bhia agus na geo-
oidhreachta.

2 Eispéiris inbhuanaithe den scoth a fhorbairt agus 
a sheachadadh don chuairteoir, atá uathúil ag 
Geopháirc DSLI agus a daoine, agus a dhéanann 
tréithe dár ngeolaíocht, teanga, tírdhreach agus 
bia a roinnt. 

   An rud is sainiúla faoi eispéiris cuairteoirí DLSI a aithint agus a chur in iúl e.g Oidhreacht gheolaíoch inrochtana, A 
bheith i ngaireacht don tírdhreach, Dátheangach, Teagmháil le muintir na háite, Blas & Geobhia.

   Clár um Eispéireas Cuairteoirí na Geopháirce a fhorbairt a chuireann ar chumas páirtithe leasmhara, gnólachtaí agus 
pobal Eispéireas ar leith DSLI a chur i láthair agus a sheachadadh don chuairteoir.

    An clár seo a ailíniú le tionscnaimh forbartha eispéiris atá ann cheana agus atá á bhforbairt do Chonamara & Oileáin 
Árann, Slí an Atlantaigh Fhiáin, Turasóireacht Mhaigh Eo, Turasóireacht na Gaillimhe, agus forbairt turasóireachta sna 
Gaeltachtaí, a threisíonn  deiseanna margaíochta, líonraithe agus foghlama a eascraíonn astu.

3 Deiseanna oideachais, fóillíochta agus áineasa 
níos fearr a chruthú, arb iad na rudaí is mó a 
tharraingíonn daoine chuig an gceann scríbe.

    Infheistíocht i ndeiseanna cuairteora den scoth a thacú agus a chur chun cinn, deiseanna amhail gormbhealaigh, 
glasbhealaigh, conairí siúil agus rothaíochta, léirléamh geoshuímh agus slatiascaireacht.

    Acmhainní foirne a infheistiú chun deiseanna oiriúnacha maoinithe agus deonaithe a aithint, a chuirfear ar ár gcumas 
infheistíocht a dhéanamh ar tháirgí agus bonneagar cinn scríbe.

    Comharthaíocht dhátheangach, marcáil slí agus plean ionduchtaithe cuairteoirí a fhorbairt don Gheopháirc.

4 An Ghaeilge agus cultúr na Gaeltachta a 
chomhtháthú in eispéireas iomlán an chuairteora 
Geopháirce. 

   Mar chuid den Chlár um Eispéireas Cuairteoirí na Geopháirce, uirlisí agus acmhainní a chruthú a dhéanfaidh 
gnólachtaí agus pobail a chumasú chun rochtain ar an nGaeilge, Gaeltacht agus Geolaíocht a úsáid mar 
phríomhghnéithe díolacháin.

   A áirithiú go bhfuil clár Geopháirc le Gaeilge ann a chinnteoidh infhaighteacht agus rochtain ar ionduchtú 
cuairteoirí, ábhair faisnéis agus imeachtaí, atá ar fáil go dátheangach, ag gach leibhéal laistigh den cheann scríbe.

   Comhpháirtíocht a chruthú le hOifigeach Phlean Teanga na Gaeltachta chun cúrsaí áitiúla agus Ciorcail Chomhrá a 
fhorbairt do chuairteoirí agus do phobail áitiúla araon 

5 Tacú le cruthú fostaíochta agus leis an ngeilleagar 
áitiúil trí infheistíocht a dhéanamh i scileanna 
líonraithe, scileanna comhoibrithe agus scileanna 
bainistithe gnó na turasóireachta agus na 
ngnólachtaí atá ag brath ar an turasóireacht.

   Bunú Líonra Gnó na Geopháirce a éascú.
   Acmhainní a chur ar fáil do dheiseanna oiliúna, líonraithe agus forbartha gnó le haghaidh na mball de Líonra Gnó 

na Geopháirce.  
   É a chur ar chumas gnólachtaí agus pobal oibriú le chéile chun eispéiris cinn scríbe a chruthú amhail Geochonair, 

bia áitiúil, Conair Deochanna agus Bhia, Conair Oidhreachta agus eispéiris thumthacha teanga. 

6 Freagracht an óstaigh, an ghnó agus an chuairteora 
a chumasú maidir le húsáid acmhainní, iompar sa 
tírdhreach agus rannpháirtíocht leis an bpobal.

   Caighdeáin na Geopháirce a chur in iúl maidir le réimse bainistíochta inbhuanaithe acmhainní (uisce, dramhaíl 
agus fuinneamh), agus tacaíochtaí oiriúnacha a sheachadadh do thithe agus gnólachtaí na Geopháirce. 

    É a chur ar chumas gnólachtaí agus pobal tionchar dearfach a bheith acu ar spéis agus tuiscint na gcuairteoirí ar 
an tírdhreach, teanga agus pobal áitiúil.

   Monatóireacht ghníomhach a dhéanamh & aghaidh a thabhairt ar iompar agus tionchar an chuairteora sa 
Gheopháirc.
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AGUISÍNÍ

AGUISÍN 1  
Léarscáil de na gnólachtaí sa Gheopháirc  
atá cláraithe le Fáilte Éireann 

AGUISÍN 2 
Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe NA 2030
Luann Rannán na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe laistigh de Roinn  
Gnóthaí Sóisialta agus Geilleagracha na Náisiún Aontaithe:

“Le Clár Oibre 2030 le haghaidh Forbairt Inbhuanaithe, a ghlac Ballstáit uile na Náisiún Aontaithe 
in 2015, soláthraítear treoirphlean comhroinnte le haghaidh síochána agus rathúnais do dhaoine 
agus don phláinéad, anois agus san am atá le teacht. I gcroílár an phlean, tá 17 Sprioc Forbartha 
Inbhuanaithe (SFIanna), ar treoir phráinneach chun gnímh do na dtíortha uile iad – tíortha atá 
forbartha agus atá i mbéal forbartha – i gcomhpháirtíocht dhomhanda. Aithníonn siad nach mór 
deireadh a chur leis an mbochtaineacht agus díothachtaí eile taobh le taobh leis na straitéisí a 
dhéanann sláinte agus oideachas a fheabhsú, an neamhionannas a laghdú, agus a chuireann 
borradh faoin bhfás eacnamaíoch – fad atáthar ag dul i ngleic leis an athrú aeráide agus ag obair 
chun ár n-aigéin agus ár bhforaoisí a chaomhnú.” 

Foinse: https://sustainabledevelopment.un.org/
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