
Ar an 7 Iúil, 2021, d’fhoilsigh an Rialtas a 
“Lámhleabhar Prionsabail Dea-Chleachtais do 
Chistí Sochar Pobail”1 faoin Scéim Tacaíochta 
Leictreachais In-athnuaite (STLI). Mór-
thionscnamh polasaí sa Phlean Gníomhaithe 
ar son na hAeráide agus an sprioc atá ann  
ár ngeilleagar a thiomáint le 70% leictreachas 
in-athnuaite faoi 2030. 

An príomhchuspóir ná gur cheart do 
phobail fónamh go díreach ó na tionscadail 
leictreachais in-athnuaite go léir atá ag fáil 
tacaíochta ón scéim. Caithfidh gach tionscadal 
Ciste Sochar Pobail a bhunú le húsáid ar 
mhaithe le folláine chomhshaoil, shóisialta 
agus chultúrtha an phobail áitiúil. Is iad an 
dream atá ina gcónaí is cóngraí do thionscadal 
is mó a bheidh an ciste dírithe, is dá bharr 
seo atá cuid den chiste ceaptha d’íocaíochtaí 
‘Ghar-Chomharsa’. Ach, aithnítear gur gá don 
phobal níos leithne fónamh as an tionscadal 
chomh maith. 

De réir lámhleabhar an STLI , tá sé rí-
thábhachtach go mbeadh an pobal áitiúil 
istigh i lár an phróisis chinnteoireachta. Ina 
theannta sin, tá sé mar aidhm ag an gciste 
tacú le thionscnaimh áitiúla atá ag teacht le 
Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún 
Aontaithe. Áirítear mar shamplaí athfheistiú 

tithe agus hallaí pobail, feirmeacha pailneora, 
rianta rothaíochta, ábhair oideachasúla, 
scoláireachtaí agus gníomhaíochtaí  
clubanna spóirt. 

Beidh ceangal ar gach tionscadal STLI 
ranníocaíocht de €2 in aghaidh an MWh 
sa bhliain a íoc isteach i gciste pobail do 
tréimhse an chonartha STLI i.e. Don chéad  
15 bliain oibriúcháin. Braithfidh iomlán an 
chiste per annum ar aschur cumhachta  
deiridh an tionscadail. 

Má éiríonn le Feirm Ghaoithe na hInse Móire 
cead pleanála d’fháil bunaithe ar an dearadh 
atá uirthi faoi láthair, beidh sé ar a cumas 
breis agus 100,000 MWh leictreachais ghlan 
a sholáthar in aghaidh na bliana. Dá réir sin, 
d’fhéadfadh an tionscadal €200,000 in aghaidh 
na bliana, go neasach, a sholáthar don Ciste 
Sochar Pobail ar feadh 15 bliain, ag cur foinse 
luachmhar maoinithe ar fáil go háitiúil agus 
níos leithne do thionscadail atógála pobail. 
De thoradh na srianta Covid-19, tá an cuma 
air go ndéanfar nuashonruithe ar an Ciste 
Sochar Pobail a fhógairt le bileoga eolais agus 
le postálacha ar shuíomh gréasáin. Idir an dá 
linn, iarraimid ort, le do thoil, dul i dteagmháil 
lenár OIP le haon fhiosrúcháin nó iarratais ar  
bhreis eolais.

• Toisc go gcomhairlíonn srianta rialtais go 
fóill in aghaidh imeachtaí a reáchtáil go 
fisiciúil, eagróimid taispeántas poiblí go 
fíorúil le dul leis an gcéad bileog eolais 
eile. Ag dul tríd suíomh gréasáin na hInse 
Móire, beidh teacht ar an tairseach seo ar 
líne agus cuirfear níos mó eolais ann, mar 
shampla, ar na staidéir atá curtha i gcrích, 
léaráidí den leagan amach, rochtain 

greille agus osradharc ar na hiarmhairtí 
ar thorann, tírdhreach agus radharc. 
Tabharfaidh sé deis duit aon cheisteanna 
atá nó a bheidh agat a chur orainn. 

• Mí Eanáir 2022 atá mar sprioc againn  
maidir le hiarratas pleanála a sheoladh 
isteach go Comhairle Contae Chorcaí.

CISTE SOCHAR POBAIL - NUASHONRÚ

CÉIMEANNA ATÁ ROMHAINN

1 www.gov.ie/ga/comhairliuchain

Feirm Ghaoithe
na hInse Móire

BILEOG EOLAIS 3

Fáiltímid roimh bhur dtuairimí agus aiseolas ar aon ghné den tionscadal beartaithe seo. 

Is féidir leat teagmháil a dhéanamh linn tríd an rphost ag inchamorewindfarm@coillte.ie 

nó cuir glaoch ar ár nOifigeach Idirchaidreamh Pobail, Brendan Twomey, ar 087 971 2151

nó tríd an bpost ag an seoladh seo: Oifigí Coillte, Crosaire Uí Airtnéide, Maigh Chromtha, 
Co. Chorcaí, P12 XA50*

*Is fearr teagmháil a dhéanamh linn trí rphost nó teileafón toisc rochtain teoranta faoi láthair ar oifigí Coillte.

DÉAN TEAGMHÁIL LINN

Coillte_Inchamore Irish Leaflet #3.indd   1-3Coillte_Inchamore Irish Leaflet #3.indd   1-3 31/08/2021   12:4131/08/2021   12:41



Leis an mbileog eolais seo ar an bhFeirm 
Ghaoithe atá beartaithe a fhorbairt ar an 
Inse Mhór cuirtear nuashonrú ar fáil do 
na geallsealbhóirí a bhaineann leis an 
obair shuirbhéireachta atá déanta ag ár 
gcomhairleoir Jennings O’Donovan & Partners 
Ltd. don tuarascáil ar mheasúnú tionchair 
timpeallachta (TMTT), an leagan amach 
tuirbíní atá á mholadh bunaithe ar mhapáil 
srianta agus nuashonrú maidir leis an gCiste 
Sochar Pobail.
 
SUIRBHÉIREACHT - NUASHONRÚ 
Tá dul chun cinn maith á dhéanamh le roinnt 
míonna anuas ag an bhfoireann tionscadail 
agus na comhairleoirí tionscadail maidir 
le dícheall cuí. Seo a leanas nuashonrú 
ginearálta:

BITHÉAGSÚLACHT: Cuireadh Suirbhéireachtaí 
Gnáthóg, Suirbhéireacht Speiceas faoi 
Chosaint (mamaigh gan eitilt agus an drúchtín 
ballach) agus Suirbhéireachtaí Uisceach 
(leictri-iascaireacht, diúilicín péarla fionnuisce 
agus sruthchúrsaí laistigh den limistéar 
tionchair agus 500 méadar síos le sruth 
ón bhforbairt) i gcrích in 2020. Cuireadh 
Suirbhéireacht Gníomhaíochta Ialtóg 
(sciathán leathair) i gcrích in 2019/2020.

ÉANEOLAÍOCHT: Cuireadh Suirbhéireachtaí 
Pointí Radhairc, Suirbhéireacht Mhóinteán 
Pórúcháin, Suirbhéireachtaí Traschreasa, 
Suirbhéireacht Mheirliún, Suirbhéireacht 
Chearc Fhraoigh i gcrích don bhforbairt 
bheartaithe. Cuireadh obair i gcrích ar 
shuirbhéireacht éan dhá bhliain idir 2017-2019 
i gcomhréir le treoirlínte dea-chleachtais. 
Cuireadh a thuilleadh suirbhéireachtaí i 
gcrích in 2020 agus in 2021. 

HIDREOLAÍOCHT & GEOLAÍOCHT: Tá staidéar 
bonnlíne uisce (screamhuisce agus uisce 
dromchla) curtha i gcrích. Tá an dearadh 
draenála atá beartaithe déanta ar shlí a 
chinnteoidh nár chóir go dtiocfadh aon mhéadú 
ar thuilte níos faide síos le sruth mar thoradh 
ar fhorbairt na feirme gaoithe atá beartaithe. 

Mar is dual d’fheirmeacha gaoithe, tarlaíonn 
formhór na hoibre tógála gar don dromchla, 
go ginearálta is beag iad na tionchair a bhíonn 
ar screamhuisce agus is uisce dromchla go 
príomha an gabhdóir is íogaire. Cuireadh faid 
siar ó dhobharlaigh dromchla de 65 méadar 
i bhfeidhm agus leagan amach an láithreáin 
bheartaithe á fhorbairt.

GEOLAÍOCHT: Cuireadh staidéir bhonnlíne 
den ithir, geolaíocht agus dálaí seasmhachta 
na talún i gcrích i 2020. Cuireadh Iniúchadh 
Láithreáin lena n-áirítear tóraíocht mhóna, 
polladh tástálach agus druileáil i gcrích thar 
tréimhse coicíse i mí an Mheithimh 2021. Go 
ginearálta tá an mhóin tanaí go maith ag an 
suíomh gan ach roinnt pócaí domhaine móna 
ann, dá bhrí sin tuigtear ná baineann ardriosca 
le seasmhacht an phortaigh ag an stáid seo. 
Ach, úsáidfear sonraí an Iniúchta Láithreáin 
agus Measúnú Riosca maidir le Seasmhacht an 
Phortaigh chomh maith le measúnuithe atá sa 
chaibidil ar Ithir & Geolaíocht sa Tuarascáil ar 
Mheasúnú Tionchair Timpeallachta (TMTT).

TORANN: D’fhonn eolas a chur ar fáil don 
mheasúnú tionchair torainn, cuireadh 
monatóireacht bhonnlíne ar thorann i gcrích 
thar tréimhse cheithre sheachtain go déanach i 
bhFómhar na bliana 2020. Déanfar measúnú ar 
thorann agus ar chreathadh le linn chéimeanna 
tógála, oibriúcháin agus díchoimisiúnaithe an 
tionscadail. Tá an fheirm ghaoithe bheartaithe 
á dearadh le bheith i gcomhréir leis na 
treoirlínte torainn is déanaí. 

OIDHREACHT CHULTÚRTHA: Deineadh 
cigireachtaí sa ghort ar na sócmhainní 
oidhreachta cultúrtha atá aitheanta agus 
inrochtana laistigh de theorainn na forbartha 
agus a comharsanacht. Úsáideadh faid siar 
oiriúnach ó shéadchomhartha seandálaíochta 
mar shrianadh agus an leagan amach suímh 
á fhorbairt.

RANNPHÁIRTÍOCHT PHOBAIL MAPA DEN LEAGAN AMACH TUIRBÍNÍ ATÁ BEARTAITHE DON INSE MHÓR

An chéad chéim sa phróiseas deartha ab ea 
athbhreithniú deisce ar na srianta comhshaoil 
agus forbartha laistigh de theorainn an tsuímh 
agus a comharsanacht. Ar na príomh srianta 
aitheanta ón athbhreithniú seo, agus na 
faideanna siar atá i bhfeidhm leo, áirítear
na nithe seo a leanas:

• Saincheantair (Ceantair Chosanta Speisialta, 
Ceantair Chaomhnaithe Speisialta agus 
Ceantair Oidhreachta Náisiúnta) faid siar 
100 méadar

• Láithreacha cónaithe laistigh de 3km de 
theorainn an tsuímh - faid siar 750 méadar 

• Sruthchúrsaí agus dobharlaigh - 
faid siar 65 méadar

• Forbairtí feirmeacha gaoithe eile sa 
chomharsanacht - 2 x Trastomhas Rótar 
mar fhaid siar

• Línte Tarchuir Leictreachais Lasnairde -  
3.5 x Trastomhas Rótar mar fhaid siar

• Infreastruchtúr teileachumarsáide atá ann 
cheana - faid siar sonrach an oibritheora

• Séadchomharthaí agus struchtúir 
seandálaíochta - faid siar 100 méadar 

• Fearainn ghéarghrádáin

• Gnáthóga íogair éiceolaíocha 

Ansin, d’ullmhaigh ár bhfoireann mapa 
srianta chun léiriú a thabhairt ar na ceantair 
a cuireadh as an áireamh ( féachtar ar an 
gcuid eile mar an ‘limistéar infhorbartha’). 
Socraíodh tuirbíní laistigh den limistéar seo 
agus an spás cuí eatarthu ionas go bhféadfadh 
gach tuirbín fónamh a bhaint as an acmhainn 
ghaoithe gan tionchar a bheith acu ar a chéile. 
As na hiarrachtaí seo a thagann an leagan 
amach beartaithe d’Fheirm Ghaoithe na 
hInse Móire léirithe in Figiúr 1. Tar éis don 
leagan amach tuirbíní a bheith dearbhaithe 
is ea a socraíodh ionad agus ailíniúchán 
infreastruchtúir an láithreáin, ar nós bóithre 
láithreáin, cruasheastáin chrann tógála agus 
an fostáisiún.

Cuimseoidh an leagan amach deiridh 
aon athruithe a theastóidh tar éis na 
suirbhéireachtaí láithreáin, iniúchtaí láithreáin 
agus anailís ar fad a bheith curtha i gcrích agus 
cuirfear aiseolas san áireamh ón bpobal agus 
ó gheallsealbhóirí ginearálta an méid is féidir. 
Beidh an t-iarratas pleanála agus an Tuarascáil 
ar Mheasúnú Tionchair Timpeallachta (TMTT) 
bunaithe ar an leagan amach deiridh.
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