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G R Ú PA C E A N N A S A Í O C H TA T U R A S Ó I R E AC H TA

RÁITEAS NA N’AIRÍ

Sárbhliain a bhí in 2015 ó thaobh na turasóireachta in Éirinn, agus 8.6 milliún cuairteanna ón gcoigríoch go
hÉirinn, líon níos airde fiú ná mar a tháinig sa bhliain 2007. Ba í an cúigiú bliain as a chéile í freisin ar tháinig
ardú ar thurasóireacht ón gcoigríoch go hÉirinn agus is léiriú é ar cháilíocht thairiscint turasóireachta na
hÉireann agus ar ghairmiúlacht thionscal turasóireachta na hÉireann. Bhí lámh ag an Rialtas anseo freisin mar
go raibh beartais láidre ar son na turasóireachta ann ó thángthas in oifig in 2011, lena n-áirítear, tabhairt
isteach ráta laghdaithe CBL ar sheirbhísí turasóireachta, deireadh a chur leis an gCáin ar Aerthaisteal, agus
na tionscaimh nuálacha mar Thóstal Éireann in 2013.
Aithnímid áfach, nach bhfágann chomh maith agus atá éirithe linn le déanaí gur féidir linn anois na maidí a
ligean le sruth ó thaobh na hearnála turasóireachta de. I mí an Mhárta 2015, d’fhoilsigh an Rialtas ár
Ráiteas Beartais Turasóireachta Daoine, Áit agus Beartas – Ag Cothú na Turasóireachta go dtí 2025. Tá trí
sprioc mhóra sa Ráiteas Beartais Turasóireachta:
•
•
•

Ardóidh ioncam ó thurasóireacht ón gcoigríoch, gan táillí aeir agus farantóireachta san áireamh, ó
€3.5 billiún in 2014 go dtí €5 billiún sa bhliain faoi 2025, glan ar bhoilsciú,
250,000 duine a bheith fostaithe san earnáil turasóireachta faoi 2025, i gcomparáid le thart ar
205,000 duine mar atá faoi láthair.
Deich milliún cuairt ón gcoigríoch go hÉirinn faoin mbliain 2025, i gcomparáid le 7.6 milliún in
2014.

Bhí 51 cuspóir beartais san áireamh sa Ráiteas agus theastaigh ón Rialtas go gcuirfí i bhfeidhm iad chun na
spriocanna a bhfuil cur síos déanta orthu thuas a bhaint amach. Is spriocanna uaillmhianacha iad agus áirítear
ar na tosca a d’fhéadfadh cur isteach ar ár gcumas iad a sheachadadh, cúlú sa gheilleagar domhanda sa
todhchaí, gluaiseachtaí contráilte suntasacha sa ráta malartaithe nó imní geopholaitiúil nó sceimhlitheoireachta
a mbeadh tionchar acu ar líon na dturasóirí chuig an Eoraip agus laistigh den Eoraip go ginearálta.
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Bhí an Ráiteas Beartais soiléir freisin go mbeadh sé riachtanach na cuspóirí beartais san fhadtéarma a aistriú
ina ngníomhartha sonracha a d’fhéadfaí a bhaint amach laistigh de fhráma ama sainithe. I mí Iúil 2015,
ceapadh Grúpa Ceannasaíochta Turasóireachta chun Plean Gníomhaíochta Turasóireachta a chur i bhfeidhm
chun a chinntiú go gcomhaontófaí na gníomhartha a bheadh ag teastáil sa tréimhse go dtí 2018, chun na
cuspóirí foriomlána Daoine, Áit agus Beartas – Ag Cothú na Turasóireachta go dtí 2025 a bhaint amach.
Tá ionadaithe sa Ghrúpa Ceannasaíochta Turasóireachta ó raon leathan comhlachtaí ionadaíocha san earnáil
turasóireachta, agus ó na gníomhaireachtaí turasóireachta, ó earnáil na nÚdarás Áitiúil, ó na hearnálacha
turasóireachta réigiúnacha agus pobail, agus ó na hearnálacha teicneolaíochta turasóireachta. Reáchtáil an
Grúpa sraith cruinnithe idir mí Lúnasa 2015 agus mí Eanáir 2016 agus fuair páirtithe leasmhara
turasóireachta lasmuigh cuireadh chucu freisin chun a dtuairimí sin a fháil ar na cineálacha gníomhartha a
bheidh le cur san áireamh sa phlean ar deireadh. Cé gur clúdaíodh ábhar leathan go maith, tháinig
príomhimní amháin chun cinn go tráthrialta agus ba é sin an gá atá ann cumas dóthanach caipitil daonna agus
bonneagar fisiciúil araon a bheith ann chun a chinntiú go leanfaidh an líon méadaithe cuairteoirí atá ag
teacht chugainn de bheith ag baint suilt as eispéiris saoire den scoth anseo in Éirinn. Díreofar sa
ghearrthéarma ar ghníomhartha chun aghaidh a thabhairt ar na hábhair imní sin.
I ndiaidh na gcainteanna sin, chomhaontaigh an Grúpa Ceannasaíochta Turasóireachta 23 gníomh san iomlán
chun aghaidh a thabhairt orthu as seo go dtí 2018 agus iad dírithe ar fhás leanúnach a chinntiú san ioncam
agus san fhostaíocht turasóireachta ón gcoigríoch. Tugtar aghaidh leis na gníomhartha ar raon de phríomhshaincheisteanna, lena n-áirítear margaíocht na hÉireann mar cheann scríbe do chuairteoirí ón gcoigríoch,
rochtain chuairteoirí ar Éirinn agus laistigh d’Éirinn, cur i láthair éifeachtach a dhéanamh ar imeachtaí cultúir
agus spóirt na hÉireann, ról na nÚdarás Áitiúil maidir le tacú leis an turasóireacht, an acmhainn chóiríochta atá
ann do chuairteoirí, agus forbairt scileanna san earnáil turasóireachta. Tá na gníomhartha dírithe ar
pháirtithe leasmhara turasóireachta sonracha sna hearnálacha poiblí agus príobháideacha. Táthar ag súil go
n-oibreoidh siad go léir go forghníomhach le chéile chun gach gníomh a thabhairt chun chríche laistigh den
fhráma ama atá sonraithe.
Sa bhreis ar na gníomhartha sonracha sa Phlean seo, tá obair ag leanúint ar aghaidh chun aghaidh a
thabhairt ar ábhair imní ginearálta don earnáil turasóireachta mar atá léirithe sa Ráiteas Beartais. Áirítear
leo, séasúracht, réigiúnacht agus ár n-iomaíochas foriomlán. Leanfaidh na gníomhaireachtaí turasóireachta
go háirithe ag díriú ar na saincheisteanna sin sa phróiseas pleanála gnó atá acu. Sa bhreis air sin, bíonn
tionchar ag raon leathan beartas feadh an Rialtais ar thurasóireacht agus, dá réir sin, leanfaidh an Roinn
Iompair, Turasóireachta agus Spóirt ag idirghníomhú go gníomhach le Ranna Rialtais eile chun a chinntiú go
gcuirfear na breithnithe turasóireachta san áireamh go hiomlán sa phróiseas cinnteoireachta.
Cé go bhfuil an chéad Phlean Gníomhaíochta seo comhaontaithe anois, is fada go mbeidh obair an Ghrúpa
Ceannasaíochta Turasóireachta tugtha chun críche. Beidh próiseas tuairiscithe tréimhsiúil ann chun dul chun cinn
a thaifeadadh i dtreo na ngníomhartha aitheanta, agus beidh próiseas ceartaitheach i gceist sa chás nach
ndéanfar an dul chun cinn a bhfuiltear ag súil leis. Tá an turasóireacht ag athrú de shíor agus mar a athróidh
na cúinsí, b’fhéidir go dteastóidh ón nGrúpa díriú ar réimsí breise.
Is mian linn buíochas ó chroí a ghlacadh le baill an Ghrúpa Ceannasaíochta Turasóireachta as an obair atá
déanta acu go dtí seo agus as chomh flaithiúil agus a bhí siad lena gcuid ama agus a gcuid saineolais.
Chinntigh a gcuid oibre, agus sin bunaithe ar eolas bunúsach tosaigh ar an earnáil agus ar an timpeallacht ina
mbítear ag obair, go bhfuair muidne léargas tábhachtach chun a chinntiú go mbeadh an Plean seo dírithe ar
na réimsí tosaíochta ar chóir aghaidh a thabhairt orthu. Táimid muiníneach gurb é an toradh a bheidh ar
fheidhmiú na ngníomhartha atá leagtha amach sa Phlean Gníomhaíochta Turasóireachta seo go mbeidh sé
mar bhunús d’fhás inbhuanaithe leanúnach ar earnáil turasóireachta na hÉireann agus go soláthrófar
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speagadh láidir i dtreo chomhlíonadh na spriocanna sa cháipéis Daoine, Áit agus Beartas - Ag Cothú na
Turasóireachta go dtí 2025.

________________________
Paschal Donohoe T.D.
An tAire Iompair, Turasóireachta agus Spóirt
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__________________________
Michael Ring T.D.
An tAire Stáit don Turasóireacht agus don Spórt

An Plean Gníomhaíochta Turasóireachta 2016-2018

Aguisín I: An Liosta Gníomhartha
Uimh.

Gníomh

An Dáta a
moltar é a
bheith
Críochnaithe

Páirtí (Páirtithe)
Leasmhara Freagracha

Scileanna sa Tionscal Turasóireachta
1.

Cuireann an Grúpa Ceannasaíochta Turasóireachta béim
ar chomh tábhachtach agus atá sé a chinntiú go bhfuil
soláthar dóthanach oibrithe oilte san earnáil
turasóireachta, lena n-áirítear róil thábhachtacha mar
chócairí, seirbhís bia, seirbhísí cóiríochta, agus treoraithe
turasóireachta. Oibreoidh Fáilte Éireann, an tionscal
turasóireachta agus an earnáil oideachais agus oiliúna
chun na moltaí i dtuarascáil an Ghrúpa Saineolaithe ar
Riachtanais Scileanna don Todhchaí san earnáil
fáilteachais a fheidhmiú, agus beidh siad rannpháirteach
sa ghrúpa náisiúnta maoirseachta agus comhairleach atá
bunaithe chun maoirseacht a dhéanamh ar fhorbairt
scileanna agus ar chur chun cinn san earnáil
turasóireachta.

2016-2018

SOLAS, An tÚdarás um
Ard-Oideachas (HEA),
Dearbhú Cáilíochta
agus Cáilíochtaí
Éireann (QQI), Fáilte
Éireann, Boird
Oideachais agus
Oiliúna na hÉireann,
Institiúidí
Teicneolaíochta na
hÉireann, An Tionscal
Turasóireachta.

Cóiríocht do Chuairteoirí
2.

In Earrach na bliana 2016, foilseoidh Fáilte Éireann
anailís ar shaincheisteanna maidir le hacmhainn
chóiríochta do thurasóirí i gCathair Bhaile Átha Cliath
don tréimhse go dtí 2020 agus beidh moltaí ann maidir
le conas aghaidh a thabhairt ar aon easnaimh.
Foilseofar meastachán oifigiúil ar an easnamh sin, más
ann, ó thaobh acmhainní óstáin ar bhonn rialta. Sa
bhreis air sin, déanfar anailís ar an gcúis nach bhfuil
óstáin a bhfuil cead pleanála faighte acu cheana á
bhforbairt go fóill agus leanfar le haon mholtaí a
thiocfaidh as an anailís sin.

2016

Fáilte Éireann, An Roinn
Iompair, Turasóireachta
agus Spóirt (DTTAS),
Údaráis Áitiúla Bhaile
Átha Cliath.

3.

Chun aghaidh a thabhairt ar na fadhbanna atá ann
maidir le hacmhainn agus chun cuidiú le hiomaíochas
turasóireachta, athbhreithneoidh Fáilte Éireann chomh cuí
agus atá sé cead a thabhairt tagairt a dhéanamh ar an
suíomh gréasáin agus tríd an líonra Oifig Eolais do
Thurasóirí do chóiríocht nach bhfuil rialaithe nó liostaithe
ag an nGníomhaireacht. Ionchorpróidh Fáilte Éireann
agus Turasóireacht Éireann aon athruithe mar sin ina

2016

Fáilte Éireann,
Turasóireacht Éireann,
An Tionscal
Turasóireachta.
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Gníomh

An Dáta a
moltar é a
bheith
Críochnaithe

Páirtí (Páirtithe)
Leasmhara Freagracha

2016

Fáilte Éireann,
An Tionscal
Turasóireachta.

bpleananna gnó faoi seach faoi mar is cuí.
4.

Déanfar na rialacháin a rialaíonn cóiríocht do
chuairteoirí a athbhreithniú agus a thabhairt cothrom le
dáta chun aghaidh a thabhairt ar riachtanais
athraitheacha an mhargaidh, agus forbairtí mar fhás ar
an ngeilleagar roinnte. Déanfaidh grúpa saineolaithe ó
fheidhmeannas Fháilte Éireann agus ón tionscal
turasóireachta moltaí chuig an Údarás Náisiúnta
Forbartha Turasóireachta.

Margaíocht don Turasóireacht ón gCoigríoch
5.

Trí aitheantas a thabhairt don méid a chuireann an
turasóireacht le hardú ar fhostaíocht, déanfaidh an tAire,
i gcomhairle le comhghleacaithe sa Chomh-Aireacht,
iarracht feabhas a chur ar sciar na hÉireann sna margaí
turasóireachta tábhachtacha ón gcoigríoch trí chistí
margaíochta turasóireachta ón gcoigríoch a thabhairt ar
ais chuig na leibhéil ag a raibh siad sular tharla an cúlú
eacnamaíochta agus sin a dhéanamh go céimnitheach.

Le tabhairt
isteach de réir
a chéile ón
mbliain 2016

DTTAS

6.

Leanfar leis an gciste margaíochta turasóireachta
tiomnaithe do Bhaile Átha Cliath, ciste a bunaíodh ar
dtús in 2015 chun an branda d’eispéireas nua Bhaile
Átha Cliath a mhaoiniú ‘Baile Átha Cliath – A Breath of
Fresh Air’ mar ardán chun margaíocht ar réigiún Bhaile
Átha Cliath mar cheann scríbe turasóireachta a mhaoiniú
ar an gcoigríoch. Feidhmeoidh Turasóireacht Éireann an
ghníomhaíocht mhargaíochta ar an gcoigríoch thar ceann
Fáilte Éireann agus an Grow Dublin Tourism Alliance.

2016

Fáilte Éireann, Grow
Dublin Tourism Alliance
(GDTA), an tionscal
turasóireachta agus
pobal gnó Bhaile Átha
Cliath, Turasóireacht
Éireann.

7.

Chun tacú le rochtain dhíreach ó chuairteoirí ón
gcoigríoch, cuirfear síneadh go dtí 2018 ar an Scéim
Rochtana Margadh Comhoibritheach Réigiúnach chun
rochtain aeir agus farraige chuig na réigiúin lasmuigh de
Bhaile Átha Cliath a chur chun cinn. Is iad Turasóireacht
Éireann a bheidh ag riaradh an chiste agus beidh
maoiniú meaitseála ó aerfoirt agus ó chalafoirt agus ó
pháirtithe leasmhara turasóireachta réigiúnacha lena náirítear Údaráis Áitiúla.

2016-2018

Turasóireacht Éireann,
DTTAS, cuideachtaí
aerfoirt agus calafoirt
lasmuigh de Bhaile
Átha Cliath, Údaráis
Áitiúla, leasanna
turasóireachta áitiúla.

Lch 6

An Plean Gníomhaíochta Turasóireachta 2016-2018
Uimh.

Gníomh

An Dáta a
moltar é a
bheith
Críochnaithe

8.

Déanfaidh an DTTAS socrú chun meastóireacht
2017
neamhspleách a dhéanamh ar an gcaiteachas ar
mhargaíocht turasóireachta na hÉireann ar an gcoigríoch,
agus roinnfear torthaí na meastóireachta sin leis an
tionscal turasóireachta.

Páirtí (Páirtithe)
Leasmhara Freagracha

DTTAS

Eispéireas an Chuairteora
9.

Socróidh na gníomhaireachtaí turasóireachta, i gcomhar
le DTTAS agus na páirtithe leasmhara sa tionscal
turasóireacta, gearrliosta de théamaí molta (lena náirítear an fhéidearthacht go n-eagrófaí Tóstal Éireann
eile) maidir le tionscnamh margaíochta turasóireachta
saindírithe. Déanfaidh an Rialtas cinneadh sa chéad
leath de 2016, agus cuirfear an tionscnamh ar siúl in
2018 nó an bhliain dár gcionn. Agus téamaí féideartha
á mbeartú, tabharfar tús áite dóibh sin is mó a cheapfar
a chuirfidh an méid agus is féidir le hioncam
turasóireachta féideartha ón gcoigríoch. Sa bhreis air
sin, scrúdófar an scóip maidir le blianta ag a mbeidh
téama uile-oileánda luaite i gcomhar leis na húdaráis
turasóireachta i dTuaisceart Éireann.

2016

Fáilte Éireann,
Turasóireacht Éireann,
An Tionscal
Turasóireachta.

10.

Déanfar tacaíocht d’fhéilte agus d’imeachtaí a thabhairt
cothrom le dáta chun na hathruithe ar an margadh atá
ag athrú a léiriú, lena n-áirítear:

2017

Fáilte Éireann, Na
hÚdaráis Áitiúla,
Gníomhaireachtaí
Cultúir.

- déanfaidh Fáilte Éireann athbhreithniú ar na struchtúir
agus ar na nósanna imeachta a úsáidtear chun díriú ar
imeachtaí idirnáisiúnta cuairtíochta suntasacha, agus
díreofar go háirithe ar nithe chun dul i ngleic le
séasúracht;
- imeachtaí dúchasacha tábhachtacha a aithint a mbeidh
an cumas is mó is féidir acu chun cuairteoirí ón gcoigríoch
a mhealladh agus chun dul i ngleic le séasúracht, agus
tacaíocht á fháil ó chreat maoinithe ilbhliantúil;
- caithfear cinntí maoinithe a sholáthar do lucht
eagraithe agus dóthain ama a thabhairt chun go
bhféadfaidh tionscnóirí turas a n-imeachtaí faoi seach a
chlárú agus iad i mbun margaíochta ar an gcoigríoch;
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Gníomh

An Dáta a
moltar é a
bheith
Críochnaithe

Páirtí (Páirtithe)
Leasmhara Freagracha

- athbhreithniú a dhéanamh ar shocruithe d’fhéilte
réigiúnacha agus pobail chun a chinntiú go mbeidh an
luach is fearr ó thaobh airgid ann do chuairteoirí
incriminteacha ón gcoigríoch.
11.

Laistigh den chreat den Bheartas Náisiúnta Cultúir atá
2016-2018
ag teacht chun cinn, agus an DAHG nua – faoi stiúir
Ghrúpa Stiúrtha Comhpháirtíochta Straitéiseach maidir le
hOidhreacht, comhoibreoidh Ranna Rialtais agus
gníomhaireachtaí cuí chun feabhas a chur ar chur chun
cinn, ar rochtain ar agus ar léiriú oidhreacht chultúir na
hÉireann agus láithreáin oidhreachta nádúrtha agus
thógtha faoi úinéireacht an Stáit.

An Roinn Ealaíon,
Oidhreachta agus
Gaeltachta, Oifig na
nOibreacha Poiblí
(OPW), DTTAS,
Gníomhaireachtaí
Turasóireachta.

12.

Aithneoidh DTTAS agus na gníomhaireachtaí
turasóireachta na gníomhaireachtaí Stáit sin freisin
(lasmuigh den earnáil turasóireachta agus cultúir) ag a
mbeidh an cumas cur le cáilíocht éispéireas an
chuairteora, agus forbrófar Meabhráin Tuisceana leis na
gníomhaireachtaí sin faoi mar is cuí.

2016

DTTAS,
Gníomhaireachtaí
Turasóireachta.

13.

Comhoibreoidh Fáilte Éireann agus an Bord Bia ar
fhorbairt eispéiris a bhaineann le bia do thurasóirí, lena
n-áirítear slite bia, deochanna agus mara a chur chun
cinn a chuirfidh béim ar ardchaighdeán bhia agus
deochanna na hÉireann do chuairteoirí. Beidh nasc idir
na heispéiris bhia sin agus an trí bhranda eispéiris
turasóireachta (Slí an Atlantaigh Fhiáin, Oirthear Ársa na
hÉireann agus Baile Átha Cliath - A Breath of Fresh Air).

2016-2017

Fáilte Éireann, An Bord
Bia, An Roinn
Talmhaíochta, Bia agus
Mara, Na hÚdaráis
Áitiúla.

An méid a chuireann an spórt leis an Turasóireacht
14.
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Tacóidh an Rialtas, i gcomhar le Feidhmeannas
Thuaisceart Éireann, go láidir le tairiscint Chumann
Rugbaí na hÉireann chun Corn an Domhain sa Rugbaí a
reáchtáil sa bhliain 2023.

2016-2017

Cumann Rugbaí na
hÉireann, le tacaíocht
ón DTTAS, Roinn
Fiontar, Trádála agus
Infheistíochta
Thuaisceart Éireann,
Fáilte Éireann,
Turasóireacht Éireann,
agus an tionscal
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turasóireachta.
15.

Oibreoidh Fáilte Éireann le comhlachtaí cuí spóirt agus
cultúir chun iniúchadh a dhéanamh ar an mbealach is
féidir eispéiris spóirt/cultúir na hÉireann a dhéanamh
níos inrochtana do chuairteoirí ón gcoigríoch.

2016

Fáilte Éireann,
comhlachtaí spóirt agus
cultúir.

16.

Áireofar leis an mBeartas Spóirt Náisiúnta atá at teacht
chun cinn, agus a fhoilseofar in 2016, cuspóirí sonracha
maidir le turasóireacht a bhaineann le spórt.

2016

DTTAS

An Teicneolaíocht sa Turasóireacht
17.

Cuideoidh Fáilte Éireann le fiontair thurasóireachta chun
an méid agus is féidir a chur lena gceangal ar líne le
cuairteoirí ionchasacha. Beidh sé seo tábhachtach agus
an t-uasghrádú atá le déanamh ar an leathanbhanda
don chéad ghlúin eile a cheaptar a bheidh in ann teacht
chuig 85% de na háitribh sa tír faoi 2018 agus chuig
100% de na háitribh faoi 2020.

2016-2018

Fáilte Éireann,
Turasóireacht Éireann.

18.

Spreagfar soláthar ceangailteacht Wi-Fi in áiteanna
amuigh faoin aer, go háirithe ag áiteanna aitheantais
feadh na mbrandaí eispéiris chun tacú le cuairteoirí a
gcuid íomhánna d’Éirinn a roinnt ar na meáin shóisialta.

2016-2018

Fáilte Éireann,
Turasóireacht Éireann,
Na hÚdaráis Áitiúla.

Ag Pleanáil d’Fhás sa Todhchaí
19.

Laistigh den chreat den ailtireacht bhranda, scrúdóidh
Fáilte Éireann an infheistíocht chaipitil agus na
tacaíochtaí fiontair a bheidh de dhíth ar an earnáil
turasóireachta chun na spriocanna atá leagtha amach sa
Ráiteas Beartas Turasóireachta a bhaint amach, agus
táirgeoidh an ghníomhaireacht straitéis nuashonraithe ina
leith sin.

2016

Fáilte Éireann

20.

Forbrófar straitéis spriocdhírithe nua chun cur leis an líon
cuairteoirí agus ioncaim ó mhargaí nua agus cinn atá á

2016-2017

Fáilte Éireann,
Turasóireacht Éireann,
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Uimh.

Gníomh

An Dáta a
moltar é a
bheith
Críochnaithe

bhforbairt. Díreofar sa straitéis ar mhargaíocht agus ar
oiliúint agus ar scileanna nua atá de dhíth ar an tionscal
turasóireachta anseo chun freastal ar riachtanais na
gcuairteoirí ó na margaí sin. Tuairisceofar torthaí an
taighde sin ar ais chuig an nGrúpa Ceannasaíochta
Turasóireachta.
21.

Beidh feidhm leis na nithe seo a leanas mar aitheantas
ar an tábhacht atá leis an turasóireacht do gheilleagair
áitiúla agus obair na nÚdarás Áitiúla d’fhorbairt ar
thurasóireacht:

Páirtí (Páirtithe)
Leasmhara Freagracha

An Tionscal
Turasóireachta, An
Roinn Gnóthaí
Eachtracha agus
Trádála.
2016-2018

Údaráis Áitiúla, DTTAS,
An Roinn Comhshaoil,
Pobail agus Rialtais
Áitiúil, Fáilte Éireann,
Turasóireacht Éireann.

2016

DTTAS, Fáilte Éireann,
Údaráis Áitiúla.

- Tionólfaidh na hÚdaráis Áitiúla, faoi choimirce
Chumann Bainistithe Contae agus Cathrach, Foghrúpa
Straitéise Turasóireachta, agus is é an príomhchuspóir a
bheidh acu dea-chleachtas i bhforbairt na turasóireachta
a éascú.
- Forbrófar Treoirlínte, lena n-áirítear dréacht-teimpléad
do straitéisí turasóireachta na nÚdarás Áitiúil, chun
teacht leis na cuspóirí beartais atá sa cháipéis 'Daoine,
Áit agus Beartas – Ag Cothú na Turasóireachta go dtí
2025'.
- Ach a mbeidh an teimpléad ceadaithe, éileofar ar
gach Údarás Áitiúil straitéis turasóireachta a tháirgeadh
(nó straitéis cothrom le dáta ) laistigh den teimpléad
comónta sin.
- Rachaidh na gníomhaireachtaí turasóireachta ag obair
le hÚdaráis Áitiúla aonair a bhfuil naisc forbartha /nó á
bhforbairt acu leis an diaspóra ó na contaetha faoi
seach chun na deiseanna a bheadh ann maidir le
comhoibriú a scrúdú.
- Eagrófar comhdháil chun aghaidh a thabhairt ar dheachleachtas sa réimse turasóireachta sna Údaráis Áitiúla /
sa Phobal in 2016 chun na páirtithe leasmhara éagsúla
sa turasóireacht áitiúil a thabhairt le chéile agus chun
sárchleachtas a roinnt.
22.
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Tabharfar faoi athbhreithniú ar éifeachtacht na
dtacaíochtaí reatha atá ar fáil d’fhiontair turasóireachta
nua, lena n-áirítear an cumas ciste tionscanta a bhunú
chun tacú le tionscadail turasóireachta nuálacha, ina
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Uimh.

Gníomh

An Dáta a
moltar é a
bheith
Críochnaithe

Páirtí (Páirtithe)
Leasmhara Freagracha

mbeidh cuir chuige chomhoibritheacha ag leibhéil na
nÚdarás Áitiúil agus pobail.
23.

Tabharfar Suirbhé ar Dhearcaí Chuairteoirí Fháilte
2016-2018
Éireann cothrom le dáta chun an raon níos leithne de
thoscaí a mbíonn tionchar acu ar shástacht cuairteoirí a
léiriú. Úsáidfear torthaí an taighde sin chun a bheith mar
bhonn do chinntí infheistíochta poiblí sa todhchaí.

Fáilte Éireann, DTTAS.
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Aguisín II: Baill an Ghrúpa Ceannasaíochta Turasóireachta
Shaun Quinn, Príomhfheidhmeannach Fáilte Éireann
Niall Gibbons, Príomhfheidhmeannach Turasóireacht Éireann
Peter Hynes, Príomhfheidhmeannach, Comhairle Chontae Mhaigh Eo (ag déanamh ionadaíochta ar earnáil na
nÚdarás Áitiúla)
Ruth Andrews, Príomhfheidhmeannach den Chumann Oibritheoirí Turais atá ag teacht (ITOA)
James McGinley, Stiúrthóir, McGinley Coaches, Contae Dhún na nGall
Stephen McNally, Uachtarán Chónaidhm Óstáin na hÉireann (IHF)
John McQuillan, Fiontraí teicneolaíochta
Cormac Ó Donnchú, Bunaitheoir Experience Gaelic Games
Emma O'Brien, Aturnae - Collins Brooks and Associates, Stiúrthóir Chumann Tráchtála Chloich na Coillte, Ball
de Chomhairle Forbartha Aerfort Chorcaí
Deirdre McGlone, Úinéir, Óstán Harvey’s Point, Loch Iascaigh, Dún na nGall
Ray Hernan, Iar-Phríomhfheidhmeannach Arnotts
Ken Spratt Rúnaí Cúnta, An Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt

Grianghraf ar an Clúdach © Tourism Ireland
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