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Chuig: Stiúrthóirí Seirbhísí (Seirbhísí Uisce)
Oifigigh Teagmhála an Chláir Uisce Tuaithe
Maidir le: Tairiscintí don Chlár Ilbhliantúil um Uisce Tuaithe 2019-2021.
Táim ag scríobh chun comhairle a thabhairt duit ar shocruithe maoinithe don tréimhse
2019 go 2021 d’infheistíocht chaipitil chun tacú le seirbhísí uisce tuaithe.
Is é cuspóir faoi leith na Ciorclán seo cuireadh a thabhairt d’údarás áitiúil tairiscintí a
dhéanamh, ar bhonn scéimeanna tosaíochta agus tionscadail, ar chúnamh deontais
faoin gClár Ilbhliantúil um Uisce Tuaithe 2019-2021. Ní mór iarratais a dhéanamh ar
na Teimpléid atá ceangailte ag Aguisín 1. Ba cheart iarratais chomhlánaithe a chur ar
ais a luaithe is féidir ach tráth nach déanaí ná deireadh an ghnó Déardaoin 14 Márta
2019. Ba cheart tairiscintí a ullmhú bunaithe ar an bhfaisnéis agus an treoir atá leagtha
amach sa Chreat-doiciméad ag Aguisín 2.
Thug Ciorclán L1 / 16 na Roinne (5 Eanáir 2016) an Clár Ilbhliantúil um Uisce Tuaithe
2016-2018 isteach, a bhí ar an gcéad chur chuige creat maoinithe ilbhliantúil don Chlár
Uisce Tuaithe. Ba é seo an t-aistriú go cur chuige maoinithe scéim-shonrach, ón gcur
chuige bliantúil um mhaoiniú blocdheontas. Críochnófar an t-aistriú sin sa timthriall
maoinithe do 2019-2021 agus beidh gach beart bunaithe ar scéim nó ar thionscadal
anois.
1. Cúlra agus Cuspóirí
In Aibreán 2018 bhunaigh an tAire Grúpa Oibre chun athbhreithniú níos leithne a
dhéanamh ar riachtanais infheistíochta agus seirbhísí uisce tuaithe. Cuimsíonn an
Grúpa Oibre, atá faoi chathaoirleacht na Roinne, Cónaidhm Náisiúnta na Scéimeanna
Uisce Grúpa, an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil, Feidhmeannas na
Seirbhíse Sláinte, an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail agus údaráis áitiúla tríd an
gCumann Bainistíochta Contae agus Cathrach.
Tá cur chuige dhá shnáithe ann maidir le breithnithe an Ghrúpa Oibre. Bhreithnigh
Snáithe 1 comhdhéanamh agus dáileadh an mhaoinithe don Chlár Ilbhliantúil um
Uisce Tuaithe 2019-2021, agus tá Snáithe 2 ag smaoineamh ar na saincheisteanna

níos casta le fócas níos faide a bhaineann le hacmhainní fadtéarmacha na hEarnála
Uisce Tuaithe sa todhchaí.
Bunaithe ar mholtaí an Ghrúpa Oibre, a chuir san áireamh na ceachtanna a
foghlaimíodh sa chéad timthriall maoinithe ilbhliantúil 2016-2018 chomh maith leis na
forbairtí leanúnacha san earnáil seirbhísí uisce níos leithne, cheadaigh an tAire an clár
ilbhliantúil do timthriall 2019-2021.
Is é cuspóir na sraithe seo cinnteacht maoinithe níos fearr a sholáthar do riachtanais
infheistíochta tosaíochta chun tacú le pleanáil cheart agus forbairt inbhuanaithe a chur
i bhfeidhm i gceantair thuaithe. Déantar é seo chun cabhrú le riachtanais na Treorach
um Uisce Óil a chomhlíonadh maidir le soláthairtí uisce tuaithe agus chun tacú le
seachadadh beart a shainaithnítear i bPlean Bainistíochta Abhantraí na hÉireann
2018-2021 chun cuspóirí na Creat-Treorach Uisce a chomhlíonadh.
Soláthraíodh maoiniú caipitil de € 23 milliún in 2019. Tá € 75 milliún san iomlán geallta
don Chlár faoin bPlean Forbartha Náisiúnta ó 2019 go 2021.
2. Raon feidhme an Chláir Ilbhliantúil um Uisce Tuaithe 2019-2021.
Tá ocht mbeart i dtimthriall maoinithe 2019-2021 an chláir ilbhliantúil. Déantar an chuid
is mó díobh a bhriseadh síos ina bhfo-bhearta. Léiríonn na bearta seo na
príomhdhúshláin atá roimh earnáil an uisce tuaithe faoi láthair.
Go háirithe, díríodh na bearta níos sainráite ar an gcur chuige ilbhacainní, ó
dhobharcheantar go tomhaltóirí (cóireáil foinse - dáileadh), chun éilliú uisce a chosc
agus a chinntiú go bhfuil uisce óil sábháilte agus go gcomhlíonann sé paraiméadair
cháilíochta na Rialachán um Uisce Óil ar a bunús comhsheasmhach fadtéarmach.
Is iad na hocht mbeart maoinithe:
• Beart 1 - Cosaint Foinse (Earnáil na Scéime Uisce Grúpa): Tá an beart seo dírithe
ar fhoinse uisce amh na scéimeanna uisce grúpa atá ann a chosaint agus ar an gcaoi
sin cur le sábháilteacht úsáideoirí uisce trí chumas na scéime comhlíonadh le cáilíocht
an uisce a bhaint amach go hinbhuanaithe. paraiméadair na Rialachán um Uisce Óil
ar bhonn comhsheasmhach fadtéarmach,
• Beart 2 - Comhlíonadh sláinte poiblí (Earnáil Scéim Uisce an Ghrúpa): Tá an
beart seo dírithe ar cháilíocht uisce a fheabhsú i ngrúpaí scéimeanna uisce atá ann
cheana, trí uasghrádú a dhéanamh ar a gcuid áiseanna cóireála, ionas gur féidir leis
na scéimeanna comhlíonadh pharaiméadair an Uisce Óil a bhaint amach go
hinbhuanaithe. Rialacháin ar bhonn comhsheasmhach fadtéarmach,
• Beart 3 - Feabhsú ar na scéimeanna atá ann cheana lena n-áirítear caomhnú
uisce (Earnáil na Scéime Uisce Grúpa): Tacaíonn an beart seo le tionscadail chun
grúp-scéimeanna uisce atá ann cheana a dhéanamh níos éifeachtaí agus iad ag
feidhmiú (m.sh. caomhnú uisce agus uasghrádú líonra, lena n-áirítear stóráil) agus cur
le cáilíocht mhaith uisce ar bhonn comhsheasmhach inbhuanaithe fadtéarmach,

• Beart 4 - Scéimeanna Uisce Grúpa Nua: Tacaíonn an beart seo le forbairt shóisialta
agus eacnamaíoch i mbailte agus sráidbhailte tuaithe agus a gcúlchríoch trí
scéimeanna uisce grúpa nua a sholáthar i gcás nach iad scéimeanna soláthair uisce
poiblí nó toibreacha aonair / príobháideacha an rogha is inmharthana,
• Beart 5 - Aistriú Scéimeanna Uisce Grúpa atá ann cheana agus Scéimeanna
Séarachais Grúpa chuig an Earnáil Uisce Poiblí (Uisce Éireannach): Cuireann an
beart seo ar chumas scéimeanna uisce grúpa atá ann cheana agus scéimeanna
séarachais grúpa atá ann cheana, más mian leo déanamh amhlaidh agus le
comhaontú Uisce Éireann. , aistriú chuig an earnáil uisce poiblí (Uisce Éireann),
• Beart 6 - Naisc Phobail (Uisce agus Fuíolluisce): Éascaíonn an beart seo leathnú
leanúnach ar chlúdach soláthairtí uisce píopaithe agus córais bhailithe fuíolluisce
lárnach trí leathnú a dhéanamh ar an líonra poiblí (Uisce Éireann),
• Beart 7 - Nuálaíocht agus Taighde: Tá an beart seo dírithe ar shaincheisteanna in
earnáil an uisce tuaithe a éilíonn cuir chuige agus réitigh nua agus nuálaíocha, i
bhfianaise mhór-aistriú seirbhísí uisce in Éirinn.
• Beart 8 - Toibreacha aonair (ar a dtugtar toibreacha príobháideacha nó tí de
ghnáth) agus córais cóireála fuíolluisce ar an láthair (ar a dtugtar umair
sheipteacha níos minice): Tá an beart seo dírithe ar ligean do theaghlaigh atá ag
brath ar na seirbhísí seo tacaíocht mhaoinithe a fháil do a bhfeabhsú. Eiseofar
ciorcláin agus treoir ar leithligh ar an mbeart seo. Tá sé beartaithe go dtiocfaidh na
hathruithe ar na scéimeanna deontais faoi Bheart 8 i bhfeidhm faoi dheireadh mhí
Aibreáin 2019.
Tá cúlra, comhthéacs an bheartais agus na prionsabail a rialaíonn na bearta maoinithe
éagsúla, chomh maith leis na saincheisteanna atá le breithniú agus na ceanglais
maidir le hullmhú tairiscintí ag údaráis áitiúla faoi na bearta nua, leagtha amach sa
chreat-doiciméad in Aguisín 2.
3. Liosta Gníomhaíochta Feabhais do Scéimeanna Uisce Grúpa
Ba mhaith leis an Roinn aird faoi leith a tharraingt ar an Liosta Gníomhaíochta
Feabhais do Scéimeanna Uisce Grúpa (RAL-GWS) a d’eisigh an Roinn le Ciorclán L2
/ 17 i mBealtaine 2017.
Leanfaidh an RAL-GWS de bheith mar phríomhbhonn chun maoiniú scéimbhunaithe
a leithdháileadh faoi Bheart 2 do thimthriall maoinithe 2019-2021 chun aghaidh a
thabhairt ar shaincheisteanna cáilíochta uisce ar fud na scéimeanna uisce grúpa
príobháideacha rialáilte.
Is liosta dinimiciúil éabhlóideach é an RAL-GWS a athróidh le himeacht ama agus
scéimeanna á gcur leis (cé go bhfuiltear ag súil go mbeidh líon beag breiseanna ann).
Tarlóidh sé seo de réir mar a thiocfaidh faisnéis nua chun cinn maidir le
saincheisteanna cáilíochta uisce, de réir mar a shainaithnítear go bhfuil scéimeanna
faoi shainchúram iomlán na Rialachán um Uisce Óil (scéimeanna a measadh roimhe
seo a bheith faoi bhun na tairsí), nó de réir mar a bhaintear scéimeanna de réir mar a
chuirtear an obair i gcrích, lena n-áirítear iad siúd a ghlac Uisce Éireann nó a rinneadh
a chónascadh le scéim eile. Beidh an Roinn ag obair le húdaráis áitiúla agus le

Cónaidhm Náisiúnta na Scéimeanna Uisce Grúpa chun an RAL-GWS a nuashonrú le
linn 2019.
D’fhonn nádúr forásach agus dinimiciúil an RAL-GWS a cheadú, féadfaidh údaráis
áitiúla tairiscintí a dhéanamh ar scéimeanna lán-rialaithe nach bhfuil ar an liosta
chomh fada agus a chuirtear sonraí ar fáil (ainm na scéime, Cód Scéime an EPA agus
sonraí gairid ach leordhóthanacha faoin uisce saincheisteanna cáilíochta atá an scéim
/ na scéimeanna ag iarraidh a réiteach).
Cé go bhfuil fócas an RAL-GWS ar scéimeanna uisce grúpa príobháideacha rialáilte
amháin, féadfaidh údaráis áitiúla blocshuim shonrach a thairiscint le haghaidh
feabhsúcháin mhaoinithe do ghrúpaí scéimeanna uisce nach bhfuil rialaithe go
hiomlán (ie mar gheall ar a méid a bheith faoi bhun na tairsí lena gcur i bhfeidhm go
hiomlán. de na Rialacháin um Uisce Óil). Ba cheart sonraí gairide a sholáthar san
tairiscint, nuair is féidir, lena n-áirítear ainm na scéime / na ngrúpaí uisce agus na
saincheisteanna cáilíochta uisce atá an scéim ag iarraidh a réiteach.
Is é aidhm na Roinne an RAL-GWS reatha a réiteach go hiomlán faoi dheireadh
thimthriall maoinithe 2019-2021 trí na cláir liostaithe buan de chláir ghníomhaíochta
feabhais a fhorbairt agus iad a chríochnú go tapa ina dhiaidh sin. Ba cheart go
gcuirfeadh an t-údarás áitiúil comhairle agus cúnamh gníomhach ar scéimeanna chun
é seo a bhaint amach.
4. Aistriú idir na Cláir Ilbhliantúla Reatha agus na Chéad Chláir Ilbhliantúla eile
Leanfaidh scéimeanna / tionscadail a ceadaíodh ach nár tosaíodh faoin timthriall
ilbhliantúil 2016-2018 roimhe seo de bheith incháilithe do mhaoiniú chun dul ar
aghaidh chun críche faoi thimthriall ilbhliantúil 2019-2021. Tá sé seo faoi réir ag an
údarás áitiúil a dhearbhú go bhfuil na scéimeanna / tionscadail seo in ann tús a chur
le tógáil sa chéad bhliain (i.e. 2019) de thimthriall ilbhliantúil 2019-2021. Mura bhfuil
na scéimeanna / tionscadail seo in ann é sin a dhéanamh ní bhreithneofar iad mar
mhaoiniú ach mar iarratais nua. Ba cheart na scéimeanna / tionscadail seo a liostáil
agus a aithint dá réir agus tairiscintí á gcur isteach.
5. Ullmhú agus Aighneacht Tairiscintí
Agus na critéir a bhfuil cuntas orthu thuas agus an Creat faoi iamh (Aguisín 2) curtha
san áireamh, tugtar cuireadh d’údaráis áitiúla anois tograí scéime / tionscadail a chur
isteach do thimthriall 2019-2021 den chlár ilbhliantúil. Tá na Teimpléid chun na
tairiscintí do Bhearta 1-7 a chomhlánú ar fáil in Aguisín 1.
Ba cheart d’údaráis áitiúla tuairisceán chomh hiomlán agus is indéanta a chinntiú, mar
go dtabharfar tosaíocht do mhaoiniú bunaithe ar an bhfaisnéis a chuirtear ar fáil san
aighneacht. Sa chás go bhfuil níos mó ná scéim amháin á cur isteach ba cheart
d’údaráis iad a liostú in ord tosaíochta.

I roinnt cásanna, beidh tionscadail taispeána mar ghné den sruth maoinithe agus
tugtar cuireadh d’údaráis áitiúla tairiscintí a dhéanamh ar mhaoiniú do na tionscadail
seo sa tréimhse amach romhainn.
Cé go n-éilíonn an cur chuige ilbhliantúil tosaíocht agus meastóireacht a dhéanamh
ar thionscadail / scéimeanna ag údaráis áitiúla, ní chuireann sé isteach ar ról cineachta
na n-údarás áitiúil laistigh den chreat seo.
6. Spriocdháta chun Tograí Tairisceana a Fháil
Ba cheart d’údaráis áitiúla a n-iarratais ar mhaoiniú a chur isteach don tréimhse 2019
go 2021 a luaithe is féidir ach tráth nach déanaí ná Déardaoin 14 Márta 2019. Ba
cheart aighneachtaí a dhéanamh chuig cuntas ríomhphoist an Chláir um Beartas
Uisce agus Uisce Tuaithe ag Rural.Water@Housing.Gov.ie le líne ábhair an
ríomhphoist marcáilte ‘Moltaí MARWP do 2019-2021’ le d’ainm údaráis áitiúil (m.sh.
‘Tograí MARWP do 2019-2021 - Clare Co Co’).
7. Meastóireacht ar thograí
Tacóidh painéal meastóireachta tairiscintí - an Painéal Saineolaithe - leis an Roinn
lena meastóireacht ar thairiscintí ó údaráis áitiúla. Chomh maith le saineolas, tugann
an Painéal neamhspleáchas, oscailteacht agus trédhearcacht don phróiseas
meastóireachta tairiscintí a dhéantar ar bhonn tosaíochta náisiúnta.
Déanfaidh an Painéal moltaí don Roinn maidir le hoiriúnacht scéimeanna / tionscadal
le haghaidh maoinithe bunaithe ar chritéir oibiachtúla atá leagtha amach sa Chreat a
ghabhann leis an gCiorclán seo. Ansin breithneoidh an Roinn moltaí an Phainéil agus
bunaithe orthu seo molfaidh sí leithdháiltí lena mbreithniú ag an Aire.
8. Fiosrúcháin
Ba chóir d’fhiosrúcháin ar an méid thuas a dhíriú chuig Kara McNulty ag +353 (0)
96 24460 (kara.mcnulty@housing.gov.ie).
Mise le meas,

Luke Varley,
Príomhoifigeach Cúnta
Rannóg na Seirbhísí Uisce
Teil. No. +353 (0) 96 24367
Ríomhphost : luke.varley@housing.gov.ie

