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Foilseachán faoi threoir Oifig Chúnant na Méaraí.
Tá sé á bhainistiú ag cuibhreannas de ghréasáin údarás áitiúil agus réigiúnach,
a bhfuil ENERGY-CITIES i gceannas air, atá comhdhéanta de Chomhairle Bhardais agus Réigiúin na hEorpa 
(CEMR), Climate Alliance, EUROCITIES agus Fedarene.

Arna fhoilsiú i Samhain 2011.

Dearadh grafach: Diane Morel / www.dianemorel.com
Grianghraf ar an gclúdach agus ar an leathanach deiridh:  © Shutterstock

Tugtar tacaíocht do Chúnant na Méaraí leis an gClár um Fhuinneamh Cliste san Eoraip. 
Ní bheidh An Coimisiún Eorpach, ná duine ar bith a ghníomhaíonn thar ceann an Choimisiúin, 
freagrach as an úsáid a d’fhéadfaí a bhaint as an bhfaisnéis san fhoilseachán seo,  
nó as earráid ar bith sna téacsanna, in ainneoin na haire a tugadh agus iad á n-ullmhú.
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PRÓISEAS AN CHÚNAINT CÉIM AR CHÉIM 

Is é aidhm Shínitheoirí Chúnant 
na Méaraí ná sprioc an AE maidir 
le hastuithe CO2 a laghdú le 20% 
faoin mbliain 2020 tríd an bPlean 
Gníomhaíochta um Fhuinneamh 
Inmharthana a chur i bhfeidhm, lena 
ndírítear ar éifeachtacht fuinnimh agus 
úsáid na bhfoinsí áitiúla d’fhuinneamh 
inathnuaite.

D’fhonn a sprioc a chomhlíonadh, 
tá na sínitheoirí tiomanta do shraith 
chéimeanna:

Is é a chéad chéim ná Fardal Astuithe Bunlíne (BEI) a mhionsaothrú 
agus tiomantas polaitiúil a aistriú go gníomhartha nithiúla. Cuireann 
sínitheoirí an SEAP faoi bhráid chomh maith le príomhthorthaí dá 
BEI laistigh de bhliain amháin tar éis dóibh cloí go hoifi giúil leis;. 
San SEAP, a shaothraítear i gcomhoibriú le páirtithe leasmhara agus 
saoránaigh áitiúla - agus arna cheadú ag an gcomhairle bhardais, 
leagtar amach na gníomhartha a thuartar. Glacann sínitheoirí freisin 
le monatóireacht a dhéanamh agus tuairisc a thabhairt a chur i 
bhfeidhm an SEAP gach dhá bhliain i ndiaidh é a chur isteach.

Is éard atá mar aidhm leis an bhfoilseachán reatha seo forbhreathnú ar 
phróiseas forbartha an SEAP a thabhairt don léitheoir. Tugtar léargas 
ar phríomhghnéithe an SEAP agus cur síos gairid ar na nósanna 
imeachta aighneachta agus measúnachta. Sna leathanaigh atá le 
teacht tugtar samplaí spreagthacha agus leideanna praiticiúla chun 
tús a chur le forbairt agus cur i bhfeidhm do phlean gníomhaíochta.

Do phlean gníomhaíochta a fhorbairt- ag 
comhoibriú go dlúth le páirtithe leasmhara & 

saoránaigh áitiúla

D’Fhardal Astuithe Bunlíne a thiomsú

D’fhoireann Cúnaint a bhunú

Sainmhíniú ar d’fhís fhadtéarmach

Do bheartais agus bhearta um 
laghdú CO2 a chur i bhfeidhm

Monatóireacht & tuairisciú ar do 
dhul chun cinn CÉIM  2  Aighneacht de do Phlean 

Gníomhaíochta um Fhuinneamh 
Inmharthana         

CÉIM  3  Aighneacht de do 
Thuarascáil Cur Chun Feidhme

CÉIM  1  Síniú de Chúnant na Méaraí Ag tosú

M
onatóireacht & aiseolas

Pleanáil

Cur i bhfeidhm

le

Sprioc de -20% 

CO2
 faoi 2020-20%
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CREAT MODHEOLAÍOCH SHOLÚBTHA  LE HAGHAIDH GNÍMH

SIMPLÍOCHT, SOLÚBTHACHT & INCHOMPARÁI-
DEACHT!

Tugann Cúnant na Méaraí creat modheolaíoch -uilechuimsitheach 
chun an SEAP a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm.

Forbraíodh modheolaíocht an Chúnaint i bpáirt le Comh-Ionad 
Taighde an Choimisiúin Eorpaigh, tá sí bunaithe ar thaithí phraiticiúil 
atá ag grúpa cleachtóirí ina bhfuil saineolaithe agus údaráis áitiúla 
agus braitheann sí ar dea-bhunús teicniúil agus eolaíoch. Tá an 
mhodheolaíocht, na coincheapa agus na prionsabail ar aon dul leis na 
caighdeáin Eorpacha agus idirnáisiúnta an méid agus is féidir (m.sh. 
na fachtóirí astuithe den Phainéal Idir-Rialtasach ar Athrú Aeráide 
(IPCC) nó an bunachar sonraí den Tagairt Eorpach um Shaolré (ELCD).

Solúbtha agus oiriúnach d’fhírinne áitiúil, tugann modheolaíocht 
an Chúnaint creat tuairiscithe coitianta – i bhfoirm theimpléid an SEAP 
ar líne – leis sin féadfaidh údaráis áitiúla a dtorthaí a chur i gcom-
paráid le torthaí eile (m.sh. laistigh d’údarás áitiúil agus idir údaráis 
áitiúla a bhfuil tréithe cosúla acu). Is féidir le gach sínitheoir aon uirlis 
a úsáid má cheapann sé gur cuí í dá críocha féin. Ach, ní mór do gach 

ÁBHAIR TACAÍOCHTA THEICNIÚLA AN CHÚNAINT

•	 Sa Treoirleabhar ‘How to develop a Sustainable Energy 
Action Plan’ tugtar treoir céim ar chéim agus moltaí praiti-
ciúla ar na próisis  BEI agus SEAP iomlána. Sainmhínítear sraith 
de phríomhphrionsabail ar phróisis tuairiscithe agus taifeadadh 
CO2 (coibhéis). Tugtar roinnt samplaí teicniúla ann freisin de 
bhardais, maidir le héifeachtacht fuinnimh agus le gníomhartha 
um fhuinneamh inbhuanaithe a d’fhéadfadh a chur i bhfeidhm 
ag leibhéal áitiúil.

•	 Is é an Teimpléad SEAP  an creat a úsáideann sínitheoirí 
chun sonraí ar astuithe CO2 áitiúla agus príomhghníomhartha 
maolaithe a thuairisciú. Tá an uirlis idirghníomhaíoch seo, atá 
bunaithe ar an ngréasán, atá ionchódaithe i mBéarla ag Sínitheoirí 
an Chúnaint, agus tugann sí seo an chreatlach do na SEAPanna 
aonair lena dtugtar na staitisticí tathagaithe ar líne. Soláthraítear 
an teimpléad le treoracha ábhartha (i ngach teanga den AE) a 
chabhraíonn le sínitheoirí na sonraí a bhailiú agus anailís a dhéa-
namh orthu i mbealach struchtúrtha agus córasach.

TUILLEADH LÉITHEOIREACHTA
Tá na hábhair go léir ar fáil ar leabharlann shuíomh gréasáin 
Chúnant na Méaraí ag:
http://www.cunantnamearai.eu/support/library_ga.html

sínitheoir a bheith cinnte go bhfuil an fardal tuairiscithe ar aon dul le 
riachtanais an Chúnaint arna sainmhíniú thíos. 

© Shutterstock

•	 Bunaithe ar an teimpléad SEAP, éascóidh an Teimpléad Thua-
rascáil Cur Chun Feidhme  an athleanúint de chur i bhfeidhm 
an SEAP.  Beidh sé ar fáil in 2012 in éineacht le cáipéis míniúcháin, 
beidh sé ina phríomhionstraim do shínitheoirí chun monatói-
reacht agus tuairisciú a dhéanamh ar dul chun cinn.
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Is é an SEAP an phríomhchaipéis a thaispeánann conas a bhainfidh 
Sínitheoirí an Chúnaint a dtiomantas amach faoi 2020. Cruthaítear é 
leis an gcoincheap de phleanáil chomhtháthaithe agus cur chuige 
iomlánaíoch ar chórais fuinnimh áitiúla – lena ndírítear ar éileamh 
fuinnimh a laghdú i roinnt príomhearnálacha gníomhaíochta chomh 
maith le foinsí d’fhuinneamh inathnuaite áitiúla a úsáid chun an 
t-éileamh fuinnimh áitiúil a chomhlíonadh. 

ÁBHAR - CAD ATÁ SA PHLEAN?

•	 Príomhthorthaí an Fardal Astuithe Bunlíne, lena léirítear 
an leibhéal reatha d’ídiú fuinnimh agus lena n-aithnítear na 
príomhfhoinsí d’astuithe CO2 – Cá bhfuil tú?

•	 Fís fhadtéarmach, lena sainítear an sprioc d’astuithe CO2 
foriomlán réamh-mheasta le haghaidh 2020 agus na réimsí 
gnímh tosaíochta – Cá bhfuil tú ag iarraidh dul?

•	 Sraith de ghníomhartha meántéarmacha agus gearrthéar-
macha atá le cur i bhfeidhm le linn an chur i bhfeidhm, chomh 
maith le tréimhsí agus freagrachtaí sannta, d’fhonn an sprioc a 
socraíodh a bhaint amach – Conas a bhainfidh tú é sin amach?

   CUR CHUIGE COMHTHÁTHAITHE Á GHLACADH

‘In Friedrichshafen, tugaimid tús áite do bhreithnithe fuinnimh agus 
aeráide sa chlár oibre pleanála uirbí. Le scéim forbartha an chean-
tair bardais sa Ghearmáin, ligtear dúinn sonraíochtaí a dhéanamh 
maidir le soláthar fuinnimh i gceantair tógála nua agus páirceanna 
tionsclaíocha mar aon le soghluaisteacht na todhchaí. 
[...] Táimid ag cinntiú go gcruthóimid cathair ina bhfuil chonairí 
iompair gairide, mar aon le córas bus cathrach den scoth. Sa lá 
atá inniu ann, le pleanáil úsáid talún leagtar bealach amach le 
haghaidh ídiú fuinnimh sna blianta atá le teacht!’ Andreas Brand, 
Ard-Mhéara Friedrichshafen (An Ghearmáin)

   FÍS UAILLMHIANACH 

‘In Beckerich, bhí forbairt ár SEAP mar chéim thábhachtach maidir 
lenár n-uaillmhianta a athnuachan. Taispeánadh gur féidir linn 
feabhas i gcónaí a chur ar ár n-obair, agus ní mór do choigilt 
fuinnimh a bheith mar thosaíocht d’fhonn ár gcuspóir a bhaint 
amach: is é sin neamhspleáchas fuinnimh.’ Camille Gira, Méara 
Beckerich (Lucsamburg)

CUSPÓIRÍ AN PHLEAN

•	 Tiomantas polaitiúil fadtéarmach a áirithiú – is cáipéis bheartais 
straitéiseach  é an SEAP, arna faomhadh ag comhairle bhardais 
(nó comhlacht cinnteoireachta coibhéiseach);

•	 An straitéis a aistriú go gníomhartha nithiúla, agus acmhainní 
airgeadais agus daonna a leithdháileadh do chur i bhfeidhm na 
ngníomhartha– tá an SEAP ina ionstraim oibriúcháin;

•	 Páirt a thabhairt do na gníomhaithe áitiúla sa phróiseas iomlán, 
ó shaothrú go cur i bhfeidhm – is uirlis chumarsáide é an SEAP 
do pháirtithe leasmhara agus do shaoránaigh.

RAON

Ba chóir go sainmhínítear sraith chomhleanúnach de ghníomhartha 
a chuimsíonn na príomhearnálacha gníomhaíochta (poiblí agus 
príobháideach). Go príomha, meastar go gcumhdóidh formhór na 
SEAPanna na hearnálacha a thógtar i gcuntas san fhardal:

Ós rud é nach bhfuil ach tionchar teoranta ag údaráis áitiúla ar 
thionscal, tá futhú atá sé cinneadh a dhéanamh an n-áireofar an 
earnáil seo sa SEAP (níl gléasraí arna gcumhdach ag an ETS1 san 
áireamh).

P R Í O M H E A R N Á L AC H A  S P R I C E

EARNÁLACHA MOLTA EILE

Iompar 
(poiblí, príobháideach 
agus tráchtála)

Tionscail
(gan ETS1 san 
áireamh)

Táirgeadh fuinnimh
inathnuaite áitiúil
ar scála beag

Pleanáil úsáid talún

Ag obair le saoránaigh  
& páirtithe leasmhara 
áitiúla

Eile
(bainistíocht 
dramhaíola
& uisce)

Soláthar poiblí

Foirgnimh, trealamh 
& áiseanna (bardas, 
treasach agus cónaithe)

Ba chóir go mbeadh an SEAP bunaithe ar na réimsí gnímh sin, 
ina bhfuil ról sainiúil ag an údarás áitiúil - mar Bheartaitheoir, 
Inspreagthóir, Thomhaltóir agus uaireanta mar Tháirgeoir -, ar nós:

1 ETS – Córas an Aontas Eorpaigh i ndáil le Trádáil Astaíochtaí

© Shutterstock

ACHOIMRE GHEARR AR AN BPLEAN GNÍOMHAÍOCHTA 
UM FHUINNEAMH INMHARTHANA
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FARDAL ASTUITHE BUNLÍNE - BUNÚS AN SEAP

Is é an Fardal Astuithe Bunlíne (BEI) an chuid bhunúsach den SEAP, 
lena dtugtar pictiúr soiléir den ‘áit ina bhfuil tú’, is é sin cur síos ar 
stádas reatha na n-údarás áitiúil i dtéarmaí ídiú fuinnimh agus astuithe 
CO2. Leagtar amach an fotha le haghaidh mionsaothrú an SEAP. Nuair 
a bheidh an BEI ag an údarás áitiúil, beidh an cumas aige na réimsí 
tosaíochta a aithint, maidir le gníomh agus deiseannachun a sprioc 
um  laghdú astuithe CO2 a bhaint amach. Cabhróidh sé le gníomhartha 
a roghnú agus a chur in ord tosaíochta. Tá Fardail Astuithe Mona-
tóireachta (MEI) le déanamh go rialta d’fhonn laghduithe astuithe 
féideartha na gníomhartha atá i bhfeidhm a mheas.

  AG BRATH AR FARDAL UILECHUIMSITHEACH 
‘Ceapaim go bhfuil dea-fhardail astuithe agus fotha eolaíoch 
bunúsach d’aon dianiarracht rathúil. Má thuigeann bardais ón 
tús an scóip agus na himpleachtaí a bhaineann lena dtiomantas, 
beidh siad i seasamh níos fearr chun a ngealltanas a chomhlío-
nadh agus chun gníomhartha uaillmhianacha a chur i bhfeidhm’. 
Frank Smeets, Leas Aire do Ghnóthaí Comhshaoil do Chúige 
Limburg (An Bheilg), Comhordaitheoir Críche an Chúnaint

RAON

Go bunúsach leanann an Cúnant cur chuige críche, ag breathnú ar na hastuithe a bhaineann le hídiú agus táirgeadh fuinnimh (más 
infheidhme) i gcríoch an údaráis áitiúil.

COINCHEAPA BEI

CO2N2O CH4

Astuithe díreacha mar gheall ar 
dhóchan breosla laistigh den 
chríoch

Astuithe díreacha
eile a tharlaíonn
laistigh den chríoch,
ag brath ar an
rogha d’earnálacha BEI

Astuithe (indíreacha) a bhaineann 
le táirgeadh fuinnimh a úsáidtear 
laistigh den chríoch 
gan aird ar an suíomh  
ina dtáirgtear leictreachas

Foirgnimh, trealamh
& áiseanna (bardas,
cónaithe, treasach)

Iompar (poiblí, 
príobháideach agus 

tráchtála)

Tionscail
gan an ETS san áireamh

(roghnach)

Gléasra do chóireáil 
fuíolluisce &

dramhaíola soladaí
(roghnach)

Saoráidí ghiniúint  
fuinnimh áitiúil

(leictreachas ≤ 20 MW,
teas/fuacht más 

infheidhme)
gan an ETS san áireamh

COGENE-
RATION

C R Í O C H  A N  B H A R D A I S

POWER 
PLANT

Aonaid 
le tuai-
risciú

‘Caighdeán’ (IPCC)  – na hastuithe CO2 a chumhdach, a tharlaíonn mar gheall ar ídiú fuinnimh laistigh de chríoch an údaráis áitiúil, cibé mar 
thoradh díreach ar dhóchan breosla sa chríoch nó mar thoradh indíreach ar dhóchan breosla a bhaineann le leictreachas/teas/fuacht a tháirgtear 
lasmuigh den chríoch ach a úsáidtear laistigh den chríoch. 
Measúnacht Saolré – saolré fhoriomlán gach iompróir fuinnimh a chumhdach, is é sin, ní amháin na hastuithe a eascraíonn ó dhóchan breosla, 
ach freisin na hastuithe a thagann ón slabhra sholáthar fuinnimh iomlán (saothrú, iompar, próiseáil).

Is í 1990 an bhliain tagartha mholta i bhformhór na gcaighdeán idirnáisiúnta (Prótacal Kyoto, tuairiscí measúnachta).
Ach, ba chóir go roghnódh an t-údarás áitiúil an bhliain a bhféadfaidh sé na sonraí is uilechuimsithí agus iontaofa a fháil di.

Tonaí CO2 – má dhéanann an t-údarás áitiúil an cinneadh gan ach na hastuithe CO2 a thuairisciú.
Tonaí CO2 eq. – má roghnaíonn an t-údarás áitiúil gáis cheaptha teasa eile ar nós CH4 agus N2O a chur san áireamh. Tiontaigh an mhéid CH4 
agus N2O go coibhéis CO2 trí astú an gháis cheaptha teasa a iolrú faoina Acmhainneacht Téimh Dhomhanda.

Fachtóirí 
astuithe

Bliain 
bhunlíne
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SPREAGADH DON SEAP A MHIONSAOTHRÚ

AG BAILIÚ AGUS AG ANAILISIÚ SONRAÍ

  Worms, An Ghearmáin ~ 83,000 áiritheoir

Go minic, is dúshlán mór é bailiú sonraí le linn ullmhaithe an Fhardail 
Astuithe Bunlíne. D’fhonn a BEI a mhionsaothrú, d’iarr cathair Worms 
chomhoibriú ón soláthraí fuinnimh áitiúil agus ó pháirtithe leasmhara 
eile trí roinnt ‘laethanta cruinnithe’ a chomhoibriú. Ba í sin an deis 
chun suíomh a shocrú le haghaidh comhoibriú níos leithne agus 
níos éifeachtaí i measc an lucht freastail. D’éirigh go hiontach leis an 
bpróiseas comhoibrithe: bhí an t-údarás áitiúil ábalta sonraí cruinne, 
uilechuimsitheacha maidir le hídiú fuinnimh a bhain le foirgnimh, 
áiseanna agus tionscail a fháil ó na soláthraithe gáis agus leictreachais. 
Bhí Cumann na Scuabadóirí Simléir agus an comhlacht tithíochta 
bardais ábalta sonraí iontaofa a sholáthar maidir le hídiú fuinnimh 
do theaghlaigh chomh maith le tuilleadh faisnéise ar chórais téimh 
a bhí ann cheana.

Bhí astuithe ón earnáil iompair bunaithe ar fheidhmiúchán agus ar ídiú 
breosla na bhfeithiclí a bhí ag taisteal laistigh den chríoch. D’fhonn na 
sonraí arna n-iarraidh a fháil, rinneadh suirbhéanna samplacha ar an 
gcríoch, chun trácht phríobháideach a thomhas go príomha (is é sin, 
líon na bhfeithiclí, líon na gciliméadar a taistealaíodh, srl.).

B’áis iontach í úsáid na huirlise ríomha (ECORegion), lenar tugadh 
modheolaíocht agus fachtóirí tiontaithe ábhartha.
Rinneadh fardail ar feadh os cionn sé bliana, ó 2004 go 2009, lenar 
sainaithníodh na príomhfhoinsí d’astuithe CO2 agus a n-acmhain-
neacht laghduithe faoi seach.

CUR CHUIGE BUNAITHE AR CHÁS A GHLACADH 
& MEASÚNÚ STRAITÉISEACH COMHSHAOIL A 
FHORBAIRT 
 
  Baile Átha Cliath, Éire ~ 506,000 áiritheoir

Tá an cur chuige bunaithe ar chás le fáil i go leor SEAPanna ar nós an 
phlean gníomhaíochta do Bhaile Átha Cliath, lena meastar trí chás 
dhifriúla le haghaidh 2020.

Sa Chás Gnó Mar Is Gnách,  déantar cur síos ar thuar ’dada á dhéa-
namh’, agus sa dhá chás eile déantar anailís ar thionchair a bhíonn ag 
roinnt gníomhartha tiomanta . I gCás 1, moltar sraith ghníomhartha 
a fhéadtar a chur i bhfeidhm go héasca, i dtéarmaí costais agus 
castachta, cé gur cás níos fadtéarmaí, le costais níos airde é Cás 2. 
Bunaithe ar na cásanna seo, i bplean gníomhaíochta Bhaile Átha 

Cliath, leagtar amach go soiléir inmharthanacht na sprice um laghdú 
CO2 do 2020 don údarás áitiúil agus leagtar amach na dúshláin a 
bheidh le sárú d’fhonn na tiomantais a chomhlíonadh.

Rinneadh Measúnú Straitéiseach Comhshaoil2 freisin d’fhonn 
breithnithe comhshaoil a ionchorprú (is é sin, bithéagsúlacht, 
daonra, sláinte dhaonna, fána, fl óra, ithir, uisce, aer, fachtóirí aeráide, 
sócmhainní ábhair, oidhreacht chultúrtha, agus tírdhreach) isteach 
sa phlean gníomhaíochta.

AG AITHINT NA HATHRÓGA EACHTR ACHA A 
MBÍONN ÉIFEACHT ACU AR ÍDIÚ FUINNIMH 

  Barcelona, An Spáinn ~ 1,628,000 áiritheoir

Tá athbhreithniú uilechuimsitheach ar stádas reatha an údaráis 
áitiúil i dtéarmaí ídiú fuinnimh, astuithe CO2 chomh maith le fachtóirí 
socheacnamaíocha eile, riachtanach d’fhonn a réimsí tosaíochta 
gnímh a shainaithint. San SEAP Barcelona, cuirtear anailís mhionson-
raithe ar fáil ar athróga eachtracha a d’fhéadfadh tionchar a bheith 
acu, ar nós: daonra, ceantar tógtha agus an Olltáirgeacht Intíre (OTI). 
Leis an anailís ar an OTI, ligeadh do Barcelona díchúpláil áirithe d’fhás 
eacnamaíoch ó ídiú fuinnimh  a shainaithint le linn na tréimhse 
mheasúnaithe.

2 Le haghaidh tuilleadh eolais, féach ar Threoir SEA 2001/42/CE.

leictreachas peitreal ceirisín teas dúiche teas geoiteirmeach
breosla díosal gás adhmad gréine
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ACMHAINNÍ AIRGEADAIS AGUS DAONNA DO 
GACH GNÍOMH A SAINAITHINT

  Riga, An Laitvia ~ 750,000 áitritheoir 

San SEAP, ba chóir go sainmhínítear gach gníomh i dtéarmaí an-phrai-
ticiúla. Le SEAP Riga, sainmhínítear tréimhsí cur i bhfeidhm agus 
sanntar freagrachtaí soiléire. Sainaithnítear acmhainní airgeadais  
agus foinsí maoinithe féideartha i gcomhar forbairt agus cur i 
bhfeidhm dá ghníomhartha - tá roinnt samplaí thíos:

AG TABHAIRT NA BPÁIRTITHE LEASMHARA CHUN 
AN TÁBLA

  Mulhouse Alsace Agglomération, An Fhrainc ~ 
252,000 áiritheoir

Tá an SEAP de Mulhouse Alsace 
Agglomération mar thoradh ar 
idirphlé fairsing le páirtithe 
leasmhara áitiúla. Cheana féin in 
2001, bhunaigh an pobal uirbeach 
‘Bord Comhairleach’ chun cabhrú le 

forbairt agus cur i bhfeidhm an phlean gníomhaíochta. Faoi láthair, 
tá an Bord comhdhéanta de thart ar 100 ball (ionadaithe agus toscairí 
tofa ó na ranna ábhartha, saineolaithe, cumainn, ollscoileanna, 
cuideachtaí agus saoránaigh). Le cruinnithe rialta spreagtar malairt 
taithí/fios gnó, cinntítear comhoibriú tras-earnála agus ligtear 
d’iarrachtaí a thabhairt le chéile d’fhonn tuiscint níos fearr a bheith 
ann ar shaincheisteanna áitiúla. Glacann an Bord Comhairleach 
páirt i bpríomhchéimeanna phróisis measúnaithe, feidhmiúcháin, 
monatóireachta agus mhionsaothraithe an SEAP. De bharr an phróisis 
rannpháirtíochta trédhearcach seo, tá bealach nua ag na páirtithe 
leasmhara a smaointe agus tograí a chur in iúl.
Cinntítear rannpháirtíocht na saoránach freisin trí go leor 
gníomhaíochtaí rialta um múscailt feasachta a reáchtáil (laethanta 
faisnéise, cruinnithe poiblí, taispeántais, srl.). Tá ábhair chur chun cinn 
éagsúla forbartha ag leibhéal áitiúil chun iad a spreagadh, ar nós an 
bhileog ‘Clima’ctor’ nó an ‘Climatebox’ (lena n-áirítear frasadán agus 
sconna a shábhálann uisce, trí bholgán solais ísealfhuinnimh, srl.).

TÁSCAIRÍ MONATÓIREACHTA FEIDHMIÚCHÁN Á 
BHFORBAIRT

  Maranello, an Iodáil ~ 17,000 áiritheoir

Cabhraíonn sainaithint tháscairí monatóireachta leis an mbardas 
é féin a mheas cibé a bhfuil nó nach bhfuil sé ar an mbealach ceart 
d’fhonn a spriocanna a bhaint amach. I SEAP Maranello, aithnítear 
sraith tháscairí chun cur i bhfeidhm gach gníomh a mhonatóiriú - tá 
roinnt samplaí thíos: 

Gníomh Am chur i 
bhfeidhm

Freagracht as an gcur i 
bhfeidhm

Maoiniú atá 
riachtanach 

(milliúin euro)

Foinse a d’fhéadfadh a bheidh ann le haghaidh 
maoinithe

Iniúchtaí fuinnimh & 
Athchóiriú coimpléisc 
6,000 teach il-árasáin

2009-2020
Cumainn úinéirí árasáin, 
daoine údaraithe

3.4 (iniúchadh) 
+ 872 (athchóiriú)

Buiséad bardais, Cistí Struchtúracha, acmhainní 
iasachta, ciste imrothlach, áiseanna bardais & 
náisiúnta, Cuideachta Sheirbhíse Fuinnimh (ESCO), 
Cuideachta Sheirbhíse Fuinnimh Bardais (MESCO)

Córas soilsithe i 
sráideanna agus i 
bpáirceanna na cathrach  
a athchóiriú

2010-2020
Bardas Riga, Gníomhai-
reacht “Rigas gaisma” 2.84 Buiséad bardais, Cistí Struchtúracha

Líonra de stáisiúin 
luchtaithe do charranna 
leictreacha & hibride i 
gcathair Riga a shocrú

2011-2020
“Latvenergo” 
(soláthraí teasa, úinéir 
2 ghléasra CHP in 
Riga)

14.19
Cistí Struchtúracha, maoiniú ó Bhuiséad 
Bardais “Latvenergo”

TUILLEADH LÉITHEOIREACHTA 
Bileog Théamach an Chúnaint “Scéimeanna Spreagthaca 
Airgeadais – Ábhar Machnaimh do Shínitheoirí an Chúnaint” 
http://www.cunantnamearai.eu/support/library_ga.html

Gníomh Táscairí atá beartaithe

Iompar poiblí a atheagrú do 
thurasóirí

Líon na dturasóirí a bhaineann 
úsáid as iompar poiblí

Conair rothair a shíneadh Míleáiste (km)

Córais fhótavoltacha ar fhoirgnimh 
phoiblí a shúiteáil

MWp a suiteáladh

Staidéar féidearthachta 
ar fhorbairt cheantair le 
foirgnimh inbhuanaithe

Ídiú fuinnimh na bhfoir-
gneamh nua iarfheistithe 
(kWh/m2)

TUILLEADH LÉITHEOIREACHTA  
Catalóg ar líne de na SEAPanna:
http://www.cunantnamearai.eu/actions/sustainable-energy-
action-plans_ga.html
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GNÍOMHARTHA SA SPOTSOLAS

‘WATT BUSTERS’ – INIÚCHADH FUINNIMH

 Cascais, an Phortaingéil

Réimse an ghnímh: Foirgnimh Bhardasacha, Chónaithe agus Threa-
sacha
Rannóg atá freagrach as: Cascais Municipal Energy Agency 
(Gníomhaireacht Fhuinnimh Bhardais Cascais)

Cur i bhfeidhm (am tosaigh/deiridh): 
2008 ar aghaidh

Cur síos ar an ngníomh: 
Is é aidhm an tionscadail ‘Caça Watts’ ná 
tacaíocht a thabhairt do shaoránaigh 
maidir le coigilt fuinnimh agus airgid. Tríd 
an tionscadail seo, déanann teicneoirí ó 
ghníomhaireacht fuinnimh an bhardais 
iniúchtaí fuinnimh ar na foirgnimh. Is é 
an cuspóir atá ann ná patrúin úsáide fuin-
nimh a thomhas agus anailís theirmeach a 
dhéanamh ar imchlúdach an fhoirgnimh 
ag úsáid ceamara teirmeagrafaigh. Ina 
dhiaidh sin, tugann na teicneoirí tuairisc 

theicniúil bunaithe ar na sonraí 
a bailíodh le linn an iniúchta 
fuinnimh agus ón anailís ar 
bhillí fuinnimh, a mholann 
bearta feabhsúcháin chun fuin-
neamh a choigilt.  Cuirtear an 
tseirbhís ar fáil ar phraghas íseal 
d’fhonn speansais oibriúcháin 
a chumhdach chomh maith 
leis an tionscnamh a chur chun 
cinn. Gach bliain, déantar 100 
iniúchadh fuinnimh i mbardas 
Cascais.

RAON ROTHAIR Á TÓGÁIL LE HAGHAIDH 
TAISTIL OIBRE I GCARRANNA A LAGHDÚ

  Città di Castello, an Iodáil

Réimse an ghnímh: Iompar 
Rannóg atá freagrach as: Roinn na nOibreacha Poiblí, Cothabhála 
agus Comhshaoil 
Cur i bhfeidhm (am tosaigh/deiridh): 1999-2011

Cur síos ar an ngníomh:
Is í aidhm an ghnímh rothaíocht a chur 
chun cinn ón lárionad uirbeach go dtí an 
ceantar ó Thuaidh den bhardas (ceantar 
tionsclaíoch de Cerbara). Beidh an raon 3.1 
km ar fhad. Táthar ag súil go n-úsáideoidh 
250-500 duine í in aghaidh an lae, lena 
laghdaítear líon na gcarranna le 150-300. 
Úsáidtear an raon rothair go príomha chun 
thaistil ón áit chónaithe go dtí an obair, 
agus tá stáisiún iarnróid san áireamh ina 
bhfuil scéim um roinnt rothar le cur ann 
sna blianta atá le teacht.

NAÍSCOILEANNA GLASA

  Bistrita, an Rómáin

Réimse an ghnímh: Foirgnimh agus áiseanna bardais, táirgeadh 
fuinnimh in-athnuaite áitiúil
Rannóg atá freagrach as: Bardas
Cur i bhfeidhm (am tosaigh/deiridh): 2011-2016

Cur síos ar an ngníomh: 
Is é aidhm an ghnímh ná dhá theicneo-
laíocht fuinnimh inathnuaite: caidéil 
téimh gheoiteirmeacha agus grianphainéil 
theirmeacha a chur in ionad na córais 
téamh agus coirí uisce te a úsáideann 
gás nádúrtha i seacht naíscoil. Ag an am 
céanna, cuirfear feabhas ar an insliú teir-
meach i bhfhoirgnimh na naíscoileanna. 
Is iad 300 leanbh agus múinteoir do gach 
naíscoil na tairbhithe díreacha. Bhí an 
t-éileamh ar teas (239 kWh/m2/bliana) i 
naíscoileanna mar chúis leis an ngá amhail 
gnímh a chur i bhfeidhm.

PRÍOMHFHIGIÚIRÍ 

  Laghdú in astuithe 
CO2 atáthar ag súil leis: 
27.68 t CO2 eq./bliana 
• Coigilt fuinnimh 
atáthar ag súil leis : 
75,000 kWh/bliana 
• Coigilt airgeadais a 
baineadh amach: 
99.5 €/ bliana/
teaghlaigh 
•	Costas infheistíochta: 
€55,000 
Foinsí maoinithe:  
Bardas & Gníomhai-
reacht Fhuinnimh 
Bhardais

PRÍOMHFHIGIÚIRÍ

  Laghdú in astuithe 
CO2 atáthar ag súil leis: 
50.5 t CO2/bliana/
naíscoile 
•	Coigilt fuinnimh 
atáthar ag súil leis : 
250 MWh/bliana/
naíscoile de ghás 
nádúrtha a chean-
naítear 
• Coigilt airgeadais 
mheasta: €5,050/
bliana/naíscoile 
•	Foinsí maoinithe: 
Bardas & Ciste 
Chomhshaoil 
Náisiúnta

PRÍOMHFHIGIÚIRÍ

 Laghdú in astuithe 
CO2 atáthar ag súil leis: 
108 t CO2 eq./bliana
•	Coigilt fuinnimh  
atáthar ag súil leis: 
450.1 MWh/bliana
• Costas infheistíochta: 
€200,000
• Foinsí maoinithe: 
Aireacht Bhardais & 
Chomhshaoil

Foinse: Cascais Energia
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FEASACHT FUINNIMH A MHÚSCAILT TRÍ 
MHÉADRÚ CLISTE

 Sabadell, An Spáinn

Réimse an ghnímh: Teicneolaíocht 
Faisnéise & Cumarsáide
Rannóg atá freagrach as: Bardas 
Cur i bhfeidhm (am tosaigh/deiridh): 
2010-2020

Cur síos ar an ngníomh: 
Tar éis bliana leis an gCúnant, sheol an 
chathair feachtas um choigilt fuinnimh 
píolótach, lenar tugadh an deis do 
theaghlaigh gléas um méadrú cliste a 
fháil ar iasacht ar feadh sé mhí. Ghlac  51 
teaghlach páirt sa tionscadal píolótach 
seo, fi giúr atáthar ag súil le méadú go dtí 

os cionn 100. Shuiteáil an Bardas an gléas um méadrú cliste saor in 
aisce, agus cuireadh tacaíocht ar fáil saor in aisce tríd ionad glaonna. 
Leis an ngléas sin táirgtear sonraí fíor-ama maidir le hídiú fuinnimh 
(i kWh), costais (in Euro) and astuithe CO2 (i dtonaí CO2) ionas go 
bhféidir le teaghlaigh a fháil amach méid an tionchar a d’fhéadfadh 
a bheith ag a ngníomhaíochtaí laethúla ar an gcomhshaol agus ar a 
mbillí fuinnimh. 

GLÉASRA COMHGHINIÚNA A SHÚITEÁIL

  Moldava nad Bodvou, an tSlóvaic

Réimse an ghnímh: Táirgeadh fuinnimh in-athnuaite áitiúil 
Cuideachta atá freagrach as: An chuideachta Cofely (oibreoir den 
líonra téimh dhúiche) 
Cur i bhfeidhm (am tosaigh/deiridh): 2010-2020

Cur síos ar an ngníomh:
Ba í iarracht luath Moldava nad Bodvou 
ná córas téimh dúiche áitiúil  a fheidhmiú 
chun an spleáchas ar ghual a laghdú. 
Choimisiúnaigh siad gléasra cumhachta 
comhghiniúna a thógáil, lena soláthraítear 
teas don chathair trí líonra téimh dhúiche 
(le haghaidh tuairim is 2,100 árasán sa 
bhaile) agus leictreachas do shoilsiú poiblí.

LAMPAÍ SOILSIÚ POIBLÍ A ATHRÚ GO TEICNEO-
LAÍOCHT LED

  L’Estany, An Spáinn

Réimse an ghnímh: Soilsiú poiblí an bhardais 
Roinn atá freagrach as: Oifi g an Mhéara agus an Roinn Chomhshaoil 
Cur i bhfeidhm (am tosaigh/deiridh): 2010

Cur síos ar an ngníomh: 
D’athraigh l’Estany a chóras um soilsiú 
poiblí go teicneolaíocht LED (dé-óid 
astaithe solais). Sa lár meánaoiseach, níor 
athraíodh ach bolgáin solais chun ionracas 
agus oidhreacht stairiúil a chaomhnú, ach 
ar bhóthair agus sráideanna níos mó, 
athraíodh an córas iomlán. Mar thoradh ar 
shuiteáil 219 lampa LED, bhí laghdú 75% 
ar an t-ídiú fuinnimh iomlán. Thug Cúige 

PRÍOMHFHIGIÚIRÍ

 Laghdú in astuithe 
CO2 atáthar ag súil leis:
144.6 kg CO2/bliana/
teaghlaigh
•	Coigilt fuinnimh 
atáthar ag súil leis:
134 kWh/duine/
bliana
•	Costas infheistíochta:
€34,000
• Foinsí maoinithe:
Bardas & Rialtas 
réigiúnach Cataló-
nach

PRÍOMHFHIGIÚIRÍ

  Laghdú in astuithe 
CO2 atáthar ag súil leis:  
11,378.2 t CO2/bliana 
• Coigilt fuinnimh 
atáthar ag súil leis : 
10,953.9 MWh/bliana 
•	Fuinneamh 
in-athnuaite atáthar ag 
súil leis: 19,130 MWh/
bliana 
•	Costas infheistíochta: 
€10,000,000

Foinse: Bardas Sabadell

Foinse: Carles Roman

PRÍOMHFHIGIÚIRÍ

 Laghdú in astuithe 
CO2 atáthar ag súil leis:
35.69 t CO2/bliana
• Coigilt fuinnimh 
atáthar ag súil leis:
80.56 MWh/bliana
•	Costas infheistíochta:
 €51,000
•	Foinsí maoinithe: 
Bardas & Cúige 
Barcelona

TUILLEADH LÉITHEOIREACHTA   
Catalóg ar líne de Thagarmharcanna Sármhaitheasa: 
http://www.cunantnamearai.eu/actions/benchmarks-of-
excellence_ga.html

Barcelona, Comhordaitheoir Críche an Chúnaint tacaíocht airgeadais 
don bhunathrú inbhuanaithe seo.

Cur i bhfeidhm an SEAP - cad iad na buntáistí?

 Cruthófar poist nua ag leibhéal áitiúil;
 Billí fuinnimh níos ísle do shaoránaigh;
 Dálaí maireachtála compórdacha;
 Airgead poiblí á úsáid níos éifeachtaí.
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FORBHREATHNÚ AR AIGHNEACHT AN SEAP & 
NÓSANNA IMEACHTA MEASÚNACHTA 

MEASÚNÚ AR AN SEAP - I DTREO TORTHAÍ 
IONTAOFA & INCHOMPARÁIDE 

Tar éis aighneachta, seoltar an teimpléad SEAP agus an cáipéis SEAP 
iomlán chuig Comh-Ionad Taighde (JRC) an Choimisiúin Eorpaigh, atá  
i gceannas an nós imeachta measúnuithe:

1. SEICEÁIL CHÁILITHEACHTA
lena gcinntítear cáilíocht pleananna gníomhaíochta na 
sínitheoirís

D’fhonn an SEAP a bheith incáilithe, ní mór dó na critéir seo a leanas 
a chomhlíonadh:  

Ní mór don SEAP a bheith ceadaithe ag an gcomhairle bardais 
(nó comhlacht oifi giúil coibhéiseach); 

Ní mór don SEAP sprioc um laghdú 
astuithe CO2 (20% ar a laghad faoi 2020) 
a shainiú; 

Ní mór don SEAP príomhthorthaí an BEI 
a chur san áireamh, lena gcumhdaítear 
3 as 4 de na príomhearnálacha *; 

Ní mór don SEAP sraith inchreidte  a 
chur san áireamh, lena gcumhdaítear 
3 as 4 de na príomhearnálacha *;  

N í  mór  don te impléad SEAP a 
chomhlánú i gceart (tá na réimsí glasa go léir éigeantach) a bheith 
comhsheasmhach leis an bplean gníomhaíochta iomlán.

AN SEAP A CHUR ISTEACH

•	 CATHAIN? Laistigh de bhliain amháin dá aontachas - tá an dáta 
tagartha mar thoradh ar rún oifi giúil an chomhairle bhardais 

•	 CONAS & CÉN ÁIT? Trí chóras aighneachta an Chúnaint atá ar 
líne (‘Mo Chúnaint’)

•	 CAD? An teimpléad SEAP agus an cáipéis SEAP araon.

I GCLEACHTAS? 

1. Téigh go dtí ‘Mo Chúnant’ ar http://www.eumayors.eu/
mycovenant/ agus sínigh isteach;

2. Uaslódáil an cáipéis SEAP iomlán arna ceadú ag an 
gcomhairle bardais (nó comhlacht  oifi giúil coibhéis) i bhfor-
máid PDF sa teanga náisiúnta agus/nó i mBéarla;

3. Comhlánaigh an ‘teimpléad SEAP’ trí Bhéarla – tá sé mar 
aidhm ag an teimpléad achoimre a thabhairt ar thorthaí an 
Fardal Astuithe Bunlíne chomh maith le príomhghnéithe an 
SEAP. Ní mór dó a bheith comhlánaithe go cúramach le leib-
héal sonraí leor chun clár ábhar an phlean gníomhaíochta a 
léiriú. Tá cáipéis le treoracha sainiúla maidir leis an teimpléad a 
chomhlánú chomh maith le cóip den teimpléad SEAP (formáid 
PDF & Excel) ar fáil ar leabharlann shuíomh gréasáin an Chúnaint 
ar http://www.eumayors.eu/support/library_en.html.

4. Téigh go dtí an chuid ‘cuir do SEAP isteach’ agus cliceáil ar
‘cuir do SEAP isteach’

*PRÍOMHEAR-
NÁLACHA
1) Foirgnimh, 
trealamh/áiseanna 
bardais 
2) Foirgnimh, 
trealamh/áiseanna 
treasach 
3) Foirgnimh 
chónaithe 
4) Iompar

Aighneacht de 
theimpléad an 

SEAP

Coigeartaithe & 
athaighneacht

AIGHNEACHT AN SEAP 
(ag an sínitheoir)

MEASÚNÚ AR AN SEAP 
(ag an gComh-Ionad Taighde)

Uaslódáil 
den phlean 

gníomhaíochta 
iomlán (PDF)

Seiceáil chái-
litheachta

Seiceáil 
chomhleanúna-

chais sonraí

Foilseachán thorthaí an 
BEI/SEAP faoi

próifíl na sínitheoirí

Tuairisc Aiseolais seolta 
chuig an sínitheoir

I gcás nach bhfuil an SEAP cáilit
he
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2. SEICEÁIL CHOMHLEANÚNACHAIS SONRAÍ
lena gcinntítear comhsheasmhacht fhardail na sínitheoirí

Ós rud é go mbíonn go leor sonraí i gceist leis an BEI a chur i gcrích 
agus leis an bhfardal SEAP a chomhlánú, d’fhéadfadh earráidí tarlú. 
Mar sin, is gné bhunúsach den phróiseas measúnuithe í seiceáil 
chomhsheasmhacht na sonraí a cuireadh isteach ar theimpléad an 
SEAP.  Mar shampla, cuirtear na figiúirí a tuairiscítear i gcomparáid le 
sonraí ábhartha eile - ó staitisticí náisiúnta go príomha - d’fhonn aon 
neamhréireachtaí (m.sh. ord sonraí méadaíochta, earráidí i bhfachtóirí 
astuithe, srl.).

TUAIRISC AISEOLAIS 

I ndiaidh an nós imeachta measúnuithe faigheann an sínitheoir Tuai-
risc Aiseolais. San áireamh sa tuairisc tá príomhthorthaí na hanailíse 
agus - más infheidhme - moltaí maidir le conas feabhas a chur ar an 
SEAP.

PRÓIFÍL SÍNITHEORA AR LÍNE - INFHEICTHEACHT 
ÉACHTAÍ NA SÍNITHEOIRÍ A CHRUTHÚ

Uair agus atá measúnú déanta ag an JRC ar an SEAP, taispeántar na 
príomhthorthaí ar shuíomh gréasáin Chúnant na Méaraí. Agus dá 
bharr tá Catalóg na SEAPanna - ar fáil ar an suíomh gréasáin - tais-
peántar príomhghnéithe an SEAP trí figiúirí agus graif, agus éascaítear 
infheictheacht, trédhearcacht agus inchomparáideacht na dtorthaí 
chomh maith le sonraí a roinnt. Mar chuid dá ghnéithe riachtanacha 

tá sprioc um laghdú astuithe  CO2, ídiú fuinnimh agus sonraí astuithe 
CO2, chomh maith le roghnú de phríomhbhearta a leagtar amach sa 
phlean gníomhaíochta. Beidh leathanach gréasáin ag gach sínitheoir 
tiomanta do bhuaicphointí an SEAP a thaispeáint agus mar sin 
spreagtar daoine eile chun é a leanúint.

Próifílí Sínitheora Ar Líne 
– cad iad na buntáistí?

 Na sínitheoirí agus a ngníomhartha a bheith 
infheicthe do phobal an Chúnaint agus lastall;

 Ag insint do gach duine faoi phríomhgh-
níomhaíochta na sínitheoirí agus a rannpháirtíocht 
don aistriú áitiúil i dtreo córas um fhuinneamh inbhua-
naithe;

 Roinnt trédhearcach na ngníomhartha a éascú
a rinneadh;

 Féin-mheasúnú a spreagadh;
 Spreagadh a fháil ó phleananna gníomhaíochta eile 

agus/nó cathracha spreagthacha eile.

(…)
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ARDÁIN MHALARTÁIN NUÁLAÍOCHA - 
ROINN EOLAS LE PIARAÍ!

FOTHA NUACHTA 

Is féidir le Sínitheoirí an Chúnaint an fóram ar líne seo (ar fáil sa 
limistéar srianta ar shuíomh gréasáin an Chúnaint) chun ceisteanna a 
chur, a bhféadfaidh sínitheoirí eile nó Deasc Chabhrach an Chúnaint 
a fhreagairt. Is ardán ar líne é, ina bhféadfaidh siad céimeanna agus 
baic a phlé, rath/ceachtanna a foghlaimíodh a roinnt agus fachtóirí 
ratha inmhacashamhlaithe a aithint agus smaointe nithiúla a fháil chun 
feabhas a chur ar a bpróisis féin.

SEIMINEÁIR GHRÉASÁIN & GRÚPAÍ PLÉ 
TÉAMACHA BEO

Dearadh an coincheap nua seo ‘Grúpa Plé Téamach’ chun cabhrú 
le Sínitheoirí, Comhordaitheoirí agus Tacadóirí an Chúnaint dea-
chleachtas agus taithí a roinnt trí bhealaí idirghníomhacha agus 
nuálaíocha éagsúla, lena n-áirítear comhdháil ghréasáin le lucht 
féachana sprice. Bíonn cur i láthair ó shaineolaithe beo agus seisiúin 
Q&A trí chomhrá beo ar na Seimineáir Ghréasáin seo.

CEARDLANNA TÉAMACHA & IMEACHTAÍ LÍON-
RAITHE EILE

Tá sé mar aidhm ag imeachtaí fhorbairt acmhainne plé domhain, 
aistriú eolais agus líonrú a éascú i measc Sínitheoirí, Comhordaitheoirí 
agus Tacadóirí an Chúnaint.

Glac páirt in imeachtaí atá ag teacht aníos, seiceáil an clár oibre ar líne 
atá ar fáil ar shuíomh gréasáin an Chúnaint (http://www.cunantna-
mearai.eu/agenda_ga.html)!

Cuireann Cúnant na Méaraí deiseanna líonraithe agus cumarsáide éagsúla ar fáil ionas go bhfoghlaimíonn siad óna gcéile agus go bhfaigheann 
siad spreagadh ó tionscnamh rathúla:

Ardáin mhalartaithe an Chúnaint
– cad iad na buntáistí?

 Teacht ar ‘fhios gnó sármhaitheasa’ mar gheallar 
phlé le saineolaithe a raibh cuspóir leis;

 Deis a thabhairt chun taithí agus cúnamh frithpháir-
teach go díreach le piaraí;

 Dúshláin choitianta agus réitigh inmhacas-
hamhlaithe a aithint;

 Níos mó tacaíochta a fháil do dhúshláin áitiúla, 
sainiúla…

Foinse: : Oifi g Chúnant na Méaraí 
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CONAS LE CÚNAMH TEICNIÚIL BREISE A FHÁIL?

DEASC CHABHRACH AN CHÚNAINT

Reáchtálann Oifi g Chúnant na Méaraí an Deasc Chabhrach Theicniúil 
agus tugtar faisnéis agus treoir do shínitheoirí ar mhionsaothrú 
agus cur i bhfeidhm a bhfardail astuithe chomh maith lena bplean 
gníomhaíochta. Tugann Comh-Ionad Taighde an Choimisiúin Eorpaigh 
tacaíocht freisin maidir le ceisteanna teicniúla níos mionsonraithe.
I gcás tuilleadh ceisteanna, breathnaigh ar na CCanna ar shuíomh 
gréasáin an Chúnaint (bunaithe ar na ceisteanna a sheoltar is minice 
chuig an Deasc Chabhrach) nó seol ríomhphost chuig: 
technical.info@eumayors.eu.

COMHORDAITHEOIRÍ & TACADÓIRÍ AN CHÚNAINT

Tugann Comhordaitheoirí an Chúnaint - lena n-áirítear cúigí, réigiún 
agus údaráis náisiúnta - tacaíocht do shínitheoirí agus an fardal 
astuithe á chur le chéile agus chomh maith le linn ullmhaithe agus 
cur i bhfeidhm an SEAP. 
Tugann líonraí d’údaráis áitiúla, a dtugtar Tacadóirí an Chúnaint orthu, 
comhairle shaincheaptha do shínitheoirí agus aithníonn siad sineirgí 
le tionscnaimh atá ann cheana. 
Féach ar na liostaí de Comhordaitheoirí agus Tacadóirí an Chúnaint 
i dtimpeallacht na sínitheoirí shuíomh gréasáin an Chúnaint!

GNÍOMHAIREACHTAÍ UM FHUINNEAMH ÁITIÚIL & 
RÉIGIÚNACHA 

Is comhpháirtithe an-ábhartha iad gníomhaireachtaí fuinnimh réigiú-
nacha agus áitiúla (más ann i gceantar na sínitheoirí) le Sínitheoirí an 
Chúnaint. Ba chóir gur acmhainn a bheith i gceist leis an saineolas 
agus tacaíocht áitiúil atá acu, nuair atá an fardal astuithe agus an SEAP 
á n-ullmhú, nó le linn teagmhála le bardais phiaraí eile sa réigiún.
Tá liosta de na gníomhaireachtaí fuinnimh ar fud na hEorpa le fáil 
ar mhapa shuíomh gréasáin an Chúnaint!
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www.eumayors.eu
Commited to local 
sustainable energy


