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Réamhrá don Lámhleabhar seo
Sa Lámhleabhar seo, tá an fhaisnéis go léir a bheidh ag teastáil ó bhailte agus ó 
chathracha a bhfuil sé i gceist acu imeachtaí a eagrú don TSEACHTAIN EORPACH 
UMSHOGHLUAISEACHTón 16-22 Meán Fómhair.

Áirítear na nithe seo a leanas ann:

 � na Treoirlínte Téamacha chun míniú a thabhairt ar théama 2019.
 � an Lámhleabhar d’fheachtasóirí áitiúil ina ndéantar vcur síos ar na 

riachtanais a bhaineann le páirt a ghlacadh sa tionscnamh Eorpach seo.

Ag tús an Lámhleabhair, tugtar eolas cúlra faoin bhfeachtas. Tá liosta de naisc 
úsáideacha ag deireadh an doiciméid freisin.

Is í aidhm an fhoilseacháin seo feachtasóirí áitiúla a spreagadh chun gníomhaíochtaí 
tarraingteacha feachtais a eagrú, bearta buana ábhartha a chur i bhfeidhm agus Lá 
Saor ó Charranna a cheiliúradh.

Tá caibidil ann freisin ar an gcaoi chun iarratas a dhéanamh ar Gradaim na 
SEACHTAINE EORPAÍ UMSHOGHLUAISEACHT.

Tá cead ag bailte agus cathracha na treoirlínte seo a oiriúnú don chomhthéacs áitiúil. 
Níl an fhaisnéis a chuimsítear anseo uileghabhálach; Cuirtear fáilte i gcónaí roimh 
smaointe nua chun an Lámhleabhar seo a chomhlánú.

Eolas cúlra faoin bhfeachtas
Reáchtáiltear AN TSEACHTAIN EORPACH UMSHOGHLUAISEACHT gach 
bliain ón 16-22 Meán Fómhair. Spreagann an tionscnamh Eorpach seo bailte agus 
cathracha chun bearta iompair inbhuanaithe a thabhairt isteach agus a chur chun cinn 
agus cuireadh a thabhairt do dhaoine triail a bhaint as roghanna eile seachas carr a 
úsáid.

Tá dhá sprioc uaillmhianacha leagtha síos ag an gCoimisiún Eorpach maidir leis an 
tsoghluaiseacht uirbeach:

 � Deireadh a chur de réir a chéile le gluaisteáin a úsáideann breoslaí 
traidisiúnta i gcathracha faoi 2050

 � gluaiseacht i dtreo lóistíocht chathrach saor ó astaíochtaí sna lárionaid 
mhóra uirbeacha faoi 2030.

Díríonn an Coimisinéir Eorpach um Iompar, Violeta Bulc, ar cheithre réimse tosaíochta: 
nuálaíocht, digitiú, dícharbónú agus daoine.

Ó tugadh isteach in 2002 í, tháinig fás leanúnach ar thionchar na SEACHTAINE 
EORPAÍ UMSHOGHLUAISEACHT, ar fud na hEorpa agus ar fud an domhain araon. 
In 2018, sáraíodh curiarracht rannpháirtíochta an fheachtais; D’eagraigh 2,792 baile 
agus cathair in 54 tír gníomhaíochtaí i rith na seachtaine.

Chuir bailte agus cathracha rannpháirteacha bearta buana i bhfeidhm, arb ionann iad 
agus 8,848 beart ar an iomlán, ag díriú go príomha ar bhainistíocht soghluaiseachta, 
inrochtaineacht agus áiseanna nua/feabhsaithe rothar.

Críochnaíonn an tseachtain le Lá Saor ó Charranna, nuair a chuirtear limistéar amháin 
nó níos mó sna bailte agus sna cathracha rannpháirteacha ar leataobh ar feadh lá 
iomlán do choisithe, rothaithe  agus iompar poiblí amháin. In 2018, cheiliúir 1,153 baile 
agus cathair Lá Saor ó Charranna.
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TREOIRLÍNTE TÉAMACHA 
2019

Tugann na Treoirlínte Téamacha 
míniú ar théama fheachtas na 

bliana seo agus gairm chun 
gnímh (‘Siúil linn!’), na buntáistí a 
bhaineann le siúl agus rothaíocht 

shábháilte, na bearta riachtanacha  
beartais i dtreo siúl agus rothaíocht 
níos sábháilte agus roinnt smaointe 

faoi ghníomhaíochtaí a bhaineann le 
téama na bliana

7
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Téama na bliana: Siúil linn! 

Is é ‘Siúil linn!’ gairm chun gnímh na Seachtaine Eorpaí um Shoghluaiseacht 2019. 
Dírítear ar ‘siúl agus rothaíocht go sábháilte’, téama na bliana, leis seo agus leagtar 
béim ar mhodh thaistil a ligtear i ndearmad go minic: siúl na gcos.   

Is iad an siúl agus an rothaíocht na modhanna gníomhacha. Tá siad ríthábhachtach 
do thodhchaí na mbailte agus na gcathracha ar fud na hEorpa.  50 bliain ó shin, ba iad 
na daoine nach raibh in acmhainn carr a cheannach a shiúil agus a rinne rothaíocht.  
Anois, níl cathracha na hEorpa in acmhainn a bheith ag brath an iomarca ar an gcarr.  
Nílimidne in acmhainn a bheith ag brath air.  

Spreagann feachtas na Seachtaine Eorpaí um Shoghluaiseacht 2019 daoine chun 
modhanna gníomhacha a roghnú nó, siúl agus rothaíocht a dhéanamh mar aon leis an 
iompar poiblí a úsáid. Anuas ar an tsolúbthacht, is iomaí buntáiste eile a bhaineann leis 
an siúl agus leis an rothaíocht, amhail inrochtaineacht shóisialta agus gheilleagrach, 
iontaofacht, ní chruthaíonn siad astaíochtaí agus déanann siad maitheas don tsláinte. 
Ach thar aon ní eile, áfach, tagann athrú as cuimse ar chathracha ina bhfuil an 
tsoghluaiseacht ghníomhach i réim.  

Ach chun leas na mbuntáistí seo a bhaint amach, ní mór GO MBEADH an siúl agus an 
rothaíocht sábháilte agus GO BHFEICFEADH an pobal sin. Ba cheart d’údaráis áitiúla 
bonneagar bóithre a chur ar fáil ionas nach mbeadh coisithe agus rothaithe ina 
“úsáideoirí soghonta bóithre” a thuilleadh agus le gurbh fhéidir 
leo gluaiseacht go sábháilte sna cathracha agus go mothóidís 
slán sábháilte. Roghnóidh níos mó daoine siúl na gcos 
nó rothaíocht a dhéanamh má chuirtear go leor spáis 
ar leataobh ar an líonra bóithre do choisithe agus 
do rothaithe. Agus sráideanna ag éirí níos sábháilte 
don siúl agus don rothaíocht, éiríonn cathracha níos 
cuimsithí mar go mbíonn níos mó spáis phoiblí ar fáil do 
gach duine, lena n-áirítear leanaí óga agus a dtuismitheoirí, 
seanóirí, daoine faoi mhíchumas luaineachta agus daoine 
ag a bhfuil bagáiste.

An infheistíocht i mbonneagar atá sábháilte agus compordach do na modhanna 
gníomhacha taistil, ní infheistíocht do na choisithe agus do na rothaithe amháin é ach 
do gach uile dhuine. Is coisithe iad daoine nuair a shiúlann siad go dtí an stad bus, an 
stáisiún traenach nó go dtí spás páirceála, nuair a théann siad ar siúlóid lena gcairde 
nó lena muintir, nuair a théann siad go dtí cathair nua nó nuair a thrasnaíonn siad 
an tsráid chuig an siopa nó chun cuairt a thabhairt ar chomharsa. Is infheistíocht sa 
tsochaí í an infheistíocht i mbonneagar atá sábháilte inrochtana. 

Agus ná déanaimis dearmad: táimid AR FAD freagrach as meas a léiriú ar gach 
úsáideoir bóithre agus as sábháilteacht na n-úsáideoirí.  

Cinntigh gur féidir siúl agus rothaíocht a dhéanamh i do chathair – cinntigh gur féidir 
maireachtáil i do chathair. 

In 2019, siúil linn!
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Na buntáistí a bhaineann 
le siúl na gcos agus leis 
an an rothaíocht

Baineann roinnt mhaith buntáistí lena bheith ag siúl 
agus ag rothaíocht. Sa chuid seo, is féidir le feachtasóirí 
áitiúla fíricí agus  figiúirí a fháil le gur féidir leo labhairt 
ar son shiúl na gcos agus na rothaíochta sábháilte sna 
cathracha.

BUNTÁISTÍ DON TSLÁINTE

Ar an meán, maireann rothaithe dhá bhliain níos faide 
ná daoine nach rothaithe iad agus glacann siad 15% 
níos lú lá saor ón obair de bharr tinnis1. 

Cuireann 25 nóiméad a chaitear ag siúl go scafánta 
gach lá oiread agus seacht mbliana le do shaol – lean 
staidéar mór san Iorua2 grúpa fear aosta a bhí sna 
seachtóidí agus sna ochtóidí agus fuarthas amach gur 
chuir 30 nóiméad aclaíochta in aghaidh an lae, amhail 
rothaíocht, oiread agus cúig bliana le saol na bhfear 
i gcomparáid le fir nach ndearna aon ghníomhaíocht 
choirp.

1.  CTC: Safety in Numbers. Halving the risks of cycling. https://
bit.ly/2EUEh86
2.   Holme, I., & Anderssen, S. A. (2015). Increases in physical 
activity is as important as smoking cessation for reduction in total 
mortality in elderly men: 12 years of follow-up of the Oslo II study. 
British Journal of Sports Medicine, 49(11), 743-748.

25nóim

BUNTÁISTÍ DON CHOMHSHAOL

Seachnaíonn comaitéir a rothaíonn 8 km chuig an obair 
ceithre lá sa tseachain, 3220 km den tiomáint in aghaidh 
na bliana, oiread agus 380 lítear peitreal agus 750 kg 
d’astaíochtaí CO23. 

Laghdaíonn duine a roghnaíonn cúig thuras faoi 
bhun 2 km in aghaidh na seachtaine a dhéanamh de 
shiúl na gcos seachas tiomáint a lorg carbóin faoi 86 
kg in aghaidh na bliana (Potter 2004; a ndearna an 
Chónaidhm Eorpach Rothaithe tagairt dó). 

Cuireann daoine i gcarranna suas le leibhéil truaillithe 
atá dhá oiread níos mó ná na leibhéil truaillithe a bhíonn 
ann do choisithe agus do rothaithe4. Bíonn an difríocht 
seo ann mar gur mó seans go mbeadh tiúchan níos mó 
truailleán ann i dtimpeallacht iata (amhail taobh istigh de 
charr) seachas i dtimpeallacht oscailte aeir. Anuas air 
sin, mar gurb é an rothaíocht an modh gluaiseachta is 
tapúla i gceantair uirbeacha – go háirithe le linn tréimhsí 
gnóthacha – caitheann rothaithe níos lú ama sa trácht 
agus mar sin, ní chuireann an truailliú isteach chomh 
mór céanna orthu. 

An gcuireann an truailliú aeir na buntáistí don tsláinte a 
bhaineann leis an rothaíocht agus leis an siúl ar ceal? 
Ní chuireann, is mó na buntáistí don tsláinte ná na 
rioscaí. Léiríonn staidéar a rinneadh gur mó na buntáistí 
don tsláinte a bhaineann leis an rothaíocht agus leis an 
siúl ná an baol don tsláinte go dtí go gcaitear 7 n-uaire 
ag rothaíocht nó 16 uair ag siúl i ngnáth-thimpeallacht 
uirbeach. (Tainio ea. 2016)5

3.  http://bit.ly/2L2zF3l
4.  Dons, Evi & Int Panis, Luc & Van Poppel, Martine & Theunis, 
Jan & Wets, Geert. (2012). Personal exposure to Black Carbon in 
transport microenvironments. Atmospheric Environment.
5.  Tainio, M., Nazelle, A. D., Gotschi, T., Rojas-Rueda, D., 
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BUNTÁISTÍ SÓISIALTA

Bíonn aithne ag daoine ar a chéile nuair a bhíonn siad 
ina gcónaí ar shráid gan trácht agus tacaíonn siad lena 
gcomharsana i bhfad níos mó ná daoine ar shráideanna 
ar a mbíonn trácht trom. Is féidir le mótariompar níos lú 
i gceantair uirbeacha agus modhanna níos gníomhaí 
naisc shóisialta a fheabhsú agus idirghníomhú idir 
comharsana a threisiú. (Foinse: Aldred/Ollscoil 
Westminster)

Is féidir le 20 duine siúl sa spás a thógann carr amháin. 
(The Ramblers Association, 2010)

Tá siúl mar chuid lárnach de beagnach gach turas 
iompair phoiblí, agus mar sin tá bonneagar feabhsaithe 
do choisithe chun leasa iompair phoiblí. Taispeánann 
staidéar go gcuireann cathair le gréasán sráide atá 
dírithe ar iompar poiblí méadú suntasach ar an éileamh 
féideartha ar iompar poiblí 6 .

Kahlmeier, S., Nieuwenhuijsen, M., Woodcock, J. (2016). Can 
Air Pollution Negate the Health Benefits of Cycling and Walking? 
Journal of Transport & Health, 3(2).
6.  García-Palomares, J. C., Sousa Ribeiro, J., Gutiérrez, J., & 
Sá Marques, T. (2018). Analysing proximity to public transport: 
the role of Street network design. Boletín de la Asociación de 
Geógrafos Españoles, 76, 102-130.

Dá mbeadh 
ní ba lú 

trácht mótair 
i gceantair 
uirbeacha 

agus níos mó 
modhanna 

gníomhacha 
in úsáid, 

d’fhéadfadh 
sé feabhas a 
chur ar naisc 

shóisialta agus 
idirghníomhú 

idir comharsana 
a mhéadú

BUNTÁISTÍ SÁBHÁILTEACHTA

Is mó na tairbhí sláinte a bhaineann le rothaíocht ná na 
rioscaí sábháilteachta ag fachtóir 20 go 1. 7 

Dá mhéad an scata is amhlaidh is lú an baol: Déanann 
líon níos airde coisithe agus rothaithe níos sábháilte é a 
bheith ag siúl agus ag rothaíocht. Mínítear an feiniméan 
seo mar gheall go mbíonn tiománaithe ag súil le coisithe 
agus rothaithe a fheiceáil ar an mbóthar. Mar shampla, 
is lú an baol go dtarlóidh timpiste faoi 66% agus tú ag 
siúl i gceantar ina ndéantar dhá oiread siúil.8

Thairis sin, níl an rothaíocht chomh contúirteach agus a 
shíltear go coitianta. Is bás de bharraíocht é gach bás 
ar an mbóthar ach sa Ríocht Aontaithe ar an meán, ní 
bhíonn ach aon bhás amháin ann do gach 32 milliún 
ciliméadar a rothaítear. Tá sin os cionn 800 uair timpeall 
an domhain. 9

Aontaíonn na saineolaithe gur chóir dúinn 6,000 céim ar 
a laghad a shiúl chun feabhas a chur ar ár sláinte, agus 
10,000 céim a thógáil chun meáchan a chailleadh. Tá 
an chuma air gur mór an méid é sin ach trí shiúl chun na 
hoibre agus a bheith gníomhach i rith an lae, ní thógann 
sé i bhfad an líon sin céimeanna a thógáil. 

https://bit.ly/2JLZ0uy

7.  Mayer Hillman (1993) Cycling and the promotion of health, 
Policy Studies
8.  Jacobsen, P. L. (2003). Safety in numbers: More walkers and 
bicyclists, safer walking and bicycling. Injury Prevention, 9(3), 
205-209
9. An Chónaidhm Eorpach Rothaithe (ECF), https://bit.
ly/2NDaRkZ
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BUNTÁISTÍ GEILLEAGRACHA 

Mar thoradh ar shráideanna a chur in oiriúint do choisithe 
agus do rothaithe, bíonn tairbhe follasach geilleagrach 
ann do shiopaí áitiúla, do bhialanna, etc. Is iomaí sampla 
atá ann go ndeachaigh sé chun tairbhe do ghnólachtaí 
áitiúla nuair a rinneadh trácht mótair a mhoilliú, líon 
spásanna páirceála a laghdú nó sráideanna a dhúnadh 
do charranna. 

Mar shampla, ó cuireadh plean soghluaiseachta nua 
Mhaidrid i bhfeidhm agus a rialachán maidir le rochtain 
ar fheithiclí uirbeacha (UVAR) sa lár, mhéadaigh 
siopadóireacht i mí na Nollag 2018 9.5% ar Gran Via 
(saor ó ghluaisteáin), faoi 8.6% i lár Maidrid agus faoi 
3.3%10 sa cheantar uirbeach foriomlán. 

Mar an gcéanna, sa Ríocht Aontaithe, léirigh suirbhé 
go ndúirt 66% de choisithe go ndearna siad níos mó 
siopadóireachta tar éis infreastruchtúr coisithe nua a 
thabhairt isteach i gceantar i Londain, agus d’aontaigh 
90% de ghnólachtaí áitiúla gur tháinig méadú ar an 
siopadóireacht a rinneadh ar an tsráid de bharr na 
n-athruithe.11

Fuair staidéar faoi stiúir Chónaidhm Rothaithe na 
Fraince (Fubicy) agus CNRS le tacaíocht ó rialtas na 
Fraince amach nach gcaitheann tiománaithe carranna 
ach 53.7% den am a chaitheann coisithe i siopaí áitiúla 
ar an meán.12 Caitheann rothaithe níos mó ama i siopaí 
áitiúla ná tiománaithe carranna: ar an meán 60.4% den 
am a chaitheann coisithe i siopaí áitiúla. Is gnách go 
10.  El Pais, El gasto en Navidad aumentó un 8,6% en Madrid 
Central frente al 3,3% en el resto de la ciudad, 22 January 2019, 
https://bit.ly/2Hr8r6n 
11. Living Streets, 2018, The Pedestrian Pound, http://bit.
ly/2FkfLgO
12.  Fubicy and ADEME, 2003, ‘Piétons et cyclistes dynamisent 

mbíonn coisithe agus rothaithe ag dul isteach i siopaí 
áitiúla níos minice ná tiománaithe gluaisteáin.

Seachas an tairbhe gheilleagrach do ghnólachtaí áitiúla, 
bíonn soghluaiseacht ghníomhach ina chúis le coigilteas 
suntasach do dhaoine aonair freisin. Fuarthas amach 
le staidéar a rinneadh sa Bheilg 13  a choimisiúnaigh 
rialtas réigiúnach na Bruiséile go sábhálfadh an 
gnáthdhuine ina chónaí sa Bhruiséil € 2,853 gach bliain 
dá n-úsáidfeadh sé rothar seachas carr. Áirítear leis 
an méid seo costais amhail cothabháil, cánacha agus 
breosla, agus ní áirítear costais cheannaigh fiú.

les commerces de centre-ville et de proximité’, staidéar faoi 
stiúir Fubicy, i gcomhar le ADEME. Dossier du vélo urbain n ° 6, 
Lúnasa 2003 – publication Ademe n°4841
13.  Transport & Mobility Leuven. (2012). Impact et potentiel de 
l’usage du vélo sur l’économie et l’emploi en Région de Bruxelles-
Capitale. Les effets directs et indirects de l’usage du vélo en 
2002, 2012 et 2020, pour le Ministère de la Région de Bruxelles-
Capitale.

Am a chaitear 
i siopaí aitiúla
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Bearta fadtéarmacha i 
gcathracha na hEorpa

2.4 milliún turas a 
dhéantar go laethúil le 
modhanna mótair

Tháinig laghdú 
ar an am 

a thógann 
turas bus in 
Strasbourg 

mar gheall ar 
bhonneagar 

feabhsaithe do 
choisithe

Thógfadh 40% díobh ní 
ba lú ná 10 ar fhormhór 

na ndaoine chun iad a 
shiúl

40% 

PLEANÁIL DON TSOGHLUAISEACHT 
INBHUANAITHE 
Chun pleanáil go comhsheasmhach le haghaidh an tsiúil agus na rothaíochta 
i gcathracha, agus chun straitéisí siúil agus rothaíochta a ailíniú leis an straitéis 
fhoriomlán shoghluaiseachta uirbí, is gá pleananna nó straitéisí tiomnaithe a ghlacadh. 
Is féidir leis na doiciméid phleanála seo a bheith mar chuid de, nó is féidir iad a 
chomhtháthú i bPlean Soghluaiseachta Uirbeach Inbhuanaithe (SUMP) na cathrach.

Sa Pholainn, ba é Kraków an chéad chathair a ghlac beartas iompair inbhuanaithe 
i 1993 a dhírigh ar úsáid níos fearr a bhaint as spás agus caitheamh go cóir leis na 
modhanna difriúla iompair. Sa chomhthéacs seo, roinneadh an chathair ina trí chrios 
(A, B agus C). Bhí na criosanna A uile le haghaidh coisithe agus rothaithe amháin, bhí 
rochtain theoranta ag na feithiclí mótair ar chriosanna B, agus bhí na criosanna C do 
thrácht carranna den chuid is mó. Ar fud na gcriosanna uile, ba aidhm thábhachtach 
é an chathair a dhéanamh níos inrochtana do dhaoine faoi mhíchumas luaineachta. 
Dá bhrí sin, thug Krakow isteach córais faisnéise ghutha ag soilse tráchta, laghdaíodh 
roinnt colbhaí ag crosbhóithre, agus suiteáladh ardaitheoirí ag mórchrosairí iltaobhacha. 
Cuireadh línte tadhlacha ar roinnt cosán chun crosbhóthar in aice láimhe a thaispeáint 
do dhaill. Chuaigh an bonneagar feabhsaithe seo chun tairbhe do na húsáideoirí uile, 
agus ní hamháin do dhaoine faoi mhíchumas luaineachta.16

Tá buntáistí sóisialta eile ag baint leis an tsoghluaiseacht ghníomhach a chur chun cinn: 
trí shiúlóid agus rothaíocht a fhorbairt, tá sé de chumas ag cathracha éagothroime 
shóisialta a laghdú maidir leis an rochtain a bhíonn ag theaghlaigh ar ioncam íseal ar 
an tsoghluaiseacht agus líon na mban atá ag bogadh sa chathair a mhéadú freisin, 
agus mar sin go bhféadfaí éagothroime inscne a laghdú. 17

Comhtháthaíodh an siúl agus an rothaíocht i gcroílár an Phlean Soghluaiseachta Uirbí 
Inbhuanaithe in Canton of Basel, san Eilvéis. Foráiltear leis an doiciméad straitéiseach 
seo go ndéanfar meascán de bhearta bonneagair agus feasachta a chur i bhfeidhm. 
I measc na mbeart is infheicthe, tá droichead rothaíochta agus siúil thar crosaire 

16. European Commission, 2017, Health Equity Pilot Project, Walkability in Kraków, http://bit.
ly/2L2NDCr
17.  An Coimisiún Eorpach, 2017, Health Equity Pilot Project, https://ec.europa.eu/health/sites/
health/files/social_determinants/docs/hepp_case-studies_04_en.pdf 

Cad is féidir le húdaráis áitiúla a dhéanamh chun úsáid 
modhanna gníomhacha a chur chun cinn? Léigh roinnt 
samplaí de ghníomhaíochtaí agus de bhearta is féidir le 
cathracha a thabhairt isteach. 

D’fhéadfadh daoine siúl agus rothaíocht a dhéanamh 
níos mó i gcathracha ina bhfuil turais ghearra le 
déanamh go ginearálta. Mar shampla, déanann 
muintir Londain beagnach 2.4 milliún turas gach lá trí 
mhodhanna mótair (carr, gluaisrothar, tacsaí nó iompar 
poiblí) nuair a d’fhéadfaidís iad a shiúl (turais faoi bhun 
2 chiliméadar). Thógfadh 40% de na turais seo níos lú 
ná 10 nóiméad ar fhormhór na ndaoine chun iad a shiúl. 
Shainaithin staidéar 1.2 milliún turas eile mótair arbh 
fhéidir cuid díobh a shiúl (mar shampla tiomáint nó dul ar 
an mbus chuig/ó stáisiún traenach) 14 . 

Dá bhrí sin, ba cheart infheistíochtaí a dhéanamh i 
mbonneagar siúil agus rothaíochta chun an t-athrú seo 
a bhaint amach. Mar sin féin, is minic a bhíonn imní ar 
chinnteoirí polaitiúla agus riaracháin na hEorpa maidir le 
brú méadaithe tráchta agus bearta siúil agus rothaíochta 
á dtabhairt isteach ina mbailte nó ina gcathracha. Mar 
sin féin, tá roinnt cás-staidéir foilsithe ag an tionscadal 
FLOW 15 a léiríonn go laghdaíonn sé brú tráchta nuair 
a dhéantar bonneagar siúil nó rothaíochta a shuiteáil. 
Mar shampla, tháinig laghdú 40% ar am taistil bus mar 
thoradh ar bhonneagar coisithe feabhsaithe a thabhairt 
isteach i Strasbourg. 

Is féidir roinnt cineálacha beart a dhéanamh chun an 
rothaíocht agus an siúl a chur chun cinn, agus chun na 
modhanna soghluaiseachta seo a dhéanamh sábháilte.

14.  Transport for London, 2017, Analysis of Walking Potential
15.  Flow Quick Facts: https://bit.ly/2ve8wjS



18 19

dainséarach, níos mó spásanna páirceála do rothair a sholáthar ag moil mhóra iompair 
phoiblí agus feachtais phleanála iompair phearsantaithe. 

Ina theannta sin, d’fhéadfadh sé go gcabhródh sé le gníomhaíochtaí agus pleananna 
soghluaiseachta gníomhaí a phleanáil agus a chomhordú níos fearr dá gceapfaí 
“Oifigeach Siúil” agus “Oifigeach Rothaíochta” as measc baill foirne an riaracháin 
bhardasaigh, mar a rinneadh i Vín18 . 

BONNEAGAR FEABHSAITHE

Maidir leis an mbonneagar siúil agus rothaíochta, tá sé 
riachtanach go soláthrófaí cosán leathan compordach 
sábháilte agus dea-chothabháilte.

I lár Pháras, cruthaíodh spás nua ocht heicteár le haghaidh 
siúil, rothaíochta agus fóillíochta  le hais abhainn na 
Séine19. Go dtí le gairid, bhí an ceantar ina luasbhealach 
plódaithe ar feadh na habhann ar a raibh trácht trom 
mótair. Sé mhí tar éis an cé a chur ar fáil do rothaithe agus 
do choisithe, cláraíodh 1,349 níos lú carranna (28.8%) 
gach lá i lár chathair Pháras (Feabhra 2017 i gcomparáid 
le 2016). Tharla seo i gcomhthéacs infheistíochtaí móra i 
rotharbhealaí agus criosanna fairsinge 30 km/u, “criosanna 
cruinnithe” 20 km/u agus limistéir choisithe a thabhairt 
isteach.20 . 

Tá bonneagar rothaíochta agus siúil i gcathracha eile seachas cathracha móra amhail 
Páras freisin. Tá cathracha meánmhéide ar nós Vitoria-Gasteiz (an Spáinn), Groningen 
(an Ísiltír) nó Graz (An Ostair) ag glacadh beart nuálach chun soghluaiseacht 
ghníomhach a dhéanamh chomh héasca agus chomh compordach agus is féidir. 

18. Cathair Vín: https://www.wien.gv.at/verkehr-stadtentwicklung/mobilitaetsagentur.html
19.  Paris Info: https://en.parisinfo.com/discovering-paris/sustainable-tourism-in-paris/the-new-
parc-rives-de-seine 
20.  SOOT free cities: http://www.sootfreecities.eu/sootfreecities.eu/public/city/paris

Laghdú ar 
an trácht 
i gcathair 
Pháras sé 
mhí tar éis 
rochtain ar 
an gcé a 
thabhairt 
do rothaithe 
agus do 
chosaithe

28.8%

Bhí Vitoria-Gasteiz ina cheannródaí maidir le “ollbhloic” 
a thabhairt isteach.21 Roinneadh an chathair i roinnt 
dáileachtaí inar tugadh tosaíocht do dhaoine a bhí ag 
gluaiseacht ar shiúl na gcos nó ar rothar. Aistríodh 
carranna agus iompar poiblí as na bloic chuig na bóithre 
mórthimpeall. In 2014, tar éis na hollbhloic a chur i 
bhfeidhm, bhain Vitoria-Gasteiz sciar módúil de 67% 
amach i dtaobh modhanna gníomhacha 22 .  

Laistigh de chathair Groningen, i dtuaisceart na hÍsiltíre, tá 
bonneagar rothar á fhorbairt ó na seachtóidí, chun buntáistí 
comparáideacha a thabhairt do rothaithe thar thiománaithe 

gluaisteáin. Áirítear leis an mbonneagar roinnt “sráideanna 
rothar” ar sráideanna iad a ceapadh mar bhealaí rothar ach 
ceadaítear carranna a bheith orthu freisin. Feabhsaíonn 
an cineál seo bonneagair sábháilteacht rothaithe go 
mór. Leanann an bardas den nuálaíocht sa bhonneagar 
rothaíochta a thabhairt isteach ach rotharbhealaí téite agus 
soilse tráchta cliste ag tabhairt tosaíochta do rothaithe a 
thabhairt isteach23. Dar le rialtas náisiúnta na hÍsiltíre, is é 
sciar módúil rothaíochta Groningen beagnach 50% 24.

In Graz , glacadh le straitéis chuimsitheach chun soghluaiseacht ghníomhach a chur 
chun cinn trí infheistíocht a dhéanamh i mbonneagar rothaíochta agus i bhfeachtais 
faisnéise. Tá 123 km de rotharbhealaí agus 800 km de chriosanna 30 km/u atá 
oiriúnach do rothair i gceist le líonra rothaíochta na cathrach. Tá ceann de na limistéir 
coisithe is mó ar domhan in Graz freisin (6% de lár na cathrach) 25 . Is é an toradh a 
bhíonn air seo ná go mbíonn scoilt ard mhódúil ann don rothaíocht agus don siúl: 20% 
do gach mhodh26 .

21. Bearta CIVITAS: https://civitas.eu/measure/superblocks-model
22.  EPOMM: http://www.epomm.eu/tems/result_city.phtml?city=158&map=1 
23.  The Guardian, How Groningen invented a cycling, https://www.theguardian.com/cities/2015/
jul/29/how-groningen-invented-a-cycling-template-for-cities-all-over-the-world
24. Ministry of Infrastructure and water management, 2018, Cycling Facts, https://www.government.
nl/binaries/government/documents/reports/2018/04/01/cycling-facts-2018/Cycling+facts+2018.pdf 
25.  SOOT free cities: http://www.sootfreecities.eu/sootfreecities.eu/public/city/graz 
26.  EPOMM: http://www.epomm.eu/tems/result_city.phtml?city=1&list=1 
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I gcathair níos lú, chuir Igoumenitsa (an Ghréig), a bhuaigh Gradam na 
SEACHTAINEEORPAÍUMSHOGHLUAISEACHTA na bliana seo caite, feabhas 
ar an líonra rothar (lánaí nua a chruthú, síneadh, athchóiriú, comharthaíocht) agus 
forbraíodh córas poiblí chun rothar a fháil ar cíos agus a roinnt. Rinne an bardas 
sráideanna coisithe a chruthú agus a mhéadú agus cosáin, trasrianta bóthair agus 
trasrianta síogacha a fheabhsú. 

PÁIRCEÁIL ROTHAR

Tá sé riachtanach réitigh leordhóthanacha pháirceála rothar a sholáthar chun 
rothaíocht uirbeach a chur chun cinn, chun nasc le hiompar poiblí a chruthú, nó chun 
ligean do dhaoine siúl isteach i lár na cathrach tar éis dóibh í a bhaint amach ar rothar. 

Tá go leor cathracha san Eoraip ag infheistiú in áiseanna páirceála rothar agus 
uaireanta cruthaíonn siad struchtúir ollmhóra chun freastal ar an éileamh. In Utrecht 
na hÍsiltíre mar shampla, beifear in ann 12,500 rothar a stóráil sa tsaoráid páirceála 
rothar atá suite faoin stáisiún traenach faoi dheireadh 2020. Cé go mb’fhéidir nach 
bhfuil cuma chomh hiontach céanna air, tá cathracha na Bulgáire i mbun saoráidí 
nua páirceála rothar a shuiteáil, mar go bhfuil sé sa rialachán páirceála náisiúnta ó 
2016 go gcaithfear go leor saoráidí páirceála rothar a chruthú in áiteanna éagsúla i 
gceantair uirbeacha. Baineann an rialachán le limistéir chónaithe (1.5 áit pháirceála in 
aghaidh an árasáin), áiteanna cónaithe do mhic léinn (1 áit pháirceála in aghaidh an 2 
leaba), foirgnimh oifige (1 áit pháirceála in aghaidh gach 100m2 de spás oifige), siopaí 
(1 áit pháirceála in aghaidh gach 35m2) agus ar ndóigh stáisiúin iompair phoiblí (1 áit 
pháirceála in aghaidh gach 30 paisinéir/uair an chloig)  agus le háiteanna eile nach iad 
freisin.

Tá an dearadh nuálach do bhonneagar páirceála rothar ina ghné de chathracha na 
hEorpa ar nós Hradec Králové i bPoblacht na Seice, áit ar tógadh ‘túr páirceála’ atá 
iomlán uathoibríoch in 2015 27 . Cuireann an túr a bhfuil seacht urlár ann páirceáil slán 
ar fáil do níos mó ná 110 rothar i spás nach bhfuil ach achar 8m x 8m i gceist leis. Tá 
an túr suite cóngarach don stáisiún traenach, le gur féidir an áis pháirceála a fheiceáil 
agus le gur féidir le cónaitheoirí modhanna inbhuanaithe a úsáid don taisteal gan stró.  

27.  ENDURANCE, 2015, Bike Tower – Automatic Parking System for Bikes, https://www.
polisnetwork.eu/uploads/Modules/PublicDocuments/endurance_fs_02_implementation_
czechrep_hradeckr_lov_en_web.pdf  

UIRLISÍ NUA A CHUR I BHFEIDHM DON SIÚL 
AGUS DON ROTHAÍOCHT

Is féidir aipeanna agus gléasanna leictreonacha eile 
a úsáid chun pobal na cathrach a ghríosú agus chun 
daoine a spreagadh chun níos mó siúlóide agus 
rothaíochta a dhéanamh. Thug bardas Gdansk (an 
Pholainn) cluiche soghluaiseachta gníomhaí isteach 
i roinnt scoileanna áitiúla. D’fhéadfadh daltaí a dturas 
siúil agus rothaíochta a chlárú trí chártaí pearsantaithe 
a chur ar bhraiteoirí leictreonacha. Trí mhí i ndiaidh 
an fheachtais, bhí oiread agus 57.4% de na daltaí ag 
siúl chun na scoile i gcomparáid le 48.4% roimh an 

bhfeachtas a chur ar bun28. In Bologna, úsáidtear an aip Bella Mossa chun duaiseanna 
amhail ticéid phictiúrlainne nó deochanna saor in aisce i mbeáir chomhpháirtíochta a 
bhronnadh ar rothaithe agus ar choisithe29. Tríd an aip seo, coinnítear 15,000 úsáideoir 
sa bhardasacht gníomhach ar bhonn rialta.

Tacaíonn sé leis an rothaíocht a chur chun cinn do thurais níos faide agus an 
rothaíocht a dhéanamh níos inrochtana, mar shampla do sheanóirí, nuair a thugtar 
rothair leictreacha isteach. Ach rothair leictreacha a chur ar fáil sna flíteanna poiblí 
roinnte rothar, is féidir r-rothair a chur ar fáil do gach duine sa chathair. Dhá shampla 
den scoth is ea an scéim BikeMi in Milano30 agus scéim BiciMAD i Maidrid31. Cuireann 
na cathracha seo 1,150 agus 2,028 r-rothar faoi seach ar fáil dá gcónaitheoirí. Tá flít 
Mhaidrid 100% leictreach agus úsáidtear na stáisiúin chéanna nasctha do na rothair 
roinnte leictreacha agus traidisiúnta i Milano.

28.  Bileog eolais SWITCH: https://docs.wixstatic.com/
ugd/241361_29bf989d9623412ab19d8300affafc74.pdf
29.  REFORM Good Practice https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/
item/765/bella-mossa-a-gamification-process-to-promote-sustainable-mobility/
30. Láithreán gréasáin BikeMi: https://www.bikemi.com/en/service-info/info/whats-bikemi.aspx
31. Láithreán gréasáin BiciMAD: https://www.bicimad.com/index.php?s=que
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RIALÁIL AGUS FEASACHT A MHÚSCAILT

Seachas an rothaíocht agus an tsiúlóid a dhéanamh níos sábháilte, dá dtabharfaí 
isteach criosanna 30 km/u d’fhéadfaí trácht mótair a mhoilliú agus, dá bhrí sin, torann 
agus astaíochtaí i limistéir áirithe a laghdú. Sa Ghearmáin, d’fhormheas airí iompair 
athruithe dlí chun éascú a dhéanamh ar chriosanna 30 km/u a thabhairt isteach ar 
feadh príomhbhóithre in aice le scoileanna, naíscoileanna agus ospidéil. Go dtí seo, 
bhí siad teoranta do limistéir chónaithe. 

Laghdú ar líon 
foriomlán na 
dturas feithiclí 
mótair a bhuí leis 
an tionscnamh 
scoile in Bolzano

8%

muintearas pobail a fheabhsú agus cabhrú le leanaí scileanna sóisialta a fhorbairt ag 
aois óg. Tá an coincheap ag scaipeadh anois chuig tíortha éagsúla, lena n-áirítear 
Éire, ina bhfuil cathracha, Baile Átha Cliath, Port Láirge agus Luimneach san áireamh, 
ag cur an dea-chleachtais seo chun cinn.

Ní dhíríonn feachtais siúlóide agus rothaíochta ar leanaí amháin. Sa Bhruiséil, 
chabhraigh feachtais mhúscailte feasachta ar nós “Bike to Work” 33 nó “Bike 
Experience” 34 le haistriú módúil a bhaint amach go dtí an rothaíocht agus tá an tsiúlóid 
á cur chun cinn leis an limistéar lárnach coisithe a mhéadú go 50 heicteár, an dara 

limistéar is mó san Eoraip.

33.  Láithreán Gréasáin Bike to work:https://www.biketowork.be/ 
34.  Láithreán Gréasáin Bike Experience:https://bikeexperience.brussels/
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I gcás leanaí a fhreastalaíonn ar bhunscoileanna i 
Bolzano, cuidíonn an tionscnamh Sráideanna Scoile le 
feabhas a chur ar shábháilteacht agus neamhspleáchas 
i dtaobh iompair. Leis an tionscnamh seo, cuirtear srian 
de réir ama ar rochtain gluaisteán ar shráideanna ar 
leith timpeall ar scoil ar feadh tréimhse ghearr (m.sh. 
15 nóiméad) ag tús agus ag deireadh an lae scoile. 
Mar gheall air seo, ní féidir le tuismitheoirí tiomáint 
go dtí geata na scoile chun leanaí a thabhairt go dtí 
an scoile ná a bhailiú. Tá isteach is amach le 6,000 
leanbh bunscoile i Bolzano, déantar sciar módúil 80% 
de gach turas laistigh den chathair gan charr. Chun 
léiriú a dhéanamh ar an bplódú a sheachnaítear leis 
an tionscnamh Sráideanna Scoile – dá dtiomáinfí an 
6,000 leanbh ar scoil, bheadh 4,800 turas breise ar 
a laghad á ndéanamh ar an ngréasán bóithre le linn 
buaicuaireanta. Is ionann sin agus 8% de líon iomlán na 
dturas mótarfheithiclí a dhéantar in aghaidh an lae32 . 

Léirigh staidéar píolótach ar sheirbhís ‘bus siúil’ (.i. grúpa 
siúl ar scoil) a rinneadh le bunscoil in Córdoba (an Spáinn) 
gur athraigh 43.7% de na rannpháirtithe a rogha modha 
go hiomlán nó go páirteach ó fheithiclí príobháideacha 
go siúl. Deirtear i staidéar a rinne Kingham and Ussher 
(2007) gur féidir le busanna siúil scoile cuidiú leis an 

32.  FLOW, 2018, The role of walking and cycling in reducing 
congestion, http://h2020-flow.eu/uploads/tx_news/FLOW_
REPORT_-_Portfolio_of_Measures_v_06_web.pdf 
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Bain úsáid as na meáin shóisialta agus bíodh 
cónaitheoirí páirteach:

Cuir an siúl agus an rothaíocht chun cinn ar do mheáin shóisialta. 
Bain úsáid as glao chun gnímh na bliana seo agus as an haischlib 
chomhfhreagrach: Siúil linn! agus #Siúillinn  
Dúshlán siúil: feachtas a sheoladh ar na meáin shóisialta agus úinéirí 
siopaí áitiúla a bheith páirteach ann. Le linn an deireadh seachtaine, 
cuir ceist ar dhaoine cá fhad a thógfadh sé siúl go dtí an caifé nó an 
pháirc is fearr leo. Agus ansin féach an bhfuil an ceart acu! Measaimid go 
gceapfaidh siad go dtógfadh sé níos faide ná mar a thógfaidh. Agus iad 
ann, is féidir leo siopadóireacht a dhéanamh nó caife maith agus císte a 
bheith acu, agus bealach eile a thógáil abhaile.
Eagraigh comórtas féinín ar na meáin shóisialta, agus féach cé 
a roinneann pictiúir díobh féin ag baint úsáide as na modhanna 
soghluaiseachta is gníomhaí le dul ó A go B chun duais a bhuachan! 
D’fhéadfadh sé go mbeadh rud deas nó seirbhís a bhaineann leis an 
tsiúlóid agus/nó leis an rothaíocht ann mar dhuais.

Ní bhaineann an siúl agus an rothaíocht leis an 
tsoghluaiseacht amháin, baineann sé le daoine a 
thabhairt le chéile freisin. 
Tá an tsoghluaiseacht ghníomhach saor agus ba chóir go mbeadh sí ar 
fáil do chách. Taispeáin go bhfuil cathair atá oiriúnach don siúl agus don 
rothaíocht inrochtana freisin do dhaoine atá faoi mhíchumas luaineachta.
Iarr ar dhaoine an tsiúlóid agus an rothaíocht a dhéanann siad a roinnt. 
Mar shampla, is féidir le ‘seaimpíní’ soghluaiseachta gníomhaí gabháil 
le daoine, a chuireann iad féin chun cinn, ar feadh seachtaine agus na 
bealaí is deise a thaispeáint dóibh.  
I gcuideachtaí agus i scoileanna, iarr ar dhaoine an áit a bhfuil siad ina 
gcónaí a chur in iúl ar léarscáil. D’fhéadfadh daoine a thaistealaíonn ar na 
bealaí céanna taisteal le chéile, de shiúl na gcos nó ar rothar! 

Eagraigh comórtais soghluaiseachta gníomhaí idir ionaid oibre, 
comharsanachtaí agus scoileanna chun daoine a spreagadh chun 
rothaíocht agus siúlóid a dhéanamh níos minice. Tabhair fíor-spreagadh 
chun an carr a fhágáil sa bhaile: tabhair duais luachmhar (m.sh. rothar nó 
lá breise saoire).
Déan comhoibriú le cathracha eile agus glac páirt i gcomórtas 
idirchathrach, trí chomh-aip shoghluaiste. Cé a dhéanfaidh an méid is 
mó céimeanna? 
Is iomaí modh soghluaiseachta gníomhaí atá ann: siúl, rothair, r-rothair, 
rothair lasta, scútair cic agus fiú lanna rollála, cláir scátála nó cláir foluana. 
Eagraigh ‘pointe soghluaiseachta gníomhaí’ sealadach inar féidir le 
daoine modhanna nua soghluaiseachta a thástáil. 
Cuir córas sealadach comharthaíochta don rannpháirtíocht i bhfeidhm. Is 
féidir le daoine an fad agus an t-achar a thóg sé áit áirithe a bhaint amach 
de shiúl na gcos nó ar rothar a scríobh ar na comharthaí.
Is sa charr amháin a bhíonn eolas ag a lán daoine ar a gcathair. Eagraigh 
‘turais mhalartacha’ ar shiúl na gcos nó ar rothar agus cabhraigh leo 
eolas a chur ar an gcathair ar bhealach difriúil, mar thurasóirí ina gcathair 
féin!
Bain úsáid as an tseachtain gníomhaíochtaí chun tobpháirceanna  nó 
tob-áiteanna cruinnithe a chruthú. In ionad áiteanna páirceála, faigheann 
daoine spás chun bualadh le cairde nua agus spraoi a bheith acu!

Bíodh cónaitheoirí áitiúla agus páirtithe leasmhara 
páirteach chun an tsiúlóid agus an rothaíocht a 
fheabhsú i rith na bliana ar fad:
Bain úsáid as an bhfeachtas chun suirbhé a reáchtáil le cónaitheoirí 
áitiúla faoin dóigh a mothaíonn siad faoin siúl agus faoin rothaíocht 
sa bhaile nó sa chathair, cad iad na hathruithe ba mhaith leo a 
fheiceáil, agus cad a chuirfeadh ina luí orthu an carr a fhágáil sa 
bhaile. Má tá próiseas comhairliúcháin ar bun i do chathair do Phlean 
Soghluaiseachta Uirbí Inbhuanaithe, mar shampla, is deis iontach é an 
tSEACHTAINEORPACHUMSHOGHLUAISEACHT chun an próiseas a 
thosú!

Cé na gníomhaíochtaí is féidir linn a eagrú chun an ilmhodhúlacht a 
chur chun cinn?
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Déan comhoibriú leis na hoibreoirí áitiúla comhroinnte rothar agus cuir 
tairiscintí maithe ar fáil le linn na seachtaine gníomhaíochtaí. Is tráth 
maith í mí Mheán Fómhair chun nós nua a dhéanamh chun taisteal chun 
na scoile nó chuig an obair. 
Tá go leor aipeanna soghluaiste ann chun an siúl agus an rothaíocht 
a dhéanamh níos compordaí agus níos tarraingtí.  Cén fáth nach 
n-oibríonn tú le ceann de na haipeanna seo chun daoine a spreagadh 
chun an tsiúlóid agus an rothaíocht a dhéanamh níos minice?  35 
Oibrigh leis na meáin chumarsáide chun go mbeidh gnéchlár ar an raidió 
áitiúil go rialta. Cuireann roinnt stáisiún raidió rátaí laghdaithe ar fáil do 
thionscnaimh áitiúla, nó b’fhéidir gurbh fhéidir leat clúdach saor in aisce 
nó urraíocht a fháil. 
Oibrigh leis na cuideachtaí traenach agus/nó iompair phoiblí i do chathair 
agus cinntigh go spreagtar daoine chun siúl nó rothaíocht chuig an 
stáisiún.  Is cinnte gur mór an buntáiste saoráidí feidhmiúla páirceála 
rothar atá éasca le húsáid.  

Tá an t-oideachas ríthábhachtach chun sciar 
na siúlóide agus na rothaíochta a mhéadú san 
fhadtéarma:
Dá luaithe a théann páistí i dtaithí ar an tsiúlóid agus ar an rothaíocht 
a dhéanamh sa chathair, is amhlaidh is mó a bheidh siad ina bhfabhar 
agus cloífidh siad leo mar dhaoine fásta. Forbair uirlisí agus/nó cluichí 
oideolaíocha i gcomhar le scoileanna, agus cinntigh gurb í an ghlúin nua 
glúin na gluaiseachta gníomhaí. 
Rinneadh iarrachtaí an baol a bhaineann le feithiclí earraí agus carranna 
níos troime (ar a dtugtar SUV) i gcás imbhuailte le coisithe nó le rothaithe 
a laghdú. Seachnófar go leor tuairteanna mar go mbeidh córais braite 
coisithe agus rothaithe feistithe iontu. Áirítear le feabhsuithe eile fís 
dhíreach do thiománaithe trucailí agus veaineanna. Taispeáin samplaí 
d’fheithiclí níos sábháilte i gcomhar le húinéirí áitiúla flíteanna agus 
múscail  feasacht ar an ábhar.

35. http://mobilityweek.eu/eu-initiatives/social-biking-challenge/

Eagraigh feachtas do leanaí agus do dhaoine fásta faoi fhrithchaiteoirí, 
rud a laghdaíonn an baol go mbeidh siad i dtimpiste oiread agus 85%. 
Cuimhnigh ar an “Lá Náisiúnta Frithchaiteoirí” sa Danmhairg: Tabhair 
frithchaiteoirí sábháilteachta amach agus eagraigh “Rith Frithchaiteoirí”.

Cuir do theanga agus do theachtaireachtaí in oiriúint 
don ghrúpa ar a bhfuil tú ag díriú: 
Chun daoine a spreagadh chun gluaiseacht ar shiúl na gcos nó ar rothar, 
bain úsáid as argóintí a mbíonn tionchar soiléir acu ar shaol laethúil an 
duine: tá sé níos saoire, is seisiún aclaíochta saor in aisce é, tá sé níos 
tapúla ná an carr a úsáid. Uaireanta bíonn na hargóintí i ndáil leis an 
tsláinte agus/nó leis an gcomhshaol ró-theibí.
Spreag comh-mheas idir gach modh taistil agus cuir i gcuimhne 
d’úsáideoirí feithiclí go bhfuil tosaíocht ag coisithe agus ag rothaithe, mar 
go bhfuil siad soghonta.
Chun an tsiúlóid agus an rothaíocht a chur chun cinn, bain úsáid as 
bonneagar compordach taitneamhach atá ann cheana, agus cuir iompar 
a léiríonn meas ar a chéile chun cinn. 
Ná labhair an iomarca faoin tsábháilteacht, in aigne na ndaoine is ionann 
sábháilteacht ar bhóithre agus contúirt
Nuair a rialaíonn tú rochtain feithiclí ar chriosanna áirithe, ní dhúntar é (do 
ghluaisteáin), ach OSCLAÍTEAR é (do dhaoine)!  

Bí uaillmhianach

Eagraigh lá saor ó ghluaisteáin ar fud na cathrach 

Mar go dtiteann Lá Saor ó Charranna ar an Domhnach (22 Meán 
Fómhair), d’fhéadfá tairiscint eile do theaghlaigh agus do thurasóirí a 
cheapadh agus a chur chun cinn, ag tabhairt cuireadh dóibh na roghanna 
soghluaiseachta go léir a thástáil. Toisc go mbeidh na sráideanna saor ó 
ghluaisteáin, d’fhéadfaí féile a eagrú, amhail an ceann seo i Vín  https://
www.streetlife.wien/streetlife-festival/ 
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Cén fáth nach ndéanfaí curiarracht dhomhanda a shárú? Is iomaí 
curriarracht dhomhanda atá fós le déanamh agus atá le sárú. Bain úsáid 
as do shamhlaíocht agus déan curriarracht dhomhanda sa ghluaiseacht 
ghníomhach le cónaitheoirí áitiúla. 
Cuimhnigh ar an ‘Bosca Gníomhaíochta’ d’fheachtasóirí áitiúla 
a d’ullmhaigh comhordaitheoir náisiúnta na Gearmáine don 
tSEACHTAINEORPACHUMSHOGHLUAISEACHT.  
I measc na smaointe: comórtas grianghraf a sheoladh le daoine ag 
déanamh aithrise ar phictiúr cáiliúil de chuid na Beatles ar Abbey Road ar 
… thrasnú síogach.  Cén fáth nach nglacfá páirt sa chomórtas Eorpach 
grianghraf? Tá tuilleadh smaointe úra ar fáil (sa Ghearmáinis) ag https://
www.umweltbundesamt.de/europaeische-mobilitaetswoche-downloads 
Roghnaigh roinnt smaointe ó na samplaí is fearr a d’aithin an Chónaidhm 
Eorpach Rothaithe: https://ecf.com/sites/ecf.com/files/141223-Map-of-
Ideas.pdf

Acmhainní 

An Coimisiún Eorpach
DG MOVE https://ec.europa.eu/transport/home_en

 - Urban Mobility: https://bit.ly/2kLbVDu

 - Road Safety, Walking and Cycling as Transport Modes https://bit.
ly/2TlOFeq

 - Cycling: https://bit.ly/2I77OOO

Eagraíochtaí, ardáin agus tionscadail Eorpacha
CIVITAS: https://civitas.eu/

 - Thematic Group: Car-Independant Lifestyles: https://bit.ly/2UISIWM

 - CIVITAS INSIGHT, The high potential of walking: https://bit.ly/2KPuky6

 - CIVITAS INSIGHT, Accessible mobility: enabling independent living for all: 
https://bit.ly/2Gx7DdO

Eltis: http://www.eltis.org/
Walk 21: https://www.walk21.com/
European Cyclists Federation: https://ecf.com/

 - ECF Map of ideas: https://bit.ly/2CiVt4e

FLOW: http://h2020-flow.eu/

 - FLOW Quick Facts: https://bit.ly/2ve8wjS

ISAAC, Pedbike planner: https://www.pedbikeplanner.eu/#home

Tionscnaimh náisiúnta agus áitiúla agus dea-chleachtais

 - Activity box (and other materials) developed by the German 
EUROPEANMOBILITYWEEK National Coordinator: https://bit.ly/2Br5Lmz

 - Vienna’s platform for walking: https://www.wienzufuss.at/ and cycling: 
https://www.fahrradwien.at/

 - Transport for London. Economic benefits of walking and cycling: https://bit.
ly/2qQVqYO

* Bosca gníomhaíochta siúil
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LÁMHLEABHAR 
D’FHEACHTASÓIRÍ ÁITIÚLA

Míníonn an Lámhleabhar 
d’fheachtasóirí áitiúla na trí chritéar 

rannpháirtíochta (gníomhaíochtaí 
le linn na seachtaine, bearta 

buana agus Lá Saor ó Charranna) 
agus conas clárú ar líne. Tá 

caibidil ann faoi Ghradaim na 
SEACHTAINEEORPAÍUM 

SHOGHLUAISEACHT freisin

NA TRÍ CHRITÉAR RANNPHÁIRTÍOCHTA

Iarrtar ar na bailte agus na cathracha san Eoraip agus in áiteanna níos faide i gcéin 
páirt a ghlacadh sa TSEACHTAINEORPACHUMSHOGHLUAISEACHT. Ceadófar 
an clárúchán ar líne fad is a chomhlíontar ceann amháin ar a laghad de na critéir seo 
a leanas:

 � Gníomhaíochtaí a eagrú le linn na seachtaine 16-22 Meán Fómhair, agus 
an téama bliantúil á chur san áireamh

 � Beart buan amháin ar a laghad a chur i bhfeidhm a chuireann leis an aistriú 
ón gcarr príobháideach go modhanna iompair inbhuanaithe . Tá bearta a 
cuireadh i bhfeidhm le 12 mhí anuas incháilithe freisin ar an gcoinníoll go 
gcuirtear chun cinn iad i rith na seachtaine 16-22 Meán Fómhair

 � Lá Saor ó Charranna a cheiliúradh, ar an 22 Meán Fómhair más féidir, trí 
limistéar amháin nó roinnt limistéar a chur in áirithe do choisithe, rothaithe 
agus iompar poiblí amháin ar feadh lá amháin ar a laghad (uair an chloig 
roimh ghnáthuaireanta oibre go dtí uair an chloig tar éis ghnáthuaireanta 
oibre)

‘Rannpháirtithe Órga’ a bheidh sna cathracha a thugann faoi na trí chritéar 
agus beidh siad i dteideal iarratas a dhéanamh ar Gradaim na SEACHTAINE 
EORPAÍUMSHOGHLUAISEACHT(féach an chaibidil thíos).

CONAS CLÁRÚ AR LÍNE

Téitear chuig www.mobilityweek.eu agus cliceáiltear ar an gcnaipe clárúcháin.

30
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Tar éis clárú den chéad uair nó logáil isteach ar chuntas na bliana seo caite, caithfidh 
tú an fhoirm chlárúcháin ar líne a chomhlánú. Is féidir leat do theanga a roghnú.

Ba cheart do bhailte agus do chathracha an fhaisnéis seo a leanas a sholáthar:

 � Gníomhaíochtaí a eagraíodh le linn na seachtaine 16-22 Meán Fómhair
 � Bearta buana a cuireadh i bhfeidhm le 12 mhí anuas agus a cuireadh chun 

cinn le linn na seachtaine 16-22 Meán Fómhair
 � Eolas ar an limistéar/na limistéir a dúnadh do thrácht le linn an Lae Shaoir ó 

Charranna agus na gníomhaíochtaí a eagraíodh don lá sin
 � Tionscnaimh a bhaineann le AE a ghlacann an baile nó an chathair páirt 

iontu

Ar chríochnú an chlárúcháin ar líne, déanfaidh an Comhordaitheoir Náisiúnta an 
aighneacht a bhailíochtú. Nuair a bheidh sé formheasta, seolfar ríomhphost deimhnithe 
go huathoibríoch. Ní dhéanfar rannpháirtíocht an bhaile nó na cathrach a fhoilsiú ar 
líne ar an leathanach ‘Rannpháirtithe’ go dtí sin.

Beifear in ann an fhaisnéis a sholáthraítear a nuashonrú ag am ar bith go dtí deireadh 
mhí Mheán Fómhair.

Más gá, is féidir próifíl an bhaile nó na cathrach a nuashonrú go héasca le 
hainm agus seoladh ríomhphoist an fheachtasóra áitiúil atá i gceannas ar an 
TSEACHTAINEORPACHUMSHOGLUAISEACHT sa bhardas. Má tá próifíl ag an 
mbaile nó ag an gcathair cheana féin, ach ní cuimhin leat na sonraí logála isteach nó 
an seoladh ríomhphoist, is féidir dul i dteagmháil leis an gComhordaitheoir Náisiúnta 
nó le Rúnaíocht na hEorpa chun cabhair a fháil.

Ní gá an chairt a shíniú ach amháin sa chás go bhfuiltear ag déanamh iarratais ar 
Ghradaim na SEACTAINEEORPAÍUMSHOGHLUAISEACHT.
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CONAS AN FEACHTAS A THOSÚ

Chun tús a chur leis an bhfeachtas, is féidir anailís a dhéanamh ar an téama bliantúil, 
féachaint ar a bhfuil i gceist leis, agus fócas a oireann don bhaile nó don chathair 
agus don chomhthéacs náisiúnta a aithint. Tugtar tús áite do dhea-chleachtas atá ann 
cheana féin. B’fhéidir go mbreathnófaí ar an gcaoi a bhféadfaí é seo a mhéadú nó a 
fhorbairt a thuilleadh, agus ansin pleanáil le haghaidh athruithe chun é a fheabhsú.

Tacaíocht pholaitiúil a fháil Mura dtéann an téama bliantúil i bhfeidhm ar an rialtas 
áitiúil mar go ceaptar nach mbaineann sé leis an gcathair, iarrtar litir thacaíochta ar an 
gComhordaitheoir Náisiúnta.

Ná bítear róchriticiúil ná diúltach sna teachtaireachtaí a chuirtear amach. Cé nach féidir 
linn a bheith ag súil le carranna príobháideacha, leoraithe agus feithiclí eile a bhaint de 
na bóithre chun dul i ngleic leis na héifeachtaí diúltacha geilleagracha a bhaineann leis 
an mótariompar aonair, is féidir linn a léiriú go cinnte go bhfuil roghanna éagsúla ar fáil 
don phobal agus do ghnólachtaí chun earraí a bhogadh agus a iompar.

Fianaise a bhailiú. Bailítear fíricí agus figiúirí a léiríonn gur cheart tacú leis an 
tsoghluaiseacht inbhuanaithe sa bhaile nó sa chathair. Úsáidtear iad seo mar 
chruthúnas chun na teachtaireachtaí atá agat a chur ina luí ar spriocghrúpaí éagsúla.

Comhpháirtíochtaí éifeachtacha a fhorbairt Is próiseas fada é an tsoghluaiseacht 
chliste agus inbhuanaithe  a bhaint amach a éilíonn tacaíocht pholaitiúil mar aon le 
comhpháirtíochtaí tiomanta freisin. Moltar d’údaráis áitiúla dul i mbun comhpháirtíochtaí 
den sórt sin agus ról a thabhairt do ghníomhaithe áitiúla a oiread agus is féidir. Ba 
chóir do gach údarás áitiúil comhpháirtithe áitiúla a bheadh oiriúnach do na himeachtaí 
éagsúla a lorg, agus comhordú a dhéanamh i ndlúthchomhar leo ar an hullmhúcháin 
don TSEACHTAINEORPACHUMSHOGHLUAISEACHT.

Dá bhrí sin, ba cheart do bhardas comhpháirtíochtaí a bhunú le heagraíochtaí iompair 
(phoiblí); cumainn chomhshaoil, sláinte agus spóirt; cuideachtaí áitiúla (lena n-áirítear 
teagmhálacha seachtracha, e.g. cliaint, soláthróirí, comhpháirtithe); na meáin (áitiúla) 
etc.

Is minic a bhíonn spéis ag cuideachtaí páirt a ghlacadh chun a thaispeáint go nglacann 
siad leis an bhfreagracht atá orthu gníomhú in aghaidh athrú aeráide agus aire a 
thabhairt don phobal agus do shláinte a gcuid fostaithe. Ba cheart d’údaráis áitiúla na 
pointí seo a úsáid chun níos mó comhpháirtithe a earcú.

Féadfaidh cuideachtaí, eagraíochtaí agus comhpháirtithe ionchasacha eile 
clárú ina n-aonar más rud é nach bhfuil incháilithe siad chun cuidiú leis an 

TSEACHTAINEORPACHUMSHOGHLUAISEACHT (16-22 Meán Fómhair), ach go 
bhfuil sé i gceist acu roinnt gníomhaíochtaí comhlántacha a eagrú i rith na bliana. A bhuí 
leis an ngné GNÍOMHAÍOCHTAÍSOGHLUAISEACHTA, féadfaidh na heagraíochtaí 
seo dul chuig www.mobilityweek.eu/about-mobilityactive agus an ghníomhaíocht a 
chlárú.

Tionscnaimh atá ann cheana féin a fhorbairt.Is cinnte go mbeidh roinnt 
tionscnamh reatha ann go háitiúil, go réigiúnach nó go náisiúnta, a bhaineann le fócas 
an fheachtais ar bhealach amháin nó eile. Ach ailíniú leo seo, is féidir do chás a neartú, 
do theachtaireachtaí a mhéadú, agus an iarracht a laghdú.

GNÍOMHAÍOCHTAÍ LE LINN NA SEACHTAINE 16-
22 MEÁN FÓMHAIR

Iarrtar ar bhailte agus ar chathracha fócas a choinneáil ar théama bliantúil an 
fheachtais agus clár á fhorbairt acu. Mar sin féin, is féidir gníomhaíochtaí a eagrú ar 
thopaicí sonracha a bhaineann le hiompar uirbeach inbhuanaithe. Seo a leanas roinnt 
samplaí de ghníomhaíochtaí a dhéantar go minic.

Seoladh oifigiúil na SEACHTAINEEORPAÍUMSHOGHLUAISEACHT

Is maith an rud iad imeachtaí poiblí agus meán a eagrú don 16 Meán Fómhair chun 
an feachtas a sheoladh.

Le linn an imeacht seolta, is féidir:

 � An Chairt a shíniú os comhair an phobail le hionadaí poiblí chun do 
thiomantas a léiriú

 � Na bearta buana atá pleanáilte don bhaile nó don chathair a sheoladh
 � Tairiscintí speisialta a sheoladh amhail ticéad lena ngabhann táillí speisialta 

don iompar poiblí
 � Turas treoraithe siúil a eagrú nó mais chriticiúil de dhaoine ag rothaíocht

Agus ná dearmad cuireadh a thabhairt do na meáin, do chomhpháirtithe agus do na 
cónaitheoirí roimh ré!

Gníomhaíochtaí Iompair Phoiblí

Tá gach oibreoir iompair phoiblí in ann an feachtas a úsáid mar dheis chun réitigh 
ilmhódacha a chur chun cinn, ag cruthú gur féidir leo seo rogha eile a chur ar fáil 
seachas carranna príobháideacha a úsáid.
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Seo a leanas tacar gníomhaíochtaí a bhaineann leis an iompar poiblí.

 � Iompar poiblí a úsáid don turas chun na hoibre: tairiscintí speisialta a 
thabhairt isteach, deochanna tar éis na hoibre a thabhairt amach ag 
stadanna in aice láimhe nó ar an mbus, dúshlán comaitéara a chur ar bun, 
díospóireacht idir oibreoirí iompair phoiblí agus comaitéirí a eagrú, paisinéirí 
a chur ar an eolas faoi scéimeanna carr-roinnte (is é sin go dtiocfadh cúpla 
duine ag an obair le chéile) agus roinnte carranna (go ndéanfaí carr a 
roinnt), etc.

 � Iompar poiblí inrochtana: obair a dhéanamh i gcomhar le heagraíochtaí do 
dhaoine faoi mhíchumas, gníomhaíochtaí a dhéanamh le cathaoireacha 
rothaí nó le dallóga chun go mbeidh tuiscint níos fearr ag daoine ar na 
dúshláin atá roimh dhaoine atá faoi mhíchumas luaineachta.

 � Cumarsáid le custaiméirí agus leis an bhfoireann: suirbhéanna a dhéanamh 
chun sástacht agus ionchais na n-úsáideoirí a fháil amach, cuairteanna a 
eagrú chuig an oifig rialaithe iompair phoiblí agus míniúcháin a chur ar fáil 
maidir le minicíocht, luas agus bealaí, taispeántas d’iompar poiblí nuálach a 
ullmhú le turais tástála ar fheithiclí nua glana cliste, etc.

Gníomhaíochtaí rothaíochta

Baineann an rothaíocht leis na gnéithe uile a fhágann gur féidir maireachtáil i gcathair. 
Glacann rothair níos lú spáis, sábhálann siad fuinneamh agus ní bhíonn siad ina gcúis 
le torann ná truailliú aeir.

Leagtar béim ar na buntáistí a bhaineann leis an rothaíocht leis na gníomhaíochtaí 
rothaíochta ar fad a liostáiltear anseo.

 � Ag taisteal chun na hoibre ar rothar: pointe eolais agus ‘scéim páirtíochta’ 
a bhunú do rothaithe nua agus dóibh siúd ag a bhfuil níos mó taithí, lá 
‘Rothaigh chun na hOibre’ a eagrú, bricfeasta a thairiscint do dhaoine atá 
ag rothaíocht chun na hoibre, feidhm a bhaint as na haipeanna atá ar fáil 
le haghaidh dúshláin rothaíochta, páirt a ghlacadh sa Dúshlán Rothaíochta 
Sóisialta11, etc.

 � Seirbhísí agus bonneagar rothair: oibriú le cumainn áitiúla rothar, seirbhís 
deisithe rothar a thairiscint, faisnéis a scaipeadh ar bhealaí sábháilte 
rothaíochta, turas a eagrú ar lána rothaíochta a osclaíodh le déanaí, iarraidh 
ar chumainn áitiúla rothar nó ar na póilíní rothar-uimhir a thabhairt do rothair 
mar chosaint ar an ngadaíocht, etc.

 � An rothaíocht fhaiseanta: taispeántas de chineálacha agus 

1. https://bit.ly/2fCJ5Wm

fréamhshamhlacha nua rothar a eagrú, seó faisin d’éadaí rothaíochta a 
eagrú nó éide rothaíochta a fhorbairt, etc.

Gníomhaíochtaí siúil

Cé go ndéantar neamhaird air uaireanta, is modh tábhachtach taistil é an siúl. Is féidir 
na gníomhaíochtaí a mholtar thíos a eagrú go héasca.

 � Taisteal chuig an obair de shiúl na gcos: cuideachtaí a spreagadh chun 
luach saothair a thabhairt do bhaill foirne a shiúlann chun na hoibre (i.e. 
bricfeasta, dreasachtaí airgid nó dhá nóiméad breise de theidlíocht saoire 
bliantúla), iarraidh ar an bpríomhfheidhmeannach na sráideanna timpeall 
ar fhoirgneamh/fhoirgnimh na cuideachta a shiúl chun inrochtaineacht do 
choisithe a mheas, etc.

 � ‘Sráideanna Beo’: socraítear go ndéanfaidh ceannairí na comhairle 
measúnú ar an gcathair de shiúl na gcos chun fadhbanna amhail bacainní 
fisiceacha, cosáin scoilte, páirceáil neamhdhleathach, dumpáil bruscair, etc. 
a mheas

 � ‘Lá páirceála’: cuireadh a thabhairt do chónaitheoirí úsáid chruthaitheach 
a bhaint as spásanna páirceála, crainn a chur ar shráideanna nach bhfuil 
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chomh tarraingteach sin, socrú go nglacfaidh siopadóirí páirt san fheachtas
 � Scoileanna: siúlann oifigigh ardleibhéil in éineacht le leanaí chun na scoile, 

is smaoineamh maith é aon chineál comórtais nó gníomhaíochta, amhail 
Cluiche an Nathrach Nimhe, úsáid a bhaint as teicneolaíochtaí nua chun 
suim na leanaí a chothú, etc.

 � Glasbhealaí: siúlóidí/turais rothar nó picnicí a eagrú ar na Glasbhealaí atá 
ann cheana agus glasbhealaí neamhoifigiúla (ach a bheith cúramach) in 
éineacht le hionadaithe áitiúla

Úsáid fhreagrach a bhaint as carranna a chur chun cinn

Is féidir leo siúd a chaithfidh carr a úsáid chun críocha áirithe tacú le timpeallacht 
uirbeach níos inbhuanaithe freisin.

D’fhéadfaí réimse leathan gníomhaíochtaí a bhreithniú, mar atá sa liosta seo a leanas. 
Áirítear leo seo tiomáint go cúramach agus go sábháilte agus líon na bpaisinéirí in 
aghaidh an chairr a mhéadú (comhroinnt turais).

 � Liathróid struis a chur ar fáil do thiománaithe carranna aonair a bhíonn 
greamaithe i dtrácht nó rudaí eile iarmhairtí a n-iompair a chur ar a súile 
dóibh ”” Iarraidh ar scoileanna tiomána seisiúin oiliúna a chur ar fáil i ndáil 
leis an tiomáint atá tíosach ar fhuinneamh (éici-thiomáint)

 � Éiceathiomáint a chur chun cinn i measc tiománaithe gairmiúla ar nós 
tiománaithe bus scoile, tiománaithe tacsaí, tiománaithe do chuideachtaí 
agus institiúidí, etc.

 � Feachtas a sheoladh i gcomhar le stáisiúin áitiúla pheitril le tiománaithe a 
spreagadh chun seiceáil rialta a dhéanamh ar bhrú na mbonn (ciallaíonn 
níos lú ná 0.4 bar méadú 10% ar ídiú breosla

 � Comórtais a eagrú ina dtugann tiománaithe cairr a gceadúnas ar láimh ar 
feadh tréimhse áirithe ama agus faigheann siad ticéad iompair phoiblí ina 
ionad.

 � Agus eolas tráchta á chraoladh ar an raidió áitiúil, iarrtar ar thiománaithe 
athrú a dhéanamh agus modhanna eile iompair a úsáid más mian leo 
tranglaim thráchta a sheachaint

 � Scéimeanna roinnte carranna agus carr-roinnte a chur i láthair
 � Sa chás nach bhfuil aon scéim roinnte carranna sa chathair, déantar suirbhé 

chun roinnteoirí ionchasacha a aithint do scéim sa todhchaí 
 � Taispeántas a eagrú inar féidir leis an bpobal feithiclí glana, leictreacha, 

hibrideacha, gáis nádúrtha a fheiceáil agus a thástáil
 � Seiceáiltear an bhféadfadh an méara feithicil leictreach a úsáid le linn na 

SEACHTAINEEORPAÍUMSHOGHLUAISEACHT chun aird na meán a 
tharraingt

Gníomhaíochtaí uirbeacha lastais

Ní hamháin go mbaineann an tsoghluaiseacht inbhuanaithe leis an gcaoi a n-aistrímid 
laistigh de bhailte agus de chathracha, ach baineann sé leis an gcaoi a n-iompraímid 
earraí freisin. D’fhonn lastas uirbeach inbhuanaithe a chur chun cinn, is féidir turas 
rothar lastais agus taispeántas seachadta a eagrú, scéimeanna nua do chomhroinnt 
rothar lasta a sheoladh, lóistíocht imeachtaí a bhainistiú le rothar lastais, etc.

D’fhéadfaí idir 50% agus 70% de ghluaiseachtaí earraí i gcathracha na hEorpa a 
aistriú go rothair (lastais), de réir taighde a rinne Vrije Universiteit Brussel agus taithí an 
tionscadail Cyclelogistics.

Cruthaítear spás sainithe le haghaidh seachadtaí. Chuirfí ardán nó carrchlós 
lasmuigh den limistéar/de na limistéir saor ó charranna in áirithe i gcomhair earraí a 
sheachadadh do na siopaí. Dhéanfadh feithiclí glana na hearraí a sheachadadh chuig 
na siopaí ansin.

An bhainistíocht soghluaiseachta a chur chun cinn

Is féidir le bainistíocht ghluaiseachta a bheith ina huirlis 
chumhachtach chun athrú iompraíochta a bhaint amach. Le linn na 
SEACHTAINEEORPAÍUMSHOGHLUAISEACHT, d’fhéadfadh údaráis áitiúla 
comhpháirtíochtaí a bhunú le scoileanna agus le cuideachtaí agus pleananna 
soghluaiseachta scoile agus pleananna comaitéara a chur i bhfeidhm.
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D’fhonn athrú iompraíochta a spreagadh, d’fhéadfaí gníomhaíochtaí a eagrú amhail 
an chomaitéireacht inbhuanaithe a chur chun cinn i nuachtlitreacha corparáideacha, 
gradaim a thabhairt do chuideachtaí inbhuanaithe, grúpa oibre fostaithe a bhunú nó 
comhordaitheoir a cheapadh maidir le saincheisteanna soghluaiseachta, etc.

Gníomhaíochtaí PSUI

Is deis iontach í an TSEACHTAINEORPACHUMSHOGHLUAISEACHT chun suim a 
mhúscailt i bPleananna Soghluaiseachta Uirbí Inbhuanaithe (PSUI). D’fhéadfaí roinnt 
gníomhaíochtaí a eagrú chun PSUI a chur chun cinn a thuilleadh:

 � Taispeántas a chur ar bun maidir leis na cásanna féideartha don iompar a 
fhorbairt

 � Comhdháil ar an bplean soghluaiseachta uirbí a eagrú ”” Cruinnithe 
comharsanachta a eagrú maidir leis an tsoghluaiseacht uirbeach

 � Roinnt de na bearta sa phlean soghluaiseachta uirbí a chur i láthair/a chur 
i bhfeidhm (bealaí bus nua, áiseanna nua ‘Páirceála agus Taistil’, bealaí 
rothaíochta, pleananna comaitéirí glasa, ionaid soghluaiseachta, etc.)

Gníomhaíochtaí fóillíochta agus taitneamhacha
D’fhéadfadh sé go gcuirfeadh gníomhaíochtaí fóillíochta deis ar fáil eolas nua 
a chur ar an gcathair go sábháilte agus taitneamh a bhaint aisti i dtimpeallacht 
níos ciúine gan charranna. Mar sin féin, ba cheart go mbeadh béim na 
SEACHTAINEEORPAÍUMSHOGHLUAISEACHT ar an iompar uirbeach seachas 
spóirt nó cultúr.

 � Seirbhísí tointeála speisialta chun an chathair a fheiceáil
 � Turais a eagraíonn treoraithe turais nó clubanna spaisteoireachta
 � Slógaí coisithe i gcomhpháirtíocht le siopaí spóirt, scoileanna, cumainn, etc.
 � Eochracha óstáin a cheadaíonn rochtain ar iompar poiblí nó scéimeanna 

comhroinnte rothar
 � Ceolchoirmeacha saor in aisce, léirithe amharclainne, taibhithe sráide, 

ealaíontóirí, bobaidí, etc. i spásanna poiblí a eagrú
 � Balla bán a chur ar fáil sa phríomhchearnóg chun tuairimí an phobail a 

bhailiú
 � Iarraidh ar chumainn áitiúla spóirt, ar shiopaí agus ar ghnólachtaí 

gníomhaíochtaí spóirt ar an sráideanna a eagrú
 � Turais ar mhodhanna iompair ar leith a thairiscint, mar shampla cóistí 

capaill, traenacha turasóireachta, báid gréine, etc.

Gníomhaíochtaí Sláinte

Téann iarmhairtí sláinte an iompair i bhfeidhm ar an gcuid is mó den daonra, agus go 
háirithe ar ghrúpaí soghonta amhail leanaí agus daoine scothaosta.

Bíonn seirbhísí áitiúla sláinte, cuideachtaí árachais sláinte, cumainn leighis 
agus eagraíochtaí spóirt ina gcomhpháirtithe oiriúnacha chun gníomhaíochtaí 
sogluaiseachta agus sláinte a eagrú.

 � Iarraidh ar an líonra monatóireachta um chaighdeán an aeir, an 
ghníomhaireacht comhshaoil agus an ghníomhaireacht fuinnimh (EEA, IEE) 
nó ionaid faisnéise agus doiciméadúcháin maidir le torann (INCE, CIDB) 
taispeántas a bhunú maidir leis an aer agus an torann

 � Iarraidh ar na póilíní agus ar ionaid theicniúla rialaithe gluaisteán tástálacha 
frith-thruaillithe ar fheithiclí a thairiscint i gcarrchlóis

 � Cuireadh a thabhairt d’eagraíochtaí árachais sláinte faisnéis a sholáthar 
faoi na buntáistí sláinte a bhaineann le gníomhaíocht choirp, conas 
gníomhaíocht choirp a chomhtháthú leis an saol laethúil, etc.

 � Iarraidh ar ospidéil/dochtúirí ‘seiceálacha sláinte’ (brú fola, cúrsaíocht, 
meáchan, mais cnámh, etc.) a thairiscint chun feasacht sláinte a mhúscailt

 � Úsáid a bhaint as gléas iniompartha tomhais um chaighdeán an aeir, a 
d’fhéadfaí a úsáid le linn modhanna éagsúla iompair
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BEARTA BUANA

Taispeánfar liosta nuashonraithe de bhearta buana ar an bhfoirm ar líne agus tú ag 
clárú. Níl sa chaibidil seo ach spléachadh ar an liosta fada beart buan is féidir le baile 
nó le cathair a chur i bhfeidhm.

Iarrtar ar bhailte agus ar chathracha rannpháirteacha bearta buana a chur i láthair a 
chuireann leis an aistriú modha ón gcarr príobháideach go modhanna iompair atá níos 
fearr don chomhshaol.

Nuair is féidir, ba cheart go mbeadh ceann amháin ar a laghad de na bearta seo 
ina athdháileadh buan ar spás bóthair i bhfabhar siúil, rothaíochta nó iompair phoiblí, 
e.g. cosán níos leithne, lána nua rothaíochta nó bus, scéim nua ceansaithe tráchta, 
luasteorainn níos ísle.

Ní gá go mbeadh na bearta seo costasach. Léiríonn siad tiomantas an údaráis áitiúil 
don tsoghluaiseacht uirbeach inbhuanaithe. Seo a leanas roinnt bearta buana a 
d’fhéadfaí a chur i bhfeidhm:

Iompar Poiblí

 � Líonra iompair phoiblí a fheabhsú agus a leathnú (lánaí d’fheithiclí 
iltaistealaithe, stadanna nua, línte nua, limistéir fhorchoimeádta, etc.)

 � Méadú ar mhinicíocht, seirbhísí sciobtha a thabhairt isteach, etc.
 � Feithiclí glana a úsáid le haghaidh flíteanna iompair phoiblí (leictreacha, 

hibrideach, gás nádúrtha, etc.)
 � Ticéadú ilmhódach
 � Seirbhísí comhtháite do mhodhanna éagsúla iompair phoiblí ”” Stadanna a 

shocrú gar do mhórláithreáin oibre leis na hoibreoirí ”” Rothair a cheadú ar 
fheithiclí ag uaireanta seachbhuaice

 � Racaí nua rothar a thógáil ag stadanna iompair phoiblí ”” Stadanna bus a 
oiriúnú

 � Amchláir agus eolas eile a bheith ar fáil i bhformáidí inrochtana (cló mór, 
Braille, formáid fuaime, etc.)

 � Bonneagar a oiriúnú chun inrochtaineacht a chinntiú (busanna urláir íseal, 
ardaitheoirí, rampaí, etc.)

 � A chinntiú go bhfuil eolas ar fáil faoi leibhéal na rochtana ar shuíomhanna 
gréasáin, aipeanna soghluaiste, bileoga, etc.

 � Stíleanna nua amchláir, suíomhanna gréasáin nó aipeanna a thabhairt 
isteach, seirbhísí faisnéise ilmhódacha a oscailt agus tuairimí custaiméirí a 
fháil

Áiseanna rothar
 � Líonra rothaíochta agus áiseanna rothar a fheabhsú (síneadh, athchóiriú, 

comharthaíocht, páirceáil, glais, etc.)
 � Scéimeanna rothar poiblí nó comhroinnte rothar a chruthú
 � Pointe eolais nó seastán eolas faoi rothair a bhunú chun eolas a thabhairt 

d’fhostaithe, d’úinéirí tí, do chuairteoirí, etc.
 � Áiseanna athraithe agus cithfholctha a sholáthar do rothaithe
 � Saoráidí páirceála rothar atá sábháilte agus faoi dhíon a chur ar fáil ”” 

Rothair a cheannach lena roinnt go poiblí nó i gcuideachta ”” Seirbhís 
phoiblí deisithe rothar a chur ar bun

 � Páirceáil rothar a athlonnú go dtí an bealach isteach chuig na foirgnimh 
riaracháin phoiblí, oifigí, ionaid siopadóireachta, etc.

Limistéir do choisithe

 � Limistéir do choisithe a chruthú nó a mhéadú
 � Bonneagar a fheabhsú: droichid do choisithe, cosáin, trasrianta coisithe, 

soilsiú, etc.
 � Spás poiblí a athdháileadh nó spás do choisithe a dhéanamh de

Cineálacha nua úsáide agus úinéireachta feithiclí

 � Scéimeanna carr-roinnte agus roinnte carranna a sheoladh ar líne 
 � Úsáid fhreagrach a bhaint as carranna (éiceathiomáint, etc.)
 � Feithiclí glana (níos glaine) a úsáid
 � Pointí luchtaithe d’fheithiclí leictreacha a shuiteáil
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Dáileadh lastais
 � Rialacháin nua maidir le dáileadh lastais 
 � Feithiclí glana (níos glaine) a úsáid
 � Ardán dílódála a chruthú le haghaidh lastas a aistriú

Páirceáil

 � Páirceáil nua nó criosanna nach féidir páirceáil iontu a thabhairt isteach 
 � Rialacha páirceála a chur i bhfeidhm níos déine
 � Eolas a sholáthar faoi rialacháin pháirceála
 � Uaireanta oibre solúbtha a thabhairt isteach chun brú tráchta a laghdú ag 

na buaicuaireanta 
 � Na spásanna páirceála is fearr (gar don bhealach isteach) a chur in áirithe 

don lucht carr-roinnte
 � Síob abhaile a chur ar fáil don lucht carr-roinnte i gcás éigeandála 
 � Spásanna páirceála carr a athlonnú i bhfad ó dhoras na hoifige

Scéimeanna maolaithe tráchta agus rochtana laghdaithe

 � Cláir laghdaithe luais in aice le scoileanna 
 � Criosanna páirceála lasmuigh a laghdú 
 � Stáisiúin ‘Páirceála agus Taistil’ a chruthú
 � Srian buan a chur ar rochtain ar lár na cathrach

Inrochtaineacht

 � Pleananna inrochtaineachta a sheoladh
 � Áiseanna a chruthú do dhaoine faoi mhíchumas 

luaineachta
 � Bacainní ailtireachta a bhaint
 � Cosáin a ísliú agus a leathnú 
 � Cosáin thadhlacha agus rampaí do chathaoir 

rothaí a chruthú
 � Gléasanna fuaime a chur i soilse tráchta

An bhainistíocht soghluaiseachta

 � Pleananna taistil don láthair oibre agus do 
scoileanna a ghlacadh

 � Ionad soghluaiseachta agus seirbhísí eolais a 
chruthú

 � Ábhar oideachasúil a fhorbairt

 � Pleananna soghluaiseachta uirbí i gcomhairle le gníomhaithe áitiúla
 � Dreasachtaí agus bónais a sholáthar d’fhostóirí 
 � Rochtain ar ghnó nó ar limistéir shóisialta eile a éascú

LÁ SAOR Ó CHARRANNA

Cuireann an Lá Saor ó Charranna deis an-mhaith ar fáil chun triail a bhaint as 
samhlacha nua tráchta agus as an iompar inbhuanaithe. Ach ní mór an Lá Saor 
ó Charranna a eagrú i bhfad roimh ré, mar go bhféadfadh sé go mbeadh dúshlán 
maorlathach le sárú chun sráideanna a dhúnadh.

Cathain a bheidh an Lá Saor ó Charranna ann?

Molaimid do gach baile agus cathair san Eoraip leanúint den Lá Saor ó Charranna a 
cheiliúradh ar a dháta bunaidh: 22 Meán Fómhair.

Má oireann sé níos fearr do chuspóir na hócáide, is féidir é a reáchtáil lá ar bith le 
linn na SEACHTAINEEORPAÍUMSHOGHLUAISEACHT(16-22 Meán Fómhair). 
D’fhéadfaí níos mó ná lá amháin saor ó charranna a eagrú don tseachtain.

Má eagraítear lá saor ó charranna sa bhaile nó sa chathair ag am eile gach 
bliain (i.e. i mí an Mhárta nó i mí an Mheithimh), molaimid duit é a chlárú mar 
GNÍOMHAÍOCHTSOGHLUAISEACHTA.

Cad is ciall le Lá Saor ó Charranna?

Is féidir limistéar amháin a bheidh saor ó charranna nó níos mó limistéar a shainiú i 
mbaile nó i gcathair. Dúnfar an limistéar/na limistéir do thrácht mótair ar feadh an chuid 
is mó den lá (i.e. uair an chloig roimh ghnáthuaireanta oibre go dtí uair an chloig tar éis 
gnáthuaireanta oibre).

Ní ligfear ach coisithe, rothaithe, iompar poiblí agus feithiclí níos glaine, amhail LPG 
(gás peitriliam leachtach), NGVanna (feithiclí gáis nádúrtha), feithiclí leictreacha, etc. 
isteach.

Má shainítear níos mó ná limistéar amháin, d’fhéadfadh cosáin do choisithe iad a 
nascadh. Bheadh crios maolánach ina mbeadh faisnéis shonrach do thiománaithe 
carranna ina thaca úsáideach leis an limistéar (na limistéir) saor ó charranna.
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Cén fáth a bhfuil sé tábhachtach páirt a ghlacadh sa Lá Saor ó 
Charranna?

Tá an Lá Saor ó Charranna ar cheann de na trí chritéar chun páirt a ghlacadh sa 
TSEACHTAINEORPACHUMSHOGHLUAISEACHT, agus tá sé éigeantach más 
mian leat iarratas a dhéanamh ar son an bhaile nó na cathrach ar an nGradam.

Ach tá i bhfad níos mó ná sin i gceist leis an Lá Saor ó Charranna. Tapaítear an 
deis i roinnt bailte agus cathracha chun criosanna coisithe a chur ar bun don lá agus 
imeachtaí móra oscailte a eagrú sa spás poiblí saor.

Taobh amuigh de ghné na féile, is deis iontach í an ócáid chun an chuma atá ar lár 
cathrach nó limistéar saor ó charranna a thaispeáint do chónaitheoirí.

Ina theannta sin, bíonn tionchar ag an Lá Saor ó Charranna https://bit.ly/2XX2jLe. 
Cáilíocht an aeir agus an torann a thomhas ar an lá sonrach sin, an lá roimhe agus 
an lá ina dhiaidh. Roinntear na torthaí le cónaitheoirí. Taispeáintear dóibh gur cuid den 
réiteach é iompar a athrú agus stíl mhaireachtála nach mbraitheann chomh mór sin ar 
charr a ghlacadh. Tá an comhrac i gcoinne an athraithe aeráide, feabhas ar an tsláinte 
agus cáilíocht na beatha i mbailte agus i gcathracha idir dhá cheann na meá.

Conas an limistéar saor ó charranna a shainiú?

Ba chóir suíomh agus méid an limistéir / na limistéar saor ó charranna a roghnú 
go cúramach, agus an comhthéacs áitiúil a chur san áireamh. D’fhéadfadh sé go 
ndéanfadh an limistéar / na limistéir a roghnófaí na nithe seo a leanas:

 � aird a tharraingt ar shaincheisteanna ar leith (torann, caighdeán an aeir, etc.)
 � bearta pleanáilte a chur i láthair nó a thástáil (i.e. limistéar buan do choisithe)
 � díriú ar ghrúpaí sonracha (leanaí, oibrithe, etc.)
 � béim a leagan ar thiomantas na ngnólachtaí atá lonnaithe sa cheantar

Agus an limistéar/na limistéir á roghnú chun an Lá Saor ó Charranna a cheiliúradh, ní 
mór duit líon na gcuairteoirí chuig an limistéar sin ar ‘ghnáthlá’ a chur san áireamh agus 
líon réamh-mheasta na gcuairteoirí breise le linn an Lae Shaoir ó Charranna.

Ní mór na háiseanna páirceála a theastóidh sa cheantar máguaird a bhreithniú chomh 
maith.

Má tá níos mó ná limistéar amháin a bheidh saor ó charranna á shainiú sa bhaile nó 
sa chathair, cinntítear go nasctar iad.

Conas limistéar saor ó charranna a chinntiú agus díolúintí á 
dtabhairt agat?

Déanfar monatóireacht ar an rochtain ar an limistéar / na limistéir saor ó charranna 
agus cuirfear bacainní isteach. Ní mór cúnamh a fháil ón údarás tráchta uirbigh, ón 
bhfórsa póilíneachta agus ó bhaill foirne eile de chuid an údaráis áitiúil.

Ní mór liosta gearr d’fheithiclí ceadaithe a dhréachtú. I dteannta na bhfeithiclí níos 
glaine (LPG, NGV, feithiclí leictreacha, etc.), féadfar díolúintí a thabhairt do ghairmithe 
sláinte, do dhaoine faoi mhíchumas agus d’oibreacha práinneacha deisiúcháin.

Tabharfar cead isteach sa cheantar go huathoibríoch do sheirbhísí éigeandála (póilíní, 
briogáid dóiteáin, otharcharr) agus d’oibrithe leictreachais nó gáis.

Ba chóir iarratais ar dhíolúine nach ndéantar foráil dóibh sa liosta thuas a sheoladh 
chuig roinn na comhairle lena mbaineann. Ní mór a laghad díolúintí agus is féidir a 
thabhairt.

Ba chóir iarraidh ar chónaitheoirí a gcuid carranna a bhogadh an lá roimh ré chun na 
sráideanna a ghlanadh. D’fhéadfadh sé gur ghá carrchlóis speisialta a chur ar fáil agus 
conarthaí a shíniú leis an oibreoir/na hoibreoirí páirceála.
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Rogha eile atá ann is ea ligean do chónaitheoirí a gcuid carranna a thiomáint amach 
as an gceantar ach gan iad a ligean isteach arís roimh am sonraithe. Mar sin, bheadh 
orthu a gcuid carranna a fhágáil i gcarrchlós.

Cé na modhanna malartacha atá le tairiscint le linn an Lae 
Shaoir ó Charranna?

Is é an t-iompar poiblí an bealach is tapúla agus is éifeachtaí chun gluaiseachta le linn 
an Lae Shaoir ó Charranna. Bheadh na gníomhartha seo a leanas inmhianaithe:

 � Minicíocht níos airde seirbhísí
 � Inrochtaineacht níos fearr do dhaoine faoi mhíchumas luaineachta 
 � Táillí speisialta nó iompar saor in aisce
 � Tionscnaimh shonracha (ticéid chomhcheangailte páirceála agus bus 

nó bus agus traenach, ticéid ag tairiscint praghsanna laghdaithe ag 
pictiúrlanna, linnte snámha, etc.)

Is fiú freisin seirbhísí tointeála a reáchtáil chun carrchlóis a nascadh le lár na cathrach 
nó le bealaí sonracha (turas cathrach, cuarbhóithre, etc.)

Is féidir feithiclí glana (LPG, NGV agus feithiclí leictreacha) a úsáid sa limistéar / sna 
limistéir saor ó charranna chun earraí a sheachadadh nó do dhaoine faoi mhíchumas.

Baineann rothair le cuid mhór de na roghanna eile freisin:

 � Iarraidh ar ghrúpaí agus ar chumainn rothaíochta áitiúla a bheith páirteach
 � Rothair ar cíos a thairiscint ag saoráidí ‘Páirceála agus Taistil’, stáisiúin 

iarnróid, stadanna bus, etc.
 � Ticéad comhcheangailte bus agus rothair nó ticéad comhcheangailte 

páirceála agus rothair
 � Is tionscnamh maith é freisin rothar a thairiscint in aghaidh eochracha cairr 

nó doiciméad clárúcháin
 � Foráil a dhéanamh do pháirceáil rothar faoi dhíon a bhfuil foireann fostaithe 

ann
 � Rotharbhealaí sábháilte, dea-mharcáilte a shainiú lasmuigh den limistéar/na 

limistéir saor ó charranna 
 � Ná déantar dearmad rothair lastais a úsáid le haghaidh lóistíochta an 

imeachta agus tuilleadh!

Cá háit a fhágfaidh tú do charr?

Áiseanna Páirceála agus Taistil

Chun cónaitheoirí a spreagadh chun a gcarranna a fhágáil agus úsáid a bhaint as 
iompar poiblí, is féidir áiseanna sábháilte páirceála a bhunú sna bruachbhailte. Ba 
chóir go mbeadh daoine ag obair sna carrchlóis seo agus ba chóir go mbeidís oscailte 
i gcomhréir le huaireanta an Lae Shaoir ó Charranna. D’fhéadfadh sé go mbeidís saor 
in aisce nó nach mbeadh (mar shampla ticéad comhcheangailte bus agus páirceála 
nó ticéad comhcheangailte páirceála agus rothair). Ba chóir go mbeadh seirbhísí 
tointeála speisialta ag freastal ar áiseanna páirceála nach bhfuil suite ar ghnáthbhealaí 
iompair phoiblí.

Carrchlóis áisiúla

Ba chóir carrchlóis speisialta a chur ar bun gar don limistéar (na limistéir) saor ó 
charranna dóibh siúd ar gá dóibh a gcarranna a úsáid. Is féidir na carrchlóis seo a 
úsáid chun duine a scaoileadh amach ón gcarr, don pháirceáil ghearrthéarmach (níos 
lú ná uair an chloig), chun comhroinnt carranna a éascú, chun earraí a sheachadadh, 
etc. Níor chóir iad a úsáid mar charrchlós fadtréimhseach agus ba chóir go mbeadh 
foireann iontu an lá ar fad. Is féidir seirbhísí tointeála a sholáthar ó na carrchlóis seo go 
lár an bhaile.

Carrchlóis do chónaitheoirí

Ba chóir carrchlóis a chur in áirithe do chónaitheoirí amháin. Ba chóir go mbeidís 
lonnaithe laistigh de, nó gar do theorainneacha an limistéir/na limistéar saor ó 
charranna. Níor chóir iad a oscailt go dtí an lá roimh an imeacht, agus ba cheart iad a 
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choimeád oscailte go dtí an lá ina dhiaidh sin. Is féidir táillí sonracha páirceála a chur i 
bhfeidhm le cónaitheoirí a spreagadh chun a gcuid carranna a fhágáil sna carrchlóis 
ar feadh an lae ar fad. Tá sonraí le socrú leis an oibreoir/na hoibreoirí carrchlóis.

Cé hiad na comhpháirtithe is fearr chun an Lá Saor ó 
Charranna a eagrú?

D’fhéadfadh sé go mbeadh an Lá Saor ó Charranna a cheiliúradh ina ábhar imní ag 
roinnt siopadóirí. Mar sin, ní mór iarrachtaí speisialta a dhéanamh chun iad a thabhairt 
isteach ag céim luath den eagrúchán.

 � Teagmháil a dhéanamh go sonrach le siopadóirí trí dhoiciméad oifigiúil le 
faisnéis shaincheaptha ar an gcaoi chun dul isteach chuig lár na cathrach 
gan charr

 � Ainm bus, tram nó meitreo a nascadh le siopa
 � Fógraíocht a dhéanamh ar shiopaí i lár na cathrach i marsantacht na 

SEACHTAINEEORPAÍUMSHOGHLUAISEACHT (mar shampla, trí 
lógónna na siopaí a chur ar léarscáil an limistéir a bheidh saor ó charranna)

 � Spás sainithe a chruthú le haghaidh seachadtaí agus feithiclí glana a úsáid 
lena n-aghaidh

 � Ticéid iompair phoiblí a scaipeadh i siopaí
 � Siopadóirí a spreagadh chun seilbh a ghlacadh ar spás poiblí atá faighte ar 

ais mar gheall ar an gcosc ar fheithiclí, mar shíneadh ar a spás díola (ardáin 
nó spás do stallaí ar an tsráid). Tugtar faoi deara nár chóir go mbeadh an Lá 
Saor ó Charranna ina imeacht ollmhór tráchtála a eagraítear chun críocha 
margaíochta.

CIBÉ RUD A BHEIDH AR BUN SA BHAILE NÓ SA 
CHATHAIR, CINNTIGH NA RUDAÍ SEO A LEANAS:

Chun sineirgíocht a chinntiú ar leibhéal na hEorpa agus chun a chur ar a súile do 
dhaoine go bhfuil siad mar chuid de ghluaiseacht dhomhanda, ná déantar dearmad ar 
an méid seo a leanas:

 � Treoirlínte Físiúla a chur i bhfeidhm go comhsheasmhach 
http://www.mobilityweek.eu/communication-toolkit/ 

 � A bheith cruthaitheach, bearta agus gníomhaíochtaí nua a dhéanamh 
agus iad a roinnt leis an gComhordaitheoir Náisiúnta nó leis an Rúnaíocht 
Eorpach http://www.mobilityweek.eu/contact/ 

 � An haischlib #seachtainenagluaiseachta a chur chun cinn agus 
na cuntais oifigiúla a leanúint ar Facebook  www.facebook.com/

EuropeanMobilityWeek  
Twitter https://twitter.com/mobilityweek 
Instagram https://www.instagram.com/europeanmobilityweek/  
YouTube www.youtube.com/user/europeanmobilityweek  
Flickr www.flickr.com/photos/europeanmobilityweek

 � Na meáin shóisialta a úsáid ag cuimhneamh ar na pointí seo a leanas:
 -  ábhar a roinnt atá ábhartha don lucht féachana 
 - botúin a cheartú, ach meas a léiriú (tuairimí agus fíricí a dheighilt óna 

chéile) 
 - idirghníomhaíocht, labhairt faoin gcaoi ar éirigh leis na comhpháirtithe 

agus leis an lucht tacaíochta
 - ná cuirtear turscar ann
 - litriú agus naisc a sheiceáil ar gach rud a fhoilsítear
 - ná gealltar go ndéanfar aon ghníomhaíocht mura bhfuil an t-údarás 

agat sin a dhéanamh

 � Litreacha faisnéise a sheoladh chuig gach ceann de na spriocghrúpaí 
níos íogaire (siopadóirí, fiontair, cónaitheoirí sa limistéar/
na limistéir saor ó charranna chun iad a chur ar an eolas faoin 
TSEACHTAINEORPACHUMSHOGHLUAISEACHTagus cuireadh a thabhairt 
dóibh páirt a ghlacadh san eagrúchán

 � Clárú dár ríomh-Nuachtlitir dhémhíosúil 
http://www.mobilityweek.eu/newsletter/ 

 � Ról a thabhairt d’fhostaithe an bhardais san fheachtas a eagrú, baill 
foirne a spreagadh chun níos mó úsáide a bhaint as modhanna iompair 
inbhuanaithe agus plean comaitéara inbhuanaithe a sheoladh dóibh

 � Monatóireacht agus measúnú a dhéanamh ar na gníomhaíochtaí (líon na 
n-úsáideoirí nua iompair phoiblí a bhuí le gníomhaíocht ar leith, líon na 
ndaoine a shocraíonn  i ndiaidh an fheachtais nach bhfuil carr ag teastáil 
uathu, feabhsú i gcaighdeán an aeir, laghdú ar thorann, tuairimí an phobail 
faoi phleananna agus gníomhaíochtaí, etc.)

 � Gníomhaíochtaí a nascadh le tionscnaimh ghaolmhara AE (Tionscadal 
EDWARD - Lá Eorpach gan Bás ar an mBóthar, Seachtain Spóirt na 
hEorpa, CIVITAS, Cúnant na Méaraí, etc.)

 � Úsáid a bhaint as acmhainní úsáideacha eile atá ar fáil ar líne (Bileog, 
Póstaer, Treoir Dea-Chleachtais)

Tá an t-ábhar cumarsáide ar fad ar fáil i mBéarla. Tá an Lámhleabhar seo, an bhileog 
bhliantúil agus an póstaer agus físeán an fheachtais ar fáil i ngach teanga oifigiúil de 
chuid AE.
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Bronntar Gradam na SEACHTAINEEORPAÍUMSHOGHLUAISEACHTar 
na húdaráis áitiúla a meastar go ndearna siad an méid is mó oibre 
chun feasacht a mhúscailt ar an tsoghluaiseacht inbhuanaithe le linn na 
SEACHTAINEEORPAÍUMSHOGHLUAISEACHT(16-22 Meán Fómhair).

Ó 2017 i leith, tá dhá chatagóir ann: ceann do bhardasachtaí móra agus ceann do 
bhardasachtaí beaga.

Tá sé mar aidhm aige feachtais rathúla a chur chun cinn agus feasacht a mhúscailt ar 
an ngá atá leis an ngníomhaíocht áitiúil i réimse na soghluaiseachta uirbí inbhuanaithe.

Ceiliúrtar na buaiteoirí ag searmanas mór sa Bhruiséil i mí an Mhárta agus taispeántar 
i bhfíseáin agus i bhfoilseacháin éagsúla iad.

Critéir Incháilithe

Baineann na critéir chéanna leis an dá chatagóir.

Tá údaráis áitiúla incháilithe do Ghradam na 
SEACHTAINEEORPAÍUMSHOGHLUAISEACHT má chomhlíonann siad na critéir 
seo a leanas:
1. chláraigh siad ar líne ag www.mobilityweek.eu 
2. chuir siad an chairt shínithe isteach
3. is ‘Rannpháirtí Órga’ iad, i.e. na trí chritéar a chomhlíonadh:

 � Gníomhaíochtaí a bhaineann leis an téama bliantúil a eagrú le linn na 
seachtaine sannta

 � beart buan amháin ar a laghad a chur i bhfeidhm chun an úsáid a 
bhaintear as carranna príobháideacha a laghdú

 � lá saor ó charranna a cheiliúradh
4. tá siad lonnaithe i dtíortha AE-28, tíortha is iarrthóirí AE, tíortha is 

iarrthóirí ionchasacha AE atá mar chuid den Phróiseas Cobhsaíochta 
agus Comhlachais (SAP), tíortha i Limistéar Eacnamaíochta na hEorpa 
(LEE), nó tíortha i Limistéar Saorthrádála na hEorpa (CSTE). Seo 
a leanas liosta de na tíortha sin: An Albáin, an Ostair, an Bheilg, an 
Bhoisnia agus an Heirseagaivéin, an Bhulgáir, an Chróit, an Chipir, 
Poblacht na Seice, an Danmhairg, an Eastóin, an Fhionlainn, Poblacht 
na Macadóine Thuaidh, an Fhrainc, an Ghearmáin, an Ghréig, an 

Ungáir, an Íoslainn, Éire, an Iodáil, an Chosaiv22, an Laitvia, Lichtinstéin, 
An Liotuáin, Lucsamburg, Málta, Montainéagró, an Ísiltír, an Iorua, 
an Pholainn, an Phortaingéil, an Rómáin, an tSeirbia, an tSlóvaic, 
an tSlóivéin, an Spáinn, an tSualainn, an Eilvéis, an Tuirc, an Ríocht 
Aontaithe.

Critéir mheasúnaithe
Déanfaidh coiste neamhspleách saineolaithe ar an tsoghluaiseacht uirbeach measúnú 
ar na gnéithe seo a leanas: 
1. Caighdeán na ngníomhaíochtaí faoin téama bliantúil
2. An plean gníomhaíochta d’imeachtaí agus don rannpháirtíocht phoiblí
3. An straitéis chumarsáide
4. Tionchar na mbeart buan
5. Raon feidhme na gcomhpháirtíochtaí le páirtithe áitiúla leasmhara

Nós imeachta iarratais

Ní mór d’údaráis áitiúla ar mhaith leo iarratas a dhéanamh ar Ghradam na 
SEACHTAINEEORPAÍUMSHOGHLUAISEACHTna rudaí seo a leanas a dhéanamh:

 � An fhoirm iarratais a chomhlánú i mBéarla agus na sonraí mionsonraithe a 
sholáthar

 � An fhoirm iarratais a chur isteach ar an mbealach a léirítear ar shuíomh 
gréasáin an fheachtais

 � Cóip dhigiteach den chairt shínithe a chur isteach
 � Léarscáil a sholáthar den limistéar a dúnadh do thrácht mótair don Lá Saor 

2. Tá an t-ainmniú seo gan dochar do sheasaimh maidir le stádas, agus tá sé ag luí le UNSCR 1244 
agus tuairim CBI faoi Dhearbhú Neamhspleáchais na Cosaive.

GRADAIMNASEACHTAINEEORPAÍUMSHOGHLUAISEACHT
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ó Charranna
 � Rogha ábhair tacaíochta a chur isteach amhail íomhánna (taifeach ard), 

físeáin, uirlisí cumarsáide agus blúirí ó na meáin
 � Ní mór gach rud a chur isteach idir an 23 Meán Fómhair agus an 23 

Deireadh Fómhair

Searmanas bronnta agus Duais

Reáchtáiltear searmanas bronnta Ghradam na 
SEACHTAINEEORPAÍUMSHOGHLUAISEACHT sa Bhruiséil i láthair Choimisinéir 
AE um Iompar. Reáchtáiltear i mí an Mhárta de ghnáth é. Le linn an tsearmanais, 
bronntar an Gradam don Phleanáil Soghluaiseachta Uirbí Inbhuanaithe.

Bronnfar duais de fhíseán bolscaireachta d’oiread agus trí nóiméad ar na húdaráis 
áitiúla bhuaiteacha chun a gcuid éachtaí mar chrann taca don iompar uirbeach 
inbhuanaithe san Eoraip a thaispeáint.

NAISC ÁBHARTHA

Láithreán gréasáin agus doiciméid ón Aontas Eorpach

 � An Coimisiún Eorpach - Mobility and Transport portal https://bit.ly/1epTAxu
 � An Coimisiún Eorpach - Clean transport, Urban transport https://bit.ly/2US0w8o 
 � An Coimisiún Eorpach - Sustainable Transport https://bit.ly/2vjGggO 
 � An Coimisiún Eorpach - Intelligent Transport Systems (ITS) https://bit.ly/2fSaRtI 

Tionscadail agus tionscnaimh AE

 � CIVITAS www.civitas.eu 
 � Eltis www.eltis.org 
 � Tionscadal BiTiBi – Bike Train Bike www.bitibi.eu 
 � EBSF_2 project: http://ebsf2.eu/ 
 � Tionscadal FLOW http://h2020-flow.eu/ 
 � FREVUE project https://frevue.eu/ 
 � MaaS4EU project: http://www.maas4eu.eu/ 

Údaráis áitiúla, eagraíochtaí agus tionscnaimh speisialaithe do 
chuideachtaí

 � BKK Budapest, seoladh na huirlise FUTÁR: https://bit.ly/2sMaf2L 
 � FUTÁR tool: http://futar.bkk.hu 
 � Blue Bike: https://www.blue-bike.be/en 
 � City of Esch-sur-Alzette, Pedestrian signposting, https://bit.ly/2BQIcC9 
 � City of Paris, Paris respire: https://bit.ly/2HxHWrQ
 � Hitch: http://www.hitchit.co/ 
 � International Post Corporation, leanthanach gréasáin Parcel Lockers: https://bit.

ly/2oyyKf7 
 � MaaS Alliance: https://maas-alliance.eu/ 
 � MaaS Global: https://maas.global/ 
 � The Money Advice Service (áireamhán costais cairr): https://bit.ly/1Ds8xRu 
 � Le Moniteur Automobile (áireamhán costais cairr): https://bit.ly/2HmdTUg 
 � Mulhouse Alsace Agglomération, mír nuachta ar Compte Mobilité:  

https://bit.ly/2EZAu7s 
 � RATT Timisoara, leathanach gréasáin roinnte rothar: http://www.ratt.ro/velo_

tm.html 
 � Léarscáil siúil STIB Brussels: https://bit.ly/2ZpuAHb 
 � Street Life Festival 2018, Vín, https://www.streetlife.wien/streetlife-festival 
 � Leathanach gréasáin Swiss Federal Railways: https://bit.ly/2CMV6xz
 � Cárta Pastel Tisséo Toulouse: https://bit.ly/2l4sUPx  
 � Léarscáil siúil Transport for London (TfL): https://bit.ly/1MIEkxp 
 � UPS, triail ar thrírothaigh leictreacha: https://bit.ly/2F322Nl 
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