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Ráiteas maidir 
leis an bpaindéim 
COVID-19

Cuireadh na Treoirlínte Téamacha atá ann 
faoi láthair le chéile sular tháinig an phaindéim 
COVID-19 inár saol. Ní gá go léiríonn na téacsanna 
atá sa doiciméad seo an cás is nuashonraithe. Le 
linn na seachtainí seo, tá athrú eisceachtúil tagtha 
ar an mbealach a mbogaimid inár mbailte agus 
inár gcathracha. Tá go leor cathracha ag méadú 
an spáis le haghaidh soghluaisteachta gníomhaí. 
Thuig cuid acu gur féidir cur chuige nua agus 
níos inbhuanaithe a dhéanamh maidir le hiompar 
uirbeach. 

Foilseofar bileog fíricí leis na ceachtanna a 
foghlaimíodh thar na seachtainí frithdhúnadh níos 
déanaí i mbliana chun na Treoirlínte Téamacha 
seo a chomhlánú agus chun cabhrú le feachtais 
áitiúla a bheith réidh le haghaidh ceiliúradh 
SEACHTAINE RÉTHAISTIL NA hÉIREANN ón 
16-22 Meán Fómhair 2020. 

Tuigimid gur am deacair é seo do go leor de 
na bailte agus na cathracha a ghlac páirt inár 
bhfeachtas thar na blianta, agus cuirimid ár 
ndlúthpháirtíocht in iúl daoibh go léir.
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In 2020, is é an téama do SHEACHTAIN RÉTHAISTIL NA hÉIREANN 
‘Soghluaisteacht saor ó astaíochtaí do chách’. Léirítear anseo na spriocanna 
uaillmhianacha atá ag mór-roinn atá neodrach ó thaobh carbóin de faoi 2050, 
mar atá leagtha amach ag Ursula von der Leyen, Uachtarán an Coimisiúin 
Eorpaigh, agus an Comhaontú Glas don Eoraip á chur i láthair aige. Tá sé 
mar aidhm ag an téama aird a tharraingt ar thábhacht na hinrochtaineachta ar 
iompar atá saor ó astaíochtaí agus creat uilechuimsitheach a chur chun cinn 
ina mbeidh gach duine páirteach. 

Cé gur shainaithin taighdeoirí laghdú ar thurais ghluaisteáin i gcathracha móra, 
agus go bhfuiltear ag súil go ndéanfar 50% de na turais ar iompar poiblí, ar 
rothar nó trí shiúlóid sna blianta atá le teacht1, dearbhaíonn staidéir le déanaí ón 
nGníomhaireacht Eorpach Chomhshaoil (LEE) ardú suntasach in astaíochtaí 
iompair i gcomparáid leis na leibhéil i 19902. Go sonrach, tháinig méadú de 
28% ar astaíochtaí ón earnáil iompair ar fad idir 1990 agus 2018, rud a leagann 
béim ar an ngá práinneach réitigh iompair atá neodrach ó thaobh carbóin 
a chothú i gceantair uirbeacha. Cé gur ghlac roinnt mórcheantar cathrach 
Eorpach bearta dochta, d’fhan sciar an fhuinnimh in-athnuaite a úsáidtear le 
haghaidh iompair ag 8.1% in 20183. 

Tá athrú aeráide agus éifeachtaí comhshaoil gaolmhara, mar shampla tuilte, 
triomaigh nó tonnta teasa, ar cheann de na bagairtí is mó atá le teacht ar 
fholláine na nEorpach. De réir Comhaontú Pháras, a bhfuil sé mar aidhm 
aige téamh domhanda a choinneáil laistigh de thairseach 1.5 céim, tá sé 
riachtanach neodracht charbóin a bhaint amach faoi 20504. Féadtar neodracht 
charbóin a bhaint amach trí mheascán de mhodhanna, lena n-áirítear astuithe 
carbóin a laghdú trí úsáid a bhaint as réitigh astaíochtaí ísle agus nialasacha le 
haghaidh iompair phoiblí agus aonair, chomh maith le siúlóid agus rothaíocht. 
De réir meastacháin le déanaí, beidh thart ar 80% de dhaonra an domhain ina 
gcónaí i gceantair uirbeacha faoi 2050, agus mar sin soláthraíonn cathracha 
an creat foirfe chun na pleananna uaillmhianacha seo a chur i ngníomh5. 

1.  https://bit.ly/2zsPHQz
2.  https://www.eea.europa.eu/publications/the-first-and-last-mile/
3.  https://www.eea.europa.eu/highlights/walking-cycling-and-public-transport
4.  https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_en
5.  https://bit.ly/3eNR5gM

Réamhrá ar théama na bliana 
seo: ‘Soghluaisteacht saor ó 
astaíochtaí do chách’

https://bit.ly/2zsPHQz
https://www.eea.europa.eu/publications/the-first-and-last-mile/
https://www.eea.europa.eu/highlights/walking-cycling-and-public-transport
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_en
https://bit.ly/3eNR5gM
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In ainneoin na ndálaí aeráide, geografacha agus socheacnamaíocha éagsúla 
ar fud cheantair uirbeacha na hEorpa, is féidir bearta a dhéanamh chun 
timpeallacht uirbeach atá neodrach ó thaobh carbóin agus uilechuimsitheach 
a chur chun cinn. Dá bhrí sin, spreagann SEACHTAIN RÉTHAISTIL NA 
hÉIREANN 2020 daoine agus údaráis áitiúla chun bearta a dhéanamh chun 
an aidhm fhadtéarmach atá ag mór-roinn atá neodrach ó thaobh carbóin de a 
bhaint amach. 

Cé go bhfuil sprioc na straitéise fadtéarmaí i bhfad i gcéin, d’fhéadfadh 
garéifeachtaí bearta díreacha chun dul i ngleic le truailliú, astaíochtaí carbóin 
nó plódú tráchta. Faoi láthair cosnaíonn plod i gceantair uirbeacha agus thar 
timpeall beagnach €100 billiún in aghaidh na bliana, nó aon faoin gcéad de OTI 
an AE6. Ina theannta sin, tá baint dhíreach ag os cionn 400,000 bás roimh am 
le truailliú aeir7. Mar sin, beidh éifeachtaí an-dearfacha láithreach ag bearta 
fadtéarmacha a thionscnamh, amhail rothaíocht agus siúl a chur chun cinn, 
chomh maith le hiompar poiblí astaíochtaí ísle agus neodrach ó thaobh carbóin 
de. 

Sa doiciméad seo, tugtar léargas níos dlúithe ar phríomhchathracha a 
bhfuil spriocanna uaillmhianacha acu maidir le hastaíochtaí nialasacha 
agus soghluaisteacht chuimsitheach agus cuireann sé smaointe i láthair do 
bhardas chun spriocanna uaillmhianacha an Choimisiúin Eorpaigh a chur 
chun cinn d’áitritheoirí agus iad ag gabháil do SHEACHTAIN RÉTHAISTIL NA 
hÉIREANN an bhliain seo. 

6.  https://ec.europa.eu/transport/themes/urban/urban_mobility_en
7.  https://bit.ly/34Z6SF5

https://ec.europa.eu/transport/themes/urban/urban_mobility_en
https://bit.ly/34Z6SF5
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Tacóidh comhroinnt dea-chleachtais, mar atá molta ag Cúnant na Méaraí 
an AE, le lucht déanta beartas áitiúil na spriocanna uile-gheilleagair atá 
neodrach ó thaobh na haeráide de a bhaint amach ar fud na hEorpa8. 
Cé go bhfuil tionscnaimh uaillmhianacha ag bardais éagsúla ar fud na 
hEorpa, is deacair iad seo a chainníochtú, mar is iondúil go ndíríonn 
pleananna soghluaisteachta ar an todhchaí fadtéarmach. Ina theannta sin, 
níl teicneolaíochtaí áirithe astaíochtaí ísle nó nialasacha, mar bhusanna 
hidrigine, in ann barainneachtaí scála a thairiscint. Cuireann an Coimisiún 
Eorpach fáilte roimh na spriocanna uaillmhianacha a chuir cathracha na 
hEorpa chun cinn, ar nós Amstardam, Barcelona, Cóbanhávan, Prág agus 
eile, chun timpeallacht uirbeach astaíochtaí nialasacha a bhaint amach faoi 
2050 nó níos luaithe fós. Sa dhá chuid seo a leanas, breathnaímid níos 
dlúithe ar phríomhchathracha a bhfuil tionscnaimh acu chun spriocanna 
astaíochtaí nialasacha a bhaint amach faoi 2050 nó níos luaithe fós, chomh 
maith le cathracha a bhfuil infheistíochtaí bonneagair acu.

8.  https://bit.ly/2VVjhWd

8

Tá cathracha ríthábhachtach 
chun go n-éireoidh le 
Comhaontú Glas don Eoraip

https://bit.ly/2VVjhWd
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CATHRACHA A 
BHFUIL SPRIOCANNA 
UAILLMHIANACHA ACU MAIDIR 
LE HASTAÍOCHTAÍ NIALASACHA

Tá cathracha ar nós Amstardam, Barcelona 
agus Cóbanhávan, meáite ar a gcuid spriocanna 
uaillmhianacha féin a bhaint amach trí bhearta 
beartais éagsúla a úsáid, a léirítear roinnt díobh 
thíos. Is é an téama athfhillteach ná go bhfuil cur 
chuige iomlánaíoch ag gach cathair lena n-áirítear 
bearta éagsúla chun truailliú a laghdú.

Amstardam

D’fhógair Ceantar Cathrach Amstardam, ina bhfuil 
beagnach dhá mhilliún go leith áitritheoir, atá 
suite go lárnach i gceantar uirbeach Randstad, 
spriocanna uaillmhianacha chun cuspóir astaíochtaí 
nialasacha a bhaint amach faoi 20309. Mar sin, 
sheol an chathair is mó san Ísiltír tionscnaimh 
éagsúla, mar shampla siúlóid agus rothaíocht a 
chur chun cinn, seirbhísí iompair phoiblí a leathnú 
agus infheistíocht i mbonneagar luchtaithe le 
haghaidh feithiclí leictreacha10. 

Le blianta beaga anuas, rinneadh teorannú do 
choisithe ar chuid mhór de lár stairiúil na cathrach 
agus tá srian curtha ar iompar paisinéirí aonair i 
gcarr. Méadaíonn an tionscnamh seo sábháilteacht 
do rothaithe agus do choisithe, agus cruthaíonn 
sé atmaisféar bríomhar i go leor sráideanna agus 
cearnóga agus i gceantair eile ar fud na cathrach 

9.  https://www.amsterdam.nl/en/policy/sustainability/clean-air/
10.  https://www.amsterdam.nl/en/policy/policy-traffic/

96% laghdú 
measta ar 

astaíochtaí NOx 
faoi 20301 

Méadú de 400% 
ar stáisiúin 

luchtaithe EV, 
faoi thiomáint 
ag fuinneamh 
in-athnuaite2 

1. https://bit.ly/2Kv5511
2. https://bit.ly/3eOSNOL

https://www.amsterdam.nl/en/policy/sustainability/clean-air/
https://www.amsterdam.nl/en/policy/policy-traffic/
https://bit.ly/2Kv5511
https://bit.ly/3eOSNOL
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istigh11. Déantar cuairteoirí agus comaitéirí a atreorú chuig áiseanna páirceála 
lasmuigh de lár na cathrach, a bhuí le beartas páirceála iomlánaíoch a 
chuimsíonn an limistéar uirbeach ar fad. Déanfar modhanna eile iompair, 
amhail báid fharantóireachta, a nascann codanna thuaidh agus theas na 
cathrach, a leictriú nó samhlacha hibrideacha a chur ina n-ionad faoi 202212. 

Chomh maith lena iarrachtaí chun sábháilteacht do choisithe agus do 
rothaithe a fheabhsú agus a seasamh láidir maidir le hastaíochtaí a laghdú, tá 
Amstardam ag méadú a infheistíochta i stáisiúin luchtaithe feithiclí leictreacha. 
Sna blianta amach romhainn, gheall Ceantar Cathrach Amstardam 20,000 
stáisiún luchtaithe a shuiteáil d’fheithiclí leictreacha i gCathair Amstardam agus 
sna réigiúin máguaird san Ísiltír Thuaidh, Flevoland agus Utrecht. Déanfaidh 
an infheistíocht shuntasach seo níos mó ná na 4,600 stáisiún muirir phoiblí 
agus leathphoiblí atá ann cheana a mhéadú faoi cheathair13. Beidh na 20,000 
pointe luchtaithe breise uile faoi thiomáint ag fuinneamh in-athnuaite14. 

11.  https://bit.ly/2yDsUkv
12.  https://bit.ly/2Vwwvdg
13.  https://bit.ly/3eMoJUa agus https://bit.ly/2xSPXYs
14. https://bit.ly/3bABCi8

Stáisiún luchtaithe EV in Amstardam

https://bit.ly/2yDsUkv
https://bit.ly/2Vwwvdg
https://bit.ly/3eMoJUa
https://bit.ly/2xSPXYs
https://bit.ly/3bABCi8
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Thit leibhéil 
NOx le 19% i 

gcomparáid le 
2017 

Iompar poiblí 
saor in aisce ar 
feadh trí bliana 

tar éis deireadh 
a chur le húsáid 

carranna 
€800 milliún 

infheistithe le 
ceithre bliana 

anuas

Barcelona 

Ag tús 202015 ghlac Ceantar Cathrach Barcelona 
a chéad chéimeanna i dtreo réigiún uirbeach 
astaíochtaí nialasacha le crios astaíochtaí ísle 
níos déine (LEZ), a thoirmisceann na gluaisteáin 
is díobhálaí don chomhshaol (norm Euro II nó 
níos ísle) ar laethanta oibre ó 7rn go dtí 8in. Tá 
tionchar láithreach ag an mbeart seo, a théann i 
bhfeidhm ar an gcuid is mó de limistéar cathrach 
phríomhchathair na Catalóine. Mí amháin tar 
éis é a thabhairt isteach, thit na leibhéil NOx le 
19% i gcomparáid le bunlíne 2017. Chomh maith 
le pionóis an chrios astaíochtaí ísle, cuireann 
riarachán na cathrach dreasachtaí ar fáil freisin. 
Is féidir seanfheithicil, a chuirfeadh an LEZ cosc 
uirthi rochtain a fháil uirthi, a thrádáil isteach le 
haghaidh ticéad iompair phoiblí trí bliana. 

Chomh maith leis an laghdú atá beartaithe ar 
ghluaisteáin phríobháideacha i lár Barcelona, 
tá sé mar aidhm ag infheistíochtaí sa chathair 
rochtain ar iompar poiblí a threisiú. D’infheistigh 
Iompar Cathrach Barcelona € 800 milliún thar 
cheithre bliana, chun minicíocht línte 1-5 a 
mhéadú go dtí níos lú ná ceithre nóiméad le linn 
buaicuaireanta16. Ina theannta sin, ceannaíodh 23 
bus atá saor ó astaíochtaí, rud a threisíonn líon 
iomlán na bhfeithiclí atá á gcumhachtú ag tiomáint 
leictreach, gáis nádúrtha nó hibrideach go 266. 
Tá sé mar aidhm ag Iompar Cathrach Barcelona 
cabhlach gníomhach a bhaint amach a bheidh 
comhdhéanta go heisiach d’fheithiclí leictreacha, 
hibrideacha agus gáis nádúrtha comhbhrúite faoi 
2030.

15.  https://bit.ly/2VWYZvt
16.  https://bit.ly/3aA2ltQ

https://bit.ly/2VWYZvt
https://bit.ly/3aA2ltQ
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Cóbanhávan

Cé go bhfuil an Comhaontú Glas don Eoraip 
uaillmhianach, tá aidhmeanna níos airde fós ag 
Cathair Chóbanhávan. Iompar neodrach ó charbón 
faoi 202517 is é sprioc shainithe phríomhchathair na 
Danmhairge, a thug isteach bearta a bhaineann le 
tomhaltas fuinnimh agus soghluaisteacht. Díríonn 
an dara ceann ar spriocanna intomhaiste go díreach 
d’fheithiclí agus do thurais aonair. Tá sé mar aidhm 
ag Cóbanhávan iompar poiblí atá neodrach ó thaobh 
carbóin de a bhaint amach le haistriú ó ghluaisteáin 
phríobháideacha go siúlóid, rothaíocht agus iompar 
poiblí. San iomlán, déanfar 75% de na turais go léir 
i gCóbanhávan faoi 2025 trí shiúlóid, ar rothar nó ar 
iompar poiblí agus mar sin beidh siad neodrach ó 
thaobh carbóin de18. Ina hiarrachtaí go léir, tugann 
an bhardas ceannaireacht le dea-shampla, agus 
mar sin ritheann feithiclí Chathair Chóbanhávan ar 
leictreachas, hidrigin nó bithbhreoslaí. 

Tá na bardais ag baint leasa as díograis rothaíochta 
muintir Chóbanhávan, chomh maith le topagrafaíocht 
chomhréidh na príomhchathrach. Is féidir le rothaithe 
brath ar líonra fairsing cosán rothar sa todhchaí, ina 
mbeidh “mórbhealaí rothair móra” fiú. D’eascair na 
mórbhealaí seo as comhar uathúil idir 28 bhardas 
agus Réigiún Caipitil Chóbanhávan, a bhfuil sé mar 
aidhm aige rothaíocht agus comaitéireacht níos 
sábháilte, níos gasta agus níos éasca a chur chun 
cinn ar rothar19. 

Ó osclaíodh an chéad bhealach in 2012, tógadh cúig 
bhealach breise faoi 2017, a bhí díreach mar thús 

17.  https://bit.ly/3cBboMy
18.  https://bit.ly/3eQ2j4f
19.  https://bit.ly/2VxwxkT

20,000 tonna de 
choigilteas CO2 in aghaidh na 

bliana 
Méadú de 

bhliain amháin 
ar ionchas saoil 
1.1 milliún níos 

lú laethanta 
breoiteachta 

in aghaidh na 
bliana

https://bit.ly/3cBboMy
https://bit.ly/3eQ2j4f
https://bit.ly/2VxwxkT
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líonra de 45 bealach le fad iomlán 746 ciliméadar. Chomh maith leis na mórbhealaí 
seo, tá 400km eile de rotharbhealaí ag Cóbanhávan20. Tugann meastacháin ó stát 
na Danmhairge le tuiscint go bhféadfadh sárbhealaí rothaíochta líon na dturas 
rothair sa Réigiún Caipitil a mhéadú le 6 milliún i gcomparáid le figiúirí 2019. 

Sa chás nach é comaitéireacht ar na mórbhealaí rothair móra an modh is fearr 
le húsáideoirí dul isteach i gCathair Chóbanhávan, is féidir leo a rothar a thógáil 
ar na traenacha comaitéireachta (traenacha S) saor in aisce21. Laistigh de bhliain 
ó tugadh an beart seo isteach ar fud an líonra 170km ar fhad, d’ardaigh líon na 
rothar a iompraíodh ó 188,000 go 630,000, ie os cionn 300%22. Ceann de na 
cúiseanna leis an líon méadaithe rothar a iompraítear is ea carráistí ainmnithe 
rothair a thiontú le suíocháin fillte. 

Mar thoradh ar gach beart a luaitear thuas tá buntáistí suntasacha sláinte ann do 
chónaitheoirí i Réigiún Caipitil Chóbanhávan. De réir meastacháin bhardasacha, 
is ionann é seo agus thart ar 1.1 milliún níos lú laethanta breoite, chomh 
maith le 20,000 tonna de choigilteas CO2 in aghaidh na bliana23. Má éiríonn le 
príomhchathair na Danmhairge leibhéil truaillithe a laghdú go leibhéal cosúil leis an 
Danmhairg tuaithe, méadóidh ionchas saoil le bliain amháin faoin mbliain 204024. 

20.  https://supercykelstier.dk/about/
21.  https://www.dsb.dk/en/travelers/bicycles/
22.  https://bit.ly/3ay53jE
23.  https://bit.ly/2S4KTau agus https://bit.ly/3aw7PFT
24. https://bit.ly/2S3fx3Y

Tugann traenacha réigiúnacha i gCóbanhávan an deis rothair a iompar saor in aisce

https://supercykelstier.dk/about/
https://www.dsb.dk/en/travelers/bicycles/
https://bit.ly/3ay53jE
https://bit.ly/2S4KTau
https://bit.ly/3aw7PFT
https://bit.ly/2S3fx3Y
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INFHEISTÍOCHTAÍ 
BONNEAGAIR A THACAÍONN LE 
LAGHDÚ ASTAÍOCHTAÍ

Chomh maith leis na samplaí thuas de bhearta 
polaitiúla fairsinge a ghlacann bardais, tá 
cosúlachtaí sa chur chuige a ghlacann cathracha 
Prág, Graz agus Riga chun athrú iompraíochta a 
bhaint amach trí infheistíocht mhór a dhéanamh 
i mbonneagar d’iompar poiblí, rothaíocht agus 
siúlóid.

Prág

Tá sé mar aidhm ag Cathair Prág, mar cheann de 
na príomhchathracha i Lár na hEorpa agus mar 
cheann de na cathracha is mó fáis san Eoraip, 
a bheith ina cathair astaíochtaí nialasacha faoi 
205025. 

Tá infheistíocht mhór déanta ag caipiteal na Seice 
in iompar poiblí le blianta beaga anuas. In 2017 
amháin, caitheadh €245 milliún ar bhonneagar, 
lena n-áirítear athchóiriú stáisiúin agus síneadh 
línte tram26. Cuireadh feabhas ar iarrachtaí leis 
an gcinneadh ceathrú líne meitreo a thógáil, ag 
nascadh lár stairiúil na cathrach le cuid thoir theas 
na cathrach. Thosaigh an infheistíocht de €2.7 
billiún i samhradh na bliana 201927. Tá críochfort 
mór iompair nua, Praha Smichov, á fhorbairt 
chun taisteal iarnróid, busanna, meitreo agus 
carr a nascadh. Spreagfaidh an teirminéal nua 
úsáid iompair phoiblí trí an t-aistriú idir modhanna 

25.  https://bit.ly/352475H
26.  https://ceec.uitp.org/prague-investment
27.  https://bit.ly/2SjQv0P
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1. https://bit.ly/2KudrpB
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https://bit.ly/2KudrpB
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iompair a bhrostú agus a éascú.

Le tionscadal tógála tábhachtach eile atá le teacht 
líne, cruthófar meitreo nua ocht gciliméadar, a 
nascfaidh an líonra meitreo atá ann le líne tram 
nua agus a laghdóidh astaíochtaí gluaisteán agus 
bus bruachbhailte dá réir. Seo dhá shampla de na 
bealaí a bhfuil an chathair ag obair chun líon na 
ngluaisteán traidisiúnta ar na bóithre a ghearradh. 

Tá lucht riaracháin na cathrach ag iarraidh 
leictreamaighnéadacht a neartú agus iompar 
gníomhach a threisiú. Spreagtar siúlóid 
agus rothaíocht trí spásanna poiblí glasa ar 
ardchaighdeán a fhorbairt. 

Mhéadaigh líon 
na ndaoine 

a úsáideann 
iompar poiblí 

laistigh den 
chathair ó 1.03 

billiún turas i 
2000 go 1.28 

billiún turas in 
2016 (ie, méadú 

24%) – 20181 

1. https://bit.ly/2VT1nDI

https://bit.ly/2VT1nDI
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Graz

Tá traidisiún fada ag cathair Graz (an Ostair) 
pobalbhreitheanna ar iompar soghluaisteachta, 
a thosaigh sna 1980idí. Taispeánann an suirbhé 
is déanaí athrú beag ó mhótarfheithiclí go siúlóid 
agus rothaíocht. Mar sin, úsáideann timpeall 20% 
de na cónaitheoirí iompar poiblí, úsáideann 42% 
feithiclí príobháideacha agus bíonn thart ar 38% 
díobh ag siúl nó ag dul ar rothar28. Tá an céatadán 
réasúnta ard de rothaithe agus de choisithe toisc 
go bhfuil an crios coisithe is mó san Eoraip ag 
Graz. Ina theannta sin, bhí an chathair gníomhach 
ag cur rothaíocht, siúlóid agus iompar poiblí 
chun cinn, go háirithe le blianta beaga anuas. 
Rinneadh sioncrónú ar iarrachtaí i gcoincheap 
soghluaisteachta do 2020, ina gcuirtear rothaíocht 
agus siúlóid chun cinn trí infheistíocht a dhéanamh 
i mbonneagar, lena n-áirítear cosáin rothaíochta 
agus cosáin, go háirithe i mbruachbhailte Graz29.

Ina theannta sin, glacadh le plean infheistíochta 
do na blianta amach romhainn chun seirbhísí 
tram a leathnú. Leis na pleananna de luach €117 
milliún, laghdófar scrogaill, leathnófar líon na 
dtrambhealaí dhá rian, agus leathnófar na línte atá 
ann cheana. Cuireann oifigigh na cathrach i bhfios 
go láidir go bhfuil sé mar aidhm ag an bpacáiste 
infheistíochta, arna mhaoiniú ag Cathair Graz 
agus Réigiún Styria, poncúlacht agus minicíocht 
tramanna a fheabhsú30. Cosúil le Vín, tá Graz 
ag cur chun cinn ceannach de síntiús iompair 
phoiblí bhliantúil do dhaoine a bhfuil a bpríomháit 
chónaithe i bpríomhchathair Styria. In 2016, chinn 

28.  https://bit.ly/3aA2uNG
29.  https://bit.ly/3buYPlL
30.  https://steiermark.orf.at/v2/news/stories/2893728/
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Cathair Graz an ticéad poiblí bliantúil a fhóirdheonú 
d’áitritheoirí. In 2020, is é €456 praghas an 
ticéid bhliantúil do neamhchónaitheoirí, ach ní 
chosnaíonn sé ach €228, nó leath an phraghais 
d’áitritheoirí phríomhchathair Styria. Mar thoradh 
ar an laghdú tosaigh ar phraghsanna tháinig 
méadú de 300% ar na síntiúis bhliantúla31. De réir 
na bhfigiúirí is déanaí, tá ticéad bliantúil ag níos 
mó ná 10% de na háitritheoirí. Cé nach cosúil go 
bhfuil an figiúr seo an-ard ar an gcéad amharc, 
ba cheart a mheabhrú gur mic léinn iad 60,000 
áitritheoir, a bhfuil pacáistí síntiúis éagsúla acu32.

Tá tábhacht ar leith leis na hiarrachtaí seo, ós 
rud é gur chuir saoránaigh Graz i gcoinne an 
smaoineamh go ndéanfaí crios astaíochtaí ísle 
i reifreann áitiúil siar in 2012. Mar sin féin, tá 
crios réigiúnach astaíochtaí ísle do leoraithe ag 
feidhmiú i Graz agus i Réigiún Styria ó 2014, ag 
cur iallach orthu caighdeáin astaíochtaí Euro III a 
chomhlíonadh. Tá Styria suite sna hAlpa, i ngleann 
i gcruth imchuach, áit a bhfuil sé deacair tiúchan 
na dtruailleán a sheachaint.

31.  https://bit.ly/3bAuB0D
32.  https://bit.ly/3by4ffK
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Ríge

D’infheistigh príomhchathair na Laitvia, a bhfuil 
aon trian den daonra iomlán ann, i mbonneagar 
rothaíochta, coisithe agus iompair phoiblí le blianta 
beaga anuas, go háirithe le tacaíocht airgeadais an 
Aontais Eorpaigh. Cé nach bhfuil aon chomhartha 
ann gur sháraigh an Laitvia caighdeáin cháilíochta 
aeir na hEorpa, bhí dúshláin truaillithe os comhair 
Ríge, ceangailte le lár na cathrach stairiúla 
dlúth. Dá bhrí sin, rinneadh cinneadh coisithe 
a chur ar an seanbhaile le blianta beaga anuas, 
chun truailliú a laghdú agus turasóireacht a chur 
chun cinn33. Cothaíonn cosc ar ghluaisteáin ó 
shráideanna éagsúla i lár na cathrach idir 12:00 
agus 06:00 ó Luan go Satharn sábháilteacht 
coisithe agus rothaithe34. 

Glacadh bearta breise trí infheistíocht a dhéanamh 
in iompar poiblí le tacaíocht ón mBanc Eorpach 
Infheistíochta, a chuir €75 milliún ar fáil chun 
ceannach 20 tram urláir íseal agus 20 bus faoi 
thiomáint hidrigine a mhaoiniú, chun feithiclí aosta 
a athsholáthar. Cuimsíonn na hinfheistíochtaí seo, 
a bhí mar chuid de Phlean Juncker, tógáil agus 
uasghrádú bonneagair tram agus hidrigine35. 

Thuig Ríge, mar an chathair is mó de na trí stát 
Bhaltacha, acmhainn na gcosán rothar cheana 
féin go luath sna 2000idí. Tógadh 13.5km de 
chosáin rothaíochta i 2001 chun an seanbhaile a 
nascadh le ceann de na ceantair ar imeall Ríge. Le 
blianta beaga anuas, bhí bonneagar rothaíochta 
mar thosaíocht ard ag riarachán na cathrach. 

33.  https://bit.ly/2KtCyJ0
34.  https://bit.ly/350akPy (p15)
35.  https://bit.ly/2VNdkdS
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Tógadh cosáin rothaíochta chun na bruachbhailte 
a nascadh le lár na cathrach agus chun bealach 
malartach a sholáthar chun tránna Mhuir Bhailt a 
bhaint amach. Mar sin, is féidir cosáin rothaíochta 
a úsáid chun taisteal chuig an gcathair agus 
uaidh, chomh maith le críocha áineasa agus turais 
níos faide chuig ionaid saoire trá Mhuir Bhailt, 
mar shampla Jurmala36. De réir an tionscadail 
“CIVITAS Handshake” atá maoinithe ag an AE, tá 
feasacht ar na buntáistí a bhaineann le rothaíocht 
ag méadú gach bliain, agus tá an líonra rothaíochta 
68 ciliméadar ag dul i méid i gcónaí.

36.  http://rdsd.lv/velosatiksme-riga/velosatiksme-riga
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BEARTA ASTAÍOCHTAÍ 
NIALASACHA A CHUR I BHFEIDHM
Chomh maith leis na tionscnaimh chathrach 
thuasluaite a dhíríonn ar leibhéil astaíochtaí 
nialasacha, tá céimeanna glactha ag go leor 
ceantar uirbeach níos lú agus níos mó san 
Eoraip chun truailliú foriomlán agus leibhéil gháis 
cheaptha teasa a laghdú agus inrochtaineacht ar 
iompar a éascú. Díríonn na samplaí seo ar réitigh 
a bhaineann le hinfheistíochtaí bonneagair, chomh 
maith le “réitigh bhog”, amhail laghdú praghais ar 
iompar poiblí.

Laghdú ar thruailliú aeir agus torainn ó 
úsáid cairr theoranta

Ó tugadh isteach é sna 1990idí, is tionscnamh 
rathúil é an Lá Saor ó Ghluaisteáin chun truailliú 
aeir agus torainn a laghdú, agus is uirlis den scoth 
é chun feasacht a mhúscailt agus chun aird na 
meán a ghabháil. Is féidir laghdú soiléir a fháil ar 
na príomh-thruailleáin ar Lá Saor ó Ghluaisteáin, 
go háirithe i gceantair uirbeacha níos mó a bhfuil 
plódú mór orthu. Thit leibhéil CO2 agus NOx sa 
Bhruiséil 75-80%37. Chláraigh cathracha eile, 
mar Pháras, laghdú 25-30%38 i dtruailliú. Cé 
nach bhfuil na bearta seo ach ar feadh tréimhse 
ghearr, léiríonn an laghdú suntasach ar thruailliú 
comhghaol soiléir idir trácht agus astaíochtaí agus 
spreagann sé cónaitheoirí chun tacú le bearta a 
laghdaíonn trácht truaillithe i lár na cathrach. Mar 
chuid d’imeachtaí SHEACHTAIN RÉTHAISTIL 
NA nÉIREANN an bhliain seo caite, chuir Bardas 
Kozani sa Ghréig cosc ar gach trácht gluaisteán 

37.  https://bit.ly/2S5S16p
38.  https://bit.ly/3cM4jbQ
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agus gluaisrothar ar dhá phríomhshráid i lár na cathrach ar feadh cúig uair an 
chloig agus, mar chuid den Lá Saor ó Ghluaisteáin, d’úsáid sé an spás saor 
in aisce chun eagrú searmanas deiridh an fheachtais le himeachtaí pobail 
mar chluichí spóirt do pháistí agus seónna damhsa. Thit leibhéil PM10 agus 
NOx 30%39 i gcomparáid le bearta cáilíochta aeir an lá dar gcionn. D’eagraigh 
Cathair Sóifia ócáid Lá Saor ó Ghluaisteáin agus rinne sí monatóireacht ar 
cháilíocht an aeir i rith an lae ar fad ag baint úsáide as stáisiún soghluaiste 
a chuir an Ghníomhaireacht Chomhshaoil Feidhmiúcháin i bhfeidhm. Léirigh 
staitisticí tomhais leibhéil mhaith aeir de PM10 i rith sheachtain iomlán an 
fheachtais.40 

39.  SEACHTAIN RÉTHAISTIL NA hEORPA Iarratas ar ghradam ó Chathair Kozani (2019)
40.  SEACHTAIN RÉTHAISTIL NA hEORPA Iarratas ar ghradam ó Chathair Sofia (2019)

Coisithe le linn Lá Saor ó Ghluaisteáin i Sóifia
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Groningen - flít nua de bhusanna leictreacha

Chinn Cathair Groningen (An Ísiltír) cabhlach 
uile-leictreach a chur in ionad a chabhlach bus 
de bhusanna breosla peitril go hiomlán. Tá an 
cabhlach iomlán de 164 bus ó thrí mhonaróir 
ag feidhmiú ó dheireadh 2019. Suiteáladh 21 
stáisiún luchtaithe ag iostaí bus agus in áiteanna 
eile i Groningen agus sna réigiúin máguaird, 
chomh maith lena infheistíocht i bhfeithiclí. Thairis 
sin, is féidir leis an trí chineál bus leictreach an 
bonneagar nua luchtaithe leictreachais a úsáid 
agus is é an líonra réigiúnach r-bhusanna is mó 
atá ann san Ísiltír. Chomh maith leis an laghdú ar 
thorann agus truailliú, tá laghdú 90% ar astaíochtaí 
CO2 mar thoradh ar an infheistíocht fhairsing41.

Chomh maith leis na hinfheistíochtaí, tá cáil bainte 
amach ag Cathair Groningen mar cheann de na 
cathracha is cairdiúla do rothair san Eoraip. Ó 
rinneadh na chéad bhearta pleanála spásúlachta 
chun rothaíocht a chur chun cinn sna 1970idí, tá 
beartas “rothair ar dtús” bunaithe ag cathair na mac 
léinn in Oirthuaisceart na hÍsiltíre. Mar thoradh ar 
an gcreat seo tá scoilt módúil mórthaibhseach i 
bhfabhar an rothair. Déantar timpeall 60% de na 
turais go léir i gCathair Groningen ar rothar, agus 
leanann an chathair ag infheistiú i mbonneagar 
rothaíochta. 

Cé go dtógann go leor cathracha Eorpacha 
bonneagar rothaíochta mar chosáin rothaíochta, tá 
Groningen imithe céim eile, le cosáin rothair téite 
chun bóithre oighreata do rothaithe a sheachaint. 
De bhreis air sin, cruthaíodh roinnt áiteanna 
páirceála agus taistil ar imeall chathair na hÍsiltíre. 

41.  https://bit.ly/2VONVkc
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Tugann na moil seo an deis aistriú ón gcarr nó 
ón traein réigiúnach go dtí an rothar ar feadh an 
“mhíle deiridh”. Cé go bhfuil cathracha Eorpacha 
eile gnóthach ag réiteach scrogaill do ghluaisteáin 
phríobháideacha nó d’iompar poiblí, tá Groningen 
ag laghdú na scrogaill do rothaithe, mar shampla 
crosbhealaí contúirteacha nó soilse tráchta.42 

42.  https://bit.ly/2VVtvG5
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Tionscadal FREVUE - réitigh astaíochtaí 
nialasacha do lasta uirbeach

Má tá lár na cathrach le fanacht mar cheann 
scríbe siopadóireachta fiúntach, tá sé riachtanach 
machnamh a dhéanamh ar iompar méideanna móra 
earraí chuig siopaí, siopaí agus siopaí grósaera. 
Dá bhrí sin, is gá réitigh astaíochtaí nialasacha a 
fháil maidir le lasta uirbeach. Rinne an tionscadal 
FREVUE, arna mhaoiniú ag an AE, tástáil ar níos 
mó ná 70 feithicil leictreach de mhéideanna éagsúla 
i dtimpeallachtaí uirbeacha éagsúla ar fud na hEorpa. 
D’oibrigh na feithiclí leictreacha, a bhí idir 3.5 agus 19 
tonna, i ndálaí fíorshaoil chun deochanna, dáileachtaí, 
post agus earraí eile a sheachadadh. Ar an mbealach 
seo, ghlac FREVUE céim thábhachtach i dtreo 
lóistíocht chathracha saor ó CO2 a bhaint amach i 
mórionaid uirbeacha faoi 2030 agus cáilíocht an aeir i 
gcathracha na hEorpa a fheabhsú43. 

Fiú amháin sa tástáil réasúnta beag seo bhí an cumas 
ann coigilteas suntasach CO2 agus NOX a bhaint 
amach. Léirigh na tástálacha píolótacha feithiclí, a 
rinneadh i roinnt cathracha móra Eorpacha le linn 
ré an tionscadail44, gur shábháil a n-imscaradh ina 
n-aonar suas le 2000kg de NOx. De réir taighde an 
tionscadail, is ionann é seo agus astaíochtaí iomlána 
NOx iompair de bhóthar i gcathair Londain ar aon trí 
lá ar leith in 2013. 

Dá bhrí sin, d’fhéadfadh go mbeadh acmhainneacht 
shuntasach ag rolladh amach cuimsitheach réitigh 
lasta astaíochtaí nialasacha chun cáilíocht an aeir a 
fheabhsú. Chuir taighdeoirí an tionscadail FREVUE 
béim freisin, dá ndéanfadh Londain amháin 10% dá 

43.  https://frevue.eu/
44.  https://cordis.europa.eu/project/id/321622

https://frevue.eu/
https://cordis.europa.eu/project/id/321622
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chabhlach lasta a leictriú faoi 2021, go bhféadfadh an 
caipiteal os cionn € 1 billiún a shábháil45.

IS PRÍOMHGHNÉ DON 
CHOMHPHÁIRTÍOCHT 
SHIBHIALTA É AN T-IONCHUIMSIÚ 
IN IOMPAR POIBLÍ

Aidhm eile den téama bliantúil ‘Soghluaisteacht saor 
ó astaíochtaí do chách’ is ea a aibhsiú gur cheart 
go mbeadh réitigh soghluaisteachta astaíochtaí 
ísle agus nialasacha inacmhainne agus inrochtana 
do gach duine go luath. Pléann sé daoine a bhfuil 
dúshlán corpartha agus meabhrach acu, chomh 
maith le daoine óga, seanóirí, mná, grúpaí mionlaigh, 
daoine le riachtanais speisialta nó daoine atá faoi 
mhíbhuntáiste sóisialta. Cuireann rochtain ar iompar 
poiblí ionchuimsiú sóisialta agus eacnamaíoch chun 
cinn, mar aon le rochtain ar ghníomhaíochtaí sosa 
agus cultúrtha, agus tugann sé saoirse gluaiseachta 
do gach duine, gan brath ar úinéireacht chairr46. Tá 
díospóireacht déanta ar ghné shóisialta an iompair ag 
lucht riaracháin cathrach ar fud na hEorpa. Leagtar 
béim ar roinnt samplaí sna leathanaigh seo a leanas.

PointíFaisnéise do dhaoine a bhfuil ri-
achtanais speisialta acu i Vín

I gcás daoine dalla nó daoine a bhfuil a 
soghluaisteacht laghdaithe, is féidir dúshlán mór a 
thabhairt do thuras gairid ar mheitreo nó ar bhus. 
Dá bhrí sin, tá inrochtaineacht iompair riachtanach 
do shochaí chuimsitheach. D’éascaigh uasghrádú 

45. https://bit.ly/2VU4aMT
46.  https://bit.ly/2S6drQZ

https://bit.ly/2VU4aMT
https://bit.ly/2S6drQZ
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uirlisí agus bonneagair nua-aimseartha 
inúsáidteacht an iompair phoiblí go láidir. Chuir 
“Wiener Linien”, príomh-oibreoir iompair Vín, roinnt 
réitigh ar fáil chun tacú le daoine i ngátar. D’fhonn 
faisnéis a sholáthar, suiteáladh “PointíFaisnéise” 
ilchéadfach ar fud líonra meitreo phríomhchathair 
na hOstaire.

Soláthraíonn “PointíFaisnéise” splancacha 
nuachta agus faisnéis ábhartha eile trí shuíomh 
Gréasáin téacs-go-teanga. Rinne Wiener Linien na 
réitigh seo a fhorbairt, a thástáil agus a uasghrádú 
i ndlúthchomhar le Cumann na hOstaire chun 
Tacú leis na Daill agus le Lagamhairc. Bhí an 
comhar seo comhthairbheach le 20 bliain anuas 
agus leagann sé béim ar na buntáistí a bhaineann 
le comhar idir oibreoirí iompair phoiblí agus 
eagraíochtaí na sochaí sibhialta47.

Bonneagar iompair phoiblí a athmhúnlú 
in Kraków

Tá infheistíocht in iompar poiblí tábhachtach 
go háirithe do chathracha atá ag fás. Chuir 
Kraków, mar cheann de na cathracha is mó 
fáis san Eoraip, san áireamh inrochtaineacht. 
A bhuíochas le tacaíocht airgeadais an AE, 
d’infheistigh cathair Kraków i gcabhlach nua de 35 
tram nua-aimseartha ar urlár íseal atá tíosach ar 
fhuinneamh. De réir a chéile tá 35 tram nua urláir 
íseal agus tíosach ar fhuinneamh á n-athsholáthar 
de réir a chéile na stoc tramanna atá as dáta 
atá ag feidhmiú ar an líonra níos mó ná 100km 
ar fhad48. Soláthraíonn na tramanna nua rochtain 
éasca do chathaoireacha brú agus do dhaoine i 

47. https://bit.ly/3bAmGAl (P 315)
48.  https://bit.ly/3eJbR10
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https://bit.ly/3eJbR10
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gcathaoireacha rothaí.

Go dtí go n-athraítear gach tram ard-urláir, cuireadh oiliúint ar bhaill foirne 
chun tacú le daoine le riachtanais speisialta ag mór-acomhail iompair phoiblí. 
Baineadh é seo amach faoi chuimsiú AENEAS, tionscadal arna mhaoiniú ag 
an AE a dhíríonn ar shoghluaisteacht i sochaí atá ag dul in aois. I measc cuid 
eile den tionscadal bhí feachtas feasachta chun leanaí agus daoine óga a 
iompar go tuisceanach i dtreo seanóirí in iompar poiblí49.

49. https://bit.ly/2W8iDoL (P 270)

D’infheistigh Kraków i dtramanna nua-aimseartha ar urlár íseal chun astaíochtaí a laghdú agus rochtain do 
chathaoireacha rothaí a éascú

https://bit.ly/2W8iDoL
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30.000 aistear 
in aghaidh na 
bliana / beart 

rathúil / timpeall 
80 turas in 

aghaidh an lae 
Sásamh 

úsáideora 92%

Stopadh aistir san iompar poiblí in Iard-
heisceart na hÍsiltíre

Samhlaigh go bhfuil tú i do chónaí i gceantar 
tuaithe agus go gcuirtear deireadh leis an aon 
líne bus is féidir leat a úsáid chun taisteal go dtí 
an chéad chathair eile. Is féidir an smaoineamh 
seo a thabhairt i gcrích má bhíonn dúshláin roimh 
oibreoirí iompair, amhail ganntanas tiománaithe, 
ioncam laghdaithe nó ciorruithe eacnamaíocha. 
Ina theannta sin, is minic nach mbíonn seirbhísí 
marcaíochta nó roinnte turas, mar Uber, ar fáil i 
gceantair bhruachbhailteacha nó thuaithe50. 

Dá bhrí sin, chruthaigh Cúige Ollainnis Zeeland, 
réigiún in Iardheisceart na hÍsiltíre, seirbhís 
tacsaí ag feidhmiú sa chúige ar fad ar bhealaí 
bus scortha. Is féidir le húsáideoirí turas a chur 
in áirithe roimh ré leis an tseirbhís “Haltetaxi”, a 
fheidhmíonn mar ghnáthbhus. Tá an tsolúbthacht 
ag an oibreoir iompair stopadh ag stadanna 
réamh-fhorchoimeádta, in ionad línte bus iomlána 
a oibriú le rátaí úsáide íseal. Ritheann an tseirbhís 
gach lá go dtí 23:00, agus cuimsíonn sí stadanna 
idirmhalartaithe le gnáthsheirbhísí.51 

50.  https://bit.ly/2VImZnw
51.  https://bit.ly/2Y9ObNC

https://bit.ly/2VImZnw
https://bit.ly/2Y9ObNC
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Cén úsáid a bhaintear as líonra maith iompair phoiblí mura bhfuil na táillí 
inacmhainne do chách? D’ardaigh údaráis chathrach Vín an cheist seo in 
2011. Ó Bhealtaine 2012 is féidir líonra iomlán Vín a úsáid ar díreach €1 in 
aghaidh an lae le síntiús bliantúil a cheannach. Ó tugadh an ticéad bliantúil 
€365 isteach, tá síntiúis d’iompar poiblí Vín faoi dhó. Taispeánann na figiúirí 
is déanaí go bhfuil síntiús bliantúil ag beagnach 50% de chónaitheoirí i Vín.52 
De réir meastacháin le déanaí, is ar iompar poiblí a dhéantar beagnach 40% 
de na turais go léir i Vín, i gcomparáid le timpeall 30% i gcarr. Chomh maith 
leis na laghduithe praghais, tá infheistíochtaí i leathnú seirbhísí meitreo agus 
tram tar éis inrochtaineacht fheabhsaithe do ghrúpa níos mó saoránach 
Víneach.53

52.  https://bit.ly/3cItuwa
53. https://bit.ly/3cTYYzB

Zeeland, réigiún in Iardheisceart na hÍsiltíre le dlús daonra níos ísle

https://bit.ly/3cItuwa
https://bit.ly/3cTYYzB
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Sábháilteacht na mban san iompar poiblí 
a chinntiú in Hamburg

Is grúpa leochaileach úsáideoirí iompair phoiblí 
iad mná, a bhraitheann go minic neamh-
shábháilte i dtimpeallachtaí uirbeacha, go háirithe 
le linn uaireanta seach-bhuaice. Dá bhrí sin, tá 
infheistíocht déanta ag go leor oibreoirí iompair 
phoiblí san Eoraip i bpearsanra slándála, i 
mbonneagar sábháilteachta nó i bhfaireachas. 

Sa Ghearmáin, ghlac cathracha agus oibreoirí 
iompair phoiblí éagsúla tionscnaimh chun slándáil 
na mban a fheabhsú. Chomh maith leis na 5,900 
ceamara slándála, atá suiteáilte cheana féin i 
bhfeithiclí agus ag stadanna iompair phoiblí in 
Hamburg, cinntíonn 400 fostaí taisteal sábháilte 
do mhná ar fud an líonra mór iompair phoiblí54. 
Ina theannta sin, tá líon iomlán de 177 “cholún 
éigeandála” suiteáilte. Soláthraíonn na córais 
glaonna éigeandála seo nasc díreach leis an oifig 
slándála lárnach, agus is féidir iad a úsáid chun 
cúnamh a thoghairm, más gá55. 

54.  https://bit.ly/2zqED6j
55. https://bit.ly/359ku0o

400 ball foirne 
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5,900 ceamara

https://bit.ly/2zqED6j
https://bit.ly/359ku0o
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Vársá - Inrochtaineacht

Chuir príomhchathair na Polainne tús le tionscnamh 
ar fud na cathrach chun inrochtaineacht a 
fheabhsú trí reachtaíocht a thabhairt isteach, 
a ráthaigh go gcomhlíonann gach spás poiblí, 
bóthar agus infheistíocht infheistíochta caighdeáin 
inrochtaineachta. Tar éis an reachtaíocht a 
thabhairt isteach in 2017 thóg sé roinnt blianta 
stáisiúin meitreo, stadanna bus agus stáisiúin 
traenach a mhodhnú. Chuir infheistíochtaí poiblí 
feabhas mór ar inrochtaineacht do dhaoine a 
bhfuil a soghluaisteacht laghdaithe i mbusanna 
agus i gcarráistí meitreo. Faoi láthair, comhlíonann 
87% de na stadanna bus go léir caighdeáin 
inrochtaineachta. Áiríodh i dtionscadail tógála 
Vársá 40 ciliméadar de rotharbhealaí nua. 
Tacaíodh le daoine lagamhairc freisin le suiteáil 64 
soilse tráchta le gairis fuaime.56

Chomh maith leis na tionscadail tógála fairsinge 
seo, tá Cathair Vársá ag infheistiú i dtramanna nua 
ar urlár íseal. Ar an iomlán, cheannaigh caipiteal 
na Polainne 273 tram, a chuirfidh le luas agus 
minicíocht na seirbhíse iompair phoiblí.57 Thug an 
Coimisiún Eorpach aitheantas do na hiarrachtaí 
fairsinge seo freisin, a bhronn “Gradam Access 
City 2020” ar Vársá.

 

56.  https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1141
57.  https://bit.ly/2Y8wVYN
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Laghdú den ualach atá ag an gcrios 
astaíochtaí ísle ar ghrúpaí atá ar ioncam 
íseal in Ghent

Bhunaigh cathair Ghent sa Bheilg crios 
astaíochtaí ísle ag tús 202058. Seachas an 
laghdú ionchasach ar leibhéil truaillithe, is féidir 
le criosanna astaíochtaí ísle ualach airgeadais a 
chruthú d’úinéirí gluaisteán ar ioncam íseal. Thug 
Ghent scéim tacaíochta uathúil isteach chun an 
t-ualach airgeadais ar ghrúpaí ar ioncam íseal 
a laghdú trí phréimh € 1,000 a dheonú do charr 
díosail agus € 750 do charr peitril59. D’úsáid 350 
cónaitheoir an phréimh thar thréimhse trí bliana 
agus críochnaíonn an scéim i Meitheamh 2020. Tá 
oifigigh na cathrach ag súil go n-ardóidh iarratais 
in 2020 nuair a thabharfar isteach an crios 
astaíochtaí ísle60.

58.  https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20190416_04334151
59.  https://bit.ly/2SbTd8f agus https://bit.ly/2VF5XGx
60. https://bit.ly/3cIuCQq
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