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Feirm Ghaoithe Choimín na Bodóige

Tá na páirtnéirí co-fhorbartha FuturEnergy Ireland agus 
SSE Renewables (SSER) ag scrúdú féidearthachtaí do 
thionscadal fuinnimh in-athnuaite i gCoimín na Bodóige 
i gCo. Chiarraí agus i gceantair tadhlacha laistigh de 
Cho. Chorcaí.

Feirm Ghaoithe Choimín na Bodóige

Creidimid i dtionscadail fuinnimh in-athnuaite 
a fhorbairt i slí atá go maith don tsochaí agus 
do phobail áitiúla, agus creidimid gur cheart na 
tairbhí eacnamaíocha a roinnt. Aithnímid gurb 
é an t-aon slí a éireoidh linn é seo amach is ea 
trí oibriú i gcomhar leo siúd is gaire dár gcuid 
tionscadal, iad siúd sna pobail máguaird agus 
a n-ionadaithe polaitiúla.

Soláthraíonn ár dtríú bileog ar an bhFeirm 
Ghaoithe atá beartaithe do Choimín na Bodóige 

tuilleadh sonraí ar conas a d’fhéadfadh an 
tionscadal seo bheith ina bhuntáiste duit, idir 
phobail agus mar dhaoine aonair, agus cad is 
féidir leat a bheith ag súil leis uainn sna míonna 
amach romhainn. Má bhíonn aon cheist agat nó 
más mian leat an tionscadal a phlé linn, téigh i 
dteagmháil le d’Oifigeach Idirchaidreamh Pobail 
(OIP) áitiúil, tá a shonraí teagmhála ar fáil ar 
chúl na nuachtlitreach seo. Táimid ag súil le 
cloisteáil uait.

17 €600k 
tuirbíní Ciste Sochair

Pobail measta  

300,000
uair meigeavata (MWh) 

leictreachas glas 
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Tacaíonn Ciste Sochair Pobail Shliabh Bán le 
clubanna spóirt áitiúla

Bhain an Aertharcharr i gCo. Chorcaí leas as 
Coomacheo agus Pobal an Churraigh de chuid SSE
Ciste 2021

Is féidir le ciste pobail tacú le tionscadail ealaíon 
áitiúla, cosúil leis an gceann seo in aice le Feirm 
Ghaoithe Shliabh Bán i Co. Ros Comáin

Buntáistí Don Phobal
Tá sé d’acmhainn ag Feirm Ghaoithe 
Choimín na Bodóige buntáistí suntasacha 
a thabhairt go pobail áitiúla. Ar na buntáistí 
sin áirítear:

Ciste Sochair Pobail  

Faoi threoirlínte an Rialtais a foilsíodh le 
déanaí sa Scéim Tacaíochta Leictreachais 
Inathnuaite (RESS), do gach uair meigeavata 
(MWh) leictreachais a tháirgeann aon fheirm 
ghaoithe amach anseo, ranníocann úinéir 
an tionscadail €2 isteach i gciste pobail do 
thréimhse chonartha RESS i.e. an chéad 15 
bliana oibríochta. 

Má cheadaítear Feirm Ghaoithe Choimín na 
Bodóige agus má thógtar í mar atá molta, 
beidh sé d’acmhainn ag an tionscadal 
fuinnimh in-athnuaite seo 300,000 MWh 
de leictreachas glas a ghiniúint in aghaidh 
na bliana. Ciallaíonn sé seo go bhféadfadh 
an tionscadal ranníocaíocht measta de 
€600,000 in aghaidh na bliana a dhéanamh 
leis an gCiste Sochair Pobail ar feadh na 
céad 15 bliana oibríochta.

Aithnítear gurb ar an dream atá ina gcónaí 
is cóngraí don tionscadal is mó a bheidh 
an ciste dírithe, is dá bharr seo atá cuid 
den chiste ceaptha d’íocaíochtaí ‘Gar-
Chomharsa’.  Mar sin féin, tá sé tábhachtach 
chomh maith go mbeadh buntáistí pobail 
níos leithne i bhfeidhm leis, mar atá leagtha 
amach i dtreoirlínte an RESS.  

Gné thábhachtach de Chiste Sochair 
Pobail RESS ná go mbeidh pobail i gcroílár 
na cinnteoireachta. Leagtar amach sa 
‘Lámhleabhar Prionsabail Dea-Chleachtais 
do Chistí Sochar Pobail’, a d’fhoilsigh an 
Roinn Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide 
i mí Iúil 2021, conas ba cheart na cistí a úsáid 
agus a bhainistiú. Tá fáil air le híoslódáil ag: 

www.gov.ie/en/publication/5f12f-community-
projects-and-benefit-funds-ress/



Cad atá de dhíth 
ar do phobal?
Má bhíonn rath ar an iarratas ar 
chead pleanála, beidh próiseas 
comhairliúcháin poiblí ann chun Coiste 
Ciste Sochar Pobail a bhunú a bheidh 
comhdhéanta de dhaoine áitiúla le 
cúnamh ó riarthóir, mar aon le neart 
ceardlann agus seisiúin eolais chun 
a chinntiú go mbainfidh tú an leas is 
fearr as do chiste. 

Ranníocaíochtaí 
Rátaí Bliantúla 
  
Chuirfeadh an tionscadal fuinnimh in-
athnuaite seo atá beartaithe idir €1.5 
milliún go €2 mhilliún ar fáil in íocaíochtaí 
rátaí bliantúla leis na comhairlí contae 
áitiúla lena mbaineann, rud a chuireann 
go mór le maoiniú státchiste amach 
anseo. Bheadh   tionchar dearfach aige 
seo ar fhorbairt infrastruchtúir agus 
áiseanna áitiúla ar nós bóithre, soilsiú 
poiblí, glanadh sráideanna, leabharlanna, 
seirbhísí dóiteáin agus áiseanna poiblí 
agus fostaíocht.

AG TACÚ
Clubanna Áitiúla,
Cumainn, Grúpaí,

Carthanas, Imeachtaí
 agus Gníomhaíochtaí
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Na Chéad Chéimeanna Eile
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- Leanúint ar aghaidh le hiniúchtaí láithreán; díriú ar shuirbhéireachtaí agus staidéir 

timpeallachta. 
- Déan leagan amach tuirbín nuashonraithe as a dtiocfaidh dearadh deiridh.
- Lean ar aghaidh leis na measúnachtaí tionchair timpeallachta.
- Leanann an caidreamh pobail ar aghaidh le OIP Brendan ag tabhairt cuairte ar thithe sa 

cheantar chun aon chuid den tionscadal ar mhaith leat a cheistiú agus a phlé.

Fómhar 2022
- Bróisiúr deiridh a sholáthar agus seol an taispeántas fíorúil a théann leis. Beidh faisnéis 

sa bhróisiúr agus sa taispeántas araon ar thopaicí lena n-áirítear frámaí ama an 
tionscadail, léarscáileanna láithreáin, staidéir ar sheandálaíocht agus oidhreacht 
chultúrtha, éiceolaíocht, torann, agus tírdhreach agus radharcanna, tuilleadh sonraí ar 
an gCiste Sochair Pobail, sraith iomlán fótamontáisí ag taispeáint láithreacha tuirbíní ó 
amharcphointí éagsúla agus léarscáil deiridh ó thaobh leagan amach an dtuirbín. 

- Cruinnithe duine le duine ar siúl go háitiúil le foireann Choimín na Bodóige chun an 
tionscadal a phlé le páirtithe leasmhara áitiúla.

 
Geimhreadh 2022/23 
- Tar éis comhairliúchán poiblí iomlán a bheith déanta, bheadh sé i gceist ag 

Cummeennabuddoge Wind DAC iarratas ar chead pleanála a sheoladh isteach go dtí 
An Bord Pleanála. Cuirfimid in iúl duit i bhfad roimh aon dáta go mbeidh an t-iarratas 
á sheoladh isteach againn. Déanfar an fógra chun iarratas pleanála a chur isteach a 
fhógairt sna meáin chlóite agus cuirfear comharthaí in airde timpeall ar an suíomh. 

Nuashonrú an Tionscadail
Tá an tionscadal fuinnimh in-athnuaite seo atá 
beartaithe ag bogadh isteach sa chéad chéim 
eile den fhorbairt, aighneacht réamh-phleanála.
Sna míonna amach romhainn, beimid ag cruthú 
deiseanna chun teacht ar eolas breise agus dul i 
dteagmháil leis an bhfoireann. 



Déan Teagmháil Linn 
Fáiltímid roimh bhur dtuairimí agus aiseolas ar an 
tionscadal seo. Nó más fearr leat, is féidir leat rphost, 
glaoch gutháin nó téacs a chur go Brendan Twomey 
ag iarraidh go gcoimeádfaí cothrom le dáta tú. 

Teileafón: 087 971 2151
Rphost: cummeennabuddoge@futurenergyireland.ie

Le teacht ar gach eolas a eisíodh go dtí seo a bhaineann 
leis an bhFeirm Ghaoithe atá beartaithe do Choimín na 
Bodóige, lena n-áirítear liosta Ceisteanna Coitianta agus 
nuachtlitreacha go dtí seo, téigh le do thoil go dtí
www.cummeennabuddogewindfarm.ie

Seoladh: 
f/c Oifig Choillte, 
Cúl na Ceartan, 
Príomhshráid Íochtair, 
Oileán Chiarraí,
Co. Chiarraí.

info@futurenergyireland.ie
www.futurenergyireland.ie


