
Feirm Ghaoithe
Ghort Uí Rathaile

BILEOG 1

Brendan Twomey is ea ár 
nOifigeach Idirchaidreamh 
Poiblí (CLO). Is maith le 
Brendan bheith ag obair le 
daoine agus tá na blianta taithí 
aige in earnálacha éagsúla. Is 
é Brendan an teagmhálaí áitiúil 
don tionscadal atá beartaithe i 
nGort Uí Rathaile.

Kieran O'Malley (Coillte) is ea 
an Bainisteoir Tionscadail ar 
an bhforbairt atá beartaithe 
le Feirm Ghaoithe Ghort 
Uí Rathaile.Tugann Kieran 
taithí fhairsing leis ó bheith 
ag obair breis is 24 bliain ina 
innealltóir sibhialta agus ina 
innealtóir comhshaoil agus ina 
fhorbróir tionscadal fuinnimh 
in-athnuaite.

Bryan O’Connor (SSE) is ea an 
bainisteoir cúnta tionscadail 
ar an bhforbairt atá beartaithe 
le Feirm Ghaoithe Ghort Uí 
Rathaile. Tá mórán taithí ag 
Bryan i dtógáil agus i bhforbairt 
tionscadal fuinnimh gaoithe.

Anne Walsh is ea an Bainisteoir 
Páirtithe Leasmhara atá ag 
Coillte. Tá Anne tar éis bheith 
ag obair ar thionscadail mhóra 
agus bheaga ginte leictreachais 
ar fud na hÉireann le 25 bliain 
agus bhí baint aici le bunú 
tionscadal áineasa phobail 
ar an Sliabh Bán ar fheirm 
ghaoithe atá ag obair í le Coillte 
i gCo. Ros Comáin.

AN FHOIREANN
Fáiltímid roimh rannpháirteachas agus idirghníomhú leat ar aon 
ghné den tionscadal seo atá beartaithe. 

Is féidir leat teagmháil a dhéanamh linn tríd an rphost ag 
gortyrahillywindfarm@coillte.ie nó cuir glaoch ar ár nOifigeach 
Idirchaidreamh Pobail, Brendan Twomey, ar 087 9712151. 

Ár seoladh poist: 
Oifigí Coillte, 
Crosaire Uí Airtnéide, 
Maigh Chromtha, Co. Chorcaí, 
P12 XA50.*

*Is fearr teagmháil a dhéanamh linn trí rphost nó teileafón toisc 
rochtain teoranta faoi láthair ar oifigí Coillte.

TEAGMHÁIL
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Tá Coillte Renewable Energy agus SSE Renewables mar 
pháirtnéirí i gcomh-fhorbairt le chéile ag déanamh fiosraithe 
maidir leis an poitéinseal atá ag tionscadal fuinnimh in-athnuaite 
i nGort Uí Rathaille, Baile Bhuirne, Co. Chorcaí. Cé go bhfuil an 
tionscadal ag céim luath forbartha, creidimid gur maith an rud é 
bheith i gcumarsáid lenár gcomharsana ón dtús. Tá sé mar aidhm 
againn tionscadail atá freagrach a fhorbairt i slí atá go maith dúinn, 
dár sochaí agus dár gcomharsana.  

GORT UÍ RATHAILE

Tá feidhmiú go hionchuimsitheach lenár bpáirtithe leasmhara go léir mar thiomantas 
againn. Trí dhialóg oscailte agus luath, is mian linn tionscadail a dhearadh agus a thógáil a 
chuireann le forbairt inbhuanaithe áitiúil i slí a thacaíonn agus a fheabhsaíonn spiorad agus 
dlúthpháirtíocht an phobail.

Tá taithí fhairsing ag Coillte Renewable Energy agus ag SSE Renewables araon i ndearadh 
agus i dtógáil forbairtí fuinnimh ghaoithe ar fud na hÉireann. Tá Coillte agus SSE 
Renewables ag feidhmiú chun tacú le jabanna nua agus áitiúla a chruthú agus cur leis an 
ngeilleagar áitiúil agus ag cabhrú leis mian na hÉireann 70% fuinneamh in-athnuaite a 
bhaint amach faoi 2030, mar atá leagtha síos sa Phlean Gníomhaithe ar son na hAeráide.

Tá an feirm ghaoithe atá beartaithe suite i nGort Uí Rathaille, Baile Bhuirne, Co. Chorcaí ar 
shuíomh mór, 710 heicteár go neasach, atá suite 4km siar ó dheas ó Bhaile Bhuirne agus 
gar do theorainn Chorcaí/Chiarraí. Bheadh thart ar 12 tuirbín gaoithe sa bhforbairt atá 
beartaithe a dhéanfadh dóthain leictreachais ghlan a ghiniúint le cumhacht a thabhairt do 
thar ar 48,000 teaghlach, rud a shábhálfadh thart ar 72,000 tona astaíochtaí CO2 in aghaidh 
na bliana. Sin astaíochtaí a bheadh cruthaithe murach sin ag giniúint leictreachais a bhíonn 
ag brath ar breoslaí iontaise.

Beidh an tionscadal beartaithe seo go hiomlán i gcomhréir leis na treoirlínte fuinnimh 
ghaoithe is déanaí agus tugaimid gealltanas go gcloífear le íosfhaid siar ó thuirbíní go tithe 
cónaithe de 750m. Bunófar ciste sochair phobail lena gcuimseofar maoiniú do thionscnaimh 
phobail go forleathan chomh maith le Scéim Ghar-Chomharsan dírithe ar thithe atá 
cóngarach don tionscadal. Déanfar iniúchadh ar dheiseanna Infheistíochta Pobail mar 
atá luaite i Scéim nua Tacaíochta um Leictreachas In-athnuaite (RESS) an Rialtais. 

Déantar dian-anailís timpeallachta ar thionscadail forbartha gaoithe faoi cheannteidil 
éagsúla lena n-áirítear: Daonra agus Sláinte Daoine, Bithéagsúlacht, Éaneolaíocht, 
Torann, Ithir, Uisce, Aeráid, Acmhainní Ábhartha, Caochaíl Scáileanna agus Trasnaíocht 
Leictreamaighnéadach, Oidhreacht Chultúrtha agus Tírdhreach. Is iad na comhairleoirí 
comhshaoil agus innealtóireachta a dhéanfaidh an obair sna míonna atá romhainn.

Figiúr 1: Léarscáil de shuíomh an tionscadail bheartaithe, Feirm Ghaoithe Ghort Uí Rathaile.

AN CHÉAD CHÉIM EILE

COMHSHAOL

MAIDIR LE COILLTE RENEWABLE ENERGY

MAIDIR LE SSE RENEWABLES

TÁIMID DÍRITHE AR RANNPHÁIRTEACHAS

1. Tá na hinnealtóirí comhairleacha Jennings O’Donovan & Partners Limited 
ceapaithe chun Measúnacht Tionchair Timpeallachta (EIA) a dhéanamh oiriúnacht 
a dhearbhú agus comhairle a chur ar an ndearadh maidir le feirm ghaoithe sa 
cheantar seo. 

2. Cuirfear tús go luath sa chomharsanacht le rannpháirteachas leis an bpobai faoi 
stiúr ár nOifigeach Idirchaidreamh Pobail (CLO) Brendan Twomey ag roinnt eolais 
agus ag lorg aiseolais.

Gnó laistigh de Ghrúpa Coillte is ea an gnó Coillte Renewable Energy. Tá Coillte 
Renewable Energy tar éis roinnt tionscadail fuinnimh in-athnuaite a fhorbairt agus a 
thógáil le blianta beaga anuas, agus leanann sé de bheith ag forbairt tionscadail fuinnimh 
in-athnuaite, bíodh siad ina dtionscadail 100% de chuid Coillte nó ina dtionscadail chomh-
fhorbartha.

Tá nach mór milliún acra talún faoi úinéireacht agus faoi bhainitsiú ag Coillte agus tá gnó 
Coillte Renewable Energy freagrach as tionscadail fuinnimh in-athnuaite a fhorbairt ar na 
tailte seo. Is mian shonraithe ghnó Coillte Renewable Energy ná 1 GW breise fuinnimh 
in-athnuaite a fhorbairt thar na deich mbliana atá romhainn, rud a bhrúfaidh ar aghaidh 
mian na hÉireann 70% de ghiniúint leictreachais a bheith ag teacht ó fhoinsí in-athnuaite 
faoi 2030. 

Tá SSE Renewables ar cheann de na príomh forbróirí, oibreoirí agus úinéirí i gcúrsaí 
fuinnimh in-athnuaite ar fud na hÉireann agus na Ríochta Aontaithe le punann de 
thart ar 4GW ó gaoth ar tír, ar muir agus hidrileictreach. Is é SSE Renewables an 
t-úinéir agus oibreoir in Éirinn d’fheirmeacha gaoithe ar talamh a dheineann giniúint 
ar fhuinneamh in-athnuaite a thugann cumhacht the theaghlaigh agus do ghnólachtaí 
na hÉireann. Is é SSE Renewables an príomh forbróir d’fheirmeacha gaoithe nua lena 
n-áirítear forbairtí gaoithe ar muir i Muir Éireann. 
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