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16-22 MEÁN FÓMHAIR 2019



Bíonn SEACHTAINRÉTHAISTILNAhEORPA ar siúl gach bliain ón 16-22 Meán 
Fómhair, ag tabhairt deis do bhailte agus cathracha triail a bhaint as roghanna nua 
don iompar inmharthana. Tugaimid spreagadh don phobal glacadh le modhanna 
iompair inmharthana, ar nós coisíocht agus rothaíocht: déantar astaíochtaí carbóin 
a laghdú, cáilíocht an aeir a fheabhsú, agus seoda dár gceantair uirbeacha agus 
tuaithe. In 2017, bhí rath níos mó ná riamh ar SEACHTAINRÉTHAISTILNAhEORPA: 
2,500 baile agus cathair a bhí páirteach.

Cláraigh do chuid gníomhaíochtaí agus imeachtaí ar líne ag www.mobilityweek.eu

#mobilityweek #walkwithus

Maidir le SEACHTAINRÉTHAISTILNAhEORPA



#walkwithus

An tsiúlóid agus ag rothaíocht shábháilte
Tá an corp in ainm is a bheith ag bogadh, ach tá go leor againn ag streachailt chun an 
t-am a fháil lena bheith gníomhach i rith an lae. Feicimid go gcaithimid an iomarca ama 
inár suí: i dtrácht, ag an deasc, nó os comhair scáileáin. Ach cad a tharlódh dá mbeimis 
in ann cleachtadh coirp a chomhtháthú inár saol laethúil agus airgead a shábháil ag 
an am céanna? 

Cuireann SEACHTAINEORPACHUMSHOGHLUAISEACHT na bliana seo béim ar 
an tsiúlóid agus ar an rothaíocht shábháilte agus ar an buntáistí atá ann don tsláinte, 
don chomhshaoil agus dár gcuntas bainc!

Tá modhanna gníomhacha iompair amhail siúl agus 
rothaíocht saor ó astaíochtaí agus cabhraíonn siad lenár 
gcroí agus ár gcorp a choinneáil sláintiúil. Fuarthas 
amach go bhfuil na cathracha a chuireann siúl agus 
rothaíocht chun cinn thar fheithiclí príobháideacha 
níos tarraingtí, mar go bhfuil níos lú brú tráchta agus 
caighdeán maireachtála níos airde iontu. Mar sin, i mí 
Mheán Fómhair seo, cén fáth nach siúlfá linn agus 
na buntáistí a fheiceáil duit féin?

Chun tuilleadh eolais a fháil, tabhair cuairt ar:
www.mobilityweek.eu/theme-2019



GNÍOMHAÍOCHTAÍRÉTHAISTIL

www.mobilityweek.eu#walkwithus

An bhfuil spéis agat a bheith páirteach i SEACHTAINRÉTHAISTILNAhEORPA 
lasmuigh de 16-22 Meán Fómhair?

Tuilleadh eolais ar
www.mobilityweek.eu/mobility-actions

Moltar do ghnóthais, eagraíochtaí 
neamhrialtais, scoileanna agus páirtithe 
eile ar mian leo a bheith páirteach i 
SEACHTAINRÉTHAISTILNAhEORPA 
clárú le GNÍOMHÚDONRÉTHAISTIL ar 
líne.

Murab ionann agus 
SEACHTAINRÉTHAISTILNAhEORPA, 
is féidir GNÍOMHAÍOCHTAÍRÉTHAISTIL 
a eagrú tráth ar bith sa bhliain. Cuir an 
saol mór ar an eolas faoi na céimeanna 
a ghlacann tú turais níos cliste a 
dhéanamh.



 www.youtube.com/user/europeanmobilityweek

Gradaim Soghluaiseachta Inbhuanaithe
Tugann Gradaim na 
SEACHTAINEEORPAÍUMSHOGHLUAISEACHT 
aitheantas do na húdaráis áitiúla a meastar gur 
eagraigh siad na gníomhaíochtaí is fearr idir 16-22 
Meán Fómhair. Tá dhá chatagóir ann do na gradaim: 
ceann amháin do bhardasachtaí ina bhfuil níos 
mó ná 50,000 duine ina gcónaí iontu agus ceann 
do bhardasachtaí faoin tairseach seo. Déanann 
Gradam SUMP ceiliúradh ar údaráis áitiúla agus 
réigiúnacha as barr feabhais a bhaint amach sa 
phleanáil soghluaiseachta uirbí inbhuanaithe..

LIOSPÓIN  
AN 
PHORTAINGÉIL

BUAITEOIR  
Bardasachtaí móra

Tabhair cuairt ar ár leathanach YouTube chun féachaint ar na físeáin gradaim atá 
againn:  

Is iad buaiteoirí 
Ghradam 
Soghluaiseachta 
Inbhuanaithe 2018:

GREAT 
MANCHESTER 
AN RÍOCHT 
AONTAITHE

7ú Gradam SUMP

LINDAU   
AN 
GHEARMÁIN

BUAITEOIR  
Bardasachtaí beaga



Tuilleadh eolais

www.mobilityweek.eu
An Rúnaíocht Eorpach
EUROCITIES
Square de Meeûs 1
B-1000 An Bruiséil – AN BHEILG
Tel: +32 2 552 08 75
info@mobilityweek.eu

Tá foilseacháin agus uirlisí chun cuidiú leat imeachtaí 
SEACHTAINRÉTHAISTILNAhEORPA a eagrú le fáil ar ár suíomh gréasáin.

Ar mhaith leat teagmháil a dhéanamh linn? Déan teagmháil le Rúnaíocht na hEorpa 
nó le do Chomhordaitheoir Náisiúnta chun comhairle a fháil: www.mobilityweek.eu/
contact

Le tacaíocht pholaitiúil agus maoiniú ón:
AN COIMISIÚN EORPACH
Ard-Stiúrthóireacht na Soghluaisteachta agus an Iompair
Jean-André de Mot 28
B-1049 An Bhruiséil – AN BHEILG
www.ec.europa.eu/transport

 @europeanmobilityweek

 @EuropeanMobilityWeek

 @MobilityWeek


