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1 Cuspóir an Doiciméid seo  

Is é aidhm an doiciméid seo ná na treoirlínte ginearálta a sholáthar a bhaineann le tacaíocht 

airgeadais a íoc ón gCiste um Ghníomhú ar son na hAeráide.  Nuair a thagann aon díospóid 

chun cinn maidir leis an doiciméad seo, beidh feidhm ar an gcéad dul síos ag an 

reachtaíocht trínar bunaíodh an Ciste. 

 

2 Cúlra an Chiste um Ghníomhú ar son na hAeráide  

Cuireadh an Ciste um Ghníomhú ar son na hAeráide i bhfeidhm ar bhonn reachtúil, le 

héifeacht ón 1 Lúnasa 2020, le tosach feidhme an Achta um an nGníomhaireacht Chúltaca 

Ola Náisiúnta (Leasú) agus Sholáthar Seirbhísí Cisteáin, 2020.   

Príomhchuspóir de chuid an Chiste is ea tacaíocht a sholáthar do thionscadail, do 

thionscnaimh agus do thaighde a thacaíonn le baint amach spriocanna aeráide agus 

fuinnimh na hÉireann, agus do thionscadail agus do thionscnaimh i réigiúin den Stát, agus 

laistigh d’earnálacha an gheilleagair, a mbíonn tionchar orthu ar an aistriú chuig geilleagar 

ísealcharbóin.  

Cuirtear acmhainní ar fáil don Chiste um Ghníomhú ar son na hAeráide ó fháltais an 

tobhaigh a íoctar leis an nGníomhaireacht Chúltaca Ola Náisiúnta (NORA) i leith diúscairtí 

ábhartha táirgí peitriliam, i ndiaidh riachtanais mhaoinithe NORA a bheith comhlíonta. Táthar 

ag súil go bhfabhrófar timpeall €500 milliún don Chiste um Ghníomhú ar son na hAeráide i 

rith na tréimhse go dtí 2027. Cinnteoidh sé seo go mbeidh maoiniú substaintiúil ar fáil chun 

déileáil le sraith glaonna ar mhaoiniú le haghaidh tionscadail, tionscnaimh agus taighde i rith 

na tréimhse sin.  

3 Creat Dlíthiúil   

Tá na forálacha reachtacha lena rialaítear bunú agus oibriú an Chiste um Ghníomhú ar son 

na hAeráide leagtha amach in Ailt 37A agus 37B den Acht um Ghníomhaireacht Náisiúnta 

Cúlchistí Ola, 2007 mar a cuireadh isteach le hAilt 14 agus Alt 15 den Acht um an 

nGníomhaireacht Chúltaca Ola Náisiúnta (Leasú) agus Sholáthar Seirbhísí Cisteáin, 2020. 

Is féidir an reachtaíocht sin a fheiceáil anseo. 

http://www.irishstatutebook.ie/eli/2020/act/6/enacted/en/html
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4 Feidhmiú an Chiste 

De réir na reachtaíochta bunaithe, déanfaidh an tAire Comhshaoil, Aeráide agus 

Cumarsáide an Ciste um Ghníomhú ar son na hAeráide a bhainistiú agus a rialú. Féadfaidh 

an tAire an fheidhm sin a tharmligean chuig duine sonraithe freisin. Rachaidh an tAire i 

gcomhairle leis an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe ar ábhair áirithe dá bhforáiltear 

in Acht 2020. 

5 Tacaíocht Airgeadais a sholáthar ón gCiste um 

Ghníomhú ar son na hAeráide  

Is féidir tacaíocht airgeadais ón gCiste Gníomhaíochta Aeráide a sholáthar ar go leor bealaí. 

Mar a shonraítear in Alt 37B (9) den reachtaíocht, féadfaidh an tAire cistí a sholáthar ón 

gCiste um Ghníomhú ar son na hAeráide chun tacú le tionscadail agus tionscnaimh áirithe 

agus le taighde faoi leith. De réir Alt 37B (10), féadfaidh an tAire cuireadh a fhoilsiú ar 

shuíomh Gréasáin na Roinne ag lorg tograí chun tacaíocht a fháil ón gCiste um Ghníomhú 

ar son na hAeráide le haghaidh tionscadail agus tionscnaimh áirithe. Féadfaidh an tAire 

páirtí eile a ainmniú freisin chun tograí a iarradh chun leas a bhaint as cistí ón gCiste.   

Go hachomair, is iad seo na cineálacha tionscadal, tionscnamh agus taighde a fhéadfar a 

mhaoiniú:  

• tionscadail a fhéachann le hastaíochtaí gás ceaptha teasa sa Stát a laghdú, nó tacú 

lena laghdú. 

• tionscadail a fhéachann le táirgeadh, nó úsáid fuinnimh in-athnuaite sa Stát a 

mhéadú; 

• tionscadail a fhéachann le héifeachtúlacht fuinnimh a fheabhsú sa Stát; 

• tionscnaimh a bhfuil réitigh ag baint leo a d’fhéadfadh a bheith nuálach chun: 

▪ astaíochtaí gás ceaptha teasa sa Stát a laghdú 

▪ táirgeadh nó úsáid fuinnimh in-athnuaite sa Stát a mhéadú  

▪ éifeachtúlacht fuinnimh a mhéadú sa Stát; 

• taighde maidir le:  

▪ astaíochtaí gás ceaptha teasa sa Stát a laghdú  

▪ táirgeadh, nó úsáid fuinnimh in-athnuaite sa Stát a mhéadú  

▪ éifeachtúlacht fuinnimh a mhéadú sa Stát; agus 
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• tionscadail agus tionscnaimh i réigiúin sa Stát agus laistigh d’earnálacha den 

gheilleagar a ndeachaigh an t-aistriú go geilleagar ísealcharbóin i bhfeidhm orthu. 

6 Téarmaí agus Coinníollacha Ginearálta chun 

Tacaíocht ón gCiste um Ghníomhú ar son na 

hAeráide a Sholáthar 

Baineann na téarmaí agus na coinníollacha ginearálta seo a leanas le tacaíocht a chuirtear 

ar fáil ón gCiste um Ghníomhú ar son na hAeráide. Forchoimeádann an tAire an ceart 

téarmaí agus coinníollacha breise a chur i bhfeidhm a bhaineann le glaonna, tionscadail, 

tionscnaimh nó taighde áirithe.  

Sa chás go gceadaítear tionscadail le haghaidh tacaíochta faoin gCiste um Ghníomhú ar 

son na hAeráide, beidh soláthar na tacaíochta sin faoi réir chomhlíonadh:    

• na reachtaíochta a bhí mar bhonn taca do bhunú an Chiste; 

• forálacha ábhartha den Chód Caiteachais Phoiblí - nasc anseo; 

• Ciorclán 13/2014 na Roinne Poiblí agus Athchóirithe (DPER) - Bainistíocht agus 

Cuntasacht maidir le Deontais Státchiste nasc anseo; 

• treoirlínte soláthair phoiblí i gcás gur 'údarás conarthach' an tairbhí de réir bhrí 

Threoir 2014/24 / AE (nasc anseo) nó 'eintiteas conarthach' de réir bhrí Threoir 

2014/25 / AE (nasc anseo);  

• prionsabail ábhartha faoi bhainistíocht airgeadais atá leagtha amach sna Nósanna 

Imeachta Airgeadais Phoiblí nasc anseo; 

• Rialacha cúnaimh stáit an Aontais Eorpaigh (tuilleadh sonraí anseo) agus, nuair is 

iomchuí, Rialachán Ginearálta um Bhlocdhíolúine an Choimisiúin (AE) uimh. 

651/2014 (nasc anseo);   

• aon cheanglais a bhaineann le tairseacha carnacha maidir le Státchabhair; 

• téarmaí agus coinníollacha aon litir thairisceana chuig tairbhí i ndáil le cistí a 

sholáthar ón gCiste um Ghníomhú ar son na hAeráide; 

• téarmaí agus coinníollacha aon chomhaontú um maoiniú deontais idir an tAire agus 

tairbhí i ndáil le cistí a sholáthar ón gCiste um Ghníomhú ar son na hAeráide;  

• reachtaíocht cánach agus sóisialta; agus 

• aon reachtanna ábhartha eile.  

Caiteachas Dearbhaithe  

De réir Nósanna Imeachta Airgeadais Phoiblí agus Imlitir Deontais DPER 13/2014, eiseofar 

íocaíochtaí deontais ón gCiste um Ghníomhú ar son na hAeráide, go ginearálta, i riaráistí 

agus le haghaidh caiteachais dearbhaithe amháin.   

https://www.gov.ie/en/publication/public-spending-code/
https://circulars.gov.ie/pdf/circular/per/2014/13.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0024&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0025
https://www.gov.ie/en/publication/5268bd-government-accounting/
https://enterprise.gov.ie/en/What-We-Do/EU-Internal-Market/EU-State-Aid-Rules/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/de5d3-climate-action-fund/#general-block-exemption-regulation-eu-no-6512014
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In imthosca áirithe, is féidir éascú a dhéanamh ar an leibhéal réamh-mhaoinithe faoin 

gCiorclán Deontas má mbhíonn sé sin riachtanach, ach níor cheart go dtarlódh sé sin ach 

amháin má bhíonn gá leis i ndáiríre, agus sna himthosca sin ní mór cead DPER a fháil roimh 

ré.  In imthosca den sórt sin, caithfear an réamh-mhaoiniú a ailíniú le riachtanais airgid an 

deontaí agus é a ríomh ar bhonn na gcostas a thabhaíodh.  Sa chás go mbeidh réamh-

mhaoiniú den sórt sin á mheas, ansin de réir Imlitir 13/2014, ní mór don deontóir an 

réasúnaíocht a bhaineann le réamh-mhaoiniú a dhoiciméadú agus a bheith ar fáil le 

haghaidh iniúchta nó cigireachta, mar aon leis na socruithe monatóireachta agus rialaithe a 

ghabhann leis an réamh-mhaoiniú.   

Cé nach bhfuil aon rialacha deifnídeacha ann maidir le cén teorainn a d’fhéadfadh a bheith i 

bhfeidhm maidir le réamhíocaíochtaí den sórt sin, nuair is féidir cás a dhéanamh go bhfuil 

íocaíochtaí den sórt sin riachtanach, ba cheart go mbeadh na méideanna sin réasúnta beag 

(ó 10% go 15% den dámhachtain deontais) agus gan a bheith níos mó ná 25%.  Chun go n-

íocfar aon mhaoiniú breise caithfidh aon réamhíocaíochtaí ó thaobh maoiniú deontais go dtí 

sin na riachtanais maidir le caiteachais dhearbhaithe a shásamh.  Ní mór aon chuid 

neamhúsáidte d’íocaíochtaí réamhdheontais den sórt sin nach bhfuil caite ag deireadh na 

bliana a thabhairt ar ais nó a aisíoc leis an gCiste um Ghníomhú ar son na hAeráide.   

Céannacht Thogra Éireann 2040 a chur in iúl 

Ba cheart céannacht Thogra Éireann a chur in iúl agus a thaispeáint go feiceálach ar gach 

cumarsáid a bhaineann le tionscnaimh infheistíochta caipitil phoiblí. 

Ba cheart go n-áireofaí leis seo céannacht Thogra Éireann 2040 a thaispeáint ar 

thionscadail leanúnacha agus críochnaithe, de réir an chleachtais a bhí maidir le pleananna 

caipitil roimhe seo. 

Ba cheart suíomh feiceálach aitheantais Thogra Éireann 2040 a ionchorprú i ngach 

cumarsáid leictreonach, lena n-áirítear láithreáin ghréasáin, na meáin shóisialta, 

tuarascálacha i scríbhinn, cáipéisí comhairliúcháin, seoltaí, fógraí faoi chistiú, cruinnithe 

faisnéise don phreas agus gairmeacha ghrianghraf srl. 

Litir Thairisceana/Comhaontú Maoinithe Deontais  

Go ginearálta, beidh is de bhun litir thairisceana inghlactha, mar aon le téarmaí agus 

coinníollacha nó le comhaontú maoinithe deontais, de réir mar is cuí, a dhéanfar cistí ón 

gCiste um Ghníomhú ar son na hAeráide a sholáthar do thairbhí.  

Sonróidh na cáipéisí seo na téarmaí agus coinníollacha ginearálta a bhaineann le maoiniú 

den sórt sin a dheonú, agus freisin aon téarmaí agus coinníollacha a bhaineann go sonrach 
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leis an tionscadal, an tionscnamh nó an taighde ceadaithe, faoina gcuirfear maoiniú ar fáil ón 

gCiste um Ghníomhú ar son na hAeráide. Féadfaidh na téarmaí agus na coinníollacha seo a 

bheith san áireamh, ach gan iad a bheith teoranta do:  

• cuspóir an mhaoinithe;  

• méid an mhaoinithe; 

• táirgí insoláthartha a bhfuiltear ag súil leo laistigh de chreataí ama sonraithe;  

• fad an tionscadail/an chomhaontaithe; 

• freagrachtaí cómhalartacha; 

• socruithe rialachais agus iniúchta; 

• próisis mhonatóireachta, tuairiscithe agus fíoraithe;  

• socruithe airgeadais lena n-áirítear socruithe íocaíochta, an tacaíocht is mó is féidir a 

éileamh, agus cuntais agus taifid atá le coinneáil; 

• coinníollacha eile a bhaineann go sonrach leis an tionscadal, an tionscnamh nó an 

taighde ceadaithe; agus 

• próiseas maidir le díospóidí a réiteach agus maidir le foirceannadh. 

7 Socruithe Idirthréimhseacha  

Tá feidhm ag na treoirlínte atá leagtha amach sa doiciméad seo freisin maidir le tionscadail 

a ceadaíodh le haghaidh tacaíocht a fháil ón gCiste neamhreachtúil um Ghníomhú ar son na 

hAeráide sular bunaíodh an Ciste reachtúil um Ghníomhú ar son na hAeráide ar an 1 

Lúnasa 2020.  

8 Cuntais Bhliantúla 

Cuirfidh an tAire cuntais bhliantúla faoi bhráid an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste lena n-

iniúchadh a luaithe agus is féidir tar éis dheireadh gach bliain airgeadais. Cuirfear na cuntais 

iniúchta seo mar aon le tuarascáil an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste os comhair dhá 

Theach an Oireachtais. 

9 Athbhreithniú na dTreoirlínte 

Forchoimeádann an tAire Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide an ceart na treoirlínte seo 

a athbhreithniú agus ábhar a chur leo, iad a leasú nó a bhaint de réir mar is cuí, i gcomhairle 

leis an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.  


