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Achoimre Feidhmiúcháin  

Forbhreathnú ar an Roinn 
Foilsíodh sainchúram na Roinne ag an am a foilsíodh an Ráiteas Straitéise 2019-2021 

cláraithe teileachumarsáid; Craolachán; post; fuinneamh; gníomhaíocht aeráide; bainistíocht 

dramhaíola agus éifeachtúlacht acmhainní; beartas comhshaoil agus cáilíocht an aeir; 

beartas um chosaint torainn agus radaíochta; agus acmhainní nádúrtha. 

Tar éis foirmiú rialtais nua i mí an Mheithimh 2020, aistríodh feidhmeanna craolacháin na 

Roinne chuig an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meáin le 

héifeacht ón 23 Meán Fómhair 2020 (IR 372 de 2020). 

D'athraigh ainm na Roinne ón Roinn Cumarsáide, Gníomhaíochta Aeráide agus 

Timpeallachta don Roinn Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide le héifeacht ó 24 Meán 

Fómhair 2020 (IR 373 de 2020). 

COVID-19 

Mar thoradh ar theacht an phaindéim Covid-19 go luath in 2020, rinneadh roinnt athruithe ar 

thimpeallacht oibre na Roinne. Ó thús mhí an Mhárta thug an Roinn tús áite dá chuid oibre 

chun tacú le freagairt iomlán an rialtais ar an paindéim. Ag teacht le comhairle an Rialtais, 

d'oibrigh an Roinn go cianda le tinreamh teoranta inár n-oifigí. 

Bhí go leor de na feidhmeanna na Roinne páirteach le slándáil agus leanúnachas an 

bhonneagair chriticiúil a chinntiú le linn thréimhse an phaindéime. Ag obair lenár bpáirtithe 

leasmhara, bhí ról lárnach ag an Roinn maidir le leanúnachas soláthairtí leictreachais, gáis 

agus breosla a chinntiú; cothabháil na seirbhísí bainistíochta dramhaíola; agus feidhmiú na 

líonraí teileachumarsáide. Tugadh réimse beart isteach chun tacú le gnólachtaí atá ag 

feidhmiú ar líne. 

Ráiteas Straitéise 2019-20211 

Bhí fís na Roinne faoin Ráiteas Straitéise 2019-2021 ná d'Éirinn a bheith ina cheannaire 

maidir le gníomhaíocht aeráide a sheachadadh, inbhuanaitheacht chomhshaoil a bhaint 

amach agus na deiseanna a thairgeann cumarsáid dhigiteach a thabhairt do gach 

saoránach. Tá an fhís fhadtéarmach seo dírithe ar aistriú go dtí geilleagar neodrach rathúil, 

nua-aimseartha, iomaíoch agus carbóin, le margaí solúbtha dea-rialaithe mar bhonn agus 

taca léi. 

 
1 De réir an Achta um Bainistíocht na Seirbhíse Poiblí 1997, bhí Ráiteas Straitéise nua á ullmhú ag 
deireadh 2020 a léireoidh na tiomantais sa Chlár 2020 don Rialtas - ár dtodhchaí chomhroinnte. 
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Ba é misean na Roinne forbairt a dhéanamh ar bheartais an Rialtais a bhfuil cumhacht ag 

dul chun cinn eacnamaíoch agus sóisialta, agus ag an am céanna an timpeallacht a 

fheabhsú ar bhealach buan do na glúine atá le teacht. 

Seachadadh an Roinn ar a fhís agus a mhisean trí dhíriú ar cheithre phríomhsprioc: 

Sprioc 1 - Ceannaireacht Aeráide  

Seachadfaidh Éire freagairt chomhtháite agus éifeachtach ar chur isteach ar an aeráid agus 

urghabháil na deiseanna fiontraíochta i ngeilleagar ísealcharbóin. 

Sprioc 2 - Nascacht agus Cumarsáid  

Rochtain a sholáthar ar líonra cumarsáide den scoth le seirbhísí ardchaighdeáin, ag tacú le 

pobail nasctha agus ag cur ar chumas na saoránach glacadh le deiseanna digiteacha i 

dtimpeallacht shábháilte. 

Sprioc 3 - Comhshaol agus Úsáid Acmhainní Inbhuanaithe  

Bain úsáid as acmhainní le cúram agus freagracht, íoslaghdú a dhéanamh ar ghlúin na 

dramhaíola agus ár dtimpeallacht a fheabhsú go comhsheasmhach ina thoisí go léir. 

Sprioc 4 - Rialachas agus Rialáil  

Bí is fearr sa rang chun an treoir bheartais agus an timpeallacht rialála a chruthú dár n-

earnálacha, chun dea-rialachas, margaí iomaíocha, éagsúlacht, nuálaíocht agus cleachtais 

inbhuanaithe a chinntiú. 

Rinne an Roinn dul chun cinn suntasach maidir leis na spriocanna a bhaint amach sa 

Ráiteas Straitéise 2019-2021 agus leagtar amach sa tuarascáil bhliantúil seo na 

príomhéachtaí agus na forbairtí i rith na bliana. 
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Príomh-Aschuir Sprioc Seachadta                   100% 

1 Líon na ngnóthaí beaga le tacaíocht ón 
Scéim Dearbhán Trádála Ar Líne 1,250 13,240 

 

4 Líon na dtithe a dtacaítear leo chun a n-
éifeachtúlacht fuinnimh a fheabhsú 23,200 14,699 

5 Líon na gCeannach nua Feithiclí 
Leictreacha le Cúnamh Deontais 6,000 4,843 

6 Líon na gCinntí Comhshaoil agus 
Raideolaíocha 1,270 1,137 

7 Líon na gcuairteanna ar shuíomhanna 
Tionscail/Dramhaíola 1,450 Níl sé ar 

fáil fós 
    

Príomhthionchair 2020 2019 2018 

1 Líon iomlán na nÚsáideoirí 
Leathanbhanda (lena n-áirítear 
úsáideoirí soghluaiste) 

1.84m 1.76m 1.73m 

2 % Iomlán den olltomhaltas fuinnimh 
deiridh ó acmhainní in-athnuaite 

Níl sé ar 
fáil fós 12% 10.9% 

3 Spriocanna um atreorú dramhaíola, 
aisghabháil agus athchúrsáil a bhaint 
amach: Dramhaíl Bardasach In-
bhithmhillte (BMW) líonta talún 

104,000 145,000 190,000 

 

Príomhéachtaí in 2020: 

Aeráid/Comhshaol 

• Foilsíodh Dréacht-Téacs don Bille um Ghníomhú ar son na hAeráide agus Forbairt 

Ísealcharbóin (Leasú) go luath i nDeireadh Fómhair 2020 agus rinneadh grinnscrúdú 

réamh-reachtaíochta ag an gComhchoiste Oireachtais. Foilsíodh Tuarascáil an 

Choiste an 18 Nollaig 2020 agus chuir sé an téacs críochnaithe arna ghlacadh ag an 

Rialtas in iúl don 2021. 

• Bunaíodh an Ciste Gníomhaíochta Aeráide ar bhonn reachtúil an 1 Lúnasa 2020, trí 

achtú go luath an Bhille na Gníomhaireachta um Chúltaca Ola Náisiúnta. 
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• Foilsíodh an chéad tuarascáil ar dhul chun cinn an Choimisinéara Aistrithe díreach i 

mBealtaine 2020 agus foilsíodh an dara tuarascáil i mí na Samhna 2020, ag soláthar 

nuashonrú breise ar dhul chun cinn ar aistriú díreach i lár na tíre. 

• D'oscail an Roinn glao ar iarratais chuig an gciste trasdula díreach i mí an Mheithimh 

2020 agus fógraíodh tairiscintí maoinithe sealadacha i mí na Samhna 2020, agus 

beagnach €30m le os cionn 60 tionscadal ar fud an réigiúin as tionscadail ón earnáil 

phríobháideach, údaráis áitiúla agus pobail. 

• Deonaíodh ceadú an Rialtais i mí na Samhna 2020 do Scéim Feabhsaithe 

Díchoimisiúnaithe, Athshlánaithe agus Athchóirithe Bhord na Móna (EDRRanna) ar 

33,000 heicteár de thailte móna Díchoimisiúnaithe Bhord na Móna lena n-áirítear 

maoiniú suas le €108 milliún ón gCiste Gníomhaíochta Aeráide. 

• Tugadh rialacháin chun críche le haghaidh 13 bhaile breise faoin gcosc um Ghuail 

Dheataithe. 

Fuinneamh 
• Ainmníodh Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann (ÚFIÉ) an comhlacht 

seachadta náisiúnta iarfheistithe agus ceadaíodh cead don fhoireann bhreise. 

• Caitheadh €78.7 milliún in 2020 ar bhearta éifeachtúlachta fuinnimh trí dheontais le 

os cionn 17,600 teach (lena n-áirítear scéimeanna gréine PV), 39 tionscadal 

pobalbhunaithe agus 1,615 teaghlach i mbaol bochtaineachta fuinnimh. Sholáthair na 

bearta seo coigilteas fuinnimh de 138.7 GWh, laghdaíodh astuithe Co₂ 35,200 tonna 

agus laghdaigh sé billí fuinnimh faoi €9.2 milliún. 

• Bronnadh litir thairisceana ar 68 tionscadal nua fuinnimh in-athnuaite, cothrom le 

thart ar 1,088mw de ghlúin nua-in-athnuaite nua, faoin gcéad scéim tacaíochta 

leictreachais in-athnuaite (RES) ceant. Áirítear leis seo seacht dtionscadal pobail a 

chuimsíonn cúig thionscadal gréine agus dhá thionscadal gaoithe. Tacóidh an scéim 

RESS le hinfheistíocht in Éirinn os cionn €1.4 billiún agus tacóidh sé leis an 

téarnamh trí thart ar 1,000 post a chruthú. 

• Cuireadh tacaíocht ar fáil do 59 tairbhí tríd an gclár Feabhais i gClár Dearaidh 

Éifeachtach Fuinnimh (EXED) in 2020, ag deonú os cionn €3.2 milliún. 

Cumarsáid 

• Rinne Leathanbhanda Náisiúnta na hÉireann (LNÉ) dul chun cinn suntasach maidir 

le cur i bhfeidhm an Phlean Leathanbhanda Náisiúnta in 2020. Críochnaíodh obair 

dheartha i sprioc-bhailte fearainn ar fud gach contae in Éirinn le níos mó ná 153,000 
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áitreabh a ndearnadh suirbhé orthu faoi dheireadh 2020. An obair suirbhé seo 

Cuireadh tús le dearaí do gach limistéar imscartha agus imscaradh snáithín go 

déanach 2020 leis an gcéad snáithín leis an nasc baile a rinneadh i gCarraig Uí 

Leighin, Co. Chorcaí i mí Eanáir 2021. 

• Leanann an infheistíocht leanúnach sa Phlean Leathanbhanda Náisiúnta ag cruthú 

deiseanna fostaíochta le breis agus 700 duine fostaithe go díreach agus go 

hindíreach in 2020. 

• Le linn 2020, suiteáil 241 Pointí Ceangail Leathanbhanda (BCP) suíomhanna san 

iomlán suiteáilte ag LNÉ, 170 ar fáil go poiblí agus 71 bunscoil. Athraíodh an 

tseirbhís leathanbhanda ardluais ar feadh 126 láithreán poiblí ag Vodafone agus 31 

bunscoil ag soláthraithe seirbhíse miondíola éagsúla. 

• In 2020, fuair breis agus 3,000 duine oiliúint scileanna digiteacha saor in aisce faoin 

Scéim Scileanna Digiteacha do Shaoránaigh. Lean Clár an Champion Digital Scoile 

ag tiomáint uchtú digiteach agus ar ardán a chur ar fáil le haghaidh comhtháthú níos 

fearr TFC i scoileanna dara leibhéal trí fhoghlaim luachmhar tionscadail-bhunaithe. 

Geilleagar ciorclach, beartas dramhaíola agus acmhainní nádúrtha 

• Seoladh plean gníomhaíochta dramhaíola do gheilleagar ciorclach, treochlár nua na 

hÉireann le haghaidh pleanála agus bainistíochta dramhaíola i Meán Fómhair 2020. 

• Cuireadh €32.9 milliún ar fáil d'Iascaigh Intíre Éireann chun tacú le cosaint, caomhnú 

agus forbairt acmhainn iascaigh intíre na hÉireann in 2020. 

• Chuir an Roinn breis agus €11.7 milliún ar fáil d'údaráis áitiúla chun tacú le hobair 

leasúcháin ar 76 láithreán líonta talún ar fud na tíre in 2020. Leithdháileadh €6.1 

milliún ón gCiste Comhshaoil d'Údaráis Áitiúla chun tacú le seirbhísí forfheidhmithe 

dramhaíola agus an tionscnamh frithdhumpála. 

• In 2020, chríochnaigh an clár INFOMAR 9,406 km² de mhapáil ghrinneall na farraige 

chun cur i gcrích de 62% a bhaint amach, atá chun tosaigh ar an 58% spriocdhírithe. 

• Fuarthas faomhadh Comh-Aireachta chun reachtaíocht a thabhairt isteach chun cosc 

a chur ar cheadúnais le haghaidh taiscéalaíochta nua ola agus gáis nádúrtha. 

Cuirfear an reachtaíocht san áireamh sa Bhille um Ghníomh Aeráide agus Forbairt 

Ísealcharbóin (Leasú) 2021. 
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SPRIOC 1: Ceannaireacht Aeráide  
Soláthróidh Éire freagairt chomhtháite agus 
éifeachtach ar chur isteach ar an aeráid agus 
bainfidh sí leas as na deiseanna fiontraíochta i 
ngeilleagar ísealcharbóin 
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1 Sprioc 1: Ceannaireacht Aeráide  
Caiteachas Iomlán in 2020: €204.3m 

Reatha, €31.3 Caipiteal, €173m 

 

    

Príomh-Aschuir Sprioc Seachadta                           100% 

1 Líon na dtithe a dtacaítear leo chun a 
n-éifeachtúlacht fuinnimh a fheabhsú 23,200 14,699 

 

2 Scéim Gréine PV (Líon na n-iarratas) 2,400 2,917 

3 Líon na dtairbhithe tráchtála / eile a 
fhaigheann tacaíocht chun a n-
éifeachtúlacht fuinnimh a fheabhsú 

800 1492 

4 Líon na gCeannach nua Feithiclí 
Leictreacha le Cúnamh Deontais 6,000 4,843 

5 Líon na bpointí luchtaithe tí suiteáilte 
d’fheithiclí leictreacha le cúnamh 
deontais 

5,000 3,523 

    

Príomhthionchair 2020 2019 2018 

1 % éileamh leictreachais a ghintear ó 
fhoinsí in-athnuaite (RES-E) 

38.9% 
(prov.) 36.5% 33.2% 

2 % éileamh teasa a ghintear ó fhoinsí 
in-athnuaite (RES-H) 

Níl sé ar 
fáil fós 6.3% 6.5% 

3 % éileamh iompair ó fhoinsí in-
athnuaite (RES-T) 

9.5% 
(prov.) 8.9% 7.2% 

4 Dul chun cinn éifeachtúlacht na 
hEarnála Poiblí 33% faoi 2020 

Níl sé ar 
fáil fós 29% 27% 

5 Líon na Rátálacha Fuinnimh 
Foirgníochta foilsithe 87,500 103,110 98,916 
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1.1 Plean Gnímh don Aeráid chun dul i ngleic le cliseadh 
aeráide 

Tá fócas láidir ag an bPlean Gnímh don Aeráid 2019, a foilsíodh i mí an Mheithimh 2019, ar 

chur i bhfeidhm thar an tréimhse 2019 go 2021 lena n-áirítear gníomhartha le hamlínte 

sonracha agus le céimeanna a theastaíonn chun gach gníomh a bhaint amach. 

An Plean Gníomhaíochta Aeráide 2019 Tuarascálacha Dul Chun Cinn a chomhordú agus a 

fhoilsiú ag Roinn an Taoisigh a dhéanann monatóireacht ar chur i bhfeidhm an tionscnaimh 

ar fud an Rialtais. Foilsítear tuarascálacha ar dhul chun cinn ráithiúil ar gov.ie. Chuir an Séú 

Tuarascáil Dul Chun Cinn leis na bearta atá le críochnú faoi dheireadh Ráithe C4 2020. 

Léirigh an tuarascáil ráta seachadta iomlán de 78%. Bhí an Roinn agus gníomhaireachtaí 

faoina sainchúram freagrach as tuairisciú ar 268 gníomh sa Phlean Gnímh don Aeráid 2019. 

As an 154 gníomh a bhí le cur i gcrích in 2019 agus 114 gníomh a bhí le críochnú in 2020 

bhí ráta críochnaitheach de 76% ann. 

Plean Gnímh don Aeráid 2021 
Geallann an Clár 2020 don Rialtas ar an meán 7% in aghaidh na bliana a laghdú ar 

astaíochtaí gáis cheaptha teasa fhoriomlán ó 2021 go 2030 (laghdú 51% thar na deich 

mbliana), agus chun glan-astaíochtaí nialasacha a bhaint amach faoi 2050. I mí Dheireadh 

Fómhair 2020, thosaigh an t-ullmhúchán ar an gcéad Phlean Gnímh don Aeráide eile, a 

leagfaidh amach gníomhartha nach mór a dhéanamh i ngach Roinn Rialtais agus comhlacht 

chun a chinntiú go seachadfaimid ar na tiomantais sa Chlár Rialtais, lena n-áirítear a 

chinntiú go mbainimid amach ár spriocanna 2030, ullmhú le haghaidh neodracht aeráide faoi 

2050 Ar a dhéanaí, agus beidh Éire ina cheannaire maidir le freagairt d'athrú aeráide dá 

bharr. Foilseofar an plean in R3 2021. 

Straitéis Náisiúnta Aeráide Fhadtéarmach  

Tugadh faoi obair shubstaintiúil ar fud 2020 chun Straitéis Gníomhaíochta Aeráide 

Fadtéarmach na hÉireann a fhorbairt agus chun a raon feidhme a nuashonrú chun an 

uaillmhian feabhsaithe sa chlár don Rialtas a léiriú - ár dtodhchaí chomhroinnte. Dhírigh an 

obair ar bhealaí sonracha táscacha a aithint chun geilleagar neodrach aeráide a bhaint 

amach faoi 2050 agus tá anailís déanta ag anailís ar roghanna trasdula ar fud gach 

earnálacha tábhachtacha den gheilleagar. Meastar go dtabharfar an CLTanna chuig an 

Rialtas lena mbreithniú agus lena cheadú in 2021, chun tosaigh ar a bheith curtha faoi 

bhráid an Choimisiúin Eorpaigh. 

 



11 

 

An Bille um Ghníomhú Aeráide agus Forbairt Ísealcharbóin (Leasú) 

Le linn 2020 d'fhorbair an Roinn an Bille um Ghníomhú Aeráide agus Forbairt Ísealcharbóin 

(Leasú). Is í aidhm an Bhille seo creat atá ceangailteach ó thaobh dlí a bhunú le spriocanna 

agus tiomantais shoiléire atá leagtha síos sa dlí, agus a sholáthar go bhfuil na struchtúir 

agus na próisis is gá leabaithe ar bhonn reachtúil lena chinntiú go mbaineann Éire a 

spriocanna náisiúnta, AE agus idirnáisiúnta agus a n-oibleagáidí san aice agus san 

fhadtéarma. 

Tá an Bille deartha chun roinnt tiomantas atá leagtha amach sa Chlár Rialtais a chur san 

áireamh, lena n-áirítear a fhoráil gur chóir an chéad dá bhuiséad carbóin laghdú 51% a 

bhaint amach ar astuithe gáis cheaptha teasa faoi 2030, agus éifeacht reachtúil a thabhairt 

do thiomantas chun aeráid a bhaint amach Geilleagar neodrach ag tráth nach déanaí ná 

2050. 

Foilsíodh dréacht-théacs an Bhille go luath i nDeireadh Fómhair 2020 agus rinneadh 

grinnscrúdú réamh-reachtaíochta ag an gComhchoiste Oireachtais. Foilsíodh Tuarascáil an 

Choiste an 18 Nollaig 2020 agus chuir sé an téacs críochnaithe ag an Rialtas in iúl don 

2021. 

Oiriúnú Aeráide - Oiriúnú Earnála  

Faoin gCreat Oiriúnaithe Náisiúnta (CON), ceanglaíodh ar sheacht Roinn Rialtais atá 

freagrach as earnálacha tosaíochta pleananna oiriúnaithe earnála a ullmhú. 

Rinne an Coiste Stiúrtha Náisiúnta Oiriúnaithe, faoi chathaoirleacht na Roinne seo, 

monatóireacht ar chur i bhfeidhm na bpleananna le linn 2020. Tharla gníomh oiriúnaithe 

nach beag thar raon leathan réimsí laistigh den chéad bhliain de chur i bhfeidhm na 

bpleananna. 

Tá an Roinn ag obair go gníomhach freisin lena chinntiú go ndéantar oiriúnú aeráide a 

phríomhshruthú thar earnálacha eile agus le hobair na ranna go léir. In 2020, mar shampla, 

chuir an Roinn ionchur ar fáil do Ghrúpa Oibre Idir-Rannach ar Athrú Cósta, faoi 

chathaoirleacht na Roinne Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreacht (RTRÁO) agus Oifig na 

nOibreacha Poiblí (OOP), agus d'oibrigh sé leis an Tasc Rialtais Fórsa ar phleanáil 

éigeandála maidir le treoir bhainistíochta éigeandála straitéiseach a fhorbairt agus a 

ghlacadh maidir le hoiriúnú um athrú aeráide a fhoilsítear ar shuíomh gréasáin na hOifige 

um Pleanáil Éigeandála (OPE). 
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Oiriúnú Áitiúil 

Faoin CON, d'fhorbair gach údarás áitiúil a straitéis oiriúnaithe féin, atá á chur i bhfeidhm 

anois. San iomlán, ghlac údaráis áitiúla 2451 gníomh ar fud na 31 straitéis oiriúnaithe a 

chlúdaíonn réimsí lena n-áirítear oiriúnú, maolú, tógáil feasachta, agus rannpháirtíocht an 

phobail. 

Clár Oiliúna na nÚdarás Áitiúil um Ghníomhú ar son na hAeráide 

Freagra an Údaráis Áitiúil a fheabhsú a thuilleadh ar an athrú aeráide agus chun na húdaráis 

áitiúla a éascú chun a ngealltanais a chomhlíonadh faoin bPlean Gníomhaíochta Aeráide, 

leithdháil an Roinn €600,000 d'oiliúint um Athrú Aeráide na nÚdarás Áitiúil le linn 2020. Tá 

tionchar suntasach ag an gcobhír ar sheachadadh na hoiliúna 19 Paindéimeach Cé go 

ndeachaigh an oiliúint ar imirce ar líne i rith na bliana. 

Aeráid na hÉireann  

Aithníodh sa CON an tábhacht chriticiúil a bhaineann le hardán faisnéise aeráide na 

hÉireann a chur, 'Aeráid na hÉireann’ (www.climateireland.ie) ar bhonn buan oibríochtúil 

chun leanúint ar aghaidh ag cur na n-earnálacha ábhartha ábhartha in iúl dóibh ach freisin 

maidir le faisnéis luachmhar, inchreidte agus comhsheasmhach a sholáthar acmhainn don 

tsochaí shibhialta agus don earnáil phríobháideach. Tá Aeráid na hÉireann anois faoi 

choimirce na Gníomhaireachta um Chaomhnú Comhshaoil (GCC) anois. 

Oiriúnú i gComhairle na Breataine-na hÉireann (BIC) agus an 
Aontais Eorpaigh  

Déanann an Roinn cathaoirleacht ar an bhfoghrúpa oiriúnaithe aeráide d'earnáil oibre na 

hÉireann de chuid Chomhairle na Breataine-na hÉireann (BIC), agus sa cháil seo, bhí 

siompóisiam ar líne ar bhonneagar athléimneach aeráide i mí Dheireadh Fómhair, 2020 a 

d'fhreastail ionadaithe ó gach riarachán BIC. 

Plean Náisiúnta Fuinnimh agus Aeráide  

Tá ullmhú Plean Náisiúnta Fuinnimh agus Aeráide (NECP), ina chumhdaítear an tréimhse 

2021-2030, ar cheann de na príomhfhorálacha de Rialachán Rialachais an Aontais 

Fuinnimh. Bhí an NECP deiridh, a cuireadh faoi bhráid an Choimisiúin Eorpaigh in 2020 in 

2020, ullmhaithe chun gach beartas agus beart atá beartaithe a aithníodh go dtí deireadh 

2019 a ionchorprú agus a chuirfidh laghdú ar astaíochtaí 30% ar fáil faoi 2030 de réir na 

sprice a chuir isteach ar am ullmhúcháin an phlean. 
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1.2 An creat agus an modh oibre tras-Rialtais a 
fhorbraíonn ardáin éifeachtacha beartais a chruthú 
chun ár sprioc a sheachadadh  

Éilíonn seachadadh an Phlean Gníomhaíochta Aeráide 2019 cumas neartaithe chun beartas 

a fhorbairt go comhleanúnach, chun gníomhartha comhaontaithe a chur i bhfeidhm go rathúil 

agus dul i ngleic go ciallmhar le go leor páirtithe leasmhara. 

An Ciste Gníomhaíochta Aeráide  

Tugadh faoi phróiseas léirithe leasa in 2020 atá dírithe ar fhorbairt na dtograí a chur ar an 

eolas chun tuilleadh tacaíochta a sholáthar ón gCiste Gníomhaíochta Aeráide. Mar fhreagra 

air seo, fuarthas 190 aighneacht ó chomhlachtaí san earnáil phoiblí agus san earnáil 

phríobháideach, eagraíochtaí neamhrialtasacha agus grúpaí pobail ó ar fud na tíre. 

Na cúig thionscadal seo a leanas, a fhaigheann tacaíocht ón gCiste faoi láthair, dul chun 

cinn i rith 2020: 

• Cairr Leictreacha BSL: Lean BSL ar aghaidh ag forbairt líonra muirir feithicle 

leictreach ar fud na tíre le tacaíocht ó €10 milliún á sholáthar ón gCiste. D'ainneoin 

roinnt moilleanna de bharr srianta paindéimeacha Covid-19, faoi dheireadh 2020, 

164 (328 pointe muirir) a bhí in ionad pointí muirir nua-aimseartha agus iontaofa a 

bhí in ionad na gcaighdeán caighdeánach atá ann cheana féin agus rinneadh 17 eile 

a uasghrádú go dtí muirear tapa DC pointí ar fud na tíre. Tá Moil mhuirearú tapa 

(150kW agus 50kW) suiteáilte freisin ag ceithre shuíomh le ceithre cinn eile ag an 

gcéim seachadta. 

• Scéim Teasa Cheantar Thamhlachta: Tá €4.45 milliún á sholáthar ón gciste go dtí an 

tionscadal seo a fheicfidh teas dramhaíola ó lárionad sonraí a úsáidtear chun teasa 

foirgnimh máguaird, lena n-áirítear TFATHTT TF agus foirgnimh chathartha eile. 

Cuireadh tús le hoibreacha talún le linn 2020 agus tosóidh an tógáil in 2021.Tá an 

tionscadal, nuair a bheidh sé comhlánaithe, meastar go bhfuil laghdú ar astaíochtaí 

Co₂ i gceantar Chontae Átha Cliath Theas de bheagnach 1,500 tonna in aghaidh na 

bliana. 

• Iarnród Éireann - Drive Hibrid: I mBealtaine 2020, d’aistrigh an Tionscadal de chuid 

Iarnróid Éireann, maidir le tástáil a dhéanamh ar charr iarnróid hibrideach, go dtí an 

chéim seachadta le €1.12 milliún i dtacaíocht a sholáthar ón gCiste. Cuireadh tús leis 

an gcéim tástála le linn 2020 le hathfheistiú agus triail a bhaint as tarchur nua ar 

thraein trí charr. Ina dhiaidh sin beidh triail innill ina dhiaidh sin in 2021. 
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• An 3CEA (trí ghníomhaireacht fuinnimh contaetha): bhog an tionscadal seo go dtí an 

chéim seachadta go déanach 2020 agus cuireadh €1.37 milliún ar fáil dóibh mar 

thacaíocht ón gCiste. Tá sé mar aidhm ag an tionscadal tomhaltas breosla agus 

astaíochtaí breosla a laghdú ó fheithiclí a bhfuiltear ag súil le héifeachtacht breosla 

10% ar a laghad a fhabhróidh. Thar dhá bhliain beidh trealamh teileamaitice a 

shuiteáil i níos mó ná 1,000 feithicil earraí troma agus oiliúint chuí do na tiománaithe 

a chur ar fáil. 

• Tionscadal athchóirithe tailte móna Bhord na Móna: I mí na Samhna 2020, 

cheadaigh an Rialtas maoiniú suas le €108m don tionscadal seo. Cosnóidh an scéim 

stóráil 100 milliún tonna d'astaíochtaí COU, bithéagsúlacht a fheabhsú, 310 post a 

chruthú agus cuirfidh sé le sprioc na hÉireann maidir le bheith neodrach ó thaobh 

carbóin faoi 2050. Trí chur i bhfeidhm na scéime, meastar freisin go bhfuil sé measta 

go dtí an tréimhse go dtí an tréimhse Seachnófar 3.2 milliún tonna d'astuithe Co₂ 
(lena n-áirítear méid forláithrithe carbóin sa todhchaí), i gcomparáid le cás 

athshlánaithe caighdeánach. 

1.3 Dul i dteagmháil le sochaí níos leithne ag leibhéil 
áitiúla, réigiúnacha, earnála agus idirnáisiúnta chun 
tacú le seachadadh ár gcuspóra  

Idirphlé Náisiúnta ar Ghníomhú Aeráide  
In 2020, bhunaigh an Roinn grúpa oibre idir-rannach le hionadaíocht geallsealbhóirí ó 

phríomh-ranna, gníomhaireachtaí agus earnáil na n-údarás áitiúil chun cabhrú le dearadh an 

struchtúir nua seo agus chun comhairliúchán poiblí a dhearadh don chéad atriall eile den 

Phlean Gníomhaíochta Aeráide. 

Bainfidh an struchtúr nua seo leas as líonraí atá ann cheana, tacú le cumarsáid níos fearr, 

agus bainfidh sé le grúpaí geallsealbhóirí sonracha. Beidh sé ag fócas láidir, ag cur chun 

cinn agus ag giaráil saoránach, rannpháirtíocht earnála agus réigiúnach chun gníomhartha a 

sheachadadh laistigh dá réimse tionchair, lena n-áirítear athrú a dhéanamh ar athrú 

iompraíochta fadtéarmach. 

Gníomhaíochtaí Comhshaoil agus Tionscnaimh Feasachta Poiblí  

Chomh maith le struchtúr nua a fhorbairt le haghaidh rannpháirtíochta inbhuanaithe, 

thacaigh an Roinn le roinnt gníomhaíochtaí comhshaoil agus tionscnamh feasachta poiblí 

leathan le linn 2020, lena n-áirítear:  
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• An Taisce chun an Clár Náisiúnta um Athrú Aeráide agus Feasachta Náisiúnta 

(NCCAAP) agus an Clár Scoileanna Glasa a sheachadadh. Ag teacht leis na srianta 

leanúnacha paindéimeach COVID-19, seachadadh cláir beagnach ag Aonad 

Oideachais & Feasachta An Taisce go dtí os cionn 90% de na scoileanna. 

• An comórtas Graduate.ie, comórtas ar líne do mhic léinn dara leibhéal in Éirinn a 

bhfuil sé mar aidhm aige daoine óga a phlé, a chur ar an eolas agus a spreagadh 

faoi thopaicí aeráide áitiúla agus náisiúnta tábhachtacha. 

Iarfheistiú cónaithe 

Maoiníonn an Roinn roinnt scéimeanna deontais Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann 

(ÚFIÉ) chun tacú le húinéirí tí chun éifeachtúlacht fuinnimh a n-airíonna a fheabhsú. 

In 2020, bhí tionchar diúltach ag na cláir iarfheistithe tacaithe SEAI ag an Phaindéimeach-19 

i rith na bliana, go háirithe idir Márta agus Meitheamh nuair a stopadh an ghníomhaíocht go 

hiomlán. In ainneoin na ndúshlán seo, caitheadh €78.7 milliún le breis agus 17,600 teach2 

agus foirgnimh phobail á n-aisfheistiú le tacaíocht SEAI. 

• Fuair 12,227 teach deontais as a dtagann 27,444 beart éifeachtúlachta fuinnimh 

suiteáilte; 

• Fuair 1,615 teaghlach atá i mbaol bochtaineachta fuinnimh uasghrádú 

éifeachtúlachta fuinnimh saor in aisce; 

• Críochnaíodh 39 tionscadal faoi Chlár na gComhphobal, lena n-áirítear 656 

uasghrádú baile; 

• Foilsíodh 87,500 rátálacha fuinnimh tógála. 

Sholáthair an pacáiste seo coigilteas fuinnimh de 138.7 GWh, laghdaítear astaíochtaí co₂ 
35,200 tonna agus laghdaigh sé billí fuinnimh €9.2 milliún. 

Meán Fómhair 2020 Chonaic seoladh an scéim nua iarfheistithe náisiúnta (forbairt aon-stad-

siopa). Tá an scéim seo deartha chun forbairt aon-ilfhreastail a spreagadh agus chun grúpaí 

de theaghlaigh phríobháideacha, cumainn tithíochta cláraithe agus údaráis áitiúla ar mian 

leo a bheith rannpháirteach in uasghrádú éifeachtúlachta fuinnimh a sheachadadh, go 

sonrach in foirgnimh intíre. Tá an scéim ag éascú tionscadail chomhiomlánaithe níos mó, 

 
2 San áireamh tá scéim gréine PV 
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níos éifeachtaí agus tabharfaidh sé sochair d'úinéirí tí agus don taobh soláthair. Tá snáithe 

ag an scéim freisin ag díriú go sonrach ar lár na tíre 

Bochtaineacht fuinnimh 

Fuair níos mó ná 1,500 teaghlach níos mó uasghrádú ar éifeachtúlacht fuinnimh saor in 

aisce faoin Scéim Fuinnimh Fuinnimh Níos Fearr. Ba é meánluach na n-uasghrádú a 

cuireadh ar fáil in 2020 ná €14,800. 

Scéim Oibleagáide Éifeachtúlachta Fuinnimh 

Bhain an scéim Oibleagáide um Éifeachtúlacht Fuinnimh 981.2GWh de choigiltis fuinnimh 

amach in 2020. Seachadadh 882GWanna na coigiltis seo go neamhspleách ar chláir eile 

SEAI / tacaíochtaí Státchiste. Faoin Scéim Oibleagáide um Éifeachtúlacht Fuinnimh, ní mór 

do sholáthraithe fuinnimh níos mó tacú le tionscadail éifeachtúlachta fuinnimh i dtithe agus i 

ngnólachtaí ar fud na hÉireann. 

COP26 agus an Comhaontú Pháras 

Cé go gcuireann an Phaindéim COVID-19 ar athló cruinnithe aeráide idirnáisiúnta, mar 

shampla an 26ú Comhdháil de na Páirtithe de Chreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe 

um Athrú Aeráide (COP26), plé iltaobhach agus ardleibhéil ar aghaidh beagnach. Lean Éire 

ar aghaidh ag glacadh páirte agus ag dul i ngleic le himeachtaí tábhachtacha aeráide i rith 

na bliana i bhfianaise an tábhacht a bhaineann le móiminteam a chothabháil agus uaillmhian 

a mhéadú chun dul i ngleic leis an dúshlán aeráide. Áiríodh leis seo rannpháirtíocht 

ardleibhéil ag Lá Comhshaoil Domhanda na NA i mí an Mheithimh agus an cruinniú 

aireachta ardán ar líne i mí Mheán Fómhair. 

Airgeadas Aeráide 

In 2020, chuir an Roinn €4.5 milliún ar fáil chun tacú le gníomhaíocht aeráide idirnáisiúnta. 

Áiríodh leis seo dúbailt ar ár ranníocaíocht bhliantúil leis an gCiste Aeráide Glas (GCF) go 

€4 milliún, tar éis tiomantas do ghealltanas ilbhliantúil mar chuid den chéad athsholáthar don 

tréimhse 2020 go dtí 2023. Is é an GCF an ciste tiomnaithe is mó ar domhan atá dírithe ar 

chabhrú Tíortha i mbéal forbartha a n-astaíochtaí gáis cheaptha teasa a laghdú agus a 

gcumas chun freagairt d'athrú aeráide, agus tá ról ríthábhachtach i gcur i bhfeidhm 

Chomhaontú Pháras. 

Chuir Éire maoiniú le tionscnaimh idirnáisiúnta eile a thug aghaidh ar athrú aeráide lena n-

áirítear an Ciste Oiriúnaithe, an Painéal Idir-Rialtasach ar Athrú Aeráide, chomh maith leis 

an gComhpháirtíocht Ranníocaíochta Cinnte Náisiúnta (NDC). 
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Scéim Tacaíochta Leictreachais In-athnuaite (RESS)  

Is scéim bunaithe ar cheant é an Scéim um Thacaíocht Leictreachais In-athnuaite (RESS) a 

thugann cuireadh do thionscadail leictreachais in-athnuaite dul san iomaíocht le haghaidh 

praghas ráthaithe don leictreachas a ghineann siad. Reáchtáladh an chéad cheann de na 

ceantanna leictreachais in-athnuaite seo i mí Iúil 2020. Ceadaíodh na torthaí deiridh ag an 

Rialtas i Meán Fómhair 2020. Bronnadh litir thairisceana ar 68 tionscadal, atá cothrom le 

thart ar 1,088mw giniúint nua in-athnuaite, faoi théarmaí agus coinníollacha an scéim. 

Áirítear leis seo seacht dtionscadal pobail a chuimsíonn cúig thionscadal gréine agus dhá 

thionscadal gaoithe. 

Ní mór do gach tionscadal rathúil i ngach ceant RESS Ciste Sochair Pobail. Déanfar na cistí 

seo a ailíniú le hinfheistíocht a spreagadh i bhfuinneamh in-athnuaite, bearta éifeachtúlachta 

fuinnimh agus tionscnaimh ghníomhaíochta aeráide. Seachadfaidh an Ciste Sochair Pobail 

faoin gcéad cheant RESS a tionóladh in 2020 beagnach €4 milliún in aghaidh na bliana ar 

thionscnaimh Chomhphobail inbhuanaithe atá dírithe ar na pobail sin atá ina chónaí gar do 

na tionscadail RESS-1. 

PV Gréine 

Cuireadh tús leis an Scéim PV Gréine ÚFIÉ in 2018 chun tacú le suiteáil PV Gréine ar thithe 

intíre a tógadh agus a áitíodh roimh 2011. I mí Eanáir 2020, tar éis athbhreithniú scéime, 

athraíodh na rátaí deontais agus riachtanas rátála foirgneamh íosta Tugadh isteach chun a 

chinntiú go mbaintear an chéad phrionsabal éifeachtúlachta fuinnimh. Amhail an 2021 

Aibreán, thacaigh 5,577 suiteálacha ar chostas €13.515 milliún, ag suiteáil toilleadh iomlán 

de 20 MW agus coigilt 5,259 tonna Co₂. 

Scéim Tacaíochta do Teas In-athnuaite (SSRH) 

Críochnaíodh agus cheadaigh an tAire an tAire um Tharaif Bhliantúil 2020 don Scéim 

Tacaíochta do Theas In-athnuaite (SSRH) i mí an Mheithimh 2020. Críochnaíodh an 

comhairliúchán poiblí chun creat beartais a threorú le haghaidh téamh ceantair in Éirinn i mí 

Feabhra 2020. Obair ar an gCreat Beartais cuireadh tús le hathbhreithniú ar aighneachtaí 

chuig an gcomhairliúchán. 

Sármhaitheas i ndearadh atá tíosach ar fhuinneamh (EXEED)  

Cuireadh tacaíocht ar fáil do 59 tairbhí tríd an gclár feabhais i ndearadh atá tíosach ar 

fhuinneamh (EXED) i 2020, ag deonú os cionn €3.2 milliún. Ó 2017, thacaigh sé le 152 
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tairbhí agus sholáthair sé €9.3 milliún i maoiniú caipitil. Is ionann é seo agus 106GWh 

coigilteas fuinnimh príomhúil agus 5.8 KTCO2 de choigiltis astaíochtaí. 

Tar éis athbhreithniú a dhéanamh ar an scéim, tá sé ailínithe anois leis na tiomantais sa 

Chlár don Rialtas agus is é príomhchuspóir an Chláir Exeed ná astaíochtaí gáis cheaptha 

teasa a laghdú trí eintitis tacaíochta (gnólachtaí agus comhlachtaí san earnáil phoiblí) a 

laghdú chun an cur chuige deimhnithe deimhnithe a ghlacadh bainistíochta dearaidh atá 

tíosach ar fhuinneamh. 

Acadamh Fuinnimh ÚFIÉ  

Le linn 2020, leanadh le fás teacht ar acmhainn oiliúna saor in aisce ar líne de chuid an 

ÚFIÉ, an tAcadamh Fuinnimh ÚFIÉ. Díríonn an acmhainn, go sonrach le haghaidh 

FBManna, ar dheiseanna éifeachtúlachta fuinnimh agus tugann sé rochtain do ghnólachtaí 

ar oiliúint fuinnimh ardchaighdeáin. Ba é líon iomlán na rannpháirtithe in 2020 níos mó ná 

2000 an chuid is mó de na daoine a chríochnaigh modúil in 2020 le 570 ag fáil deimhniú 

chun cúrsa a chríochnú (i.e. 7 modúl a roghnaíodh dá n-earnáil ar leith). 

Líonra Fuinnimh Tionscail Móra (LIEN)  

Is é an Líonra Fuinnimh Tionscail Móra (LIEN) ná líonra éifeachtúlachta fuinnimh do 

ghnólachtaí móra le bille fuinnimh de bhreis is €1 milliún a thacaíonn SEAI chun an 

cleachtas is fearr a roinnt agus a bhaint amach i mbainistíocht fuinnimh. Shroich ballraíocht 

do 2020 199 agus áiríodh uirthi ionadaíocht ó roinnt earnálacha gnó. Thuairiscigh 101 

eagraíocht go raibh tionchar acu ar thionscadail shonracha coigilte fuinnimh a bhfuil tionchar 

acu ar choigilteas fuinnimh de 420GWh (atá cothrom le 85,000 tonna co₂ astaíochtaí, 

€13.9m coigilteas bille fuinnimh). Tá 101 de na comhaltaí lian ISO50001 deimhnithe. 

Deontais Cúnaimh Tionscadail (PAGs)  

Soláthraíonn an ÚFIÉ tacaíocht airgeadais agus comhairle phraiticiúil d'eagraíochtaí sna 

hearnálacha príobháideacha agus poiblí atá ag iarraidh tionscadail coigilte fuinnimh a chur i 

bhfeidhm trí dheontais cúnaimh tionscadail (PAGs). 

Tá an tacaíocht seo ar fáil chun forbairt na dtionscadal coigilte fuinnimh a spreagadh agus 

méadú suntasach a dhéanamh ar scála agus ar dhoimhneacht infheistíochtaí 

éifeachtúlachta fuinnimh. Le linn 2020, bhí naoi dtairbhithe de PAGanna - cúigear ón earnáil 

phríobháideach agus ceathrar ón earnáil phoiblí. 
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Fuinneamh In-athnuaite Amach ón gCósta (ORE) 

Lean an Roinn ag obair go dlúth leis an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta 

(RTRÁO) ar an mBille um Pleanáil Limistéir Mhuirí (Léarscáil) a dhréachtú (ar a dtugtaí an 

Bille um Bainistíocht Pleanála agus Forbartha Mara (MPDM)). Cheadaigh an Rialtas scéim 

ghinearálta an Bhille i mí na Nollag 2019, agus rinneadh grinnscrúdú réamh-reachtaíochta i 

mí na Samhna / Nollaig 2020. 

Cuirfidh an Bille in áit an Stáit reatha agus le clárú le toiliú atá ann cheana féin ar bhonn 

prionsabal toiliú amháin (I.E. toiliú Stáit amháin chun úsáid an limistéir mhuirí a údarú, agus 

toiliú forbartha amháin le measúnú comhshaoil amháin, láidir). 

Tá uaillmhianta na hÉireann don earnáil fuinnimh in-athnuaite amach ón gcósta (méine) ag 

brath ar chóras láidir ceadúnaithe agus rialála a sheachadadh. Tá an Roinn ag obair ar 

dhearadh agus ar fheidhmiú córas toilithe nua amach anseo le haghaidh fuinnimh in-

athnuaite amach ón gcósta faoin mbille léarscáile. Tá an córas nua seo deartha chun 

soiléireacht agus comhsheasmhacht a sholáthar d'iarratasóirí, infheistíocht a mhealladh, 

dúbláil neamhriachtanach a bhaint, agus a chinntiú go bhfuil tionscadail méine ag teacht le 

beartas pleanála spásúlachta stáit agus muirí. 

Rinneadh obair freisin laistigh den Roinn chun ionchur a sholáthar agus an creat náisiúnta 

um phleanáil mhuirí a thabhairt chun críche, faoi stiúir an RTRÁO, agus a rialóidh beartas 

pleanála spásúlachta muirí na hÉireann. 

Feithiclí Leictreacha 

Dreasachtaí chun glacadh le glacadh feithiclí leictreacha ar lean agus faoi dheireadh 2020, 

bhí líon iomlán na bhfeithiclí leictreacha ar bhóithre na hÉireann os cionn 26,000, méadú de 

bheagnach 11,000 ó 2019. Cé go raibh díolacháin de gach feithicil nua síos i 2020 i 

gcomparáid le 2019 i gcomparáid le 2019 , mhéadaigh díolacháin feithiclí leictreacha nua 

arís in 2020. 

Lean cairr leictreacha BSL ag forbairt líonra muirir feithicle leictreach ar fud na tíre, a 

fhaigheann tacaíocht ó mhaoiniú ón gCiste Gníomhaíochta Aeráide. Faoi dheireadh 2020, 

tógadh ceithre mhoil mhuirearú, rinneadh uasghrádú ar 17 chargers caighdeánacha go dtí 

luchtairí go tapa agus cuireadh teicneolaíocht níos nua-aimseartha in áit níos mó ná 300 

chargers caighdeánach. 

Aistríodh an fhreagracht as feithiclí leictreacha chuig an Roinn Iompair ag deireadh 2020. 
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Margadh Leictreachais Aonair Gach Oileán (SEM) agus I-SEM 

Cuimsíonn dearadh nua an mhargaidh don Mhargadh Leictreachais Aonair mórdhíola (SEM) 

mórdhíola, a chuaigh beo in 2018, meicníocht ceadaithe státchabhrach chun acmhainn 

luach saothair a fháil. Is éard atá i gceist leis an meicníocht ná ceantanna iomaíocha rialta le 

haghaidh acmhainneachta le haghaidh tréimhsí roghnaithe sa todhchaí. 

Reáchtáladh ceant amháin den sórt sin le linn 2020, an T-4 2023/2024 a tionóladh i mí 

Aibreáin 2020. Féachann Ceantanna T-4 ar chumas daingnithe le seachadadh thart ar 

cheithre bliana roimh ré. 

Aistriú ar Bhonn Ceartais  

Foilsíodh an chéad tuarascáil ar dhul chun cinn an Choimisinéara Idirthréimhsigh ach i 

mBealtaine 2020 agus léirigh siad rannpháirtíocht chuimsitheach le páirtithe leasmhara 

ábhartha i Lár na Tíre. Foilsíodh an dara tuarascáil i mí na Samhna 2020, ag soláthar 

nuashonrú breise ar dhul chun cinn ar aistriú díreach i lár na tíre. 

Rinneadh an freagra ar mholtaí an Choimisinéara a thabhairt ar aghaidh trí roinnt 

snáitheanna, lena n-áirítear an glao Ciste Aistrithe díreach ar thograí, Scéim 

Díchoimisiúnaithe, Athshlánúcháin agus Athchóirithe Fheabhsaithe Bord na Móna 

(EDRRanna), agus ath-chumraíocht a dhéanamh ar aistriú Réigiúnach Lár na Tíre Foireann. 

Tá cur chuige an Rialtais maidir le haistriú díreach i gcomhthéacs an bheartais 

gníomhaíochta aeráide curtha ar an eolas freisin trí thuarascálacha taighde ag an 

gComhairle Náisiúnta Eacnamaíoch agus Sóisialta (NESC), a foilsíodh le linn 2020. 

Thug Buiséad 2020 tús áite do €31m chun tacú le haistriú aeráide amháin i Réigiún Lár na 

Tíre, imfhálaithe ó ioncam cánach carbóin breise, trí roinnt tionscnamh lena n-áirítear, bunú 

ciste trasdula amháin. 

D'oscail an Roinn glao ar iarratais ar an gciste trasdula díreach i mí an Mheithimh 2020, 

agus é mar chuspóir ag cuspóir tionscadail nuálacha a mhaoiniú a chuireann le 

hinbhuanaitheacht eacnamaíoch, shóisialta agus chomhshaoil an réigiúin lár na tíre níos 

leithne agus a bhfuil poitéinseal fostaíochta agus fiontair acu. D'fhógair an Rialtas tairiscintí 

maoinithe sealadacha i mí na Samhna 2020 san iomlán beagnach €30m go dtí os cionn 60 

tionscadal ar fud an réigiúin do thionscadail ón earnáil phríobháideach, údaráis áitiúla agus 

pobail ag deireadh 2020. 

Chuir Buiséad 2020 maoiniú ar fáil freisin do scéim iarfheistithe lár na tíre €20 milliún chun 

éifeachtúlacht fuinnimh an stoic tithíochta sóisialta a uasghrádú i Lár na Tíre, le fócas ar 

bhaisceanna móra tithe a uasghrádú i gceantair ar leith, dlúth geografacha. 
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Ciste an AE um Aistriú ar Bhonn Ceartais  

Mar thoradh ar an Déileáil Ghlas Eorpach, bunaíodh Ciste Idirthréimhseach nua an AE chun 

tionchair shocheacnamaíocha an aistrithe ísealcharbóin sna réigiúin is mó atá buailte ar fud 

an AE a mhaolú. Féadfar an Ciste seo a úsáid chun tacú le hathoiliúint oibrithe, cabhrú le 

FBManna deiseanna eacnamaíocha nua a chruthú, agus éagsúlú na gníomhaíochta 

eacnamaíche a chur chun cinn i dtreo earnálacha ísealcharbóin agus dul chun cinn i dtreo 

spriocanna aeráide 2030 an AE a bhaint amach agus geilleagar neodrach aeráide ag 2050. 

Tá €77 milliún faighte ag Éirinn ó Chiste Aistrithe an AE díreach thar an tréimhse 2021 go 

2027 le maoiniú náisiúnta a mheaitseáil le bheith tiomanta freisin. Ní mór d'Éirinn anois 

plean trasdul teorann críochach a ullmhú, le faomhadh ag an gCoimisiún Eorpach, chun 

rochtain a fháil ar thacaíochtaí ón gciste nua AE seo. Leagfaidh an plean seo amach 

tosaíochtaí infheistíochta na hÉireann agus aithneoidh sé na hearnálacha agus na réigiúin 

atá le tacaíocht. 

Scéim Athshlánúcháin Phortaigh Bhord na Móna 

Deonaíodh faomhadh an Rialtais i mí na Samhna 2020 do Bhord na Móna Scéim 

Feabhsaithe Díchoimisiúnaithe, Athshlánúcháin agus Athchóirithe (EDRRanna) ar 33,000 

heicteár de thailte móna Díchoimisiúnaithe Bhord na Móna, lena n-áirítear maoiniú suas le 

€108 milliún a sholáthar. Reáchtálfar an t-athshlánú seo thar thréimhse 5 bliana. 

Is féidir leis na hidirghabhálacha feabhsaithe sochair a sheachadadh i dtéarmaí maolaithe 

carbóin, bithéagsúlacht a mhéadú, tacú le seirbhísí taitneamhachta portaigh agus éicea-

chórais, chomh maith le cáilíocht uisce feabhsaithe agus tanúchán uisce a bhaineann le 

bainistíocht riosca tuilte. Cosnóidh an scéim stóráil 100 milliún tonna d'astuithe Co₂. Meastar 

freisin go seachnófar 3.2 milliún tonna d'astuithe Co₂ trí thréimhse 2020 go 2050 trí chur i 

bhfeidhm na scéime. 

Déanfaidh an scéim, le himeacht ama, 307 fostaí a fhostú, cuid acu ar bhonn séasúrach, le 

210 fostaí lánaimseartha a bhfuil fostaíocht acu chun an tionscadal a sheachadadh thar 

cheithre go cúig bliana. 

1.4 Ceannaireacht a Léiriú san Earnáil Phoiblí  
Cuimsíonn ról na Roinne na hearnálacha fuinnimh go léir lena n-áirítear leictreachas, teas 

agus iompar. Cuirfidh sé go mór leis an aistriú go dtí an t-aistriú go dtí todhchaí 

ísealcharbóin, athléimneach aeráide trí raon beartas agus beart, ag tacú le hÉirinn chun 
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spriocanna uaillmhianacha a bhaint amach maidir le fuinneamh in-athnuaite agus 

éifeachtúlacht fuinnimh. 

Earnáil Phoiblí a Threoraíonn mar Shampla  

• Tá ról lárnach ag an earnáil phoiblí a léiríonn ceannaireacht chun a chinntiú go bhfuil 

Éire ag glacadh na céimeanna riachtanacha chun a leochaileacht a laghdú maidir le 

tionchair an athraithe aeráide. I measc na hoibre sa réimse seo in 2020 bhí: 

• Cur i bhfeidhm leanúnach straitéis éifeachtúlachta fuinnimh na hearnála poiblí, le 

sonraí feidhmíochta fuinnimh ón SEAI a thaispeánann feabhsú 29% ar éifeachtúlacht 

fuinnimh faoi dheireadh 2019. Comhlachtaí poiblí agus ranna rialtais a shábháil le 

chéile níos mó ná €1.5 billiún ar chaiteachas fuinnimh agus a sheachaint 5.2 MTCO₂ 
astaíochtaí ó 2009. 

• Léirigh an Roinn féin a chumas a bheith i gceannas mar shampla leis na sonraí is 

déanaí a thaispeánann go raibh feabhas tagtha ar a éifeachtúlacht fuinnimh ag 38% 

ag deireadh 2019. 

• Sholáthair an Roinn maoiniú caipitil de níos mó ná €8.2 milliún le haghaidh 

tacaíochtaí éifeachtúlachta fuinnimh san earnáil phoiblí i rith na bliana, lena n-áirítear 

roinnt clár iarfheistithe comhpháirtíochta pathfinder idir an SEAI agus an Roinn 

Oideachais, Údarás um Ard-Oideachas (ÚAO), Oifig na nOibreacha Poiblí (OOP) 

agus Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) a dhírigh ar iarfheistiú 

éifeachtúlachta fuinnimh ar fud an oideachais rialtais láir agus foirgnimh FSS. Bhí 

uasghrádú éifeachtúlachta fuinnimh ag 90 foirgneamh mar chuid den chlár 2020 le 

tionchar measta 110 GWh. 

• Chomh maith leis an SEAI agus OOP, lean an Roinn ar aghaidh ag dul i ngleic le 

hoifigigh feidhmíochta fuinnimh agus tacú le bainistíocht fuinnimh chun feabhas a 

chur ar bhainistíocht fuinnimh, chun dea-chleachtas a roinnt agus tuilleadh tionscadal 

éifeachtúlachta fuinnimh a fhorbairt. 

• Le linn 2020, tugadh faoi staidéar a maoiníodh faoi Sheirbhís Tacaíochta Athchóirithe 

Struchtúracha an AE chun creat a chur in iúl do dhearadh agus d'fhorbairt chreat 

chun clár cuimsitheach uasghrádaithe foirgneamh a chur i bhfeidhm don earnáil 

phoiblí chun BER de B a bhaint amach de B. Rinne an staidéar measúnú freisin den 

stoc tógála atá ann cheana chun leibhéal iomlán na hinfheistíochta is dócha a bheidh 

ag teastáil chun an sprioc a bhaint amach. 
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SPRIOC 2: Nascacht agus Cumarsáid  
Rochtain a sholáthar ar líonra cumarsáide den 
scoth le seirbhísí ardchaighdeáin, ag tacú le pobail 
nasctha agus ag cur ar chumas na saoránach 
deiseanna digiteacha a chumasú, i dtimpeallacht 
shábháilte  
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2 SPRIOC 2: Nascacht agus Cumarsáid  
Caiteachas Iomlán in 2020: €61.5m 

Reatha, €11.3 Caipiteal, €50.3m 

 

    

Príomh-Aschuir Sprioc Seachadta           100% 

1 Líon na bhfiontar digiteach bunaithe ag 
an Mol Digiteach 71 51 

 

2 Líon na bpost lánaimseartha bunaithe 
ag an Mol Digiteach 724 499 

3 Líon na ngnóthaí beaga a dtacaítear ag 
an Scéim um Dearbhán Ar Líne Trádála 1,250 13,240 

4 Líon na saoránach a fuair oiliúint 
scileanna digiteacha faoin gClár um 
Scileanna Digiteacha do Shaoránaigh 

25,000 3,116 

5 Líon na bPointí Ceangal 
Leathanbhanda (PCL) a úsáideadh ar 
fud an Cheantair Idirghabhála den 
Phlean Leathanbhanda Náisiúnta (PLN) 

Suas le 
300 242 

    

Príomhthionchair 2020 2019 2018 

1 Líon na nÚsáideoirí Leathanbhanda 
(lena n-áirítear úsáideoirí soghluaiste) 1.84m 1.76m 1.73m 

2 Líon na nÚsáideoirí Leathanbhanda 
(gan úsáideoirí soghluaiste san 
áireamh) 

1.51m 1.46m 1.43m 

3 % trádáil SMEanna ar líne 35% 30% 30% 

4 % of saoránach (daoine fásta 16 -74) 
nach n-úsáideann an t-idirlíon 8% 11% 13% 

5 Líon na n-áitreabh le rochtain ar 
leathanbhanda ardluais 1.85m 1.84m 1.75m 
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2.1 Plean Náisiúnta Leathanbhanda - Leathanbhanda 
Ardluais le gach teach agus gnóthaí  

Plean Leathanbhanda Náisiúnta 

Tá an Phaindéim Cóivid-19 béim ar an tábhacht a bhaineann le leathanbhanda iontaofa 

chun a chinntiú gur féidir le saoránaigh ar fud na hÉireann leas a bhaint as obair iargúlta, 

oideachas agus áiseanna riachtanacha eile ar líne. 

Is é an conradh le haghaidh idirghabháil faoi stiúir an NBP le Leathanbhanda Náisiúnta na 

hÉireann (NBI). Forálann an conradh go n-imscarfar agus go n-oibreodh NBI líonra 

leathanbhanda ardluais a bhí promhadh sa todhchaí le daoine atá ina gcónaí agus ag obair i 

mbreis agus 544,000 áitreabh sa limistéar idirghabhála. 

Seachadadh an Phlean Leathanbhanda Náisiúnta in 2020  

In ainneoin na ndúshlán a bhaineann leis an Phaindéimeach-19 Phaindéim, rinne NBI dul 

chun cinn suntasach i 2020. Bhí an príomhfhócas ar ghníomhaíochtaí slógadh, mar aon le 

suirbhé, dearadh agus obair ullamh chun an bealach a ullmhú don imscaradh snáithín. 

Críochnaíodh obair dheartha i mbailte fearainn spriocdhírithe ar fud gach contae in Éirinn le 

breis agus 153,000 áitreabh a ndearnadh suirbhé orthu faoi dheireadh 2020. Cuireadh tús 

leis an obair suirbhé seo a chothaítear i ndearaí mionsonraithe do gach limistéar imscartha 

agus imscaradh snáithín i ndeireadh 2020 leis an gcéad snáithín leis na naisc bhaile a 

rinneadh i gCarraig Uí Leighin, Co. Chorcaí i mí Eanáir 2021. 

Tiomnaíonn an Clár don Rialtas iarracht a dhéanamh dlús a chur le céimneach an NBP a 

luathú. Maidir leis seo, leanann an Roinn ag dul i ngleic le NBI chun iniúchadh a dhéanamh 

ar indéantacht gnéithe den rolladh amach a iniúchadh chun an fhéidearthacht a bhaineann 

le háitribh a thabhairt chun cinn atá sceidealta faoi láthair sna blianta a sé agus a seacht den 

phlean reatha go dtí dáta níos luaithe. Táthar ag tabhairt faoi iniúchadh a dhéanamh ar an 

bpoitéinseal chun dlús a chur leis an rolladh amach an líonra go comhthreomhar leis na 

bearta is gá chun moilleanna a mhaolú mar thoradh ar Chovid-19. 

Is é an infheistíocht leanúnach sa rolladh amach NBP agus leanfaidh sé ar aghaidh ag 

cruthú deiseanna fostaíochta le breis agus 700 duine fostaithe go díreach agus go 

hindíreach in 2020. 

Pointí Ceangail Leathanbhanda  

Is príomhghné den PLN iad Pointí Ceangail Leathanbhanda (PCLanna) agus soláthraíonn 

siad leathanbhanda ardluais i ngach contae roimh an snáithín a chur i bhfeidhm go dtí an 
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líonra baile. Tá na láithreacha PCL pleanáilte in áiteanna tábhachtacha pobail, lena n-

áirítear scoileanna (le haghaidh rochtain oideachais amháin), moil leabharlainne, áiseanna 

spóirt áitiúla agus áiteanna poiblí eile. 

Le linn 2020, suiteáilte 241 láithreán PCL san iomlán suiteáilte ag NBI, 170 ar fáil go poiblí 

agus 71 bunscoil. Athraíodh an tseirbhís leathanbhanda ardluais ar feadh 126 láithreán 

poiblí ag Vodafone agus 31 bunscoil ag soláthraithe seirbhíse miondíola éagsúla. 

Go déanach 2020, d'aontaigh an Rialtas agus NBI dlús a chur le rolladh amach 

leathanbhanda ardluais go dtí thart ar 679 bunscoil ar fud an stáit faoi dheireadh 2022, ag 

cinntiú go mbeidh an bonneagar riachtanach ag gach scoil ar fud an Stáit chun a gcuid 

gníomhaíochtaí laethúla criticiúla a chomhlíonadh gan cur isteach ag droch-leathanbhanda.  

Tionchar PLN ar thírdhreach leathanbhanda  

Tá infheistíocht teileachumarsáide tráchtála spreagtha ag an PLN trí bhearta beartais, 

reachtaíochta agus rialála. Tá an earnáil teileachumarsáide infheistithe os cionn €3.3 billiún 

in uasghrádú líonra agus seirbhísí feabhsaithe ó 2012, agus tá tuilleadh infheistíochtaí 

suntasacha pleanáilte ar fud na hearnála, go príomha i gceantair uirbeacha. 

Leanann an meán luasanna leathanbhanda seasta a fhógairt ag méadú. Ag deireadh 2020, 

bhí 81.6% de na síntiúis leathanbhanda seasta cothrom le nó níos mó ná 30Mbps. In 2020, 

bhí 45.5% de na síntiúis seo cothrom le nó níos mó ná 100Mbps, suas ó 36.2% ag deireadh 

2019. Ag deireadh na bliana, bhí rochtain ag 77% den áitreabh in Éirinn ar sheirbhísí 

leathanbhanda ardluais ó oibreoirí tráchtála, cosúil leis na figiúirí a tuairiscíodh in 2019. 

2.2 Ceannaireacht bheartais dhigitigh a sholáthar, an 
tsochaí dhigiteach a chur chun cinn go náisiúnta agus 
ar leibhéal Eorpach agus idirnáisiúnta, ag tiomáint 
fiontraíocht dhigiteach agus nuálaíocht agus scileanna 
digiteacha na saoránach a fheabhsú  

Fiontraíocht - Trádála Ar Líne  

Lean an scéim dearbháin ar líne trádála, atá á riar ag an 31 Oifig Fiontair Áitiúil (OFÁ), ag 

tacú le fiontair bheaga agus mhicrifhiontair chun páirt a ghlacadh sa gheilleagar digiteach 

chun a gcumais trádála ar líne a fhorbairt. 

Leis an gcovid-19 srianta paindéime fuair go leor gnólachtaí beaga níos mó iad féin in ann a 

thrádáil go fisiciúil agus bhí a bhogadh ar líne. 
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D'fhreagair an Roinn, i gcomhpháirtíocht leis an Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta; An 

Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meáin; Fiontraíocht Éireann; 

an OFÁ agus Údarás na Gaeltachta, an Scéim Dearbháin Trádála Ar Líne a athdhéanamh a 

bhí mar chuid de phacáiste tacaíochta gnó Covid-19 an Rialtais do ghnóthaí beaga. 

In 2020, bronnadh 13,075 dearbhán ar ghnóthaí - suas ó 1,218 dearbhán in 2019. Tugann 

sé seo níos mó ná 19,000 líon na ngnólachtaí a ceadaíodh le haghaidh maoinithe ó thosaigh 

an scéim in 2014. 

Ina theannta sin, bhain os cionn 38,000 gnólacht bheaga tairbhe as oiliúint, comhairle agus 

piaraí chun tacaíocht a thabhairt do phiaraí trí rannpháirtíocht sna seisiúin faisnéise a 

sheachadann na OFÁnna mar chuid den scéim. 

Oibriú na scéime a aistríodh chuig an Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta an 31 Nollaig 

2020. 

Scileanna & Rannpháirtíocht Saoránach  

In 2020 fuair breis agus 3,000 duine oiliúint scileanna digiteacha saor in aisce faoi na 

Scéimeanna Digiteacha Scéimeanna do Shaoránaigh, ag baint bacainní ar ghlacadh go 

digiteach. Tuairiscíonn rannpháirtithe sa chlár tionchair dhearfacha, lena n-áirítear folláine 

fheabhsaithe, leithlisiú laghdaithe, chomh maith le coigilteas in am agus airgead trí inniúlacht 

mhéadaithe chun seirbhísí rialtais ar líne a úsáid agus cinntí ceannaigh eolasacha a 

dhéanamh. 

Mar gheall ar thionchar an phaindéime-19, agus d'fhonn an deis a thabhairt do na deontaithe 

a n-oibleagáidí a chomhlíonadh faoina gcomhaontú deontais reatha, cuireadh oiliúint faoin 

scéim in oiriúint do chumasc ar sheachadadh fón agus ar líne na ranganna agus an 

spriocdháta do chumasc Leathnaíodh críochnú na hoiliúna go dtí an 30 Meitheamh 2021. 

Clár um Churadh Digiteach Scoile 

Lean Clár um Churadh Digiteach Scoile ag tiomáint uchtú digiteach agus ar ardán a chur ar 

fáil le haghaidh comhtháthú níos fearr TFC i scoileanna dara leibhéal trí fhoghlaim 

luachmhar tionscadail-bhunaithe. In 2020 fuair an Roinn 77 iarratas, ó 57 scoil i 19 contae. 

Mar thoradh air seo bhí níos mó ná 300 Seaimpíní Digiteach Scoile ag obair ar thionscadail 

a léirigh úsáid a scileanna digiteacha, cruthaitheacha, criticiúla agus cumarsáide. 

Mar gheall ar thionchar an Phaindéimeach-19 Phaindéimeach agus ag teacht le Treoirlínte 

Sláinte an Rialtais, socraíodh na himeachtaí 2020/2021 Clár ar líne lena n-áirítear oiliúint ar 

líne, cuairteanna suímh fíorúla agus taispeántas fíorúil. 
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An tIonad Taighde Digiteach Náisiúnta (ITDN)  

Infheistíonn an tIonad Náisiúnta um Thaighde Digiteach (ITDN) i bhfoirgneamh gnólachtaí 

nuathionscanta "réitigh dhomhanda ar fhadhbanna domhanda", chun cuideachtaí 

Éireannacha inscálaithe go hidirnáisiúnta a chruthú 

Tar éis próiseas soláthair phoiblí, bronnadh an conradh chun na seirbhísí ITDN a 

sheachadadh ar chuibhreannas faoi stiúir Labs Dogpatch i 2020. 

I measc na bpríomhsheirbhísí, a chuirtear ar fáil faoi ainm ITDN: 

• Cláir luasaire agus infheistíochtaí caipitil i bhfiontair dhigiteacha luathchéime; agus 

• Seirbhísí Réigiúnacha: Cláir Réamh-luasaire agus "Oiliúint ar an Oiliúnóir" Seirbhísí 

Tá gné láidir réigiúnach ann do na seirbhísí a sheachadtar trí shaotharlanna Dogpatch, atá 

bunaithe i mBaile Átha Cliath agus a chomhpháirtithe Mol Réigiúnach ag Poblacht na hoibre 

i gCorcaigh, Mol RDI i gCiarraí agus Portershed i nGaillimh. 

Gníomhaireacht Forbartha an Mhoil Dhigitigh (GFMD)  

Bunaíodh an Ghníomhaireacht Forbartha an Mhoil Dhigitigh (GFMD) i 2003 chun earnáil 

fiontraíochta digiteacha na hÉireann a fhorbairt trí chnuasach fiontar digiteach a chruthú. 

Ag deireadh 2020 ba é an ráta áitíochta don champas ná 51%, le 36 cliantchuideachta a 

fhostaíonn 322 duine lonnaithe ann. Bhí an áitíocht níos ísle ná an meán seo mar gheall ar 

na srianta sláinte phoiblí Phaindéimeach-19 i bhfeidhm i rith na bliana. 

In 2020, chríochnaigh an Roinn athbhreithniú ar an mbeartas atá mar bhonn agus mar thaca 

ag an GFMD d'fhonn beartas a chur ar an eolas maidir le ról na Gníomhaireachta amach 

anseo. 

Líonraí Ceantair Cathrach (MANanna)  

Is éard atá sna Líonraí Ceantair Cathrach (MANanna) 88 líonra mórdhíola, oscailte, 

úinéireacht, líonraí teileachumarsáide snáithín snáthoptaice i 94 baile agus cathracha 

réigiúnacha. Tá ról tábhachtach acu in oibreoirí a éascú chun seirbhísí leathanbhanda a 

sholáthar do chustaiméirí gnó agus cónaithe sna réigiúin, gan a gcuid líonraí féin a thógáil. 

Tá an bonneagar Mans ag imirt páirt thábhachtach i rolladh amach an NBP. 

Ag deireadh an 2020, bhí 87 de na líonraí snáthoptaice á n-úsáid ag thart ar 84 oibreoir 

tráchtála, ag éascú seachadadh seirbhísí leathanbhanda miondíola go príomha le 

gnólachtaí móra, FBManna, comhlachtaí poiblí agus institiúidí oideachais, agus ag tacú 
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freisin le soláthraithe seirbhíse gan sreang leathanbhanda a sheachadadh le custaiméirí 

cónaithe lasmuigh de Bhaile Átha Cliath. 

Lean an Roinn ar aghaidh ag déanamh maoirseachta ar na comhaontuithe lamháltais le 

henet3 chun na Mans ar fud na hÉireann a bhainistiú agus a oibriú. Ag leanúint ar an 

athbhreithniú neamhspleách ar oibriú na MANS a foilsíodh i mí Feabhra 2019, 

coimisiúnaíodh tuarascáil ar chur i bhfeidhm an athbhreithnithe sin ó ComReg agus 

críochnaíodh é in 2020. 

An tSeirbhís Freagartha Glaonna Éigeandála (ECAS)  

Tá an tSeirbhís Freagartha Glaonna Éigeandála (ECAS) freagrach as gach glao agus 999 

glao agus téacsanna a fhreagairt, ag soláthar nasc ríthábhachtach idir an glaoiteoir agus na 

seirbhísí éigeandála (Garda, tine, otharcharr nó garda cósta). In 2020, láimhseáil an ECAS 

díreach os cionn 2.3 milliún glao. Cuireadh thart ar 37% de na glaonna a fuarthas ar aghaidh 

chuig na seirbhísí éigeandála ábhartha; Níor éiligh na glaonna atá fágtha ceangal le seirbhís 

éigeandála agus scagadh iad. Ceadaíonn Scagadh na seirbhísí éigeandála freagra a 

thabhairt ar éigeandálaí fíor amháin. 

Cumhachtaí forfheidhmithe do ComReg 

Tá idirphlé leanúnach idir an Roinn agus an rialtóir mar a fhorbraíonn an earnáil, d'fhonn a 

chinntiú gur féidir leis an rialtóir leanúint ar aghaidh ag freastal go hiomlán ar dhúshláin 

reatha agus sa todhchaí chun a shainchúram reachtúil agus rialála a sheachadadh. Lean sé 

seo ar aghaidh in 2020 agus i gcomhthéacs an tiomantais atá sa Chlár don Rialtas chun 

cumhachtaí forfheidhmithe níos mó ComReg a thabhairt, le fócas ar leith ar chomórtas, 

nuálaíocht agus seirbhís do chustaiméirí a fheabhsú laistigh den earnáil chumarsáide. 

2.3 Cibearshlándáil agus athléimneacht na gcóras líonra 
agus faisnéise a fheabhsú chun tacú le forbairt an 
gheilleagair dhigitigh agus an caighdeán is airde a 
sheachadadh i sábháilteacht ar líne i dtimpeallacht 
dhigiteach atá ag athrú go tapa  

Thug an Phaindéim COVID-19, leis an íogaireacht mhéadaithe a ghabhann le sláine 

oibríochtúil an bhonneagair chriticiúil agus seirbhísí riachtanacha a chosaint, mar aon leis an 

athrú bunúsach go dtí an t-athrú iargúlta, tábhacht bhreise do sheachadadh tráthúil agus 

láidir na ngníomhartha a aithníodh sa Straitéis Chibear-Shlándála Náisiúnta. 
 

3 Soláthraí Líonra Rochtana Oscailte 
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Bearta Straitéise Náisiúnta Cibearshlándála a chur i bhfeidhm 

Bhí Coiste Idir-Rannach (IDC) ina bhfuil bainisteoirí sinsearacha ó raon leathan Ranna 

Rialtais agus ionadaí NCSC thus chun maoirseacht a dhéanamh ar chur i bhfeidhm na 

Straitéise Náisiúnta Cibear Slándála (2019-2024) a leagann amach sraith beart chun 

bonneagar náisiúnta criticiúil a chosaint agus cibearshlándáil an stáit a fhorbairt. 

Brath agus freagra teagmhas éifeachtach le dlúth-chomhoibriú 
idirnáisiúnta 

Le linn 2020, eisíodh tuarascálacha nuachta seachtainiúla agus tuarascálacha tírdhreacha 

bagairtí ráithiúla mar aon le 28 foláireamh agus comhairleoir a chuir comhairle, foláirimh 

agus scaipeadh faisnéise ar fáil do thoghthóirí faoi chibearshlándáil rioscaí agus teagmhais 

chomh maith le leochaileachtaí laistigh de tháirgí slándála. San áireamh sna comhairleacha 

bhí an Comhairleach Phaindéime Covid-19 um Chibear-Shlándáil agus an obair a foilsíodh ó 

chomhairleach slándála baile a táirgeadh mar thoradh ar mhéadú ar ghníomhaíocht 

mailíseach ar nós fioscaireachta; calaois ar líne; Comhréiteach Ríomhphost Gnó agus 

Giaráil Ransomware ar an éigeandáil sláinte dhomhanda den Phaindéim COVID-19. 

Tuairiscíodh teagmhais ó réimse leathan foinsí lena n-áirítear oibreoirí seirbhísí 

riachtanacha (OES); Soláthraithe Seirbhíse Digití (RCS); Ranna agus gníomhaireachtaí 

rialtais; Foirne freagartha teagmhais piaraí agus tionscal príobháideach. 

Bhí an Fhoireann Freagartha um Fhreagairt Teagmhais Slándála Ríomhaireachta (CSIRT) i 

gceannas ar thástáil, forbairt agus imscaradh an chórais braiteora de theagmhas slándála 

agus monatóireacht ar imeachtaí a chuireann le ciseal breise de chosaint teorann do ranna 

rialtais. 

Bunaíodh socruithe comhroinnte bagairt foirmiúla le húdaráis na Ríochta Aontaithe i bhfoirm 

grúpa malartaithe faisnéise uile-oileáin (AIIE) a thagann le chéile go dé-mhíosúil. 

Bhunaigh an NCSC agus a fheidhm pholasaí an Grúpa Oibre Oideachais Cibearshlándála 

leis an gComhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta agus príomhpháirtithe 

leasmhara oideachais eile chun gearrchúrsa a fhorbairt sa tsraith shóisearach ar an 

gcibirpescurity de réir ár gclár gealltanais Rialtais. Áiríodh leis an nGrúpa Oibre ina dhiaidh 

sin foireann tionscadail ó UCD chun cuidiú leis an tsonraíocht chúrsa atá críochnaithe anois 

a fhorbairt. Tá tús curtha ag foireann an tionscadail le cuidiú le píolótach a chur i bhfeidhm ar 

an gcúrsa atá roghnaithe cheana féin. 
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Bille um Rialáil Sábháilteachta Ar Líne agus Meáin 

Leis an mBille um Rialáil Sábháilteachta agus Meáin Ar Líne déanfar Coimisiún Meáin Il-

Duine a bhunú, lena n-áirítear Coimisinéir Sábháilteachta Ar Líne, Díscaoileadh Údarás 

Craolacháin na hÉireann (BAI), creataí rialála a bhunú le haghaidh sábháilteachta ar líne 

agus rialáil seirbhísí meáin chlosamhairc, agus An Treoir um Sheirbhísí Meán Closamhairc 

athbhreithnithe (Treoir 2018/1808/AE) a thrasuíomh. Cheadaigh an Rialtas cur i gcrích 

Scéim Ghinearálta an Bhille i mí na Nollag 2020. 

2.4 Lucht féachana láidre a mhealladh chuig ábhar sainiúil 
Éireannach, lena n-áirítear ábhar Gaeilge, ar fud na n-
ardán atá ann cheana féin agus ag teacht chun cinn 
lena n-áirítear lucht féachana níos óige a shroicheadh 

Coimisiún um Thodhchaí na Meán 

D'fhógair Roinn an Taoisigh an bunú de Cohimisiún maidir le Todhchaí Craolacháin 

Seirbhíse Poiblí na hÉireann i mí na Nollag 2019. I Meán Fómhair 2020 d'aontaigh an 

Rialtas téarmaí tagartha agus ballraíocht i dtodhchaí an Choimisiúin Meán. Tá an tOllamh 

Brian MacCraith mar chathaoirleach ar an gCoimisiún, iar-Uachtarán Ollscoil Chathair Bhaile 

Átha Cliath, agus folaíonn sé saineolaithe i meáin seirbhíse poiblí, iriseoireacht 

neamhspleách, meán sóisialta, ardáin teicneolaíochta nua, eacnamaíocht na meán, an 

cultúr, teanga, ábhar cruthaitheach, rialachas agus dea-chleachtas idirnáisiúnta. Reáchtáil 

an Coimisiún a chruinniú tionscnaimh i nDeireadh Fómhair 2020. 

Imirce ón mbanda 700 MHz 

Cuireadh speictream raidió breise ar fáil lena n-úsáid ag an earnáil leathanbhanda 

soghluaiste ar an mbanna 700MHz chun clúdach agus cumas feabhsaithe líonra a 

sholáthar, go háirithe i gceantair thuaithe. Críochnaíodh tasc seirbhísí craolacháin ón 

mbanna 700MHz a imirce ón mbanna 700MHz in 2020. Léirigh deireadh na tréimhse 

inimriscracha an 4 Márta 2020 críochnaíodh críochnú na n-imirce agus na n-íocaíochtaí 

deiridh go 2rn i mí an Mheithimh 2020. 

RTÉ 

B'ionann fáltais cheadúnais teilifíse do 2020 agus €222.55m. Fuair RTÉ €197.655 de na 

fáltais iomlána. Caitheadh €36.117m den ioncam ar chláir mhaoinithe arna dtáirgeadh ag an 

earnáil léiriú teilifíse agus raidió neamhspleách. 
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TG4  

Fuair TG4 €39.133m i maoiniú an Státchiste in 2020 chun gealltanais chlárúcháin a 

mhaoiniú, lena n-áirítear cláir a tháirgeann an earnáil léiriúcháin neamhspleách. Craoladh 

TG4 ar an meán de 12.24 uair an chloig de chláir Ghaeilge in aghaidh an lae. 

Ciste Craolacháin 

In 2020, fuair an BAI €21.78 milliún a chuir maoiniú agus tacaíocht airgeadais ar fáil do 235 

clár teilifíse raidió agus ardchaighdeáin bunaithe ar chultúr agus oidhreacht na hÉireann 

faoin scéim fuaime agus fís 4. Ina theannta sin, mar fhreagra ar thionchar an phaindéim 

Chovid-19 ar an earnáil go luath 2020, tharscaoil an BAI an tobhach craolacháin sa chéad 

leath de 2020. 

Aschuir 

# Teideal an táscaire Seachadta faoi dheireadh 2020 

1 Teacht ar gach seirbhís RTÉ i measc daoine 

fásta 18+ 

95% 

2 Sciar an lae uile Raidió (Daoine Fásta 15+) 31.7% 

3 Sciar an lae uile Teilifíse (Daoine Fásta 15+) 27.7% 

4 Uaireanta an ábhair ttháirgthe baile ar RTÉ a 

hAon & RTÉ 2 

6,030 

5 Caiteachas RTÉ ar chláir teilifíse agus raidió a 

tháirgtear go neamhspleách 

€36.5m 

6 Meánlíon na n-uaireanta craolacháin de chláir 

Ghaeilge in aghaidh an lae 

12.24 

Tionchair 

# Teideal an táscaire 2020 2019 2018 

1 Líon na gclár teilifíse agus raidió nua agus 

tionscadail nua a sholáthróidh raon leathan clár 

raidió pobail agus áitiúla a sheachadadh a 

thabharfaidh leas pobail agus lucht féachana 

áitiúil, maoiniú tríd an Scéim Fuaim agus Fís 

235 241 256 
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Ciste Craolacháin 

3 Meánlíon na n-uaireanta de chláir theilifíse 

táirgthe na hÉireann (RTÉ) 

6,030 5,687 5,831 

 

2.5 An Post mar chuideachta Stáit atá inmharthana ó 
thaobh na tráchtála de, ag seachadadh a phlean 
straitéisigh a léiríonn cuspóirí an Rialtais; leas a bhaint 
as na deiseanna a chuirtear i láthair trí ríomhthráchtáil 
agus an geilleagar digiteach, sciar den mhargadh a 
ghabháil agus a choinneáil i bpacáistí agus ag 
seachadadh líonra oifigí poist inbhuanaithe ar fud na 
tíre a thairgeann raon seirbhísí ríomhthráchtála, 
airgeadais agus rialtais 

Lean An Post ag déanamh dul chun cinn suntasach maidir lena phlean claochlaithe a chur i 

bhfeidhm in 2020 in ainneoin na ndúshlán atá os a gcomhair mar gheall ar an 

Phaindéimeach-19. 

Léiríodh tábhacht agus athléimneacht líonra na n-oifigí poist go soiléir ar fud na paindéime 

nuair a choinnigh An Post a líonra os cionn 900 oifig phoist oscailte, ag cinntiú dáileadh 

leanúnach airgid leis an ngeilleagar agus ag imirt ról tábhachtach tráchtála agus sochaíoch 

sna pobail isteach a oibríonn siad. Bhí ról lárnach ag An Post freisin maidir le FBManna 

beaga a chumasú chun trádáil a dhéanamh ar líne le linn tréimhsí glactha. 

Faoi dheireadh mhí na Nollag 2020, bhí os cionn 62% d'oifigí poist comhlonnaithe le 

gnólachtaí miondíola ardchostais eile. 

Bhí roinnt forbairtí straitéiseacha ag an gcuideachta in 2020. An borradh in Ríomhthráchtáil 

mar thoradh ar an Phaindéimeach COVID-19 Méadaíonn méideanna paindéime Méadú 

100% in 2020. Chríochnaigh An Post infheistíocht de luach €30m ina champas 

ríomhthráchtála i mBaile Átha Cliath, ag oscailt an dara saoráid próiseála pacáistí nua 

uathoibrithe i mí na Samhna, rud a ligeann don champas an cumas de 2.5m pacáiste a 

láimhseáil in aghaidh na seachtaine. Lean An Post ag forbairt a chumas digiteach a bhí 

riachtanach chun freastal ar éileamh na gcustaiméirí ar ríomhthráchtáil. 

I Meán Fómhair 2020 sheol An Post a mhol glas, a sholáthraíonn úinéirí tí le tacaíocht 

iontaofa, rátaí iasachta iomaíocha agus réitigh uasghrádaithe ag deireadh go deireadh chun 
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cabhrú leo tús a chur lena bpróiseas feabhsúcháin tí. Go bunúsach is siopa ilfhreastail é an 

Mol Glas a chlúdóidh seirbhísí iasachta amháin nó lán-oiriúnaithe iomlána, ó mheasúnuithe 

baile tosaigh go hoibreacha críochnaithe agus próiseas iarratais agus íocaíochta deontais 

SEAI. Mar chuid den Mhol Glas, rinne An Post i gcomhpháirtíocht le Airtricity SSE chun an 

tseirbhís uasghrádaithe fuinnimh a sholáthar lena n-áirítear measúnuithe baile saor in aisce 

agus bainistíocht tionscadail deireadh go deireadh. 

Éirchóid  
 
Leanadh le méadú suntasach ar ghlacadh agus úsáid Éirchód i measc daoine den phobal, 

gnólachtaí agus an earnáil phoiblí. In 2020, bhí 2.3 milliún cuardach ar an meán ag an 

Aimsitheoir Éirchód Ar Líne ar bhonn míosúil, rud a léiríonn fás 42% os cionn 2019. Le linn 

2020, mhéadaigh an phaindéim COVID-19 an t-éileamh ar sheachadadh earraí agus 

seirbhísí. Chun cuidiú leis an iarracht seo méadaíodh an teorainn chuardaigh laethúil ar an 

Aimsitheoir Eircode ó 15 go 50. I mí na Samhna 2020 bhí 3.1 milliún cuardach meaitseála ar 

an saor in aisce le húsáid Eircode Aimsitheoir ar líne Uirlis, an líon is airde de na lookups in 

aon mhí amháin ó seoladh é. Le linn na tréimhse Márta go dtí 2020 Nollaig 2020, bhí os 

cionn 24 milliún cuardach ar an aimsitheoir Eircode, méadú 46% ar úsáid an aimsitheora 

thar an tréimhse chéanna in 2019. 

Tá Éirchóid comhtháite go hiomlán in Google Maps, Microsoft (Bing / Nokia Léarscáileanna), 

TomTom, HERE Navigation, Garmin agus, an chuid is mó le déanaí, Apple. 

Léirigh taighde neamhspleách ag Amárach in 2020 go raibh 93.3% de na freagróirí in ann 

Éirchód ceart agus fíoraithe a sholáthar dá seoladh, agus tá a nÉirchód de ghlanmheabhair 

ag 73%. Tugadh faoi an suirbhé chun a chinneadh, i mbliain 7 (2020) den chlár Éirchód, tá a 

fhios ag 80% ar a laghad den phobal ginearálta an Éirchód dá seoladh, mar chuid den 

chonradh um Cheadúnas Cód Poist (PMLH). 

Faoi dheireadh 2020, bhí os cionn 1,530 eagraíocht ghnó agus gníomhaireachtaí Stáit ag 

ceadúnú Éirchód laistigh dá gcórais ghnó agus oibríochtaí thar speictream leathan 

earnálacha, lena n-áirítear: loighistic / seachadtaí; fóntais; óstáin; miondíola; 

teileachumarsáide; árachais; airgeadais; agus loingseoireacht satailíte, méadú 19% ar 2019. 

Scaoileadh úsáid an API Éirchóid ag Suirbhéireacht Ordanáis Éireann in 2019 agus 

cuireadh ar fáil iad le húsáid ag gach comhlacht san earnáil phoiblí (PSBS). Glacadh leis an 

API níos mó ná dúbailt, le 13 úsáideoir san iomlán in 2020. 
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SPRIOC 3: Comhshaol agus Úsáid Acmhainní 
Inbhuanaithe
Úsáid acmhainní le cúram agus freagracht, 
íoslaghdú a dhéanamh ar ghiniúint dramhaíola agus 
ár dtimpeallacht a fheabhsú go comhsheasmhach i 
ngach gné
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3 SPRIOC 3: Comhshaol agus Úsáid Acmhainní 
Inbhuanaithe 

Caiteachas Iomlán in 2020: €21.2m 

Reatha, €8.9 Caipiteal, €12.3m 

 

    

Príomh-Aschuir Sprioc Seachadta        100% 

1 Líon na gCeadúnas Gníomhach um 
Lorg Mianraí 550 490 

 

2 Líon na Léasanna / Ceadúnas 
Mianadóireachta gníomhach 17 16 

3 Líon na gCeadúnas um Lorg Mianraí 
ar scaoileadh sonraí taiscéalaíochta 
ina leith le haghaidh rochtain oscailte  

115 180 

4 Cur chun Feidhme Chlár Suirbhé 
Tellus (méadar cearnach críochnaithe)  6,000 3,000 

5 INFOMAR Clár Suirbhéireachta 
Grinneall na Farraige (méadar 
cearnach críochnaithe)  

5,500 9,406 

6 Maoiniú Taighde Geo-eolaíochta 
tiomnaithe (tionscadail nua ar tugadh 
tacaíocht dóibh) 

Méadrach 
Nua 23 

7 Tuarascálacha Dobharcheantar 
Screamhuisce críochnaithe 

Méadrach 
Nua 15 

    

Príomhthionchair 2020 2019 2018 

1 Ioncam a thuill an Stát as 
Mianadóireacht / Cuardach Mianraí €5.95m €5.8m €6.3m 

2 Ioncam ó Údaruithe Peitriliaim €0.55m €1.2m €3.5m 

3 Geo-eolaíocht Éireann - braisle gnó 
GSI: Poist cruthaithe 69 192 253 
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3.1 Forbairt inbhuanaithe príomhshrutha ar fud an Rialtais 
agus na Cumann  

Cur i bhFeidhm Náisiúnta de na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe  

Spreagann an clár oibre 2030 tíortha chun na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe 

(SDGanna) a chomhtháthú i bpleanáil agus i bpolasaí, ar leibhéal náisiúnta agus 

idirnáisiúnta araon. Ghlac Éire le cur chuige 'uile-Rialtais' chun an SDGS a bhaint amach, le 

gach Aire freagrach as spriocanna SDG aonair a chur i bhfeidhm a bhaineann lena 

bhfeidhmeanna. Tá freagracht iomlán ar an Roinn as na SDGanna a chur chun cinn, agus 

as maoirseacht a dhéanamh ar a gcur i bhfeidhm comhleanúnach ar fud an Rialtais. Tá an 

fhreagracht mar thoradh ar an Roinn freisin as spriocanna a bhaineann le roinnt SDGS, lena 

n-áirítear: 

• Sprioc 7 ar fhuinneamh, 

• Sprioc 12 maidir le tomhaltas agus táirgeadh inbhuanaithe, le hionchur ón Roinn 

Fiontar, Trádála agus Fostaíochta, agus 

• Sprioc 13 maidir le gníomh aeráide 

 

Déanann Grúpa Oifigeach Sinsearach (SOG) comhordú agus monatóireacht ar chur i 

bhfeidhm agus ar thuairiscí SDG de réir mar is gá don Rialtas. Le tacaíocht bhreise a 

dhéanamh ar obair an SOG, déanann an Roinn cathaoirleacht ar ghrúpa oibre SDG idir-

rannach, atá comhdhéanta d'ionadaithe ó gach roinn le freagrachtaí do na SDGanna. 

Reáchtáladh ceithre chruinniú in 2020 agus leanfaidh an Grúpa ag teacht le chéile go rialta 

chun tacú le forbairt an dara Plean Forfheidhmithe Náisiúnta SDG atá beartaithe le foilsiú in 

2021. 

Clár Seaimpíní SDG  

Léiríonn na Seaimpíní SDG, a mhéadaíonn feasacht an phobail ar an SDGS trí 

chomhpháirtíocht agus trí chur chun cinn, bealaí ina bhféadfadh eagraíochtaí agus daoine 

aonair cur leis na SDGanna a bhaint amach. 

Chuir na deacrachtaí a eascraíonn as an Phaindéim Chóivid-19 isteach go mór go mór le go 

leor de na Seaimpíní ina bpleananna oibre 2020. Mar thoradh ar dhúnadh na scoileanna 

mar thoradh ar go leor clár a bheith in ann tosú, cé go raibh tionchar mór ag na srianta ar 

chruinnithe poiblí ar ghealltanais phoiblí atá beartaithe. 
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Tá go leor Seaimpíní SDG ar thús cadhnaíochta le linn COVID-19, leis an CLG agus An 

Post ag cinntiú nach ndearnadh dearmad ar go leor dóibh siúd a bhí fanacht sa bhaile, le 

soláthar siopadóireachta agus seirbhíse poist. Lean an Roinn ar aghaidh ag dul i ngleic leis 

na Seaimpíní SDG ar fud na paindéime agus tacaíodh le gníomhaíochtaí curadh ar líne trí 

ardáin mheáin shóisialta na Roinne. 

Leathnaigh an Roinn an clár ó Mheán Fómhair 2020 go dtí R2 2021 chun go mbeidh an 

obair a rinne na Seaimpíní SDG le comhlánú. 

Cuireadh an glao ar léirithe spéise do Chlár na Seaimpíní 2020 ar athló freisin go dtí go 

dtógtar na srianta paindéimeacha ar siúl ar siúl. 

3.2 Tacú le forbairt an Bhithgheilleagair  
Aithníodh sa chéad Ráiteas Beartais Náisiúnta ar an mBithgheilleagair go bhfuil an 

bithgheilleagar ríthábhachtach le haghaidh inbhuanaitheachta agus spreagann sé 

spreagadh d'fhorbairt agus d'fhorbairt tuaithe agus réigiúnach. I mí Dheireadh Fómhair 2020, 

reáchtáladh an tSeachtain Bhithgheilleagair ar bhonn fíorúil inar cuireadh béim ar 

bhithcheconmaíocht na hÉireann trí shraith imeachtaí agus gníomhaíochtaí ar líne ó ghrúpaí 

páirtithe leasmhara éagsúla laistigh de Líonra Bitheolaíochta na hÉireann a oireann do raon 

éagsúil lucht féachana, lena n-áirítear saoránaigh, gairmithe tionscail agus lucht déanta 

beartas. 

3.3 Tosaíocht a thabhairt do chosaint an chomhshaoil, go 
háirithe maidir le cáilíocht an aeir agus úsáid 
shábháilte na gceimiceán  

An Clár Náisiúnta um Rialú ar Thruailliú Aeir (NAPCP)  

Is doiciméad teicniúil é an Clár Náisiúnta um Rialú ar Thruailliú Aeir (NAPCP) a leagann 

amach go leanfaidh an Conair Éireann chun comhlíonadh a ghealltanais a bhaint amach 

faoin Treoir maidir le huasteorainneacha náisiúnta (Treoir NEC). Rinneadh athbhreithniú ar 

an NAPCP a cuireadh faoi bhráid an Choimisiúin in 2019 in 2020 agus rinneadh próiseas 

comhairliúcháin phoiblí. 

An Clár Monatóireachta um Chaighdeán an Aeir Comhthimpeallaigh 

Tá maoiniú €5 milliún tiomanta do leathnú an Chláir Monatóireachta um Cháilíocht Aeir 

Comhthimpeallaigh (AAMAM) idir 2017 agus 2022. Baineann an clár le líonra 

monatóireachta náisiúnta leathnaithe go mór le tacaíocht ó chumas samhaltaithe méadaithe 

a sholáthraíonn níos cuimsithí, fíor-ama, áitiúil Faisnéis ar chaighdeán an aeir don phobal. 
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Go dtí seo, tá an líonra leathnaithe ó 29 stáisiún go 92 stáisiún ar fud an stáit, bhí 18 díobh 

suiteáilte in 2020. 

Rialacháin Breosla Sholadaigh a Thabhairt Isteach ar fud na Tíre  

I gcomhréir le tiomantas sa Chlár don Rialtas chun an cosc guail deataithe a leathnú go 

bailte nua agus, thar théarma an rialtais ag bogadh i dtreo toirmeasc iomlán ar fud na tíre, 

tugadh isteach 13 criosanna breise deataigh isteach i Meán Fómhair 2020, ag leathnú na 

Rialacháin Breosla Soladach atá ann cheana féin le gach uilechaidreamh le daonra os cionn 

10,000. 

Truailliú Aeir maidir le hIompar Uirbeach (UTRAP)  

Bunaíodh an Grúpa Oibre Thruailliú um Thruailliú Aeir maidir le hIompar Uirbeach (UTRAP) i 

bhfómhar na bliana 2019, le breithniú agus aghaidh a thabhairt ar ábhair imní atá ag ardú 

faoi leibhéal an truaillithe aeir a ghintear san iompar. Críochnaíodh tuarascáil eatramhach i 

2020 a chuimsigh bearta chun aghaidh a thabhairt ar thruailliú aeir a bhaineann le hiompar i 

gceantair uirbeacha agus i moltaí maidir le conas creat beartais náisiúnta bunaithe ar 

fhianaise a fhorbairt ina bhféadfadh údaráis áitiúla aghaidh a thabhairt ar údaráis áitiúla. 

Straitéis Náisiúnta Rialaithe Radóin  

Leanadh ar aghaidh le cur i bhfeidhm Chéim 2 den Straitéis Náisiúnta um Rialú Radóin in 

2020. Iarrachtaí chun tástáil radóin a chur chun cinn i dtithe agus i ngnólachtaí agus chun 

oibreacha leasúcháin a dhéanamh nuair is gá nuair is gá i 2020. Lean taighde suntasach ar 

aghaidh freisin i réimse an chosc radóin i dtithíocht nua a thógáil agus i ngnéithe 

iompraíochta maidir le tástáil radóin agus feabhais. 

Dramhaíl radaighníomhach 

Leanadh le hiarrachtaí chun fardal teoranta na hÉireann de dhramhaíl radaighníomhach a 

laghdú in 2020. Beidh creat na hÉireann maidir le dramhaíl radaighníomhach a bhainistiú 

faoi réir misean athbhreithnithe piaraí idirnáisiúnta faoi stiúir an Ghníomhaireacht 

Idirnáisiúnta Fuinnimh Adamhach in 2021. 

Pleananna Gníomhaíochta Torainn Comhshaoil 

Leanadh ar aghaidh le cur i bhfeidhm Bhabhta 3 de na Pleananna Gníomhaíochta Torainn 

(NAPS) in 2020. Tá riachtanas reachtúil nua ann do gach comhlacht mapála torainn chun 

dul chun cinn a thuairisciú maidir le cur i bhfeidhm a NAPanna go bliantúil don GCC. 
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Ciste Comhshaoil 

Mar gheall ar an rath a bhí ar an Tobhach Mála Plaisteacha agus an Tobhach Líonta Talún 

maidir le hathrú iompraíochta a chur i bhfeidhm, tá laghdú seasmhach ar ioncam isteach sa 

Chiste Comhshaoil i mblianta comhleanúnacha. In 2020 aithníodh go n-aistreofaí €10.58 

milliún de thiomantais mhaoinithe go dtí an Vóta. 

Mar sin féin, lean iarrachtaí chun cosaint an chomhshaoil a chur chun cinn le caiteachas 

beagnach €17 milliún ón gCiste Comhshaoil. I measc na leithdháiltí bhí: 

• €6.1 milliún d'údaráis áitiúla chun tacú le seirbhísí forfheidhmithe dramhaíola agus an 

tionscnamh frithdhumpála; 

• €3 milliún curtha ar fáil chun tacú le hobair na Gníomhaireachta um Chaomhnú 

Comhshaoil lena n-áirítear an Clár Náisiúnta um Chosc ar Dhramhaíl; 

• €1.8 milliún chun tacú le rolladh amach oifigí aeráide réigiúnacha; 

• €1.3 milliún le feasacht chomhshaoil, lena n-áirítear maoiniú don Chiste 

Gníomhaíochta Comhshaoil Pobail, Scoileanna Glasa, an Colún Comhshaoil agus 

Líonra Comhshaoil na hÉireann de NGOanna comhshaoil; agus 

• €29,000 le Glantacháin Náisiúnta an Earraigh, agus an tionscnamh íon a chlúdaíonn 

Contae Átha Cliath Theas / Chill Mhantáin. Mar gheall ar thionchar an 

Phaindéimeach-19 ar obair na n-údarás áitiúil tugadh maoiniú beagnach €869,000 ar 

aghaidh go dtí 2021 chun tacú leis an Scéim Deontais Feasachta Frithbhruscair 

2020. 

3.4 Straitéis nua éifeachtúlachta acmhainní a chur i 
bhfeidhm, bunaithe ar phrionsabail an ordlathais 
dramhaíola agus an gheilleagair chiorcláin, chun 2025-
2035 oibleagáidí agus spriocanna a bhaint amach 
maidir le laghdú agus athchúrsáil dramhaíola 

Plean Gníomhaíochta Dramhaíola do Gheilleagar Ciorclach 

Is é Plean Gníomhaíochta Dramhaíola do Gheilleagar Ciorclach, a seoladh i Meán Fómhair 

2020, treochlár nua na hÉireann maidir le pleanáil agus bainistíocht dramhaíola. Athraíonn 

an plean seo ón díriú ar dhiúscairt dramhaíola agus féachann sé ar an gcaoi ar féidir linn 

acmhainní a chaomhnú trí gheilleagar ciorclach a chruthú. 
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Críochnaíodh próiseas comhairliúcháin phoiblí ar an mbeartas nua i mí Feabhra 2020 agus 

faightear beagnach 300 freagra. Bunaíodh Grúpa Comhairleach Plean Gníomhaíochta 

Dramhaíola freisin, ina raibh páirtithe leasmhara ábhartha ó na hearnálacha eacnamaíocha, 

comhshaoil agus sóisialta. Chabhraigh an grúpa le tiomsú an pholasaí nua trí 

smaointeoireacht straitéiseach agus cinnteoireacht a threorú. 

Leagtar amach sa phlean rannchuidiú na hearnála maidir le roinnt pleananna agus 

polasaithe náisiúnta eile a bhaint amach lena n-áirítear an Plean Gníomhaíochta Aeráide. 

Meaitseálann sé freisin an leibhéal uaillmhéine atá á thaispeáint ar fud an Aontais Eorpaigh 

trí dhéileáil ghlas na hEorpa, a chuimsíonn raon gníomhaíochtaí a thacaíonn le ciorclán 

agus inbhuanaitheacht. 

Leagann an Plean Gníomhaíochta Dramhaíola do gheilleagar ciorclach amach raon 

aidhmeanna agus spriocanna don Stát agus na bearta faoina mbainfear amach iad seo, 

lena n-áirítear rialáil mhéadaithe agus bearta ar feadh réimsí dramhaíola éagsúla amhail 

Geilleagar Ciorclach, Dramhaíl Chathrach, Cosaint Tomhaltóirí agus Saoránach 

Rannpháirtíocht, Plaistigh agus Pacáistiú, Tógáil agus Scartáil, Teicstílí, Soláthar Poiblí Glas 

agus Forfheidhmiú Dramhaíola. 

Geilleagar Ciorclach 

Aithníonn an Clár don Rialtas go bhfuil na deich mbliana amach romhainn ríthábhachtach 

má tá Éire chun aghaidh a thabhairt ar an ngéarchéim aeráide agus bithéagsúlachta atá os 

comhair an domhain inniu. Chomh maith le céim-athrú a mharcáil ar leibhéal uaillmhian 

gníomhaíochta aeráide na hÉireann, tiomanta don chlár raon gníomhaíochtaí chun tacú leis 

an aistriú go geilleagar ciorclach. Áiríodh leis seo bunú rannán geilleagair ciorclach agus 

glacadh le straitéis gheilleagair ciorclach. Bhí obair gheilleagair ciorclach laistigh den Roinn 

in 2020 san áireamh: 

• Ullmhú Straitéis Geilleagair Chiorclaigh uile-Rialtais ar fad atá beartaithe chun a 

mhíniú cad é an geilleagar ciorclach; Cén fáth a gcaithfidh Éire geilleagar ciorclach a 

bhaint amach; agus conas a fhorbróidh an beartas náisiúnta tuilleadh chun tacú leis 

an sprioc sin amach anseo. Seoladh an straitéis le haghaidh comhairliúcháin phoiblí 

in 2021. 

• Rannpháirtíocht leanúnach san ECFE ar an tionscadal 'Eacnamaíocht agus 

Rialachas an Gheilleagair Chiorclaigh in Éirinn: Cás-Staidéar' a bhfuil sé mar aidhm 

aige tacú le hÉirinn agus é ag aistriú go ciorclán trí dhúshláin eacnamaíocha agus 

rialachais a aithint, chomh maith le réitigh bheartais i leith an aistrithe , ar bhealach 

éifeachtach agus cuimsitheach. Táthar ag súil le foilsiú na tuarascála deiridh in 2021. 
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• Réimse leathan tionscnamh a sheachadadh tríd an gClár Náisiúnta um Chosc ar 

Dhramhaíl (NWPP) 'dramhaíl a chosc, ag tiomáint an gheilleagair chiorcláin' lena n-

áirítear iad siúd a bhaineann leis na réimsí tosaíochta ainmnithe de dhramhaíl bia; 

tógáil agus scartáil, plaistigh, talmhaíocht, acmhainní agus amhábhair agus cosc 

dramhaíola áitiúil. Tá tuarascálacha bliantúla ar an gclár chomh maith le físeáin, 

webinars agus treoir ar fáil ag www.epa.ie. Feicfidh 2021 forbairt bhreise ar an gclár 

chun cabhrú le haistriú na hÉireann a luathú go geilleagar ciorclach. 

Rialtas Glas 

D'fhorbair an Roinn an Clár Rialtais Glas in 2019 mar fhreagra ar chinneadh Rialtais a 

bhaineann le tomhaltas inbhuanaithe a cheanglaítear go gcaithfidh ranna rialtais agus 

comhlachtaí poiblí an bealach a laghdú chun ár nglúin plaistigh agus dramhaíl úsáide aonair 

a laghdú. Tá sé de chúram ar gach Roinn Rialtais Plean Gníomhaíochta um Éifeachtúlacht 

Acmhainne a chomhlánú mar chuid den phróiseas seo. In ainneoin an Phaindéimeach-19 

Phaindéimeach agus bogadh go suntasach a bheith ag obair ón mbaile, lean Clár an 

Rialtais Glas in 2020 agus chonaic sé tacaíocht mhéadaithe, webinars, teimpléid tuairiscithe 

agus treoir oifigiúil atá á chur ar fáil do gach Roinn chun ligean dóibh a bpleananna 

gníomhaíochta a athnuachan in 2021 . 

Soláthar Poiblí Glas (GPP) 

Ag obair go dlúth leis an GCC, rinne an Roinn maoirseacht ar fhorbairt agus ar sholáthar 

Clár Oiliúna um Sholáthar Poiblí Glas (GPP) d'oifigigh soláthair phoiblí in 2020. Leanfaidh an 

clár oiliúna ar aghaidh in 2021 agus féach ar fhorbairt na hoiliúna do sholáthraithe chuig an 

earnáil phoiblí. D'oibrigh an Roinn freisin leis an EPA maidir le hathbhreithniú na Treorach 

GPP 2014 don earnáil phoiblí atá le foilsiú in 2021 agus ar fhorbairt teimpléid chun úsáid 

GPP a thomhas agus monatóireacht a dhéanamh ar úsáid GPP ar fud Ranna Rialtais ag 

teacht le Ciorclán DPE 20/2019. Is féidir rochtain a fháil ar acmhainní ar: 

https://www.gov.ie/en/publication/efa12-green-public-procurement-gpp/. 

Plaistigh aon-úsáide 

Beidh trasuí agus cur i bhfeidhm na Treorach Plaisteacha aon-úsáide (Treoir (AE) 2019/904) 

ina eochair inseachadta don Roinn sa ghearrthéarma go meántéarma. Cuireadh tús le 

hobair ar thrasuí na Treorach in 2020 agus déanfar é a thrasuí faoi Iúil 2021. Chun an 

riachtanas bailithe 90% ar leithligh a chomhlíonadh sa Treoir, tá an Rialtas tiomanta do 

scéim taisce agus fillte a thabhairt isteach do bhuidéil phlaisteacha (peataí) agus cannaí 



43 

 

alúmanaim. Tógadh an chéad chéim sa phróiseas seo in 2020 le seoladh chéad bhabhta 

comhairliúcháin phoiblí ar na roghanna dearaidh le haghaidh scéime. 

Freagracht Leathnaithe ar Tháirgeoirí 

In 2020, lean scéimeanna (EPR) um Fhreagracht Leathnaithe na hÉireann (EPR) ag 

feidhmiú go rathúil agus ar chumas na hÉireann chun ár spriocanna athchúrsála baile agus 

AE a bhaint amach. Reachtaíocht nua, IR 323 de 2020, a tugadh isteach íoscheanglais íosta 

a fhéachann le leibhéal comhchuibhithe a bhunú chun trédhearcacht, rialachas agus 

éifeachtúlacht costais scéimeanna EPR a fheabhsú. Chuir an Roinn tús le cur i bhfeidhm na 

gceanglas seo trí phróiseas athnuachana formheasa na bplásuithe feirme agus na 

scéimeanna EPR pacáistithe le linn 2020. Feicfidh na scéimeanna EPR eile (Feithiclí 

Deireadh na Saoil (ELV), Boinn, WEEE agus Cadhnraí) na ceaduithe neartaithe seo i 

bhfeidhm de réir mar a thagann siad le hathnuachan. 

Oideachas agus Feasacht  

Leanann an Roinn ag soláthar tacaíochta do na hOifigí Pleanála Bainistíochta Dramhaíola 

Réigiúnacha a cheadaigh d'fhorbairt leanúnach an tairseach www.mywaste.ie. Cuireadh 

leathanaigh tiomnaithe ar an suíomh, lena n-áirítear acmhainní in-íoslódáilte, leis in 2020 

maidir le dramhaíl ghnó a bhainistiú agus ar an tionscnamh frithdhumpála. In éineacht le 

forbairt na www.mywaste.ie, reáchtáladh réimse feachtas faisnéise poiblí ar ghnéithe 

éagsúla de bhainistíocht dramhaíola inbhuanaithe. 

Tá an Plean Gníomhaíochta Dramhaíola do gheilleagar ciorclach caibidil thiomnaithe ar 

rannpháirtíocht saoránach - feasacht, oideachas agus athrú iompraíochta a ardú. Tar éis 

seoladh an Phlean i Meán Fómhair 2020 cuireadh tús le hobair ar na bearta éagsúla a 

sheachadfar le linn saolré an phlean. 

Leasúchán Líonta Talún 

Cuireadh €11.7 milliún san iomlán ar fáil d'Údaráis Áitiúla chun tacú le hobair leasúcháin 

líonta talún ar 76 láithreán ar fud na tíre in 2020. Is sean-líonta talún cathrach iad an chuid is 

mó de na suíomhanna seo a fheidhmíonn sular rialáil agus a cheangal ar bhearta 

innealtóireachta chun cosaint an chomhshaoil a chinntiú, aer agus cáilíocht an uisce do 

phobail áitiúla. Tacaigh €0.54m eile ón gCiste Comhshaoil le tacaíocht oibreacha dúnta talún 

ag líonadh talún Chill Chonaill, Gaillimh leis an gConradh Oibreacha críochnaithe in 2020. 

Comhairle Contae Chill Dara tairgeadh le haghaidh oibreacha leasúcháin deiridh agus úsáid 

deiridh de pháirc áineasa don suíomh ag Baile Chairdif, arb é an tionscadal feabhsúcháin 

líonta talún is mó sa Stát é. Bronnadh an tairiscint i mí Dheireadh Fómhair le hobair ag tosú i 
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mí na Samhna 2020. Is é an téarma conradh ar feadh 54 mhí le dáta críochnaithe sceidealta 

in 2025. Meastar go bhfuil an conradh ag €19.2m (ex-CBL) agus tá an Roinn tiomanta do 

thacú le críochnú an Tionscadal Feabhsúcháin Líonadh Talún Bhaile Chairdif ar bhonn 

bliantúil. 

Glanadh suas díosail 

Tacaíodh le hobair leasúcháin ag líon níos lú láithreacha suntasacha talún 

neamhdhleathacha freisin in 2020. Thacaigh thart ar €17 milliún den mhaoiniú seo le 

glanadh an láithreáin sciúrtha díosail ag údaráis áitiúla. 

Tionscnamh Frithdhumpála (ADI) 

Cuireadh €3 milliún ar fáil chun tacú leis an tionscnamh frithdhumpála a raibh mar thoradh ar 

sheachadadh rathúil 304 tionscadal ar fud na 31 ceantar údaráis áitiúil. Comhordaigh 

seachadadh na scéime ag na trí Údarás Réigiúnach um Fhorfheidhmiú Dramhaíola 

(WERLAS) agus roghnaíodh tionscadail tacaithe ar bhonn a dtionchair ar cheithre chritéar 

lárnach - cosc, laghdú, forfheidhmiú agus feasacht. 

3.5 A chinntiú go bhfuil cumas bonneagair bainistíochta 
dramhaíola teagmhasacha leordhóthanach ar fáil chun 
rioscaí a mhaolú maidir le bainistíocht éifeachtach 
dramhaíola  

Leanann an Roinn ag dul i dteagmháil leis na trí Oifig Pleanála um Bainistiú Dramhaíola 

Réigiúnach agus le comhlachtaí rialála comhshaoil eile maidir le saincheist a bhainistiú 

maidir le dramhaíl sholadach uafásach iarmharach agus dramhaíl tógála agus scartála. 
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3.6 Cinntiú go gcaomhnófar caomhnú agus forbairt 
inbhuanaithe ár stoc éisc intíre  

 

Caiteachas Iomlán in 2020: €32.9m 

Reatha, €29.8 Caipiteal, €3.1m 

 

    

Príomh-Aschuir Sprioc Seachadta                                 100% 

1 Líon na n-iniúchtaí ar Slatiascairí Áineasa 
ar cheadúnas agus / nó ar chead 15,000 13,487 

 

2 Líon na n-iniúchtaí ar Slatiascairí Áineasa 
Eile (slatiascairí neamhcheadúnaithe - 
slatiascairí garbh, liús, breac agus 
slatiascairí mara) 

15,000 16,247 

3 Líon na bhfíneálacha a eisíodh / fógraí 
muirir sheasta 180 240 

4 Líon na n-ionchúiseamh a tugadh i gcrích 75 60 

5 Líon na struchtúr slatiascaireachta a 
cuireadh i ngníomh (a dheisiú, a 
athsholáthar nó a bhaint) tar éis an iniúchta 

350 3863 

6 Foilseacháin eolaíochta piarmheasúnaithe 
a tháirgeadh 12 12 

    

Príomhthionchair 2020 2019 2018 

1 Líon na n-aibhneacha a ndearnadh 
measúnú orthu mar chuid den chlár 
bliantúil bainistíochta bradán 

144 144 143 

2 Líon na ndíolachán ceadúnais 
slatiascaireachta bradán áineasa 

14,171 17,281 16,755 

3 Líon na ndíolachán ceadúnas bradán 
tráchtála 

85 85 125 
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Lean an Roinn ar aghaidh le beartas an Rialtais a chur i bhfeidhm chun bainistíocht na n-

iascach bradán fiáin a ailíniú go hiomlán le comhairle eolaíoch agus, go dtí seo, tugadh 

deich fodhlíthe san iomlán agus dhá ionstraim reachtúil tugadh isteach aird a thabhairt ar 

leibhéil stoic aonair. Cuireadh sraith rialachán roimh an séasúr bradán 2021 i bhfeidhm faoi 

dheireadh 2020. 

Lean cur i bhfeidhm an Phlean Bainistíochta Eascann Náisiúnta ar aghaidh. I measc na 

mbeart a rinneadh bhí oibríochtaí chun eascanna a ghabháil agus a iompar ar fud Hidrea-

Stáisiúin BSL ar an tSionainn, ar an Lee agus ar an hÉirinn agus ag tabhairt faoi shampláil 

eolaíoch. 

Leithdháil formhór na gcistí faoin Straitéis Náisiúnta um Fhorbairt Slatiascaireachta (NSAD), 

scéim Deontas Caipitil Iascaigh Intíre (IFI) do bhonneagar slatiascaireachta le blianta beaga 

anuas. Dhún an scéim d'iarratais tar éis an bhabhta leithdháiltí in 2020. Leithdháileadh an 

tráinse deiridh de mhaoiniú NSAD ar thionscadail a thógfaidh bliain nó dhó eile le comhlánú 

go hiomlán. Go dtí seo, tá beagnach €2 milliún infheistithe san earnáil i dtionscadail chaipitil 

atá deartha chun feabhas a chur ar bhonneagar slatiascaireachta agus rochtain lena n-

áirítear rochtain do shlatiascairí faoi mhíchumas. Chuir páirtithe leasmhara slatiascaireachta 

agus raon grúpaí deonacha eile leis an gcuid is mó den obair seo. 

In 2020, ceadaíodh 21 tionscadal forbartha le luach iomlán de €363,000 le haghaidh 

maoinithe ag Bord IIÉ. 

3.7 Faisnéis gheo-eolaíochta ardchaighdeáin agus iontaofa 
a sholáthar, trí chláir ar nós INFOMAR agus TELLUS, 
chun tacú le forbairt inbhuanaithe acmhainní nádúrtha, 
cosaint an chomhshaoil agus pleanáil spásúil 

 

INFOMAR (Clár Mapála Mara Náisiúnta) ár 

In 2020 chríochnaigh an clár INFOMAR 9,406 km² de mhapáil ghrinneall na farraige chun 

críochnú 62% a bhaint amach, atá chun tosaigh ar an spriocdhírithe 58%. Mapáil Near-

Shore dírithe ar an gCósta Theas, den chuid is mó as contaetha Chorcaí agus Ciarraí, ag 

baint úsáide as cúig Shuirbhéireacht Gheolaíochta Éire Árthaí Mapála Iníon: RV Keary, RV 

Mallet, RV LIR, RV Geo agus RV Galtee. Rinne Soithí Foras na Mara mapáil amach ón 

gcósta sa Mhuir Cheilteach, go príomha as Corcaigh. Ina theannta sin tá mapáil UAV / 

drone-bhunaithe á n-imscaradh chun sonraí a fháil i gceantair idirthaoideacha. 
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Leanann longbhriste a fhiosrú agus a thaifeadadh mar chuid de mhapáil INFOMAR, ag obair 

i gcomhar le hAonad Seandálaíochta faoi Uisce (UAU). In 2020 rinneadh 39 suirbhé 

longbhriste san iomlán, lena n-áirítear trí athshuirbhé de raiceanna aitheanta (Lusitania, 

Cathair Londain agus La Survellante). 

In 2020, forbraíodh breathnóir sonraí nua chun rochtain a cheadú agus a íoslódáil de 

shonraí geoifisiceacha éadomhain (fo-bhun an phróifíleora). Tá an t-eolas, go rialta a fuair 

árthaí INFOMAR ach nach bhfuil roimhe seo ar fáil go héasca leas a bhaint astu siúd atá ag 

iarraidh a fhorbairt ar an gcladach, lena n-áirítear an tionscal fuinnimh in-athnuaite amach ón 

gcósta. Ina theannta sin, seachadadh modúl nua ar mhapáil ghrinneall na farraige mar chuid 

de MSc Ollscoil Mhá Nuad in Breathnóireacht na Cruinne. 

Úsáidtear na sonraí agus an t-eolas a bhailítear faoin gclár INFOMAR i réimse réimsí lena n-

áirítear: sábháilteacht agus cairteadh muirí; Fuinneamh Eischósta; dobharshaothrú; Cosaint 

Chósta; cosaint an chomhshaoil; Oidhreacht longbhriste; turasóireacht mhuirí, anailísí 

carbóin gorm ag teacht chun cinn agus taighde. 

TELLUS  

Críochnaíodh an Suirbhé Geoifisiceach Tellus Airborne thar theas Central Ireland (Cill 

Chainnigh, Laoise, Tiobraid Árann, Port Láirge), san iomlán achar de 3,000 méadar 

cearnach. Bhí an clár taobh thiar den sprioc 6,000 méadar cearnach mar gheall ar 

mhoilleanna Covid-19 ar thús na n-oibríochtaí allamuigh, ach tá 74% de chríochnú na 

haerbheirthe bainte amach aige anois. Atosaíodh sampláil gheocheimiceach talún le 

suirbhéanna i gCill Mhantáin agus i gCill Dara, ag baint úsáide as modh gabhála sonraí 

digiteach nuafhorbartha chun éifeachtúlacht agus cruinneas sonraí a fheabhsú. 

I mí Iúil, scaoileadh sraith sonraí geoifisiceacha don Oirdheisceart, agus i mí Dheireadh 

Fómhair scaoileadh torthaí nua sonraí geoiceimice na hithreach, a shroicheann an chloch 

mhíle de 50% den chlúdach náisiúnta críochnaithe. 

Maidir le tionscadail bhreisluacha, lean obair ar aghaidh ar thionscadal ithreach Terra le 

Teagasc, ag scrúdú forbairt seirbhísí talmhaíochta ó shonraí agus ábhair insroichte. Ina 

theannta sin rinneadh tuilleadh oibre ar an tSaotharlann Acmhainní Dromchla Cruinne nua le 

Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, a sheolfaidh in 2021. 

Clár Screamhuisce 

Mapáil agus Measúnú Screamhuisce dírithe ar chomhthionscadal le hUisce Éireann, an 

earnáil uisce grúpa agus an GCC chun acmhainní screamhuisce a aithint agus a shainaithint 

ar chóir dóibh ról a imirt maidir le huisce óil inbhuanaithe a sholáthar, go háirithe in aghaidh 
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na dtionchar ar athrú aeráide. Oibríonn an tionscadal uathúil ar bhonn dobharcheantair uisce 

dromchla chun an leas is fearr a bhaint as na sonraí cothromaíochta uisce cainníochtúla atá 

ar fáil, agus chun freastal níos fearr a dhéanamh ar mheasúnuithe Uisce Éireann, Creat-

Treoir Uisce (WFD) agus measúnuithe ceadúnaithe astarraingthe. In 2020, táirgeadh 15 

thuarascáil dobharcheantair uiscíoch, dírithe ar Cheantar Laighean. 

Clár Tuilte Screamhuisce agus Turlaigh  

Mar thoradh ar an gcéad chéim den tionscadal tuilte screamhuisce agus Turlaigh mar 

thoradh ar fhoilsiú léarscáileanna tuile screamhuisce carst (stairiúil agus tuartha), a 

thacaíonn go díreach le gealltanais OOP faoi Threoir Tuilte an AE. In éineacht leis an 

bhfoilsiú na léarscáileanna ag gabháil leis an tuarascáil tionscadail agus tairseach gréasáin 

atá nasctha le sonraí Leibhéal Uisce Hidriméadrach beo ó na 18 stáisiún monatóireachta 

buan, gach ceann acu ag feidhmiú faoi dheireadh 2020. 

Forbraíodh seirbhís chomhairleach freisin chun cabhrú le hÚdaráis Áitiúla maidir le 

saincheisteanna Tuilte Screamhuisce agus Turlaigh. 

Cuireadh obair na Suirbhéireachta Geolaíochta Ireland sna réimsí cláir seo in iúl don phobal 

freisin trí bheith le feiceáil ar an tsraith teilifíse RTÉ '10 Rudaí le bheith ar an eolas faoi 

Thuilte & Triomach 'in 2020. 

Tionscnaimh gheo-eolaíochta  

Le linn 2020, rinneadh mapáil fhairsing, bailiú sonraí agus obair gheo-eolaíochta gaolmhar 

ar fud na tíre. I measc na bpríomhfhoilseachán agus ag Suirbhéireacht Gheolaíochta 

Éireann bhí: 

• Foilsíodh Léarscáil Léarscáil 1: Rich 1: 50k do Cheantar Geochrach Chorcaí chun 

tacú le cinntí forbartha agus pleanála. 

• Fo-ithreacha nuashonraithe Mapáil d'Oirthear na Gaillimhe foilsithe. 

• Seoladh Tuarascáil Iniúchta Chontae Loch Garman le Comhairle Contae Loch 

Garman agus leis an gComhairle Oidhreachta. 

• Seoladh Viewer Samhail Geolaíochta 3D nua ar líne. 

Geoturasóireacht  

Cuireadh tús le tionscadal nua chun iarratas a fhorbairt le haghaidh Geopháirc Domhanda 

UNESCO i Dúiche Sheoigheach agus i gceantar Locha an Iarthair i dTuaisceart na Gaillimhe 

agus Maigh Eo Theas. I measc na gcomhpháirtithe tá Comhairlí Contae na Gaillimhe agus 
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Maigh Eo agus Údarás na Gaeltachta. Ritheann an chéad chéim den tionscadal go dtí 

deireadh 2021 agus tá sé maoinithe ag an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail. 

Geoghuaiseanna 

Creimeadh Cósta: Lean Suirbhéireacht Gheolaíochta Éireann ar aghaidh ag obair ar 

thionscadal creimeadh cósta nua leis an nGníomhaireacht Spáis Eorpach chun 

monatóireacht agus mapáil iargúlta a fhorbairt. Tá sé seo chomh maith le hobair leanúnach 

ar fhorbairt Mapáil Leochaileachta Cósta (CVI) bunaithe ar an modheolaíocht a forbraíodh 

idir Suirbhéireacht Gheolaíochta Éireann agus Ollscoil Mhá Nuad. Tacaíonn an dá 

thionscnamh le rannpháirtíocht Shuirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann sa Ghrúpa 

Straitéise um Athrú Cósta Idir-rannach nua a seoladh go déanach 2020. 

Sciorrthaí Talún: Rinne Suirbhéireacht Gheolaíochta Éireann an Bunachar Sonraí 

Náisiúnta um Sciorradh Talún a chothabháil agus a nuashonrú agus mapáil Íogairtheacht 

um Sciorradh Talún in 2020. Sholáthair sé cúnamh freisin do bheirt údarás áitiúil ina raibh 

sciorrthaí talún suntasacha / teipeanna móna ar siúl i rith na bliana, lena n-áirítear soláthar 

sonraí, comhordú leantach Taighde agus éadáil sonraí agus tinreamh ag coistí a bunaíodh 

chun déileáil leis na teagmhais. 

Geo-eolaíocht Éireann 

In 2020, mhéadaigh ballchuideachtaí i mbraisle Gnó Geo-eolaíochta Éireann, FBManna den 

chuid is mó FBManna, go 42, agus chuir sé glan 69 post leis, in ainneoin deacrachtaí san 

earnáil mar gheall ar an Phaindéimeach-19 Phaindéimeach. D'fhoilsigh an clár, a 

sheachadtar le Fiontraíocht Éireann, tuarascáil 'freisin foirmiú agus cothabháil braisle gnó 

rathúil' a seoladh i mBealtaine 2020. 

Taighde Geo-eolaíochta 

In 2020, thacaigh clár taighde Shuirbhéireacht Gheolaíochta Éireann le 23 tionscadal nua 

eile ar feadh iomlán de 55 tionscadal ar siúl ag deireadh na bliana. Áiríodh leis seo 

comhoibrithe agus cómhaoiniú le comhlachtaí taighde na hÉireann agus an AE a bheith mar 

thoradh ar ghiaráil éifeachtach de níos mó ná dhá oiread an bhuiséid taighde a infheistíodh. 
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3.8 Taiscéalaíocht agus forbairt inbhuanaithe agus táirgiúil 
acmhainní hidreacarbóin na hÉireann a chothú faoi 
chreat rialála láidir, nua-aimseartha agus trédhearcach  

Taiscéalaíocht Mianraí agus Mianadóireacht: Ráiteas Beartais  

Tugadh faoi obair tosaigh ar fhorbairt Ráiteas Polasaí le haghaidh taiscéalaíochta mianraí 

agus mianadóireacht i 2020 agus é ar intinn aige dréacht-ráiteas beartais a fhoilsiú le 

haghaidh comhairliúcháin phoiblí in 2021. Leagfaidh an Ráiteas Beartais amach an ról 

tábhachtach a bheidh ag an earnáil ag cur leis an náisiúnach, Spriocanna agus tiomantais 

Eorpacha agus idirnáisiúnta, lena n-áirítear an t-aistriú go geilleagar ciorclach agus glan-

astaíochtaí carbóin. 

Measúnú sóisialta, comhshaoil agus eacnamaíoch ar Mhianaigh 
Ghabhalmhaí agus an Lisín 

Choimisiúnaigh an Roinn staidéar neamhspleách ar an measúnú sóisialta, comhshaoil agus 

eacnamaíoch ar Mianach Ghabhalmhaí i gCo. Chill Chainnigh agus Mianach Lisín i gCo. 

Thiobraid Árann. Ba iad seo na chéad mhianaigh in Éirinn atá le hoscailt faoi rialacháin nua-

aimseartha mianadóireachta, pleanála agus comhshaoil. 

Rinne an staidéar, a foilsíodh in 2020, measúnú ar thionchar an mhianaigh ar na pobail 

áitiúla. 

De réir an staidéir, chuir an dá mhianaigh le cúrsaí airgeadais phoiblí, lena n-áirítear 

dleachtanna, cáin chorparáide, ÁSPC agus ÍMAT. Chuir Ghabhalmhaí níos mó ná €60 

milliún, agus bhí ranníocaíochtaí ó Lisín i bhfad níos airde, ag os cionn €250 milliún thar 

thréimhse na ngníomhaíochtaí mianadóireachta. 

Abhóca  

Sainaithníodh imní maidir le sábháilteacht phoiblí le linn monatóireacht a dhéanamh ar 

shuíomh Mianach Oidhreachta Abhóca agus go sonrach ag an 850 Adit4 ag deireadh 2019. 

Tá sé seo de dheisiúcháin éigeandála speisialaithe ag teastáil le linn 2020 ar chostas os 

cionn €900,000. 

 

 
4 Is bealach isteach é adit chuig mianach faoi thalamh atá cothrománach nó beagnach cothrománach, 
trína bhféadfar an mianach a iontráil, a dhraenáiltear uisce, aeráilte, agus mianraí a bhaintear ag an 
leibhéal áisiúil is ísle. 
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Clár ObSERVE  

Cuireadh tús leis an gclár taighde ObSERVE in 2014, agus é mar aidhm againn ár n-eolas 

agus ár dtuiscint ar speicis faoi chosaint agus ar ghnáthóga íogaire amach ón gcósta a 

fheabhsú. Beidh an tionscadal seo comhdhéanta de shuirbhéanna ón aer ilbhliantúil agus le 

bailiú sonraí ardchaighdeáin a thacóidh le go leor cuspóirí beartais agus eolaíochta. 

Leanadh le clár for-rochtana chun an clár a chur chun cinn in 2020, le rannpháirtíocht ag an 

taispeántas eolaí óga 2020 BT ag tús na bliana. 

Fuinneamh Geoiteirmeach  

Bhí pleananna chun creat nua-aimseartha, beartas láidir agus rialála a fhorbairt chun tacú le 

húsáid mhéadaithe fuinnimh gheoiteirmeach in Éirinn chun cinn in 2020 nuair a foilsíodh dhá 

pháipéar, ar fáil ar gov.ie 

• Measúnú ar fhuinneamh geoiteirmeach le haghaidh téamh ceantair in Éirinn; agus 

• Fuinneamh Geoiteirmeach in Éirinn: Treochlár do chreat beartais agus rialála. 

Leagtar amach sa Treochlár na chéad chéimeanna eile chun an creat a fhorbairt, lena n-

áirítear ráiteas beartais a fhoilsiú in 2021. 
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49 

SPRIOC 4: Rialachas agus Rialáil 
A bheith den scoth maidir le treoir bheartais agus an 
timpeallacht rialála a chruthú dár n-earnálacha, 
chun dea-rialachas, margaí iomaíocha, éagsúlacht, 
nuálaíocht agus cleachtais inbhuanaithe a chinntiú 
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4 Sprioc 4: Rialachas  

4.1 A chinntiú go bhfuil creat rialála na hÉireann láidir 
agus soiléir, tá sé ag teacht le hoibleagáidí an AE, dea-
chleachtas idirnáisiúnta agus cuireann sé cinnteacht, 
infheistíocht agus inbhuanaitheacht chun cinn, agus 
iad ag seachadadh do shaoránaigh 

2020 Tosaíochtaí Náisiúnta um Fhorfheidhmiú Dramhaíola 

Tugann an Coiste Stiúrtha um Fhorfheidhmiú Dramhaíola (NWESC) comhairle do na 

hÚdaráis Réigiúnacha um Fhorfheidhmiú Dramhaíola (WERLAnna) agus údaráis áitiúla 

maidir le tosaíochtaí straitéiseacha forfheidhmithe dramhaíola straitéiseacha agus 

soláthraíonn sé treoir maidir leis an mbealach is fearr chun déileáil le cionta coiriúla 

tromchúiseacha, lena n-áirítear saincheisteanna trasteorann agus dumpáil mhídhleathach 

mór isteach an stát. 

Rinne an WERLAnna monatóireacht ar an dul chun cinn a rinneadh ar thosaíochtaí 

aontaithe 2020 i rith na bliana agus chuir sé nuashonruithe eatramhacha ar fáil ar 

fheidhmíocht chuig an NWESC. Cuirfear tuarascáil deiridh ar an dul chun cinn a rinneadh 

san áireamh i dTuarascáil Bhliantúil WERLA do 2020 a fhoilseofar in 2021 agus a chuirtear 

ar fáil ag http://www.werla.ie/nnual-report/. 

Scéim Deontais um Fhorfheidhmiú na nÚdarás Áitiúil 

Soláthraíonn an Roinn maoiniú chun tacú le soláthar foirne forfheidhmithe dramhaíola 

údaráis áitiúil faoi Scéim Deontais Dramhaíola Forfheidhmithe an Údaráis Áitiúil, agus é ar 

intinn aige láithreacht infheicthe pearsanra forfheidhmithe dramhaíola a choinneáil ar an 

talamh. Cuireadh os cionn €7.6m ar fáil chun tacú leis an scéim in 2020 chun tacú le hearcú 

agus coinneáil 150 ball foirne forfheidhmithe dramhaíola údaráis áitiúil ar fud na tíre. 

Forbairt Struchtúir Údaráis Réigiúnacha um Fhorfheidhmiú 
Dramhaíola Nua 

Tá údaráis áitiúla freagrach go príomha as reachtaíocht bainistíochta dramhaíola a 

fhorfheidhmiú i leith dumpála neamhdhleathaí agus cabhraítear leo ina gcuid iarrachtaí trí 

thrí Phríomh-Údarás Forfheidhmithe Dramhaíola (WERLAnna) a chlúdaíonn réigiúin an 

Deiscirt, an Oirthir-Lár Tíre agus Chonnacht-Uladh. Lean obair ar aghaidh le linn 2020 maidir 

le ról, cumas agus freagrachtaí na WERLAnna a fheabhsú chun an earnáil údaráis áitiúil a 
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chur ar aghaidh chun freagairt níos fearr a thabhairt ar dhúshláin atá ag teacht chun cinn 

agus ar dhúshláin forfheidhmithe tosaíochta. 

Próiseas Kimberley 

Is é an próiseas Kimberley córas trádála idirnáisiúnta ina bhfuil rialtais, an tionscal diamaint 

agus na heagraíochtaí neamhrialtasacha leis an sprioc a chosc trádáil diamaint coimhlinte. 

Mar rannpháirtí i bpróiseas Kimberley ní mór do dhuine ar bith ar mian leo diamaint gharbh a 

allmhairiú nó a onnmhairiú isteach nó amach as an AE é sin a dhéanamh trí Údarás 

Ainmnithe Kimberley Próisis agus cloí leis an Scéim Deimhnithe Próiseas Kimberley. 

Ainmníodh an tAire trí rialacháin mar údarás dá leithéid in 2020. 

Cé go raibh rochtain theoranta ag na srianta paindéimeacha Covid-19 ar dheimhnithe 

Kimberley agus ar na huirlisí chun iad a eisiúint, lean an Roinn ag déileáil le gach iarratas ar 

dheimhnithe onnmhairithe agus ní raibh an tionchar suntasach. 

Ola agus Gás Amach ón gCósta 

Cuimsíonn an Clár don Rialtas tiomantas chun deireadh a chur le ceadúnais nua a eisiúint 

chun gáis a iniúchadh agus a eastóscadh, ar an mbonn céanna leis an Rialtas roimhe seo i 

Meán Fómhair 2019 ag an Rialtas roimhe seo maidir le taiscéalaíocht agus eastóscadh ola. 

Rinne an tAire an Clár um Thiomantas Rialtais éifeachtach láithreach: Ní ghlacann an Roinn 

a thuilleadh le hiarratais nua ar cheadúnais taiscéalaíochta le haghaidh gáis nádúrtha nó 

ola, ná ní bheidh aon bhabhtaí ceadúnaithe amach anseo ann. Tabharfar éifeacht reachtach 

dó seo in 2021 mar chuid den Bhille um Ghníomhú Aeráide agus Forbairt Ísealcharbóin 

(Leasú). 

Táirgeadh Gáis  

Tháinig táirgeadh gáis na Coiribe le chéile 36% d'éileamh gáis na hÉireann sa bhliain gháis 

2019/2020 (Deireadh Fómhair 2019 go Meán Fómhair 2020), leis an orlach (Cionn tSáile) 

agus Pointí Iontrála Moffat ag soláthar an 3% agus 61% eile faoi seach. Sna páirceanna 

gáis i limistéar Chionn tSáile (ag ionchorprú Cheann an Chionn tSáile, Iardheisceart Chionn 

tSáile, Baile Choitín agus Seacht Cinn) cuireadh deireadh leis an táirgeadh i mí Iúil 2020 tar 

éis 42 bliain oibríochta. Tar éis deireadh a chur le táirgeadh, cuireadh tús le díchoimisiúnú 

toibreacha agus bonneagar faoin bhfarraige, a deonaíodh toiliú ón Aire in 2019. 

Deonaíodh toiliú an Aire in 2020 le hiarratas ar dhíchoimisiúnú áiseanna áirithe laistigh de 

limistéar léasa peitriliam Ceann Chionn tSáile, a chlúdaíonn deireadh iomlán na seaicéid 

ardán amach ón gcósta (cosa). 
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Taiscéalaíocht 

Leagadh amach 13 Ceadúnas Taiscéalaíochta agus 2 rogha ceadúnaithe le linn 2020 agus 

níor deonaíodh aon údaruithe peitriliam nua. 

Níor deonaíodh aon toiliú le haghaidh gníomhaíochtaí taiscéalaíochta le linn 2020. 

Deonaíodh toiliú do thrí iarratas ar ghníomhaíochtaí faoi léasanna peitriliam - Suirbhé 

Imréitigh Láithreáin Rig i gceantair Chionn tSáile agus seacht gceantar Léasacha Cinn; 

Suirbhé Geolaíochta éadomhain timpeall ar ardáin táirgthe ceann Chionn tSáile; agus 

Suirbhé Píblíne Eischósta agus Clár Cigireachta & Cothabhála na n-áiseanna amach ón 

gcósta a bhaineann le réimse gáis na Coiribe. 

Mianraí 

In 2020, rangaithe Éire mar an 4ú táirgeoir is mó san Eoraip de mhiotal since i dtiúchán agus 

an 17ú táirgeoir is mó ar domhan. Ina theannta sin, ba í Éire an 9ú táirgeoir is mó san Eoraip 

de mhiotal luaidhe i ndíriú agus 27ú ar fud an domhain. 

Faoi láthair tá 16 Léas / Ceadúnas Mianadóireachta Stáit ar fáil le haghaidh luaidhe, sinc, 

gipseam, marmair agus cré thine. D'oibrigh dhá mhianaigh in Éirinn in 2020; Mianach 

luaidhe-since san Uaimh, Co. na Mí (an mianach since is mó san Eoraip), agus oibríocht 

gipseam i gCo. Mhuineacháin. Tá thart ar 600 duine fostaithe go díreach i ngníomhaíochtaí 

mianadóireachta, mar aon le foireann conradh breise. 

Deonaíodh 67 Ceadúnas Lorgaireachta in 2020. Ag deireadh 2020, bhí 490 Ceadúnas 

Lorgaireachta, a shealbhaíonn thart ar 45 cuideachta taiscéalaíochta mianraí, i gcomparáid 

le 542 ceadúnas ag deireadh 2019. 

Lean an Roinn ar aghaidh ag déanamh monatóireachta ar ghníomhaíochtaí 

mianadóireachta chun comhlíonadh na gcoinníollacha Ceadúnas agus Léasanna 

Mianadóireachta Stáit a chinntiú agus ag cloí le dea-chleachtas 

B'ionann caiteachas díreach arna infheistiú ag sealbhóirí ceadúnais lorgaireachta agus iad 

ag obair ar a gceantair cheadúnais agus os cionn €15 milliún in 2020. Is iad sinc agus 

luaidhe na príomh-mianraí atá á n-iniúchadh in Éirinn; I measc na mianraí eile spéise tá óir, 

airgead, copar, litiam agus bairít. 

Tionscadal Idirnascaire Ceilteach  

Is é an Tionscadal Idirnascaire Ceilteach ná 575km fada (500km fomhuirí), cábla 

leictreachais 700MW a nascann Éire agus an Fhrainc, ar chostas €1 billiún. Tá sé molta i 

gcomhpháirt ag EirGrid agus an t-oibreoir córais tarchurtha Fraincise, Réseau de Iompar 
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d'Électricité (RTÉ). I mí na Nollag 2020 cheadaigh an AE deontas de €530m i dtreo tógáil an 

Idirnascaire Ceilteach. Fuarthas an deontas trí phróiseas PCI an AE, rud a chiallaíonn gur 

tionscadal bonneagair fuinnimh é den tosaíocht is airde san AE. 

Rinneadh pleanáil fhairsing ag EirGrid agus tréimhse comhairliúcháin phoiblí idir Samhain 

2019 agus 20 Feabhra 2020 maidir le bonneagar idirnascaire a fhorbairt, agus na cinntí 

bainte amach ar shuíomh an idirnascaire in Oirthear Chorcaí. Shroich EirGrid cinneadh 

breise maidir le bunú scéime sochair phobail feabhsaithe do phobail a raibh tionchar orthu. 

Leanann an Roinn ar aghaidh ag tacú le cuimsiú an tionscadail ar an 5ú Tionscadal AE Leas 

Leasa (PCI) a bhunófar in R4 2021, chomh maith le haon cheanglais a chomhlíonadh thar 

ceann an Bhallstáit faoin Áis Nasctha san Eoraip (CEF) Comhaontú deontais. 

Ráiteas Beartais maidir le Gás Fracáilte a Allmhairiú 

Lean an Roinn ag obair go dlúth le hOifig an Ard-Aighne chun na gealltanais sa Chlár don 

Rialtas a chur i bhfeidhm maidir le Ráiteas Beartais a bhunú ina leagtar amach cur chuige 

na hÉireann maidir le gás fracáilte. 

An t-idirnascaire Greenlink  

Is é an t-idirnascaire Greenlink idirnascaire 170km fada, 500MW a bheidh ar siúl ó 

Pembroke, an Bhreatain Bheag go dtí an Oileán Mhór, Loch Garman. 

Leanann Greenlink ar aghaidh ag dul chun cinn agus cuireadh na hiarratais phleanála 

isteach i mí na Nollag 2020. Táthar ag súil go gcríochnófar an próiseas pleanála in 2021 le 

tógáil sceidealta le tosú i R4 2021 má tá cead pleanála deonaithe. 

Clár Náisiúnta Méadraithe Cliste  

Déanann an Coimisiún an Clár Náisiúnta Méadraithe Cliste a chomhordú chun fóntais a 

rialáil (CRU) le ESB Networks a sheachadann an méadar leictreachais. Cuireadh tús leis an 

gcleachtas seo i Meán Fómhair 2019, agus bhí os cionn 239,000 méadar suiteáilte go dtí 

deireadh mhí na Nollag 2020. 

Pacáiste Fuinnimh Ghlain 

Leagann pacáiste fuinnimh glan Choimisiún an AE do gach Eorpach amach samhail 

leictreachais an AE do na deich mbliana amach romhainn. Trasuíodh an Treoir 

Leictreachais, atá mar chuid den phacáiste fuinnimh glan, thar an tréimhse go dtí 2015. In 

2020, rinneadh dul chun cinn a dhéanamh ar thrasuí maidir le roinnt oibleagáidí nua laistigh 
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den Treoir agus tá an obair ar siúl go leanúnach chun na gnéithe atá fágtha den Treoir a 

thrasuí, ag teacht le cur chuige céimnithe maidir lena thrasuí. 

Slándáil Fuinnimh an tSoláthair 

Lean an Roinn ar aghaidh ag glacadh páirte i ngrúpaí oibre éagsúla maidir le slándáil 

fuinnimh an tsoláthair agus ghlac siad páirt i roinnt cleachtaí práinnfhreagartha a rinne 

oibreoirí córais tarchurtha gáis agus leictreachais araon. Áiríodh leis seo: 

• Reáchtálann EirGrid Plean Cumarsáide Éigeandála Blackstart (Becp) chun a 

phrótacal cumarsáide a thástáil i gcás éigeandála leictreachais. 

• Cleachtadh éigeandála gáis náisiúnta, ar siúl ag Líonraí Gáis Éireann, ag ionsamhlú 

easnaimh soláthair gáis ag Moffat, Albain. Reáchtáladh an cleachtadh seo go 

comhthreomhar le cleachtadh éigeandála gáis náisiúnta sa Bhreatain Mhór atá á 

reáchtáil ag National Grid UK. 

Slándáil Ola an tSoláthair 

Lean an Roinn ar aghaidh ag cinntiú Slándáil Ola na Stát in 2020, ag soláthar maoirseachta 

ar an nGníomhaireacht um Chúlchiste Ola Náisiúnta (NORA) agus ar a mbainistíocht ar 

Chúltaca Ola Straitéiseach na Stát, atá comhionann le 90 lá d'allmhairí glan. 

Nuashonraíodh an Roinn pleananna teagmhasacha chun ligean don Rialtas freagra a 

thabhairt ar mhóréigeandáil ola sa Stát, chun folláine agus sábháilteacht an phobail i 

gcoitinne a chosaint i gcás éigeandála tromchúiseacha ola a tharla. 

Maoiniú Taighde 

Soláthraíonn an GCC feidhm náisiúnta comhordaithe do thaighde a bhaineann le hathrú 

aeráide atá maoinithe go poiblí in Éirinn. Téann an Roinn i dteagmháil le Clár Taighde an 

GCC, a raibh buiséad €8.1 milliún ann in 2020. Ag deireadh 2020 ag deireadh 2020 bhí an 

GCC ag bainistiú 230 tionscadal taighde leanúnach ag clúdach topaicí in aeráid, uisce, 

sláinte, dramhaíl, aer, Bithéagsúlacht, athrú iompraíochta agus rannpháirtíocht. Sa tréimhse 

chéanna, d'fhoilsigh an EPA 54 tuarascáil aschuir taighde agus an dara tuarascáil bhliantúil 

ar ghníomhaíochtaí náisiúnta taighde aeráide don Ghrúpa Comhordaithe Taighde Aeráide. 

D'iarr taighde an EPA le rá lucht acadúil náisiúnta chun gníomhú mar údair den chéad 

tuarascáil mheasúnaithe cúig bliana (luach €1.43m) i nDeireadh Fómhair 2020. Cuirfidh an 

tuarascáil seo mar bhonn le pleanáil náisiúnta gníomhaíochta aeráide agus saintréithe le 

haghaidh idirghabhálacha beartais sa todhchaí in oiriúnú aeráide agus maolú. 
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Bhí an EPA mar chuid de chuibhreannas a d'éirigh leo i dtairiscint ar thionscadal €10m saoil 

atá maoinithe ag €10m chun tabhairt faoi athchóiriú feabhsaithe ar iar-láithreáin fómhair bloc 

tionsclaíoch. 

Breatimeacht  

Ghlac an Roinn páirt i bpleanáil ullmhachta agus teagmhasach don Bhreatimeacht, a 

chlúdaíonn príomhréimsí beartais laistigh de shainchúram na Roinne, lena n-áirítear margaí 

fuinnimh agus trádáil, timpeallacht, iascach intíre, cumarsáid agus craoltóireacht. 

Bhí an Roinn freagrach as cuid scoite de na forálacha reachtacha faoi Chuid VI de tharraingt 

siar na Ríochta Aontaithe ó Acht an Aontais Eorpaigh (Forálacha Iarmhartacha) 2020 a 

dhéileáil leis an earnáil gáis fluairínithe. 

Aisghairtear an fhoráil don Mhargadh Leictreachais Aonair (SEM) in Acht an Aontais 

Eorpaigh (Forálacha Iarmhartacha) 2019 tar éis an comhaontú aistarraingthe a dhaingniú. 

Soláthraíodh an comhaontú seo go sainráite don SEM i bPrótacal Éireann / Thuaisceart 

Éireann 2020. 

D'aontaigh an AE agus an Ríocht Aontaithe an Comhaontú Trádála agus Comhair (TCA) an 

30 Nollaig 2020. Áirítear leis an gComhaontú seo teideal fuinnimh lena n-áirítear próiseas 

chun socruithe trádála leictreachais athsholáthair a fhorbairt a bheartaítear a thabhairt chun 

críche faoi Aibreán 2022. An Margadh Aonair Leictreachais Leanann sé de bheith ag 

feidhmiú ón 1 Eanáir 2021. Tá forálacha fuinnimh an TCA leathan de chineál agus forálann 

sé do raon oibleagáidí comhair agus an t-ionchas go ndéanfaí socruithe mionsonraithe idir 

na páirtithe ag amanna sonraithe amach anseo. 

4.2 Rialachas agus maoirseacht éifeachtach a chinntiú ar 
na comhlachtaí Stáit atá ag feidhmiú faoi choimirce na 
Roinne  

Bhí an Roinn freagrach as 17 comhlacht tráchtála, neamhthráchtála agus rialúcháin sular 

aistríodh feidhmeanna i mí Mheán Fómhair 2020. Cur chuige sruthlínithe do rialachas 

corparáideach tugtha isteach i roinnt réimsí a bhaineann le comhlachtaí Stáit, lena n-áirítear 

ceapacháin do Bhoird Stáit, a phróiseáil Iarrataí ar thoiliú Aireachta, ag forbairt socruithe 

maoirseachta cuí agus monatóireacht airgeadais. Tá an cur chuige seo maidir le rialachas 

ag cabhrú lena chinntiú go bhfuil an gaol idir an roinn agus a ghníomhaireachtaí 

comhsheasmhach agus go léiríonn sé dea-chleachtas. 

Tá socruithe rialachais leagtha amach sna reachtanna éagsúla a thacaíonn le comhlachtaí 

an Stáit agus an Cód Cleachtais 2016 um Rialachas Comhlachtaí Stáit. Déanann an Roinn 
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go n-oibríonn sé go bliantúil chun a fhíorú go bhfuil a chomhlachtaí stáit ag comhlíonadh an 

Chóid. 

Iarmhéid Inscne ar Bhoird Stáit agus ar Choistí Reachtúla  

Titeann ceapacháin chuig na Boird Stáit agus na Coistí Reachtúla faoi choimirce na Roinne i 

roinnt catagóirí lena n-áirítear ionadaithe rialtais, aireachta, ex-officio agus a thoghadh. 

Le linn 2020, rinneadh 28 ceapachán, a raibh 68% díobh fir agus 32% díobh mná. Áirítear 

ceapacháin chuig RTÉ agus TG4 san áireamh sa staitistic seo; Mar sin féin, aistríodh na 

comhlachtaí seo, mar aon leis an BAI, faoi choimirce na Roinne Turasóireachta, Cultúir, 

Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meáin i Meán Fómhair 2020. 

Ar an 31 Nollaig 2020 ba é an meánchothromaíocht inscne sa bhallraíocht a bhí ag freastal 

ar na comhlachtaí faoin Roinn ná 66% fir agus 34% baineann. Tríd is tríd, faoi dheireadh na 

bliana, bhuail cúig chomhlacht faoin Roinn le sprioc an Rialtais de 40% ionadaíocht 

baineann i dtéarmaí comhaltaí a fhreastal, agus leanfaidh iarrachtaí chun aghaidh a 

thabhairt ar na comhlachtaí sin nach bhfuil an sprioc fós ann. 

Cuirfidh an Roinn moltaí i bhfeidhm an Ghrúpa Idir-rannach ar Iarmhéid Inscne ar Bhoird 

Stáit chun cothromaíocht inscne níos fearr a chur chun cinn ar na comhlachtaí atá faoina 

choimirce. 

4.3 Ionad Corparáideach na Ranna  
Tacaíonn Ionad Corparáideach na Roinne le rannáin líne na Roinne chun a gcuspóirí gnó 

earnála a bhaint amach agus mar bhonn taca le cur i bhfeidhm Chlár Oibre Athchóirithe na 

Seirbhíse Poiblí agus Plean Athnuachana na Státseirbhíse, chomh maith le seachadadh 

éifeachtacht eagraíochtúil fhoriomlán. 
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Acmhainní Airgeadais: 

Seo a leanas an t-aschur airgeadais do 2020: 

 

Pleanáil an Lucht Oibre  

Rinneadh plean saothair na Roinne a nuashonrú in 2019 agus lean sé ar aghaidh le bheith 

mar bhonn le comórtais earcaíochta seachtracha agus ardú céime inmheánacha i 2020. 

Dearadh iad seo chun a chinntiú gur féidir leis an Roinn príomhthosaíochtaí a sheachadadh 

de réir scálaí ama comhaontaithe. 

Lean an Roinn ag dul i ngleic go réamhghníomhach le hathnuachan agus le hathchóiriú na 

státseirbhíse i dtéarmaí tionscnamh AD, seirbhísí comhroinnte agus feabhsuithe TFC. 

Áiríodh leis seo bainistíocht ar chomhaontuithe leibhéal seirbhíse le seirbhísí comhroinnte le 

haghaidh Acmhainní Daonna agus Párolla agus Foghlama & Forbartha. 

Polasaí Bainistíochta Tinrimh  

Tá ráta ama caillte na Roinne do shaoire bhreoiteachta de 2.1% in 2020 laistigh den 

spriocráta foriomlán de 3.5% ar fud na Státseirbhíse. 

Bainistíocht Feidhmíochta 

Lean an Roinn ar aghaidh ag cur feasacht agus tábhacht a chur chun cinn go gcríochnófar 

gach céim den EPMDanna ar fud na Roinne agus chun tacú le bainisteoirí líne, nuair is gá. 

Ba é an ráta críochnaithe le haghaidh PMDS laistigh den Roinn in 2020 ná 87%. 
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Foghlaim agus Forbairt  

Lean an Roinn ar aghaidh le cur chuige córasach a chur i bhfeidhm maidir le hanailís ar 

riachtanais foghlama agus forbartha agus tosaíocht, pleanáil, taifeadadh agus meastóireacht 

ar réitigh, go príomha trí: 

• An Fhoireann Foghlama & Forbartha; 

• Cur i bhfeidhm leanúnach beartais agus nósanna imeachta oideachais na Foghlama 

agus na Forbartha; 

• Comhoibriú dlúth le OneLearning, an Lár-Aonad Foghlama & Forbartha don 

Státseirbhís; 

• An Córas Bainistíochta Foghlama OneLearning (LMS); agus 

• Cumarsáid rialta leis an bhfoireann ar na hathruithe trí r-phoist, nuachtlitir ar líne, 

leathanach eolais agus forbartha inlín, agus cur i láthair ag fóram grád agus 

ceardlanna rannpháirtíochta fostaithe. 

Doiciméad maidir le Beartas agus Treoirlínte um Nochtadh Cosanta  

In 2020, bhí beartas agus treoirlínte um nochtadh cosanta na Roinne ar fáil don fhoireann ar 

an inlíon. 

Cumarsáid  

Oibríonn an Rannán Cumarsáide agus Caidrimh Meán (CMMD) chun tacú le feachtais agus 

gníomhaíochtaí cumarsáide an rialtais láir. Feidhmíonn sé freisin chun seirbhís chumarsáide 

gairmiúil, dea-chleachtais a sholáthar don Roinn. 

In ainneoin an tionchar a bhí ag an Phaindéimeach-19, sheachadadh an Roinn ar roinnt 

tionscnamh agus comhairliúcháin ardphróifíle ar fud 2020, le tacaíocht ó CMRD Cumarsáide 

agus Feachtais Meáin. 

In 2020 leathnaigh an Roinn a láithreacht ar ardáin na meán sóisialta, agus d'fhás sé an 

teacht agus rannpháirtíocht na bpost trasna Twitter agus LinkedIn. Bhí sé seo mar bhonn 

taca ag forbairt straitéis dhigiteach agus shóisialta a díreoidh fás breise sna meáin shóisialta 

i 2021. 

Cumarsáid Inmheánach agus Rannpháirtíocht 

Bhí cumarsáid inmheánach ríthábhachtach i 2020 mar mhodh chun teagmháil a choinneáil 

leis an bhfoireann, ag coinneáil foirne iargúlta ar an eolas agus a nascadh, agus tacú le 
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folláine na foirne. Ba uirlis thábhachtach í Nuachtlitir sheachtainiúil na Roinne chun foirne a 

choinneáil nasctha agus ag roinnt gnó agus nuacht neamhfhoirmiúil agus nuashonruithe. Is 

fócas lárnach é Sláinte agus Folláine, agus reáchtáladh cainteanna agus ceardlanna foirne 

ar bhonn rialta. D'oibrigh na foirne cumarsáide agus AD go dlúth le fóraim foirne éagsúla 

chun deiseanna a aithint chun níos mó rannpháirtíochta a éascú ar fud na Roinne. Rinneadh 

inlíon na Roinne a ghiaráil chun cumarsáid níos fearr a chumasú, ag baint úsáide as físeán, 

podchraoladh agus ábhar cló chun an fhoireann a choinneáil nasctha agus ar an eolas. 

In ainneoin iargúlta, thaifead an Roinn ráta freagartha 85% ar an suirbhé fostaíochta 

fostaithe sa Státseirbhíse 2020, rud a léiríonn rannpháirtíocht láidir ar fud na heagraíochta. 

TFC 

Ó Mhárta 2020, chuir an Roinn comhairle ar an bhfoireann go léir a bheith ag obair ó bhaile 

go dtí go bhfógrófar a thuilleadh mar fhreagra ar ghníomhartha rialtais a eascraíonn as an 

Phaindéimeach-19. Thacaigh an Rannán Córais Faisnéise (ISD) i gcomhar lenár 

gcomhpháirtí seachadta seirbhíse comhroinnte, an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara 

(DAFM), tacaíocht don fhoireann atá ag obair ón mbaile ar na bealaí seo a leanas: 

• Cuireadh feidhmiúlacht iomlán TFC ar fáil don fhoireann go léir trí rochtain iargúlta ar ár 

gcórais a úsáid ag baint úsáide as feidhmchlár deisce iargúlta slán; 

• Dáiltear ríomhairí glúine agus forimeallaigh ar an bhfoireann lena n-úsáid sa bhaile; 

• Rolladh amach agus riarachán na mbogearraí físchomhdhála bunaithe ar an ngréasán 

(súmáil agus Webex) don fhoireann chun tacú le cumarsáid iargúlta. 

Saoráil Faisnéise (SF)  

Próiseáladh 207 iarratas SF agus 44 iarratas AIE le linn 2020. 
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Aguisín I: 2020 Reachtaíocht  

Billí a achtaíodh 

An tAcht um an nGníomhaireacht Chúltaca Ola Náisiúnta (Leasú) agus um Sholáthar 

Seirbhísí Lárnacha Cisteáin, 29 Iúil 2020l 

Ionstraimí Reachtúla 

Uimhir S.I. Teideal 

23 of 2020 An tAontas Eorpach (Srian le substaintí guaiseacha áirithe i 

dTrealamh Leictreach agus Leictreonach) (Leasú) 2020 

56 of 2020  An tAcht um Rialáil Leictreachais 1999 (Oibleagáidí na Seirbhíse 

Poiblí) (Leasú) 2020 

63 of 2020 Rialú iascaireachta d'Ordú Bradán 2020 

82 of 2020  Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Feithiclí Deireadh-saoil) (Leasú) 

2020 

83 of 2020 Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Margadh Inmheánach i nGás 

Nádúrtha) 2020. 

122 of 2020 Rialacháin Theileagrafaíochta Sreang (Ceadúnais Shealadacha 

Seirbhísí Cumarsáide Leictreonaí) 2020 

130 of 2020 Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Bainistiú Dramhaíola) (Measúnacht 

Tionchair Timpeallachta) 2020 

189 of 2020 Rialacháin um Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil (Rialú 

Comhtháite um Thruailliú) (Ceadúnú) (Leasú) 2020. 

190 of 2020 Rialacháin um Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil 

(Astaíochtaí Tionscail) (Ceadúnú) (Leasú) 2020. 

191 of 2020 Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Measúnacht Tionchair 

Timpeallachta) (Acht na Gníomhaireachta um Chaomhnú 

Comhshaoil 1992) (Leasú) 2020 
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264 of 2020 Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Srian le substaintí guaiseacha 

áirithe i dtrealamh leictreonach) (Leasú) (Uimh. 2) 2020 

321 of 2020 Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Líonadh Talún) 2020 

322 of 2020 Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Pacáistiú) 2020 

323 of 2020 Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Treoir Dramhaíola) 2020 

342 of 2020 Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Ullmhacht Riosca Leictreachais) 

2020 

358 of 2020 Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Inrochtaineacht ar Ghréasáin agus 

Iarratais Soghluaiste Comhlachtaí Earnála Poiblí) 2020 

365 of 2020 Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Fuinneamh In-athnuaite) 2020 

407 of 2020 Rialacháin na dTeileagrafaíocht Sreang (Ceadúnais Seirbhísí 

Cumarsáide Leictreonaí Sealadach) 2020 

433 of 2020 Rialacháin an Aontais Eorpaigh (seirbhísí seachadta dáileachta 

trasteorann) 2020 

500 of 2020  An tAcht um Rialáil Leictreachais 1999 (Oibleagáidí na Seirbhíse 

Poiblí) (Leasú) (Uimh. 2) 2020 

524 of 2020 Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Fuinneamh In-athnuaite) (Leasú) 

2020 

667 of 2020 Rialacháin na Scéime Clibeála Bradán agus Bradán Fiáin (Leasú) 

2020 

668 of 2020 An tAontas Eorpach (Muirir Mhiondíola do Rialacháin Cumarsáide 

Rialáilte Idir-AE) 2020 

704 of 2020 Rialacháin an Aontais Eorpaigh (An Margadh Inmheánach sa 

Leictreachas) (Cúrsaí Údaráis Rialála) 2020 

738 of 2020 Bainistiú Dramhaíola (Toirmeasc ar Dhiúscairt Dramhaíola trí Dó) 

(Leasú) (Leasú) 2020 
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745 of 2020 Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Slándáil an tSoláthair Gáis 

Nádúrtha) 2020 

755 of 2020 Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Trádáil Astuithe Gáis Ceaptha 

Teasa) (Leasú) 2020 

 

Fodhlíthe Iascaigh Intíre 

Uimhir Fodhlí Teideal 

331 of 2020 Caomhnú Bradán agus Breac Geal (Aibhneacha Dúnta) 

979 of 2020 Caomhnú Bradán agus Breac Geal (Dréacht Líonta agus Líonta 

Snap) 

980 of 2020 Slatiascaireacht Chora Mhainistir Fhear Maí (Uimh 4 nó Lios Mór 

Dúiche) (Mumhan Blackwater) 

981 of 2020 Rialú ar Mhodhanna Slatiascaireachta mara do speicis áirithe éisc 

982 of 2020 Fodhlí Slatiascaireachta 

983 of 2020 Caomhnú Bradán agus Breac Geal (Teorainneacha Mála) de 2020 

984 of 2020 Caomhnú Bradán agus Breac Geal (Ghabháil Agus Scaoileadh) 

985 of 2020 Caomhnú Bradán agus Breac Geal (Abhainn na Sláine) 

986 of 2020 Caomhnú Bradán agus Breac Geal (Abhainn Na Siúire) 

987 of 2020 Caomhnú Breac Geal 
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Aguisín II: Tuarascáil Soláthair Phoiblí Ghlais 2020 
Ag teacht le Ciorclán 20/2019 Úsáid Breithnithe Comhshaoil agus Sóisialta i Soláthar Poiblí, leagtar amach thíos sonraí faoi chonarthaí 

soláthair ar luach níos mó ná €25,000, a síníodh sa bhliain féilire 2020, a chuimsíonn critéir ghlasa atá deartha lena chinntiú go mbeidh 

tionchar laghdaithe ag an táirge nó an tseirbhís a sholáthrófar: 

Bliain Tagartha 2020 A. Líon iomlán na 

gconarthaí arna n-

eisiúint ag os cionn 

€25,000 de réir 

earnála tosaíochta 

B. Luach iomlán na 

gconarthaí arna n-eisiúint 

ag an earnáil tosaíochta 

os cionn €25,000 

C. Líon iomlán na 

gconarthaí arna n-eisiúint 

ag os cionn €25,000 de 

réir earnála tosaíochta a 

bhfuil GPP corpraithe 

iontu 

D. Luach iomlán na 

gconarthaí arna n-eisiúint 

ag os cionn €25,000 de 

réir earnála tosaíochta a 

bhfuil GPP corpraithe 

iontu 

Iompar (feithiclí agus 

seirbhísí iompair de 

bhóthar) 

2 €212,959 2 €212,959 

Tógáil (ábhair agus 

bainistíocht láithreáin) 

- - - - 

Fuinneamh (leictreachas, 

teas comhcheangailte 

agus cumhacht agus 

1 €180,000 - - 
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soilsiú) 

Seirbhísí Bia & 

Lónadóireachta 

- - - - 

Táirgí & Seirbhísí 

Glantacháin 

- - - - 

Teicstílí - - - - 

Trealamh TF (deasc, 

ríomhairí glúine agus 

taispeántais) 

1 €500,000 1 €500,000 

Páipéar - - - - 

Eile: Creat Seirbhísí 

Comhairleachta do 

Mheasúnuithe Comhshaoil 

1 €300,000 1 €300,000 

Iomlán 5 €1,192,959 4 €1,012,959 



69 

 

Aguisín III: Údaruithe Peitriliaim 
Bhí 30 údarú peitriliam san iomlán ann an 31 Nollaig 2020. Ina measc bhí: 

• 3 Léas Peitriliaim 

• 4 Ghnóthas Léas 

• 19 Ceadúnas Taiscéalaíochta (a raibh 2 cheann díobh faoi réir iarratais ar údarú 

leantach) 

• 2 Rogha Ceadúnaithe (a raibh 2 cheann díobh faoi réir iarratas ar údarú leantach) 

• 2 Cheadúnas um Lorg Peitriliaim 

 
Deonaíodh údarú peitriliam nua amháin, Ceadúnas um Lorg Peitriliaim (PPL), le linn 2020. 

Tá sonraí faoin údarú nua seo ón gcósta leagtha amach sa tábla seo a leanas: 

 

Údaruithe Uimh. Cineál Údaraithe Ceadúnaí/Ceadúnaithe 

PPL 1/20 Ceadúnas um Lorg Peitriliaim Woodside Energy (Éire) Pty 
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Aguisín IV: Comhlachtaí faoi choimirce na Roinne  

Cumarsáid 

   

   

Fuinneamh 

    

 

Comhshaol agus Gníomhú ar son na hAeráide 

 

Achmhainní Nadúrtha 

  

• An Bord Mianadóireachta 

• Corparáid Náisiúnta Pheitriliam na hÉireann Teoranta (INPC) 

 

 

 


