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Glossary of Acronyms
ABP An Bord Pleanála

AD Díleá Anaeróbach

AE An tAontas Eorpach

AGO Oifig an Ard-Aighne

AIEA Cumann Ghníomhaireachtaí Fuinnimh na hÉireann

AMETS Láthair Thástála Fuinnimh Mhuirí san Atlantach

BDGP Clár Sonraí agus Géanómaíochta Mairteola

BEEP Clár Píolótach Éifeachtúlachta Fuinnimh Mairteola

BIK Sochar Comhchineáil

BIM Bord Iascaigh Mhara

BITC Gnó sa Phobal in Éirinn

BOOnna Boird Oideachais agus Oiliúna

BSL Bord Soláthair an Leictreachais

CBT Comhbheartas Talmhaíochta

CCMA Cumann Bainisteoireachta Contae agus Cathrach

CCS Ceapadh agus Stóráil Carbóin

CEP Pacáiste Geilleagair Chiorclaigh

CIE Córas Iompair Éireann

CMI Déantóirí Suiminte Éireann

CNGA Comhrá Náisiúnta faoi Ghníomhú ar son na hAeráide

CNO Creat Náisiúnta Oiriúnaithe

CO2 Dé-ocsaíd Charbóin

CPPA Comhaontú Ceannaithe Cumhachta Corparáideach

CRU An Coimisiún um Rialáil Fóntas

CSR Freagracht Chorparáideach Shóisialta

DEC Teastas Taispeána Fuinnimh

DG Ardstiúrthóir

EBI Innéacs Pórúcháin Eacnamaíoch

EMRA Tionól Réigiúnach an Oirthir agus Lár Tíre

EPC Conarthaí Feidhmíochta Fuinnimh

EPOnna Oifigigh Feidhmíochta Fuinnimh

ESCO Comhlachtaí Seirbhís Fuinnimh

EVanna Feithiclí Leictreacha

EXEED Barr Feabhais i nDearadh Éifeachtúlacht Fuinnimh

FBM Fiontair Bheaga agus Mheánmhéide

FÉ Fiontraíocht Éireann

GBSL Gréasáin Bhord Soláthair an Leictreachais

GCC An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil

Gluais Acrainmneacha
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GCT Gás Ceaptha Teasa

GNC Gás Nádúrtha Comhbhrúite

GNI Gréasáin Gháis na hÉireann

GRAZE Green Renewable Agricultural Zero Emissions

GW Gigeavata

Ha Heicteár

HEA An tÚdarás um Ard-Oideachas

HEInna Institiúidí Ardoideachais

HGVanna Feithicil Earraí Troma

IDE Infheistíocht Dhíreach Eachtrach

IFA Feirmeoirí Aontaithe na hÉireann

IMDO Oifig Forbartha Muirí na hÉireann

IMIN Gréasán Tionscal Muirí na hÉireann

IMN Ionad um Maireachtáil Neamhspleách

IPA An Foras Riaracháin

ISME Cumann Ionadaíoch Fhiontair Bheaga agus Mheánmhéide na hÉireann

Km Ciliméadar

LED Dé-óid Astaithe Solais

LEOnna Oifigí Fiontraíochta Áitiúla

LESS Leathadh Sciodair Astaíochtaí Ísle

LEVs Feithiclí Astaíochtaí Ísle

LGMA Gníomhaireacht Bainistíochta Rialtais Áitiúil

LGV Feithicil Earraí Éadroma

LIEN Gréasán Fuinnimh Mórthionscail

MACC Cuar Costais Imeallaigh Laghdaithe

MSO Oifig Suirbhéireachta Muirí

MWh Uair Mheigeavata

N2O Ocsaíd Nítriúil

NESC Comhairle Náisiúnta Eacnamaíoch agus Shóisialta

NFS Suirbhé Náisiúnta Feirmeacha

NMPF Creat Náisiúnta Pleanála Muirí

NPWS An tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra

NSAI An tÚdarás um Chaighdeáin Náisiúnta na hÉireann

NTA An tÚdarás Náisiúnta Iompair

NTMA Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta

NZEB Foirgneamh Beagnach Neodrach ó Thaobh Fuinnimh de

OOP Oifig na nOibreacha Poiblí

OPC Oifig na nDréachtóirí Parlaiminte don Rialtas

ORE Fuinneamh In-Athnuaite Amach ón gCósta

OREDP Plean Forbartha Fuinnimh In-athnuaite Amach ón gCósta

Gluais Acrainmneacha
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ORGA Oifigí Réigiúnacha Gníomhaithe Aeráide

OSR An Oifig um Sholáthar Rialtais

PFN Plean Forbartha Náisiúnta

PPAnna Comhaontuithe Ceannaithe Cumhachta

PSBanna Forais Seirbhíse Poiblí

PSO Oibleagáid Seirbhíse Poiblí

RAirg An Roinn Airgeadais

RCGAC An Roinn Cumarsáide, Gníomhú ar son na hAeráide agus Comhshaoil

RCOG An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta

RCPA An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe

RESS Scéim Tacaíochta an Leictreachais In-athnuaite

RFF Rátáil Fuinnimh Foirgnimh

RFTP An Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail

RGFCS An Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí

RGFN An Roinn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta

RITS An Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt

ROS An Roinn Oideachais agus Scileanna

RS An Roinn Sláinte

RSF Fóram Scileanna Réigiúnach

RT Roinn an Taoisigh

RTBM An Roinn Talmhaíochta Bia agus Mara

RTPRÁ An Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil

SEA Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta

SEAI Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann

SECanna Pobail Fuinnimh In-athnuaite

SFA Comhlachas na nGnólachtaí Beaga

SFI Fondúireacht Eolaíochta Éireann

SGÉ Suirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann

SNSP Seachadadh Córas Neamhshioncronach

SONI Oibritheoir Córais do Thuaisceart Éireann

SPSV Feithicil Bheag Seirbhíse Poiblí

SSRH Scéim Tacaíochta don Teas In-athnuaite

SWOT Anailís ar Láidreachtaí, Laigí, Deiseanna, Bagairtí

TII Bonneagar Iompair Éireann

TRLanna Leibhéil Ullmhacht Teicneolaíochta

ÚÁ Údaráis Áitiúla

VRT Cáin Chláraithe Feithiclí

WEEE Trealamh Dramhaíola Leictreach agus Leictreonach

WWETB Bord Oideachais agus Oiliúna Phort Láirge agus Loch Garman

Gluais Acrainmneacha
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An Áit a bhFuilimid faoi Láthair

An Áit a bhFuilimid faoi Láthair
Gníomh 1: Luacháil mhion a dhéanamh ar na hathruithe is riachtanach a dhéanamh le gealltanas níos 
uaillmhianaí a ghabháil, eadhon, astaíochtaí neodracha gás ceaptha teasa a bhaint amach faoi 2050, mar 
chuid den bhailchríoch atá le cur ar straitéis fhadtéarmach aeráide na hÉireann faoi dheireadh 2019 de réir 
chomhairle an Phainéil Idir-Rialtasaigh ar an Athrú Aeráide agus mholadh an Chomh-Choiste Oireachtais 
um Ghníomhú ar son na hAeráide.

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Mar atá luaite sa ghníomh R4 2019 RCGAC RTBM, Teagasc
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Rialachas ar an Dúshlán
Gníomh 2: Bord Seachadta Gníomhaithe ar son na hAeráide a bhunú i Roinn an Taoisigh, a mbeidh 
Roinn an Taoisigh agus an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide, agus Comhshaoil mar 
chomhchathaoirligh air, chun maoirseacht a dhéanamh ar fheidhmiú an Phlean Gnímh Aeráide. Cuirfear 
tuarascáil faoi bhráid an Rialtais agus foilseofar í uair in aghaidh gach ráither

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Mar atá luaite sa ghníomh R3 2019 Roinn an 
Taoisigh

RCGAC
agus Ranna eile 
Rialtais Bainteacha

Gníomh 3: Nuashonrú a dhéanamh ar ghnáthaimh Rialtais lena chinntiú go ndéanfar breithniú ar gach 
Meabhrán Rialtais le hais a thionchair carbóin agus a acmhainn i dtaca le maolúchán

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Mar atá luaite sa ghníomh R4 2019 Roinn an 
Taoisigh RCPA, RCGAC

Gníomh 4: Bille um Ghníomhú Aeráide (Leasú) 2019 a fhoilsiú 

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Foilsiú an Bhille R1 2020 RCGAC Roinn an Taoisigh, 
RCPA, GCC 

Gníomh 5: Tús a chur leis an bpróiseas buiséid charbóin a dhéanamh do 2021 go 2025, 2026-2030, agus 
2031-2035 roimh fheidhmiú Bille nua um Ghníomhú Aeráide (Leasú) 2019

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Moltaí a mholadh ar chur chuige oiriúnach chun buiséid 
charbóin ilbhliantúla a ullmhú chun ullmhúcháin i gcomhair 
dréachtú reachtaíochta a threorú 

R3 2019

Comhairle 
Chomhairleach 
um Athrú 
Aeráide

RCGAC

Faoi réir achtú reachtaíochta leasaithí, buiséad carbóin 
ilbhliantúil tosaigh a fhorbairt  R2 2020

Comhairle 
Chomhairleach 
um Athrú 
Aeráide

RCGAC

Rialachas ar an Dúshlán
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Rialachas ar an Dúshlán

Gníomh 6: Éileamh a dhéanamh ar rialacha buiséid a léireoidh an costas ar an Státchiste maidir le liúntais 
astaíochtaí a cheannach ó thíortha eile, sa phróiseas bliantúil meastachán le hais Vóta na Roinne ar a bhfuil 
freagracht as an earnáil sin, sa chás go mbeidh costas suntasach i gceist don Státchiste.

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Na socruithe a mholtar le leagan amach mar chuid de 
dhoiciméid buiséid R4 2019 RCPA RCGAC
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Praghsáil Carbóin agus Beartais Trasghearrtha
Gníomh 7: Straitéis leanúnach a chur i bhfeidhm chun leasú a dhéanamh ar bhearta cánach comhshaoil thar 
gach ceannteideal cánach

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Rátaí máil ar dhíosal agus ar pheitreal a chothromú thar 
thréimhse chuí ama 

Le breithniú i 
gcomhthéacs 
an Bhuiséid 

RAirg RITS, RCGAC

Córais VRT agus mótarchánach a athchalabrú le haghaidh 
cairr paisinéara i bhfianaise dul chun cinn le déanaí ar 
chaighdeáin astaíochtaí  

Le breithniú i 
gcomhthéacs 
an Bhuiséid

RAirg RITS, RTPRÁ, 
RCGAC

Meabhrú ar cháin bhóthair bunaithe ar astaíochtaí a 
thabhairt isteach i gcomhair Feithiclí Earraí Éadroma 
(LGVanna)

Le breithniú i 
gcomhthéacs 
an Bhuiséid 

RAirg RITS, RTPRÁ, 
RCGAC

Na buntáistí a mheabhrú le rátaí cánach leictreachais a 
chothromú do ghnólachtaí agus do thomhaltóirí leictreachais 
go €1/MWh1

Le breithniú i 
gcomhthéacs 
an Bhuiséid

RAirg RGFN, CRU, 
RCGAC

Meabhrú ar réasúnaíocht chomhshaoil a thabhairt isteach i 
gcóras na sochar comhchineáil d’fheithiclí (BIK)

Le breithniú i 
gcomhthéacs 
an Bhuiséid

RAirg RITS, RCGAC

Meabhrú ar réasúnaíocht chomhshaoil a thabhairt isteach i 
gcóras na sochar comhchineáil d’fheithiclí (BIK)

Le breithniú i 
gcomhthéacs 
an Bhuiséid

RAirg RITS, RCGAC

Gníomh 8: Ráta cánach carbóin €80 in aghaidh an tonna ar a laghad a fheidhmiú faoi 2030 agus measúnú 
iomlán a dhéanamh ar chonair de mhéaduithe thar Bhuiséid bhliantúla chomhleantacha

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Measúnú a dhéanamh ar threo cáin charbóin de €80 / 
tonna ar a laghad faoi 2030, ag féachaint do cheisteanna 
ar na tionchair shóisialta agus eacnamaíocha 

Le breithniú i 
gcomhthéacs 
an Bhuiséid

RAirg
RCGAC, RITS, 
RGFN, RGFCS, 
RTPRÁ

1  Tá cáin leictreachais á cur i bhfeidhm in Éirinn ó Dheireadh Fómhair 2008 agus feidhmíonn sí ag an íosmhéid a 
cheadaítear, faoi réir Threoir Cháin Fuinnimh an AE, de €0.50 san Uair Mheigeavata (MWh) do ghnóthas agus 
€1.00 sa MWh do neamhghnóthas. Tá sé sin píosa maith níos ísle ná an meán san AE de €4.76 an MWh d’úsáid 
ghnóthais agus €11.3 an MWh d’úsáid neamhghnóthais.

Praghsáil Carbóin agus Beartais Trasghearrtha
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Praghsáil Carbóin agus Beartais Trasghearrtha

Gníomh 9: Athleasú a dhéanamh ar Chód an Chaiteachais Phoiblí le scáthphraghas an charbóin a mhéadú 
agus breithniú níos láidre a thabhairt isteach ar thionchair aeráide nuair a bhíonn breithmheas ar 
thionscnaimh ar siúl

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Doiciméad Cinnidh agus Ciorclán Leasaithe a fhoilsiú a 
éilíonn go n-úsáidtear scáthphraghas carbóin nua, i bhfad 
níos airde, agus ráta lascaine níos ísle sa bhreithmheas 
costais agus tairbhe, ag cinntiú go gcuireann gach 
mórthionscadal infheistíocht phoiblí san áireamh tionchair 
aeráide na n-infheistíochtaí sin

R3 2019 RCPA RCGAC

Céim nua a thabhairt isteach i saolré thionscadal an Chóid 
Chaiteachais Phoiblí ar mheasúnú straitéiseach   Éileoidh sé 
sin an réasúnaíocht le hidirghabhálacha polasaí a bheith á 
cur san áireamh níos luaithe agus cinnteoidh sé go mbeidh 
tionscadail agus cláir fhéideartha ag teacht go straitéiseach 
le beartas an Rialtais  Cinnteoidh sé go mbeidh cuir chuige 
fhéideartha chun déileáil le ceist bheartais á gcur san 
áireamh níos luaithe sula socraítear ar an rogha is fearr agus 
sula ndéantar breithmheas cuí  Cuimseoidh an chéim nua 
seo ceisteanna aeráide fosta 

R3 2019 RCPA RCGAC

Treoir bhreise a fhoilsiú chun cabhrú le Ranna agus le 
Gníomhaireachtaí astaíochtaí GCT a ríomh atá inchurtha 
i leith cinntí infheistíochta agus tar éis an scáthphraghas 
carbóin a chur i bhfeidhm go praiticiúil, comhsheasmhacht 
agus inchomparáideacht a chinntiú sna bearta earnálacha a 
dhéantar 

R3 2019 RCPA
Ranna agus 
Gníomhaireachtaí  
Rialtais Bainteacha

Oibríocht an Chóid leasaithe Chaiteachais Phoiblí a 
athbhreithniú agus an fhéidearthacht le haghaidh leasuithe 
comhshaoil sa bhreis a mheas 

R4 2020 RCPA RCGAC

Gníomh 10: Straitéis a bhunú maidir le hinfheistíocht ón earnáil phríobháideach a ghríosú chun teacht lenár 
spriocanna aeráide

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Oibreoidh NewERA leis na comhlachtaí tráchtála stáit, 
Ciste Infheistíocht Straitéiseach na hÉireann, Corparáid 
Baincéireachta Straitéisí na hÉireann agus comhlachtaí 
poiblí eile chun deiseanna tosaíochta a aithint sna 
príomhearnálacha chun leas a bhaint as infheistíocht 
phríobháideach a chuideoidh linn ár spriocanna aeráide a 
bhaint amach. Oibreoidh Ciste Infheistíocht Straitéiseach 
na hÉireann leis na hearnálacha Bia agus Talmhaíochta chun 
an ról a mheas is féidir leis an Talmhaíocht a imirt i leith ár 
spriocanna athrú aeráide a bhaint amach, lena n-áirítear 
nuatheicneolaíochtaí, cleachtais feirmeoireachta agus 
measúnú ar réitigh a d’oibrigh cheana i dtíortha eile amhail 
díleáiteoirí anaeróbacha 

Ar Lean NewERA
RCGAC, RTBM, 
RTPRÁ, RAirg, 
RCPA
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Gníomh 10: Straitéis a bhunú maidir le hinfheistíocht ón earnáil phríobháideach a ghríosú chun teacht lenár 
spriocanna aeráide

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

An tuarascáil a chríochnú ar roghanna le haghaidh foinsí 
nach ón Státchiste iad chun gníomhú aeráide agus 
infheistíochtaí glasa a mhaoiniú 

R3 2019 NewERA RCGAC

Gníomh 11: An straitéis nua a fheidhmiú do sheirbhísí idirnáisiúnta airgeadais chun cur le forbairt earnála 
inbhuanaithe airgeadais in Éirinn

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Monatóireacht a dhéanamh ar bhearta airgeadais 
inbhuanaithe laistigh den Straitéis nua Gach ráithe RAirg

Gníomh 12: Breithniú a dhéanamh conas ceanglas a chur ar sholáthróirí pinsin a nochtadh cén chuid de 
chiste ar bith ar sócmhainní breosla iontaise é, agus rogha a thabhairt d’infheisteoirí cur le ciste nach bhfuil 
baint aige le breosla iontaise.

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Mar atá luaite sa ghníomh R4 2019 RGFCS RAirg

Gníomh 13: A chinntiú, laistigh dá gclár oibre, go n-oibreoidh na critéir roghnaithe do gach Ciste Tionscadal 
Éireann 2040 chun infheistíochtaí ísealcharbóin a chur chun cinn. Athbhreithniú a dhéanamh ar gach scéim 
maoinithe caipitiúil lena chinntiú go mbeidh tús áite ag an dearadh agus an infheistíocht ísealcharbóin

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Athbhreithniú a dhéanamh ar na critéir roghnúcháin do 
chistí uile Thionscadal Éireann chun a chinntiú go dtugtar 
tús áite d’ infheistíochtaí carbóin ísil ó thaobh maoiniú de

R3 2019 RCPA RCGAC, RFTP, 
RTPRÁ, RGFN

Athbhreithniú a dhéanamh ar na critéir roghnúcháin 
do gach scéim cistiú caipitil a chinnteoidh go ndéantar 
tosaíocht de dhearaí agus d’infheistíochtaí atá íseal ó 
thaobh carbóin de

R3 2020 Gach Roinn 
Líne

Praghsáil Carbóin agus Beartais Trasghearrtha
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Gníomh 14: Neartú a dhéanamh ar ár soláthar de mhaoiniú poiblí don bhuntaighde agus don taighde 
feidhmeach chun teacht lenár spriocanna dícharbónaithe agus deiseanna nua eacnamaíocha a oscailt 
romhainn

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

An chéad tuarascáil bhliantúil de chuid na Meithle Náisiúnta 
um Chomhordú Taighde ar Aeráid a fhoilsiú R2 2019 GCC 

Moltaí a fhorbairt i gcomhair maoiniú misean-dírithe chun 
dul i ngleic le dúshláin choimpléascacha agus fadtéarmacha  
Cuirfear san áireamh ina leithéid sin de mholtaí taighde 
agus deiseanna maoinithe amach anseo a bheidh ar fáil faoi 
Chláir Réime an AE um Thaighde & Nuálaíocht 

R3 2019 SFI RCGAC, RGFN

Cistiú poiblí a chur in ord tosaíochta le haghaidh fuinnimh, 
gníomhú aeráide agus inbhuanaitheachta, a bheidh ag 
teacht leis na Réimsí athnuaite Tosaíochta Taighde náisiúnta 
2018 go 2023

Ar Lean

SFI (agus 
maoinitheoirí 
taighde poiblí  
uile)

RGFN Ranna eile 
ábhartha 

I gcomhthéacs Nuálaíocht 2020 agus a réamhtheachtaí, 
leanfar de chur chuige straitéiseach i leith na hinfheistíochta 
in infreastruchtúr taighde ag cur le taighde cuí chun 
gníomhú ar son na haeráide 

Ar Lean SFI RCGAC, RGFN, 
ROS

Gníomh 15: Creat Náisiúnta Pleanála a chur i bhfeidhm

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de réir 
Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Modheolaíocht agus treoir a fhorbairt do na húdaráis 
áitiúla le tionchar straitéisí na n-astaíochtaí gás ceaptha 
teasa a thomhas agus a mheas le haghaidh na forbartha 
sa todhchaí mar chuid den phróiseas phlean forbartha 
Cathrach / Contae, lena n-áirítear socruithe i gcomhair 
foilsiú agus luacháil faisnéise agus beart den chineál sin le 
haghaidh monatóireachta agus athbhreithnithe

R1 2020
Agus 
monatóireacht 
leanúnach agus 
athbhreithniú 
ar siúl  ag 
tréimhsí cuí ina 
dhiaidh sin

RTPRÁ GCC 

Cuspóirí an Chreata Náisiúnta Pleanála (CNP) a 
chomhlíonadh le haghaidh forbairt réigiúnach agus fás 
uirbeach, go háirithe Cuspóirí Beartas Náisiúnta CPN 1a 
agus 2a i ndáil le forbairt na réigiún agus fás taobh istigh 
de na cathracha

Ar Lean, agus 
monatóireacht 
ar siúl ag 
tréimhsí cuí 
bliantúla

RTPRÁ 
An Rialtas, Tionóil 
Rialtais, Údaráis 
Áitiúla uile

Cuspóirí CNP a chomhlíonadh le haghaidh fás 
comhdhlúth, go háirithe Cuspóirí Beartas Náisiúnta CNP 
3a, 3b agus 3c, i ndáil le spriocanna i gcomhair forbartha 
laistigh de lorg tógtha na lonnaíochtaí reatha

Ar Lean, agus 
monatóireacht 
ar siúl ag 
tréimhsí cuí 
bliantúla

Na hÚdaráis 
Áitiúla RTPRÁ 

Praghsáil Carbóin agus Beartais Trasghearrtha
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Gníomh 15: Creat Náisiúnta Pleanála a chur i bhfeidhm

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de réir 
Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Leanúint orainn ag comhlíonadh gach Cuspóir Beartas 
Náisiúnta eile atá leagtha amach sa CNP, leis an aidhm go 
mbainfí amach na deich dToradh Náisiúnta comhroinnte 
mar chuid de Thionscadal Éireann 2040

Ar Lean, agus 
monatóireacht 
ar siúl ag 
tréimhsí cuí 
bliantúla

An Rialtas 
Uile

Leanúint orainn ag tabhairt maoiniú athnuachana agus 
forbartha uirbeach (RTPRÁ) agus tuaithe (RFTP) ar 
bhonn tairiscintí iomaíocha, a chuimseoidh sainchritéir 
mheastóireachta i dtaca leis an bpoitéinseal chun 
astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú

Ar Lean, agus 
monatóireacht 
ar siúl ag 
tréimhsí cuí 
bliantúla

RTPRÁ RFTP, Na 
hÚdaráis Áitiúla

Obair a dhéanamh le RITS agus leis an NTA agus 
páirtithe leasmhara eile chun bearta beartais a fhorbairt 
ina gcomhtháthaítear úsáid talún agus pleanáil iompair 
i dtéarmaí phatrún spásúlachta agus leagan amach 
uirbeach na forbartha agus an iompair / na gluaiseachta, 
lena n-áirítear forbairt spriocanna nuashonraithe, 
atá bainteach le hionad i gcomhair modh roinnte 
inbhuanaithe 

R1 2020,
Agus 
monatóireacht 
leanúnach agus 
athbhreithniú 
ar siúl ag 
tréimhsí cuí ina 
dhiaidh sin

RTPRÁ 
RITS, NTA,
Oibritheoirí 
Iompair

Obair a dhéanamh le RCGAC agus le SEAI agus páirtithe 
leasmhara eile chun tionscnaimh forbartha limistéar-
bhunaithe a spreagadh agus a chothú ar féidir leo raon 
uilíoch de bhearta a léiriú atá nuálach agus ionad-
oiriúnach le dlús a chur leis an aistriú i dtreo sochaí 
ísealcharbóin a bheidh athléimneach ó thaobh na 
haeráide de

R2 2020,
Agus 
monatóireacht 
leanúnach agus 
athbhreithniú 
ar siúl ag 
tréimhsí cuí ina 
dhiaidh sin

RTPRÁ RCGAC, SEAI

Praghsáil Carbóin agus Beartais Trasghearrtha
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Leictreachas

Leictreachas
Sruthlíniú Rialála ar Athnuaiteáin agus Forbairt Greille

Gníomh 16: Cuirfimid ceanglas, de réir scála, ar sholáthróirí leictreachais / gáis mionsonraí a chur ar fáil 
maidir le húsáid fuinnimh agus coigiltis fhéideartha fuinnimh, mar shampla mar chuid de bhillí tomhaltóirí

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Mar atá luaite sa ghníomh R2 2020 RCGAC CRU

Gníomh 17: A chinntiú go ndéanann Gréasáin BSL agus EirGrid pleanáil don eangach agus go n-éireoidh leo 
foinsí fuinnimh in-athnuaite a cheangal chun teacht leis an sprioc 70% RES-E faoi 2030.

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Moltaí ar fhorbairt na heangaí, pleananna oibríochta agus 
soláthar seirbhíse do 2021 -2025 mar chuid de Rialú 
Praghsanna 5 (PR5)

R4 2019

Gréasáin 
BSL EirGrid 
(comhúinéirí) EirGrid

Comhairliúchán poiblí an CRU ar PR5 R2 2020 CRU

Athbhreithniú rialála agus ceadú PR5 R3 2020 CRU

Tagann PR5 i bhfeidhm R1 2021 CRU

Gníomh 18: Naisc bhreise hibrideacha a éascú (m.sh. grian/gaoth/cadhnraí) chun oibriú sa mhargadh 
leictreachais leis an seachadadh RES-E a mhéadú

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Athbhreithniú ar riachtanais i dtaca le nascadh hibrideach 
agus ar riachtanais an mhargaidh R4 2019 CRU Gréasáin BSL, 

EirGrid

Na hathruithe riachtanacha a shainaithint chun níos mó 
nasc hibrideach a thabhairt chun cinn sa mhargadh R2 2020 CRU Gréasáin BSL, 

EirGrid

Na hathruithe riachtanacha a dhéanamh R3 2020 CRU Gréasáin BSL, 
EirGrid, RCGAC

Athbhreithniú ar cháilitheacht RESS agus ar rialacha réitigh 
le haghaidh aonaid hibrideacha R2 2021 RCGAC EirGrid, CRU

Téarmaí agus Coinníollacha RESS a nuashonrú i gcomhair 
aonaid hibrideacha mar is cuí R3 2021 RCGAC EirGrid, CRU
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Gníomh 19: A chinntiú go mbeidh an chéad chéim eile den bheartas i dtaca le nasc in-athnuaite inchurtha 
lena fheidhm, chun spriocanna fuinnimh in-athnuaite agus tionscadail phobail a réadú, agus tuarascáil 
bhliantúil a dhéanamh ar thráthúlacht an nasctha leis an eangach

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Beartas Nasctha Seasmhach 2 a fhorbairt R4 2019 CRU Gréasáin BSL, 
EirGrid

Beartas Nasctha Seasmhach 2 a thabhairt chun críche R2 2020 CRU Gréasáin BSL, 
EirGrid

Tús a chur le próiseáil a dhéanamh ar thairiscintí nasctha 
faoin mBeartas Nasctha Seasmhach R3 2020 Gréasáin 

BSL EirGrid

Tionscadail nasctha faoi Bheartas Nasctha Seasmhach 2 2022
Ar aghaidh

Gréasáin 
BSL

Action 20: Implement energy actions under the Government Statement on the Role of Data Centres in 
Ireland’s Enterprise Strategy to ensure that large demand connections are regionally balanced to minimise 
grid reinforcements

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Éileamh solúbtha agus réitigh nuálacha eile i gcomhair 
lárionaid sonraí a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm R3 2019 EirGrid CRU, ÚFT

Bearta níos fadtéarmaí a fhorbairt chun freastal ar lárionaid 
sonraí agus atreisiú gréasáin a laghdú 2019-2022 CRU Gréasáin BSL,

EirGrid, ÚFT

Gníomh 21: A chinntiú go ndéanfar treoirlínte athnuaite pleanála don ghaoth amach ón gcósta a fhoilsiú in 
2019

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Comhairliúchán um Measúnacht Timpeallachta 
Straitéiseach a fhoilsiú ar Threoirlínte maidir le Fuinneamh 
Gaoithe 

R3 2019 RTPRÁ 

Treoirlínte maidir le Fuinneamh Gaoithe a thabhairt chun 
críche R4 2019 RTPRÁ 

Gníomh 22: Breithniú breise a dhéanamh ar eangacha agus ar línte díreacha príobháideacha 

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Roghanna beartais a iniúchadh i gcomhair eangacha 
príobháideacha / línte díreacha R2 2020 RCGAC CRU, Gréasáin BSL, 

EirGrid

Leictreachas
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Leictreachas

Gníomh 22: Breithniú breise a dhéanamh ar eangacha agus ar línte díreacha príobháideacha 

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Reachtaíocht a leasú más gá chun beartas a chur i bhfeidhm 
ar eangacha príobháideacha / línte díreacha mar chuid de 
thrasuíomh CEP 

R2 2021 RCGAC

Creat rialúcháin agus rialacha an mhargaidh a bhunú le 
haghaidh líonraí príobháideacha / línte díreacha R4 2021 CRU Gréasáin BSL, 

EirGrid

Gníomh 23: Measúnú a dhéanamh ar an bhforbairt eangaí is gá le leibhéil níos airde RES-E a imeascadh 
agus plean forbartha ardleibhéil eangaí a fhorbairt a fhad le 2030 (agus ar aghaidh)

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Foilsiú bliantúil an Phlean Forbartha Tarchuir, an Ráitis 
ar Acmhainneacht Giniúna agus an Ráitis Réamhaisnéis 
Tarchuir le hionchur GBSL mar is cuí

Go bliantúil EirGrid Gréasáin BSL

Comhairliúchán poiblí a sheoladh ar Chásanna Fuinnimh an 
Lae Amárach 2019 in Éirinn R2 2019 EirGrid

Cásanna Fuinnimh an Lae Amárach 2019 in Éirinn a fhoilsiú R3 2019 EirGrid

Tuairisc ar Mheasúnú ar Riachtanais an Chórais a fhoilsiú 
chun réimsí den eangach tharchurtha leictreachais in Éirinn 
a aithint a mbeidh forbairt le déanamh orthu chun freastal 
ar an raidhse cásanna atá le fail in Cásanna Fuinnimh an Lae 
Amárach 2019  

R4 2019 EirGrid

Measúnú a dhéanamh ar fhorbairt na heangaí agus ar 
impleachtaí an RES bhreise ar Eangacha BSL R2 2020 Gréasáin 

BSL

Idirnascaire Thuaidh Theas: Idirnascaire nua a cheanglóidh 
eangacha leictreachais Phoblacht na hÉireann agus 
Thuaisceart Éireann mar thionscadal leasa choitinn. Nuair 
a bheidh an tionscadal seo curtha i gcrích tiocfaidh méadú 
suntasach ar leibhéil na bhfoinsí in-athnuaite fuinnimh is 
féidir a úsáid ar an eangach

R4 2023 EirGrid
Gréasáin BSL
(ag obair le SONI, 
NIE)

IDe réir Ráiteas an Bheartais Náisiúnta ar Idirnascaire, 
idirnascadh a fhorbairt a thuilleadh chun slándáil fuinnimh 
a mhéadú agus sprioc 70% na hÉireann a éascú maidir le 
leictreachas in-athnuaite faoi 2030

2020-2030 EirGrid Forbróirí

Tacaíocht do thionscadail trí bhíthin phróiseas Thionscadail 
Leasa Choitinn an AE agus trí mheicníochtaí cistiúcháin an 
AE mar is cuí 

2020-2030 RCGAC CRU, ABP

Socruithe rialála a chur i bhfeidhm chun tacú leis an 
idirnascaire nua, lena n-áirítear sócmhainní hibrideacha 2020-2030 CRU
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Gníomh 24: Seachadadh an-ard de leictreachas ilchineálach in-athnuaite a éascú faoi 2030 (idir SNSP agus 
an meán)

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

An Clár Trialach Incháilitheachta DS3 (nuatheicneolaíochtaí 
a thriail ar an gcóras) a leathnú ina chlár nua darb ainm 
‘Tionscnamh Táthaithe Flex Tech’

R3 2019 EirGrid Gréasáin BSL

Na táirgí insoláthartha atá fágtha faoin gClár DS3 a 
sholáthar le go mbainfear amach 75% den éileamh ar an 
gcóras trí ghiniúint in-athnuaite inathraithe (75% Dul i 
bhfód ar Chóras Neamhshioncronaigh - SNSP)

R2 2020 EirGrid CRU2

Anailís theicniúil a dhéanamh ina n-amharctar ar 
cheisteanna is gá a réiteach chun uasteorainn oibríochta 
fíor-ama de bhreis ar 90% SNSP a láimhseáil faoi 2030 

R4 2020 EirGrid SONI

An tsamhail a fhorbairt le haghaidh Seirbhísí Córais iar-
2020 a sholáthar le go dtiocfaidh méadú ar dhul i bhfód na 
bhfoinsí in-athnuaite inathraithe ar an eangach   Ba ghá go 
n-éascódh an leagan amach sa todhchaí uaillmhianta 2030 
RES-E na hÉireann

R1 2021 CRU

Úsáidfear dearadh teicniúil agus margaidh, agus torthaí 
ón tionscnamh Flex Tech, le forbairt a dhéanamh ar na 
Seirbhísí Córais, a chuideoidh chun spriocanna leictreachas 
in-athnuaite do 2030 a bhaint amach

R4 2021 EirGrid

Athbhreithniú ar an gcreat rialála beartas i gcomhair 
leictreachas a stóráil a éascóidh leibhéal éifeachtúil stórála 
leictreachais ionas go mbainfear amach an sprioc 70% de 
leictreachas in-athnuaite in 2030 

2020/2021 CRU EirGrid, Gréasáin 
BSL

An cinneadh iar-rialála a chur i bhfeidhm i leith dearadh nua 
margaíochta i Seirbhísí Córais DS3 R1 2023 EirGrid CRU, Gréasáin BSL

Rialacháin Eorpacha a chur i bhfeidhm, lena n-áirítear 
Treoirlíne Chothromaithe Leictreachais agus Pacáiste 
Fuinnimh Ghlain, sa chlár mar is cuí

R4 2023 CRU EirGrid, Gréasáin 
BSL, RCGAC

2   Tabhair do d’aire go gciallaíonn roinnt de na bearta go mbeidh aonáin ábhartha ag obair le gníomhaithe ó dhlínsí 
eile.  Cuimsíonn tagairtí don CRU a ról i margadh fuinnimh uile-oileánda, agus é ag obair trí Choiste an SEM. 

Leictreachas



17

Athnuaiteáin Amach ón gCósta

Gníomh 25: Éascú a dhéanamh ar fhorbairt na Gaoithe Amach ón gCósta, lena n-áirítear ar a laghad 3.5 
GW de ghaoth farraige, bunaithe ar cheantanna iomaíocha, a nascadh leis an eangach faoi 2030. Bunóimid 
foireann mhaoirseachta leis an uaillmhian seo a thiomáint

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Bainistíocht Forbartha – Idirthréimhseach / Oidhreachta

Réiteach luath ar aighnis fhéideartha spásúlachta maidir le 
beartas ORE atá á thiomsú 
Nasc leis an gCreat Náisiúnta Pleanála Muirí

R3 2019 RCGAC RTBM 

Athbhreithniú a thosú ar an gcóras muirearaithe ceadúnas 
a bhaineann le toiliú i leith ORE faoi réir an Achta um Imeall 
Trá agus an Bhille um Pleanáil agus Bainistíocht Forbartha 
Mara i gcomhthéacs na muirear uile agus na dtacaí stáit 

R3 2019 RCGAC RTPRÁ 

Prótacal Idirthréimhseach a fhorbairt a chabhróidh le fócasú 
ar iarratais laistigh de scóip an bheartais atá ag teacht chun 
cinn lena n-áirítear:
• Cuspóirí beartais gearrthéarmacha
• Cinnteacht Spásúlachta
•  Struchtúr comhaontaithe do sheicheamhú agus do 

sholáthar toilithe, ceaduithe agus tacaí stáit neamh-
urthrá 

•  Critéir le haghaidh measúnú ar iarratasóirí iniúchadh 
láithreáin

•  Téarmaí agus coinníollacha caighdeánacha chun 
comhsheasmhacht a chinntiú le forbairt ORE amach 
anseo 

• Déileáil le hiarratais stairiúla ORE 

R4 2019 RCGAC
SEAI, CRU, EirGrid, 
Gréasáin BSL, 
(RTPRÁ )

Toiliú Bainistíochta Forbartha – Leanúnach

Acmhainní agus struchtúir idir-ranna a chur ar fáil chun an 
Bille um Phleanáil agus Bainistíocht Forbartha Mara a chur 
chun cinn go héifeachtach

R4 2019 RTPRÁ RCGAC

Foilsiú na Reachtaíochta um Dhlínse Mhuirí R3 2019 RGET

Scéim Ghinearálta leasaithe an Bhille um Phleanáil agus 
Bainistíocht Forbartha Mara a thabhairt chun críche R3 2019 RTPRÁ RCGAC, AGO

Leictreachas
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Gníomh 25: Éascú a dhéanamh ar fhorbairt na Gaoithe Amach ón gCósta, lena n-áirítear ar a laghad 3.5 
GW de ghaoth farraige, bunaithe ar cheantanna iomaíocha, a nascadh leis an eangach faoi 2030. Bunóimid 
foireann mhaoirseachta leis an uaillmhian seo a thiomáint

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Dréachtú gnás pleanála coiteann a thabhairt chun críche 
le haghaidh gach forbairt ar réimsí beartais de chuid 
RCGAC laistigh de raon feidhme an Bhille um Pleanáil agus 
Bainistíocht Forbartha Mara

R4 2019 RCGAC RTPRÁ , AGO, OPC

Foilsiú an Bhille um Phleanáil agus Bainistíocht Forbartha 
Mara a dhéanann foráil do chórais Stáit agus córais toilithe 
ORE nua-aimseartha a fhorbairt le haghaidh an limistéir 
mhara 

R4 2019 RTPRÁ RCGAC, OPC

Forbairt agus achtú reachtaíocht thánaisteach riachtanach 
tar éis achtú an Bhille um Phleanáil agus Bainistíocht 
Forbartha Mara3

R3 2020 RCGAC RTPRÁ , OPC

•  Cur i gcrích an Chreata Náisiúnta Pleanála Muirí ar 
dhóigh a dhéanann tosaíocht de phríomhbheartais 
náisiúnta amhail dícharbónú iomlán an gheilleagair agus 
uaillmhianta fuinneamh in-athnuaite na hÉireann 

•  Lán-rannpháirtíocht ó gach gníomhaireacht mhara 
a thoilíonn i bpróiseas an NMPF chun cinnteacht a 
sholáthar do lucht forbartha agus don phobal, chun 
aighnis spásúlachta fhéideartha a sheachaint agus 
sineirgí le gníomhaíochtaí eile a aithint

•  NMPF agus na próisis a bhaineann leis a úsáid chun 
aighnis a réiteach idir cuspóirí earnálacha iomaíocha  
(m sh  fuinneamh in-athnuaite agus eile a bheith san 
áireamh)

•  Cuireann gach Roinn a gcuid féin leis an acmhainn 
lárnach de shonraí agus d’fhianaise spásúlachta mara 
atá á bhforbairt ag Institiúid na Mara mar chuid den 
phróiseas NMPF

R3 2019 
- Dréacht-
phlean 
Comhair-
liúcháin R4 
2020 - Plean 
Deiridh

RTPRÁ (ag 
brath ar 
shonraí ó 
RCGAC, 
RTBM, RITS, 
RCOG, 
Fórsaí 
Cosanta, 
Foras na 
Mara

Bealach chun an Mhargaidh (RESS): Oidhreachta / Leanúnach

Fógra ar Chúnamh Stáit a chur i gcrích a chuimsíonn Gaoth 
Amach ón gCósta mar chatagóir i gCeantanna RESS (Dáta 
faoi réir uainiú Chomórtas DG)

R3 2019 RCGAC

Faomhadh Rialtais a fháil le haghaidh saincheant Amach ón 
gCósta R3 2020 RCGAC

Téarmaí agus Coinníollacha a fhoilsiú le haghaidh Ceant 
RESS Amach ón gCósta R1 2021 RCGAC EirGrid

Próiseas Cáilithe a oscailt le haghaidh Ceant RESS Amach 
ón gCósta R2 2021 EirGrid

3  Tabhair do d’aire go bhfuil sé seo faoi réir achtú na príomhreachtaíochta PBFM (Pleanáil agus Bainistíocht 
Forbartha Mara) ag an Oireachtas. 

Leictreachas
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Gníomh 25: Éascú a dhéanamh ar fhorbairt na Gaoithe Amach ón gCósta, lena n-áirítear ar a laghad 3.5 
GW de ghaoth farraige, bunaithe ar cheantanna iomaíocha, a nascadh leis an eangach faoi 2030. Bunóimid 
foireann mhaoirseachta leis an uaillmhian seo a thiomáint

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Measúnú a dhéanamh an leor an méid iomaíochta in 
iarratais a fuarthas chun ceant RESS Gaoth Amach ón 
gCósta a reáchtáil  Murar leor, roghanna eile a chur san 
áireamh

R2 2021 RCGAC CRU

Ceant RESS Amach ón gCósta a reáchtáil R2 2021 RCGAC EirGrid

Ceantanna eile RESS a rith chun freastal ar athnuaiteáin 
Amach ón gCósta (faoi réir cheadú an Rialtais)

R3 2022, 
2024 RCGAC EirGrid

Monatóireacht a dhéanamh ar thionscadail chun a chinntiú 
go gcloíonn siad le Téarmaí agus le Coinníollacha an cheant 
lena n-áirítear treoirlínte tógála 

Ar Lean 
roimh an 
tógáiln

RCGAC EirGrid

Soláthar Eangach Amach ón gCósta – Oidhreachta

Cinneadh beartais CRU ar thairiscintí nasctha eangaí 
le heisiúint i gcomhair feirmeacha gaoithe tar éis an 
mheasúnaithe thuasluaite ar aon dul le Beartas Nasctha 
Seasmhach 2 (faoi réir a thoilithe)

R4 2019 CRU

Scrúdú agus costáil déanta ar mhodhanna nasctha eangaí 
agus tairiscintí nasctha curtha chuig iarratasóirí gaoth 
amach ón gcósta (ag brath ar a bhfuil thuas)

R2 2020 EirGrid Gréasáin BSL

Forbróir chun glacadh leis an tairiscint nasctha agus 
clabhsúr a chur ó thaobh an airgeadais de le tionscadal na 
feirme gaoithe amach ón gcósta

R4 2021 Forbróir

Tógáil le tosú ar an bhfeirm ghaoithe amach ón gcósta agus 
ar an nascadh eangaí amach ón gcósta araon R1 2022 Forbróir EirGrid, Gréasáin 

BSL

Tógáil curtha i gcrích ar an bhfeirm ghaoithe amach ón 
gcósta agus ar an nascadh eangaí amach ón gcósta araon + 4 bliana Forbróir EirGrid, Gréasáin 

BSL

Soláthar Eangach Amach ón gCósta – Leanúnach

Meitheal Oibre ar Chreat don Eangach Leictreachais Amach 
ón gCósta a bhunú, faoi Chathaoirleacht RCGAC R3 2019 RCGAC CRU, EirGrid, 

Gréasáin BSL

Doiciméad Roghanna a fhorbairt don Mheitheal Oibre ar 
Shamhlacha maidir le hEangach Amach ón gCósta R1 2020 EirGrid

Cinneadh an Rialtais ar chreat don Eangach Eischósta le 
teacht le NMPF R2 2020 RCGAC

Comhairliúchán ar an gCreat Rialála do Nascthaí 
Feirmeacha Gaoithe Amach ón gCósta bunaithe ar Bheartas 
an Rialtais agus ar an  Doiciméad Roghanna maidir le 
hEangach Eischósta (thuas)

R2 2020 CRU

Cinneadh i dtaca le Creat Rialála do Nascthaí Feirmeacha 
Gaoithe Amach ón gCósta R3/4 2020 CRU

Leictreachas
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Gníomh 25: Éascú a dhéanamh ar fhorbairt na Gaoithe Amach ón gCósta, lena n-áirítear ar a laghad 3.5 
GW de ghaoth farraige, bunaithe ar cheantanna iomaíocha, a nascadh leis an eangach faoi 2030. Bunóimid 
foireann mhaoirseachta leis an uaillmhian seo a thiomáint

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Criosanna oiriúnacha amach ón gcósta agus acmhainn 
eangaí a shainaithint le haghaidh forbairt amach ón gcósta  i 
gcomhar le NMPF  (ag brath ar an gCreat Rialála)

R4 2020 RCGAC RTPRÁ , CRU, 
EirGrid

Toilithe pleanála (léasanna urthrá) le fáil le haghaidh 
iarratasóirí feirmeacha gaoithe amach ón gcósta R3 2021 RCGAC RTPRÁ 

Scrúdú agus costáil le déanamh ar mhodhanna nasctha 
eangaí agus tairiscint(í) nasctha le cur chuig iarratasóirí 
gaoth amach ón gcósta ar éirigh leo sa cheant

+8 mí 
iarcheant EirGrid

Tógáil le tosú ar (a) fheirm ghaoithe amach ón gcósta agus 
ar (b) nascadh eangaí araon tar éis don fhorbróir glacadh 
leis an tairiscint

+3 mí i 
ndiaidh 
glacadh leis 
an tairiscint

EirGrid Gréasáin BSL,
Forbróir

Tógáil curtha i gcrích ar (a) fheirm ghaoithe amach ón 
gcósta agus ar (b) nascadh eangaí araon  Foras freagrach 
as nascadh eangaí ag brath ar chinneadh ar an gcreat do 
sholáthar na gaoithe amach ón gcósta

+4 bliana 
2025 EirGrid Gréasáin BSL, 

Developer

Gníomh 26: Tacú leis an gconair do thaighde, forbairt agus léiriú ar fhuinneamh aigéin le haghaidh na 
dteicneolaíochtaí muirí éiritheacha (tonn, taoide, gaoth ar snámh) agus bonneagar trialach a bhaineann leis

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de réir 
Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Mapáil 

Mapáil ar uiscí uile amach ó thalamh na hÉireann tugtha 
chun críche trí bhíthin an Chláir INFOMAR chun tacú le 
roghnú suímh don fhuinneamh amach ón gcósta

Mapáil 
leanúnach go dtí 
go gcláraítear 
na huiscí uile 
in 2026 (Féach 
www infomar ie 
le haghaidh dul 
chun cinn)

GSI

RCGAC
Foras na Mara, 
RITS (MSO), SEAI, 
BIM

Gaoth Ar Snámh Amach ón gCósta

Láthair Thástála Fuinnimh Mhuirí san Atlantach (AMETS) 
a leathnú le riar ar ghaoth ar snámh:
Tús a chur le Riachtanais Faireachán Comhshaoil

R3 2019 SEAI

• Tuarascáil a choimisiúnú chun riachtanais sa bhreis 
a chur san áireamh le tacú le hearnáil na gaoithe ar 
snámh 2020-2030

R4 2019 SEAI

• Iarratas a dhéanamh ar cheadúnas chun tástáil ar an 
láthair  R2 2020 SEAI

Leictreachas
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Gníomh 26: Tacú leis an gconair do thaighde, forbairt agus léiriú ar fhuinneamh aigéin le haghaidh na 
dteicneolaíochtaí muirí éiritheacha (tonn, taoide, gaoth ar snámh) agus bonneagar trialach a bhaineann leis

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de réir 
Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Fuinneamh gaoithe agus fuinneamh taoide 

Athbhreithniú ar thionchar an Chiste Forbraíochta 
Fréamhshamhla agus moltaí le haghaidh scéim 
fheabhsaithe 

R3 2019 SEAI

Iniúchadh ar shamhail nua mhaoinithe (Ciste 
Réamhthráchtála) chun maoiniú H2020 a ghiaráil agus an 
scéim a rolladh amach in Éirinn

R4 2019 SEAI

An chéad tuarascáil bhliantúil de chuid OceanSET a 
fhoilsiú chun tacaí atá ar fáil a aithint mar aon le tionchair 
na gclár aigéanach ar fud an AE

R4 2020 SEAI

Infreastruchtúr láthair tástála ORE

Athbhreithniú a dhéanamh ar phleananna agus ar 
dheiseanna maidir le láthair Westwave a úsáid R4 2020 SEAI RCGAC, RTPRÁ 

Láithreacha nua tástála a iniúchadh mar aon le samhlacha 
le haghaidh eagair gaoithe ar snámh amach ón gcósta R4 2020 SEAI RCGAC, RTPRÁ 

Suíomh láthair thástála a iniúchadh chun tástáil a 
dhéanamh ar theicneolaíochtaí taoide agus machnamh a 
dhéanamh ar chórais stórála chomhtháite

R4 2020 SEAI RCGAC, RTPRÁ 

Tacaí an Státchiste

Ciste Forbraíochta Fréamhshamhla a athoscailt tar éis an 
athbhreithnithe  Cur chuige spriocdhírithe / iomaíoch a 
mheas le haghaidh rochtain ar láithreacha tástála

R4 2019 SEAI 

Athbhreithniú ar rath chur chuige spriocdhírithe 
na tacaíochta taighde i leith Leibhéil Ullmhacht 
Teicneolaíochta ísle (TRLanna)

R4 2019 SEAI

Tacú le nuatheicneolaíochtaí trína dtreorú chuig foinsí 
maoinithe cuí agus chuig tacaí forbartha fiontraíochta R4 2020 SEAI FÉ

Meicníochtaí a iniúchadh chun cuidiú le forbróirí 
teicneolaíochta teacht ar infheistíocht phríobháideach R4 2020 SEAI ÚFT
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Gníomh 27: Tacú le moil fiontraíochta nuálaíochta agus an slabhra soláthair don fhuinneamh in-athnuaite 
amach ón gcósta

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Tacaí Fiontar 

Tionscadal Ghréasán Nuálaíochta Chumhacht an Aigéin 
(OPIN) a rolladh amach chun tacaí Fiontraíochta trasearnála 
a sholáthar don earnáil ORE ó thíortha an AE 

R3 2019 SEAI FÉ

Obair Ghréasán Tionscal Muirí na hÉireann (IMIN) a chur 
chun cinn agus imeachtaí a eagrú dírithe ar an earnáil ORE R4 2019 FÉ IMDO

Athbhreithniú tosaigh a dhéanamh ar anailís ar shlabhra 
soláthair SEAI le haghaidh athnuaiteáin amach ón gcósta 
chun bearnaí a aithint agus a iniúchadh / a mholadh cén 
chaoi ar féidir le hÉirinn feidhm a bhaint astu

R2 2020 SEAI ÚFT, FÉ

Straitéis slabhra soláthair athnuaiteáin amach ón gcósta a 
fhorbairt lena chomhtháthú sa chéad OREDP eile R4 2020 SEAI ÚFT, FÉ

Tacú le nuatheicneolaíochtaí trína dtreorú chuig foinsí 
maoinithe cuí agus chuig tacaí forbairt fiontar R4 2020 SEAI FÉ

Meicníochtaí a iniúchadh chun cuidiú le forbróirí 
teicneolaíochta teacht ar infheistíocht phríobháideach R4 2020 SEAI ÚFT

Infreastruchtúr na gCalafort

Ailíniú NMPF le PFN a chinntiú sa dóigh is gur féidir le 
calafoirt agus an t-infreastruchtúr a théann leo forbairt agus 
infheistiú dá réir  

R1 2021 RTPRÁ RITS

Leictreachas
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An Bealach chun an Mhargaidh don Ghiniúint Leictreachais

Gníomh 28: An RESS a dhearadh agus a chur i bhfeidhm. Toirt agus minicíocht na gceantanna RESS a 
mhéadú leis an sprioc 70% d’fhuinneamh in-athnuaite faoi 2030 a bhaint amach, á chinntiú go mbeidh 
meascán oiriúnach idir pobal / fiontraíocht chun go mbeidh soláthar éifeachtúil athnuaiteán ann.

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Dearadh sonraíoch an RESS a chur i gcrích lena n-áirítear 
fógra ar chúnamh stáit R3 2019 RCGAC

An Creat Pobail a bhunú le dul leis an RESS agus plé a 
dhéanamh leis an gCoiste Seasta ar Ghníomhú ar son na 
hAeráide air seo 
Bearta a chur in áit lena chinntiú go mbíonn ciste sochair 
an phobail cothrom agus go mbíonn rannpháirtíocht mhór 
saoránach i dtionscadail na bhfoinsí in-athnuaite fuinnimh

R4 2019 RCGAC

Próiseas Cáilíochta a thosú le haghaidh Cheant RESS 1 R4 2019 RCGAC EirGrid, CRU, 

Dearadh RESS 2 agus RESS 3 a thabhairt chun críche agus 
iad a chur i bhfeidhm 2021/2022 RCGAC EirGrid, CRU

Gníomh 29: A chinntiú gur ó fhoinsí in-athnuaite a dhéanfar riar ar 15% den éileamh ar leictreachas, ar 
conradh faoi PPAnna corparáideacha

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Obair scrúdaithe tosaigh ar PPAnna Corparáideacha lena 
n-áirítear bacainní agus roghanna beartais a aithint R2 2019 SEAI

Grúpa 
ComhairleachCPPA, 
RCGAC, CRU

Ceardlann(a) comhairliúcháin le hearnáil an tionscail agus le 
gníomhaireachtaí cuí rialtais nó stáit (CRU, RAirg, Ioncam, 
ÚFT srl )

R3 2019 SEAI RCGAC, CRU

Tuarascáil chomhairliúcháin a chríochnú ar PPAnna 
Corparáideacha um Leictreachas In-athnuaite lena n-áirítear 
sraith de mholtaí beartais  

R4 2019 SEAI
Grúpa 
ComhairleachCPPA
RCGAC

Ceardlann leantach le heintitis ábhartha (CRU, EirGrid, 
Ioncam srl  ) chun plé agus anailís mhion a dhéanamh ar an 
moladh / na moltaí a rinneadh

R2 2020 RCGAC SEAI, CRU

Doiciméad Beartais CPPAnna bunaithe ar staidéar 
Comhairliúcháin agus ar Dhoiciméad Moltaí an Ghrúpa 
Chomhairligh 

R3 2020

RCGAC 
(agus ion-
chur Ranna 
agus Gníom-
haireachtaí  
Rialtais 
Bainteacha

Na moltaí / an moladh faofa a chur i bhfeidhm R4 2020 RCGAC CRU, SEAI, aonáin 
Stáit ábhartha

Leictreachas
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Micrighiniúint

Gníomh 30: Fráma cumasaithe a fhorbairt don mhicrighiniúint a théann i ngleic le constaicí reatha agus a 
bhunaíonn tacaíochtaí oiriúnacha laistigh de dheighleoga ábhartha den mhargadh

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Grúpa oibre a bhunú ar mhicrighiniúint agus ar 
fhéintomhaltas athnuaiteán agus téarmaí tagartha a aontú 
m sh  sainmhínithe cuí, spriocanna beartais, plé leis an 
tionscadal trasuímh CEP srl.

R3 2019 RCGAC CRU, SEAI, RTPRÁ, 
Gréasáin BSL

Athbhreithniú a thosú ar riachtanais chun ceisteanna i dtaca 
le socrú margaidh a réiteach le haghaidh féintomhaltóirí 
fuinnimh in-athnuaite ag bhíonn ag easpórtáil chun na 
heangaí

R3 2019 CRU

Clabhsúr a chur leis an athbhreithniú ar na díolúintí 
reatha maidir le painéil ghréine mar a fhoráiltear sna 
Rialacháin Phleanála agus Forbartha, i gcomhar leis an 
Roinn Cumarsáide, Gníomhú ar son na hAeráide agus 
Comhshaoil agus leasuithe a chur i bhfeidhm a éiríonn as an 
athbhreithniú

R4 2019 RTPRÁ RCGAC

Beartas nasctha eangaí cuí a shocrú chun freastal ar 
fhéintomhaltóirí fuinnimh in-athnuaite agus ar rochtain le 
haghaidh micrighiniúna

R4 2019 CRU Gréasáin BSL

Impleachtaí féideartha a mheas le haghaidh líonra 
dáileacháin de líonta sainithe níos airde de ghineadóirí 
dáilte

R4 2019 Gréasáin 
BSL

Meicníochtaí tacaíochta féideartha a mheas le haghaidh 
micrighiniúna /  féintomhaltas athnuaiteán arna difreáil de 
réir deighleoige (earnáil phoiblí, scoileanna san áireamh, 
cónaitheach, pobail, feirmeoireachta, tráchtála agus 
tionsclaíochta srl ), ag cinntiú go gcuirtear san áireamh 
prionsabail na cothroime, an fhéintomhaltais agus 
‘éifeachtúlacht fuinnimh ar dtús‘ 

R1 2020 RCGAC SEAI, RGFN, RTBM 

Comhairliúchán poiblí / glao ar fhianaise ar bhonn an 
mheasúnaithe thuas R3 2020 RCGAC CRU

Measúnú ar thionchar struchtúr reatha tháillí an bhille 
leictreachais (ina measc OSP agus táillí seasta) ar 
fhéintomhaltóirí fuinnimh in-athnuaite agus ar thomhaltóirí 
eile

R3 2020 CRU RGFN, RCGAC

Feidhmiúlacht in áit a éascóidh seirbhísí cliste, faoi réir 
athbhreithniú tosaigh R2 2021 CRU

Beartas críochnaithe agus córas tacaíochta praghsála a 
lainseáil le haghaidh micrighiniúna R2 2021 RCGAC SEAI

Leictreachas
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Gníomh 31: Scéim phíolótach micrighiniúna PV gréine a fhorbairt d’fhonn tús a chur le scéim leanúnach 
tacaíochta faoi 2021, ar a dhéanaí, lena chinntiú gur féidir le daoine leictreachas ginte acu a dhíol ar ais 
isteach san eangach

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Athbhreithniú ar an scéim (lena n-áirítear buiséad) agus 
ar an bhféidearthacht le haghaidh teicneolaíochtaí agus 
earnálacha nua le cur san áireamh sa scóip leathnaithe 

R3 2019 SEAI

Cinneadh tar éis athbhreithniú ar an scéim phíolótach R4 2019 RCGAC SEAI

Leithdháileadh an bhuiséid chuí R4 2019 RCGAC SEAI

Gníomh 32: Clár Méadrachtaí Cliste a chur ar fáil de réir sceideal reatha a thacóidh leis an margadh don 
mhicrighiniúint

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Athbhreithniú a thosú ar riachtanais chun ceisteanna i dtaca 
le socrú margaidh a réiteach le haghaidh féintomhaltóirí 
fuinnimh in-athnuaite 

R3 2019 CRU

Tacú le tionscadail taighde agus taispeána ina mbíonn fócas 
ar an ‘baile cliste’ a éascú (m.sh. bainistiú an éilimh, stóráil, 
prótacail chumarsáide, rialú uathoibríoch, srl )

R3 2019 SEAI EirGrid, Gréasáin 
BSL

Gabháil agus Stóráil Carbóin

Gníomh 33: Grúpa Stiúrtha a bhunú a dhéanfaidh scrúdú agus maoirseacht ar chomh hinfheidhmithe agus 
atá CCS in Éirinn, agus a thabharfaidh tuairisc don Bhuan-Choiste um Ghníomhú ar son na hAeráide, mar is 
cuí

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Grúpa Stiúrtha a Bhunú R2 2019 RCGAC

Infheistíocht taighde chuí a aontú ó Ervia / Líonraí Gáis na 
hÉireann sa staidéar féidearthachta CCS R3 2019 RCGAC RTPRÁ, Grúpa 

Stiúrtha CCS

Monatóireacht a dhéanamh ar dhul chun cinn mholadh 
Ervia i gCorcaigh R2 2020 RCGAC

An reachtaíocht agus an córas rialála a theastaíonn a 
dhréachtú má bhíonn toradh dearfach ar thaighde CCS R3 2020 RCGAC
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Fiontair
Gníomh 34: Dul i dteagmháil leis na hearnálacha suiminte agus bia agus dí, le bearta a shainaithint a 
thacóidh le laghdú sainaitheanta féideartha a bhaint amach sna hearnálacha seo

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Grúpaí oibre a thabhairt le chéile ar dhícharbónú sna 
hearnálacha suiminte agus bia agus dí R4 2019 RGFN RCGAC, GCC, CMI, 

IDE, SEAI

Príomhfhachtóirí éascaithe a aithint chun na deiseanna 
dícharbónaithe a uasmhéadú sa dá earnáil R1 2020 RCGAC GCC, CMI, IDE, 

SEAI

Plean gníomhaíochta a fhorbairt chun aghaidh a thabhairt 
ar bhacainní ar bith a aimsítear R2 2020 RGFN RCGAC, GCC, CMI, 

IDE, SEAI

Athbhreithniú a dhéanamh ar fheidhmiú na mbeart agus 
moltaí a dhéanamh le haghaidh tuilleadh oibre R1 2021 RGFN RCGAC, GCC, CMI, 

IDE, SEAI

Gníomh 35: Nuálaíocht agus éifeachtúlacht a thiomáint i gcomhlachtaí trí ghlacadh níos leithne le EXEED 
a chur chun cinn, rud a chuirfidh éifeachtúlacht ar fáil in 80 comhlacht ar a laghad

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

An rochtain ar an gclár EXEED a leathnú chun ar a laghad 
80 comhlacht a chuimsiú trí SEAI R4 2019 SEAI 

Gníomh 36: Tús áite a thabhairt don dícharbónú mar chuid de straitéisí na gníomhaireachta fiontraíochta 
agus an clár dícharbónaithe a thiomáint i measc a gcuid cliant ar fad

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Athbhreithniú ar a dtairgeann FÉ agus ÚFT faoi láthair ó 
thaobh an chomhshaoil de le scéimeanna comhshaoil a 
chothú i measc cohórt níos mó de chliantchuideachtaí

R4 2019 RGFN ÚFT, FÉ

Féachaint chuige go gcuirtear leis an líon cliantchuideachtaí 
a bhíonn ag plé le tacaí le haghaidh tionscnaimh i dtaca le 
Dearbhú Comhshaoil do Tháirgí 

R4 2019 Fiontraíocht 
Éireann

Deiseanna a aithint chun plé le hearnálacha ar leith 
agus tacaí saindeartha a fhorbairt do chomhlachtaí sna 
hearnálacha sin 

R4 2019 RGFN ÚFT, FÉ, SEAI

Straitéis nua a fhorbairt do ÚFT Éireann chun cuspóirí 
dícharbónaithe a chomhcheangal R4 2019 ÚFT 

An Fhiontraíocht
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An Fhiontraíocht

Gníomh 37: Gréasáin a fhorbairt in earnálacha tábhachtacha tionsclaíochta agus treochlár gníomhartha a 
thiomáint a thacóidh le dícharbónú ar an mórthionsclaíocht

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Obair ullmhúcháin a dhéanamh ar an gclár gníomhartha 
chun tacú le dícharbónú in earnáil na mórthionscal R4 2019 SEAI RCGAC, RGFN, FÉ, 

ÚFT

Líonra a fhorbairt den 15-20 úsáideoir fuinnimh is mó in 
Éirinn chun tiomantas poiblí i leith an dícharbónaithe a 
thiomáint agus a fhaireachán le linn na tréimhse 2020-2030 

R1 2020 SEAI RCGAC, RGFN, FÉ, 
ÚFT

Líonraí a fhorbairt i bpríomhearnálacha tionscail a éascóidh 
comhroinnt an eolais, tagarmharcáil agus pleananna 
gníomhaíochta earnálacha le haghaidh an dícharbónaithe

R2 2020 SEAI SEAI, RCGAC, 
RGFN, ÚFT

Gníomh 38: Cur chuige leasaithe gréasánaithe a chur chun cinn tríd an nGréasán Fuinnimh 
Mórthionsclaíochta SEAI agus tríd an gClár FBM

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Príomhthosca ratha a aithint i measc na Líonraí Fuinnimh 
atá ann (LIEN, an Earnáil Phoiblí, SECnna) agus deiseanna 
a aithint atá le cur i bhfeidhm ar fud na hearnála FBM trí 
líonraí FÉ, líonraí talmhaíochta agus Comharchumann, 
LEOnna, srl

R4 2019 SEAI

FÉ, LGMA, GCC, 
RGFN, ÚFT, IFA, 
IBEC,
Chambers Ireland, 
CCMA, RTBM 

Naisc a fhorbairt go gníomhach idir cuideachtaí móra (lena 
n-áirítear an earnáil phoiblí) agus comhphobail chun cabhrú 
le cumas i scileanna teicniúla a fhorbairt chun tionscadail 
chomhoibríocha pobail a thabhairt agus líonra gnó agus 
comhpháirtíochtaí pobail  a chur ar bhonn foirmiúil  faoi 
dheireadh na bliana ionas go bhforbrófar dá bharr múnla 
inmhacasamhlaithe 

R4 2019 SEAI

BITC, FÉ, GCC, 
LGMA, RGFN, ÚFT, 
IFA, IBEC,
Chambers Ireland, 
CCMA

prioc-chnuasaigh pobail a aithint atá ag giaráil 
príomhchaidrimh eagraíochtúla i bpobail chois chósta, 
Comharchumainn Pobail Ghaeltachta, Bailte Slachtmhara 
agus forais oideachais

R4 2019 SEAI CIL, POBAL
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Gníomh 39: Gairm shaindírithe a sheoladh, faoin gCiste Gníomhaithe Aeráide

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Scóip an ghlao atáthar a mholadh a fhorbairt R3 2019 RCGAC

An glao a lainseáil R4 2019 RCGAC

Gníomh 40: Tionscnaimh grúpála gnó a ghríosú agus a thionscnamh faoi Phleananna Fiontraíochta na 
Réigiún agus Future Jobs Ireland 2019

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Gach tionscnamh cnuasghrúpaí gnó a aithint i bPleananna 
Áitiúla Fiontar agus in Future Jobs Ireland 2019 R3 2019 RGFN

Cur chuige ginearálta molta a fhorbairt le haghaidh caidrimh 
leis na cnuasaigh ghnó R1 2020 RGFN SEAI 

Tosú a dhul i mbun plé ar bhonn céimneach le cnuasghrúpaí 
cuí R2 2020 SEAI RGFN,

Cnuasghrúpaí

Gníomh 41: Breithniú ar an aeráid in oibríochtaí gnó a chur chun cinn trí chuid oibre Fhóram Páirtithe 
Leasmhara na Freagrachta Sóisialta Corparáidí

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Gnólachtaí a spreagadh chun éifeachtúlacht acmhainne a 
chur i ngníomh 

R2 2020 
ar Lean le 
haghaidh 
an eolais is 
déanaí

DBEI Fóram CSR 

SEAI le dul i mbun plé le Fóram Páirtithe Leasmhara RGFN 
um Fhreagracht Shóisialta Chorparáideach le haird a dhíriú 
ar na tacaí atá ar fáil do ghnólachtaí chun a n-éifeachtúlacht 
fuinnimh a fheabhsú 

R2 2020 
ar Lean le 
haghaidh 
an eolais is 
déanaí

SEAI RGFN, 
Fóram CSR

Gníomh 42: Obair le gach grúpa ionadaíochta gnó, lena n-áirítear IBEC, Gnó sa Phobal in Éirinn, ISME, SFA, 
Chambers Ireland agus eile chun páirtíochtaí comhlachtaí a chruthú, a thugann gealltanas chun conair 
ísealcharbóin a leanúint

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Moltaí a fhorbairt le haghaidh comhpháirtíochtaí 
ísealcharbóin i gcomhair earnálacha tionscail ar leith, chomh 
maith leis an earnáil phoiblí 

R4 2019 RCGAC

IIBEC, BITCI, ISME, 
SFA,
Chambers Ireland, 
RGFN

An Fhiontraíocht
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An Fhiontraíocht

Gníomh 42: Obair le gach grúpa ionadaíochta gnó, lena n-áirítear IBEC, Gnó sa Phobal in Éirinn, ISME, SFA, 
Chambers Ireland agus eile chun páirtíochtaí comhlachtaí a chruthú, a thugann gealltanas chun conair 
ísealcharbóin a leanúint

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Moltaí a fhorbairt le haghaidh síneadh a chur ar chláir 
mheantóireachta B2B laistigh de shlabhraí soláthair agus 
piaraí tionscail a bheith ann do na comhlachtaí sin a 
thoilíonn le conair ísealcharbóin a thaisteal (cur i ngníomh 
faoi réir leithdháileadh maoinithe)

R4 2019 RCGAC

IBEC, BITCI, ISME, 
SFA,
Chambers Ireland, 
RGFN
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An Timpeallacht Thógtha
An Bonn Fianaise a Dhaingniú agus an tÉileamh a Thiomáint

Gníomh 43: Sonraí a dhaingniú maidir le toirt agus doimhne reatha an iarfheistithe agus an choigiltis 
carbóin a mhaoiníonn comhlachtaí poiblí agus iad siúd a fhaigheann tacaíocht ón Scéim um Oibleagáid 
Éifeachtúlachta Fuinnimh thar na hearnálacha cónaithe, tráchtála agus earnálacha poiblí

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Scéimeanna a agus tacaí lasmuigh de scéimeanna SEAI a 
aithint ina mbíonn iarfheistiú éifeachtúlachta fuinnimh ag 
tarlú cheana (i bhfoirgnimh chónaithe agus tráchtála araon)

R3 2019 RCGAC RTPRÁ, RGFCS, 
RS, SEAI

Taighde a dhéanamh ar obair a shainaithint agus a 
thaifeadadh a rinneadh lasmuigh de na scéimeanna rialtais 
uile chun aghaidh a thabhairt ar bhearnaí sna sonraí agus 
tionchar na n-oibreacha ar spriocanna fuinnimh a thomhas  

R4 2019 SEAI 

Tionchar na scéimeanna sin a mheas nó cuir chuige a 
shocrú chun a dtionchar a mheas san am atá le teacht R4 2019 SEAI

Na sonraí a dhaingniú chun leibhéal reatha iomlán na 
gníomhaíochta agus an tionchair a oibriú amach R1 2020 SEAI RCGAC

An méid agus an meascán optamach d’uasghráduithe móra 
agus meánacha a fhionnadh in éifeachtúlacht fuinneamh 
baile 

R1 2020 SEAI RCGAC

Gníomh 44: An líon tithe agus gnólachtaí le RFFanna agus DECanna a mhéadú

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

An poitéinseal a iniúchadh le haghaidh RFF agus Tuairiscí 
Comhairleacha saora / le fóirdheontas ard i gcomhair 
foirgneamh chun go dtabharfaidh daoine faoin scéim 

R4 2019 RCGAC RTPRÁ 

Pleananna a fhorbairt chun raon feidhme pharaiméadair an 
RFF a leathnú amach de réir a chéile R4 2019 SEAI RTPRÁ, ÚÁ

Machnamh a dhéanamh ar an bhféidearthacht go nascfaí 
scéimeanna éagsúla ag a bhfuil tacaíocht / dreasachtaí 
Rialtais le RFF

Q4 2019 RCGAC RTPRÁ , SEAI

Athbhreithniú a dhéanamh ar na meicníochtaí 
forfheidhmithe le haghaidh RFFanna san earnáil ar cíos, 
fógraíocht agus tithe cónaithe nua

R4 2019 RTPRÁ RCGAC, SEAI 

Breithniú a dhéanamh ar a indéanta a bheadh sé RFF a 
bheith ag gach teach cónaithe roimh dháta áirithe R2 2020 RCGAC RTPRÁ , SEAI

Moltaí a fhorbairt chun géilliúlacht a neartú i measc 
Foirgnimh Phoiblí Mhóra i leith an DEC agus chun iad a 
úsáid le feidhmiú sna foirgnimh a fheabhsú 

R2 2020 SEAI RCGAC, RTPRÁ 

Timpeallacht Thógtha
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Timpeallacht Thógtha

Gníomh 45: An cumas a bhaineann le sonraí RFF agus DEC a uasmhéadú maidir le cabhrú le tithe cónaithe 
agus le gnólachtaí a bhfoirgnimh a dhícharbónú

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Plean cumarsáide a fhorbairt chun an pobal a chur ar an 
eolas faoin nasc idir rátálacha fuinnimh foirgnimh agus 
astaíochtaí carbóin 

R4 2019 RCGAC 

Athbhreithniú a dhéanamh ar an teastas RFF agus 
feabhsuithe a thabhairt isteach chun breis treorach a 
thabhairt d’úinéirí tí

R4 2019 SEAI RCGAC, RTPRÁ  

Feidhmiú fuinnimh foirgnimh phoiblí a thagarmharcáil trí 
shonraí a úsáid ón gcóras Faireacháin agus Tuairiscithe R4 2019 SEAI RCGAC

Uirlisí idirghníomhacha agus córas tuairiscí a fhorbairt 
d’úinéirí tí chun an tionchar a aithint a bhíonn ag 
uasghráduithe fuinnimh ar a dtithe

2019-2021 SEAI RCGAC

Uirlisí idirghníomhacha a fhorbairt ag úsáid bunachar 
sonraí RFF le go n-aithneoidh lucht tionscail an margadh 
féideartha agus go n-éascófar samhlacha soláthair 
comhiomlána

2019-2021 SEAI RCGAC

Uirlis a fhorbairt chun treochlár a thabhairt do bhailte 
aonair le go mbainfidh siad amach RFF B2, ag an gcostas is 
fearr agus NZEB

R2 2020 SEAI RCGAC

In earnáil an ghnó, bunachar sonraí agus léarscáil de 
DECnna a bhíonn ar fáil don phobal a fhorbairt bunaithe ar 
chineálacha gnó / foirgneamh

2020 SEAI RCGAC

Treochlár a fhorbairt a éilíonn go mbainfidh réadmhaoin 
neamhchónaitheach ar cíos íoschaighdeán RFF amach faoi 
dháta sonrach ar leith sa todhchaí 

R2 2020 RCGAC

Gníomh 46: Scrúdú a dhéanamh ar a indéanta a bheadh sé rátaí tráchtála a cheangal le RFF

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Tá foráil sa Bhille Rialtais Áitiúil (Rátaí) 2018, atá os comhair 
an Oireachtais faoi láthair, lena ligean d’Údaráis Áitiúla 
bearta maolaithe rátaí a thabhairt isteach chun tacú le 
spriocanna beartais áitiúla agus náisiúnta. Tugtar le fios 
gur faoin Údarás Áitiúil féin a shocrú cén leagan amach ar 
leith a bheidh ar a leithéidí sin de scéim agus is amhlaidh is 
féidir go mbeadh bearta ann chun tacú le gníomhú ar son na 
haeráide 

R3 2019 
(enactment) RTPRÁ  
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Múnla Nua Soláthair

Gníomh 47: Múnla an ‘Aon-Ionaid Ilfhreastail’ a fhorbairt d’uasghráduithe éifeachtúlachta fuinnimh

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Moltaí a fhorbairt le haghaidh “Múnla an Aon-Ionaid 
Ilfhreastail’” a chur i bhfeidhm i gcomhair uasghráduithe 
éifeachtúlachta fuinnimh tís agus tráchtála 

R1 2020 RCGAC SEAI, RTPRÁ, ÚÁ, 
CCMA

Gníomh 48: Plean a fhorbairt le foras nua soláthair a bhunú a chinnteoidh éifeacht agus éifeachtúlacht 
an chórais soláthair d’iarfheistithe, lena n-áirítear conas clár mór iarfheistithe tí a sholáthar i Lár Tíre. 
Breathnóimid fosta ar mhúnlaí a bhfuil aisíoc níos fusa ag roinnt leo, mar shampla trí do bhille leictreachais.

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Grúpa le bunú le breathnú ar chuir chuige i dtaca le cnuasú 
/ comhbhailiúchán agus caighdeánú srl R3 2019 RCGAC SEAI, NTMA, SBCI, 

RCPA, RTPRÁ 

Gníomh 49: Plean a fhorbairt lena chinntiú go ndéanfar imeascadh éifeachtach ar na scéimeanna deontais, 
na múnlaí nua airgeadais agus an córas nua soláthair.

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Grúpa le cur le chéile le machnamh cén chaoi is fearr ar 
féidir an tsamhail nua iarfheistithe a chur ar fáil R3 2019 RCGAC SEAI, NTMA, SBCI, 

RCPA, RTPRÁ 

Plean le foilsiú R3 2020 RCGAC SEAI, NTMA, SBCI, 
RCPA, RTPRÁ 

Timpeallacht Thógtha
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An Slabhra Soláthair a Thógáil

Gníomh 50: Oiliúint a chur ar chonraitheoirí reatha / dreamanna eile sa tionscal maidir leis an domhain-
iarfheistiú, NZEB agus suiteálacha nua teicneolaíochta

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Trí rannpháirtíocht leis na Fóraim Réigiúnacha Scileanna, 
tabharfar tacaíocht trí mheán an chórais oideachais 
agus oiliúna, lena n-áirítear trí chláir chuí phrintíseachta 
do na riachtanais scileanna a shainítear le haghaidh 
NZEB, domhain-iarfheistiú, teaschaidéil agus suiteálacha 
teicneolaíochta nua chomh maith le riachtanais eile scile a 
aithnítear in earnálacha eile

R2 2019 DES SOLAS,SEAI 
RTPRÁ, RCGAC

Clár oiliúna NZEB a sholáthar d’oibrithe tógála reatha trí 
Bhord Oideachais agus Oiliúna Phort Láirge agus Loch 
Garman 

R4 2019 WWETB ROS, SOLAS

Ionad barr feabhais a fhorbairt le haghaidh Foirgnimh 
Ardfheidhmíochta in WWETB (a d’fheadfadh a bheith 
ina chuid de thionscnamh Choimisiún Eacnamaíochta 
na Náisiún Aontaithe don Eoraip)  Forbrófar cláir oiliúna 
chreidiúnaithe san ionad seo a bheidh le tabhairt ar fud na 
tíre trí mheán an líonra BOO. 

R4 2019 RCGAC4 

RTPRÁ, DFAT, 
ROS, RGFN,
SOLAS, SEAI,
ÚÁ Loch Garman, 
WWETB

Treoir / Caighdeán Iarfheistithe a fhorbairt le haghaidh 
foirgnimh a tógadh go traidisiúnta (i e  tógáil roimh 1940 
den chuid is mó)

2019-2020 RCOG  SEAI, RCGAC, 
RTPRÁ 

Tacú le forais ghairmiúla chuí chun sonraíochtaí / cúrsaí 
oiliúna a fhorbairt le haghaidh dearadh NZEB agus 
foirgnimh dhomhain-iarfheistithe

2019-2021 SEAI RCGAC, RTPRÁ  

Athbhreithniú a dhéanamh ar an bpróiseas chun straitéisí 
earcaíochta agus coinneála a chothú le haghaidh 
Measúnóirí RFF 

2019 SEAI RCGAC, RTPRÁ 

Smaoineamh ar chúrsaí NZEB agus conraitheoirí domhain-
iarfheistithe a leathadh amach ar fud na tíre (sonraíocht 
forbartha i gcomhar le WWETB)

2020 ROS SOLAS

Gníomh 51: Forbairt a dhéanamh ar an slabhra soláthair d’athnuaiteáin agus don iarfheistiú trí theagmháil 
le BOO agus SOLAS

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

SEAI chun smaoineamh ar thuarascáil 2014 ‘Deis Slabhra 
Soláthair Fhuinneamh In-athnuaite na hÉireann’ a 
nuashonrú

R3 2019 SEAI

4 Is iad RCGAC a bheidh á threorú seo maidir le tuairisciú. Tá roinn cheannasach don tionscadal seo go fóill le socrú.  

Timpeallacht Thógtha



34

Gníomh 51: Forbairt a dhéanamh ar an slabhra soláthair d’athnuaiteáin agus don iarfheistiú trí theagmháil 
le BOO agus SOLAS

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Na hacmhainní a mheas – idir dhaonna agus eile – a 
bheidh riachtanach chun freastal ar an leibhéal nua de 
ghníomhaíocht iarfheistithe chomh fada chun cinn le 2030

R4 2019 SEAI RCGAC, RTPRÁ, 
ROS, RGFCS

Treochlár a fhorbairt le go mbeidh níos mó úsáid á baint as 
roghanna malartacha d’ábhair thógála atá níos ísle ó thaobh 
carbóin de i gcúrsaí foirgníochta 

R3 2020
Oifig na 
nOibreacha 
Poiblí

RCGAC, SEAI, 
RTPRÁ 

Airgeadas Tionscnamh agus iad a Mhaoiniú

Gníomh 52: Maoiniú agus deontais Rialtais a fhorbairt agus a bharrfheabhsú chun an t-éileamh ar 
iarfheistithe éifeachtúlachta fuinnimh a chuireann luach ar airgead ar fáil a thiomáint

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Moltaí a fhorbairt chun rannpháirtíocht gnólachtaí sa 
tionscnamh EXEED a mhéadú 50% R4 2019 RCGAC SEAI

Feabhas a chur leis an tsamhail soláthair agus le tacaí 
do theaghlaigh a bhfuil ioncaim níos ísle acu chun cur le 
héifeachtúlacht fuinnimh agus le compord a dtí 

Ag tosú R3-
R4 2019-R1
2020

RCGAC SEAI, RGFCS

Moltaí a fhorbairt chun deireadh a chur de réir a chéile le 
deontais le haghaidh bearta “éadoimhne” éifeachtúlacht 
fuinnimh faoi 2022

R4 2019 RCGAC SEAI 

Sraith d’fheachtais a fhorbairt chun díriú ar bhailte agus ar 
ghnólachtaí a bhfuil an poitéinseal is airde laghdú carbóin 
ag baint leo agus aird a dhíriú ar theicneolaíochtaí ar nós 
caidéal teasa 

R4 2019 SEAI

Athbhreithniú a dhéanamh ar na critéir éifeachtúlachta 
fuinnimh a theastaíonn chun cáiliú le haghaidh tacaí caidéil 
teasa (go háirithe an leibhéal is ísle Táscaire Cailleadh Teasa 
a theastaíonn)

R4 2019 SEAI RCGAC

Athbhreithniú agus athdhearadh a dhéanamh ar 
scéimeanna deontais éifeachtúlachta fuinnimh do thithe 
cónaithe, pobail agus lucht tráchtála lena chinntiú go 
mbeidh siad ag teacht le cuspóirí an Rialtais agus le luach ar 
airgead 

R1 2020 RCGAC SEAI

Le linn Alt 7 de Threoir Éifeachtúlachta Fuinnimh 2018 a 
thrasuí, bearta agus scéimeanna a aithint a éascóidh agus 
a thiomáinfidh níos mó iarfheistithe. I measc bearta eile, 
chuimseodh sé sin ceanglais nua ar dháileoirí fuinnimh agus 
ar lucht miondíola coigiltis fuinnimh a bhaint amach, cosúil 
leis an Scéim Oibleagáide Éifeachtúlachta Fuinnimh atá ann 
cheana

R2 2020 RCGAC SEAI 
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Gníomh 53: Roghanna breise a shainaithint don airgeadas dírithe le haghaidh iarfheistithe éifeachtúlachta 
fuinnimh sna hearnálacha tí agus tráchtála

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Moltaí a fhorbairt le haghaidh leathnú amach ar an scéim 
dreasachta tuarastail phíolótach le haghaidh iarfheistithe 
éifeachtúlachta fuinnimh

R3 2019 

SEAI agus 
comhpháir-
tithe laistigh 
de na cláir 
atá ann 
cheana féin 

An scéim dreasachta tuarastail phíolótach le haghaidh 
iarfheistithe éifeachtúlachta fuinnimh a leathnú amach 
chuig 5 fhoras san earnáil phoiblí 

R3 2019 SEAI

Roghanna eile a aithint agus a mheas chun maoiniú a 
dhéanamh ar thionscadail éifeachtúlachta fuinnimh (m sh  
morgáistí glasa)

R3 2019 RCGAC NewERA, SEAI, 
RAirg, RCPA

Poitéinseal a aimsiú le haghaidh EPC breise san earnáil 
thráchtála agus acmhainneacht a spreagadh i dtaca le 
húsáid níos leithne a bhaint as, mar is cuí

R4 2019-R1 
2020 RCGAC SEAI, FÉ,

NewERA

Féachaint an bhféadfadh soláthraithe fuinnimh meicníocht 
Íoc-Mar-A-Shábháiltear agus scéim airgeadais ar bhille a 
reáchtáil ar bhonn píolótach

2019-2020 SEAI RCGAC, CRU

Roghanna breise a aithint agus a mheas chun airgeadú a 
dhéanamh ar thionscadail bhithmhaise, CTÉ, téamh ceantair 
agus teas in-athnuaite

R2 2020 RCGAC NewERA, SEAI

Gníomh 54: Rochtain níos fearr a sholáthar ar an airgeadas saindeartha d’infheistíocht éifeachtúlachta 
fuinnimh ag baint leas as scéim iasachtaí Airgeadas Cliste d’Fhoirgnimh Chliste Choimisiún na hEorpa

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Coiste Stiúrtha agus Grúpa Oibre a bhunú chun scéim nua 
airgeadaithe a cheapadh R3 2019 RCGAC RAirg, SEAI, SBCI, 

NewERA, EIB

Plean tionscadail a fhorbairt, a bhfuil amlínte ag dul leis, 
chun an scéim nua a chur i bhfeidhm R3 2019 RCGAC RAirg, SEAI, SBCI, 

NewERA, EIB 

An scéim a lainseáil trí na soláthraithe airgeadais roghnaithe R4 2020 SBCI SEAI, Soláthróirí 
Airgeadais
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Rialáil agus Bearta Airgeadais

Gníomh 55: Caithfidh gach athchóiriú mór ar fhoirgnimh (> 25% de chlúdach iomlán an fhoirgnimh) an 
chuid eile den fhoirgneamh a fheabhsú a fhad le RFF B25 nó a choibhéis ar an gcostas is fearr. 

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Feachtas a chur sa siúl chun úinéirí tí / tógálaithe 
/ conraitheoirí a chur ar an eolas faoi na rialacháin 
foirgníochta nua i leith Mór-Athchóirithe 

R4 2019 RTPRÁ SEAI

Gníomh 56: Gach foirgneamh nua (poiblí agus príobháideach) a bheith ina NZEB

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Modheolaíocht a fhoilsiú le haghaidh géilliúlacht le NZEB i 
ngach foirgneamh nua R3 2019 SEAI RTPRÁ 

Rialacháin níos teinne a chur i bhfeidhm ar mhór-
athchóirithe
- Reachtaíocht EPBD a thrasuí ina dhlí le haghaidh Mór-
Athchóirithe agus Foirgnimh atá nach mór Neodrach ó 
thaobh Fuinnimh de

R3 2019 RTPRÁ 

Riachtanais feidhmíochta rialacháin foirgníochta a thabhairt 
níos deise do chaighdeáin NZEB lena dhéanamh níos éasca 
suiteáil coirí ola i dtithe cónaithe nua a chéimniú amach 
nuair is féidir 

R3 2019 RTPRÁ  SEAI, RCGAC

Gníomh 57: Athbhreithniú a dhéanamh ar riachtanais feidhmíochta NZEB agus athchóirithe móra

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Riachtanais feidhmíochta rialála a shocrú i Rialacháin 
Foirgníochta bunaithe ar staidéar an Chostais Optamaigh 
gach 5 bliana 

R1 2023 RTPRÁ SEAI 

Gníomh 58: Scrúdú a dhéanamh ar bheartais airgeadais bainteach leis an aeráid thar earnálacha éagsúla

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Beidh leathadh amach na mbeart faoi réir ghnáthphróisis an 
bhuiséid R3 2019 RAirg RCGAC

5 Coibhéis inslithe RFF B2: lena n-áirítear insliú balla, dín agus fuinneog, ní chlúdaíonn sé uasghrádú coire.
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Gníomh 59: Táillí bunaithe ar am úsáide agus billí cliste a chur ar fáil do thomhaltóirí leictreachais

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Déanfaidh CRU Clár Méadrachta Cliste agus Billeáil don 
Leictreachas a thionscnamh (formáidí srl) 

I bhfeidhm 
R4 2020 CRU

Seirbhísí méadrachta cliste a chur i bhfeidhm (táirgí agus 
seirbhísí nua a chuirfidh ar chumas tomhaltóra roinnt den 
ídiú a aistriú chuig amanna seachbhuaice nuair a bhíonn an 
leictreachas níos saoire)

2021 Gréasáin 
BSL Tionscail

Gníomh 60: Cosc, nach mór, a chur ar choirí ola a chur isteach ó 2022 agus ar choirí gáis ó 2025 i ngach 
teach cónaithe nua trí chaighdeáin nua rialála a thabhairt isteach do chórais teasa tí, agus a chinntiú go 
bhfuil socrú déanta faoin slabhra soláthair do chórais teasa in-athnuaite. Riachtanais feidhmíochta NZEB a 
achtú ina rialachán in 2019 chun an cosc ar choirí ola a éascú.

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Enact the NZEB performance regulations to facilitate the 
effective banning of oil boilers R3 2019 RTPRÁ RCGAC, SEAI

Mar atá luaite sa ghníomh R4 2019 RTPRÁ RCGAC, DES

A chinntiú go bhfuil an slabhra soláthair atá de dhíth chun 
córais teasa in-athnuaite a shuiteáil in áit

Le hailíniú le 
dátaí gnímh 
thuas 

RCGAC RGFN, NSAI, ROS, 
RTPRÁ  

Gníomh 61: Athbhreithniú a dhéanamh ar an tráth agus ar an gcaoi a bhféadfaí tosú ar roghanna eile a chur 
in ionad coirí ola agus gáis in áitribh reatha (tithe agus tráchtáil). Beidh an t-athbhreithniú réidh in 2020.

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Athbhreithniú a chur i gcrích ar an gcaoi agus ar an am a 
dtiocfadh tús a chur le hathchur coirí ola agus gáis i dtithe 
atá ann cheana

R2 2020 RCGAC RTPRÁ , SEAI

Gníomh 62: Scrúdú a dhéanamh ar an tráth agus ar an gcaoi a bhféadfaí tosú ar chórais teasa breosla 
iontaise a chéimniú amach ó fhoirgnimh phoiblí, lena n-áirítear gan cead a thabhairt aon chóras nua teasa 
breosla iontaise a chur isteach

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Mar atá luaite sa ghníomh R4 2019
Oifig na 
nOibreacha 
Poiblí

RCGAC, RTPRÁ , 
RCPA
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Gníomh 63: Tabhairt faoi shaincheist na dreasachta scoilte sa mhargadh cíosa. Gheofar moltaí ó ghrúpa 
sainchomhairliúcháin

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Athbhreithniú a dhéanamh ar bheartais ábhartha i 
mBallstáit eile an AE agus roghanna féideartha beartais a 
aithint d’Éirinn 

R3 2019

Grúpa Comhair-
leach (RCGAC, 
RTPRÁ, SEAI
agus páirtithe 
leasmhara eile 
mar is cuí)

Comhairliúchán poiblí a chur i gcrích ar na roghanna chun 
aghaidh a thabhairt ar an dreasacht scoilte (mar chuid den 
chomhairliúchán ar Straitéis Athchóirithe Fhadtéarmach)

R4 2019

Grúpa Comhair-
leach (RCGAC, 
RTPRÁ, SEAI
agus páirtithe 
leasmhara eile 
mar is cuí)

Dréachtmholtaí a chur faoi bhráid an Aire le haghaidh 
roghanna beartas chun aghaidh a thabhairt ar an gceist 
faoin dreasacht scoilte agus chun feabhsuithe a spreagadh 
in éifeachtúlacht fuinnimh san earnáil ar cíos 

R1 2020

AGrúpa 
Comhairleach 
(RCGAC, RTPRÁ, 
SEAI
agus páirtithe 
leasmhara eile 
mar is cuí)
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Na hÚdaráis Áitiúla

Gníomh 64: Caighdeáin íosta RFF a thabhairt isteach i stoc tithíochta sóisialta na nÚdarás Áitiúil mar chuid 
d’oibreacha iarfheistithe atá ar siúl ar stoc níos sine nó athchóiriú ar thithe atá folamh

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Údaráis áitiúla chun acmhainn a fhorbairt agus domhain-
iarfheistiú a threorú i stoc na tithíochta sóisialta ag 
feidhmíocht Chostas Optamach B2

R4 2019 RTPRÁ , 
RCGAC 

Na hÚdaráis 
Áitiúla, Forais 
Tithíochta 
Ceadaithe SEAI

Treochláir a fhorbairt le haghaidh foirgnimh phoiblí de chuid 
na n-údarás áitiúil chun feidhmíocht chostas optamach a 
bhaint amach faoi 2030 ach maoiniú a fháil chuige

2020-2030 RTPRÁ RCGAC, SEAI, ÚÁ

Gníomh 65: Foireann uirlisí gníomhaithe aeráide agus creat iniúchta a fhorbairt do phleanáil forbraíochta 
na nÚdarás Áitiúil maidir le glacadh le beartais níos treise gníomhaithe Aeráide, i ndáil le patrúin agus le 
cruth forbraíochtaí amach anseo

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Tuarascáil Forfheidhmithe agus Rianaire Tionscadail 
Thionscadal Éireann 2040 a fhorbairt chun dul chun cinn 
maidir leis an tacaíocht a thugtar do chuspóirí gníomhaithe 
aeráide a chuimsiú  
Na treoirlínte reachtúla is déanaí a fhoilsiú faoi Alt 28 den 
Acht Pleanála ar phleananna forbartha na n-údarás áitiúil 
ina leagtar amach na riachtanais chuí chun ceisteanna 
gníomhaithe aeráide a chomhtháthú in ullmhúchán an 
phlean 

R2 2020 RCPA
RTPRÁ  ÚÁ, SEAI
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Gníomh 66: Treochlár leis an slabhra soláthair a fhorbairt chun tacú le céimniú amach coirí breosla iontaise 
i dtithe nua

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Tithe cónaithe NZEB a thabhairt isteach i Rialacháin 
Foirgníochta chun gur fusa suiteáil coirí ola a chéimniú 
amach i dtithe nua nuair is féidir sin a dhéanamh

R2 2019 RTPRÁ 

Caighdeáin Náisiúnta a fhorbairt chun Caidéil Teasa a 
dhearadh agus a shuiteáil in Áitribh Chónaithe Nua R1 2021 NSAI RGFN, RCGAC, 

SEAI, RTPRÁ

Comhordú a dhéanamh ar fhorbairt sonraíocht oiliúna le 
haghaidh dearadh agus suiteáil caidéal teasa R4 2021 RCGAC ROS, SOLAS, ETBs, 

SEAI, RTPRÁ 

Scéim chláraithe a chur in áit le haghaidh suiteálaithe 
inniúla caidéal teasa R4 2021 RCGAC SEAI

Staidéar Chostas Optamach 2023 a chur i gcrích chun 
feidhmíocht chostas optamach a aithint d’Áitribh NZEB 
agus forbairtí sa slabhra soláthair á gcur san áireamh 

R1 2023 RTPRÁ SEAI

Rolladh amach clár traenála a chomhordú chun uas-sciliú a 
dhéanamh ar thuairim ar 300-500 suiteálaí caidéal teasa R4 2023 RCGAC ROS, SOLAS, 

BOOnna, RTPRÁ 

Faoi réir chur i gcrích na ngníomhartha thuas agus faoi réir 
thorthaí staidéar chostas optamach 2030, déanfar forbairt 
ar riachtanais na rialachán foirgníochta le haghaidh áitreabh 
nua de réir riachtanas feidhmíochta bunaithe ar úsáid 
caidéal teasa 

R4 2025 RTPRÁ 

Timpeallacht Thógtha



41

Scoileanna agus Institiúidí Tríú Leibhéil

Gníomh 67: Conair a leagan amach chun clár domhain-iarfheistithe na Roinne Oideachais agus Scileanna a 
thosú agus a chur i bhfeidhm

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Tacú le hinfheistíocht chaipitil in earnáil an ardoideachais, 
in idir uasghrádú agus iarfheistiú foirgnimh atá ann cheana, 
a chuimseoidh feabhsuithe éifeachtúlachta fuinnimh, agus 
foirgnimh nua a thógtar de réir caighdeáin NZEB 

2019 agus 
ar lean ROS An tÚdarás um 

Ard-Oideachas

Scéim Phíolótach Iarfheistithe Fuinnimh 2019 & maoiniú 
leantach 

R4 2019 & 
Ar Lean ROS SEAI,

Scoileanna, RCGAC

Meabhrú an fiú bacainní rialála a bhaint le haghaidh 
iarfheistithe fuinnimh trí fhorbairtí atá díolmhaithe a 
leathnú:
Caitear leo seo mar fhorbairtí a bhfuil díolúine acu, 
cóiríocht shealadach nach n-úsáidtear ach chun scoileanna 
a fholmhú ionas gur féidir iarfheistiú fuinnimh a dhéanamh 
ar a gcuid foirgneamh, tá siad díolmhaithe 
Soiléiriú cé acu a theastaíonn gníomh chun cur chomh mór 
agus is féidir leis an méid forbairtí díolmhaithe atá ann 
cheana i dtaca le hinsliú ballaí seachtracha ar thionscadail 
athchóirithe scoileanna trí threoirlínte breise a cheapadh

R4 2019

Féach ar 
Mheitheal 
Oibre a bhu-
nú ina bhfuil 
ROS, RCGAC, 
RTPRÁ,
SEAI, Na 
hÚdaráis 
Áitiúla agus 
páirtithe 
leasmhara 
eile chun an 
acmhain-
neacht in 
earnáil na 
scoileanna a 
fhiosrú

Suirbhé spásúlachta cothrom le dáta a dhéanamh ar earnáil 
an ardoideachais, chun eolas cinnte a bheith againn ar an 
mbonnlíne i dtaca le héifeachtúlacht fuinnimh agus le bonn 
eolais a chur faoi infheistíocht chaipitil amach anseo 

R2 2020 ROS An tÚdarás um 
Ard-Oideachas

Samhail inscálaithe a fhorbairt agus a fhoinsiú 
d’iarfheistithe éifeachtúlachta fuinnimh san earnáil 
scolaíochta chun tosú in 2022 le haghaidh uasghráduithe 
fuinnimh ar scoileanna a tógadh roimh 2008 

R4 2022 ROS
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Conradh Feidhmíochta Fuinnimh (EPC)

Gníomh 68: Tacú le feidhmiú agus úsáid níos leithne EPC tríd an gcumas agus an saineolas a thógáil san 
earnáil phoiblí

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Leanfaidh SEAI orthu de bheith ag cur le feasacht agus le 
tuiscint ar EPC, agus Deontais Cúnta Tionscadal, oiliúint 
agus tacaí eile a sholáthar d’eagraíochtaí sna hearnálacha 
poiblí agus príobháideacha chun tionscadail EPC a chur i 
ngníomh 

Ar Lean SEAI

Anailís a thionscnamh ar an bpoitéinseal breise a bheadh ag 
EPC chun tionscadail éifeachtúlachta fuinnimh a sholáthar 
in Earnáil Phoiblí na hÉireann mar chuid de staidéar ar 
thacaíocht ó chiste athchóirithe struchtúraigh (SRSS) an AE

R2 2019 RCPA RCGAC, SEAI

A léiriú ar bhonn níos leitheadaí an poitéinseal atá ag EPC 
agus acmhainní in áit cheana chun cuidiú le PSBanna a chur 
ar chumas forais phoiblí deiseanna a aithint le haghaidh 
a úsáid chuí (m sh  treoir, foirmeacha caighdeánaithe 
conartha agus deontais cúnta tionscadal); samplaí de 
chásanna ina mbíonn úsáid éifeachtach á baint as EPC 

R4 2019 SEAI
D/EPO D/EPO

Oiliúint éascaitheoirí EPC a fhorbairt agus a thabhairt R2 2020 SEAI

AIEA
(Cumann 
Ghníomhaireachtaí 
Fuinnimh na 
hÉireann)

Cabhrú le PSBanna agus le hearnálacha, mar chuid dá gcuid 
pleananna um éifeachtúlacht fuinnimh, na hinniúlachtaí 
agus na hacmhainní a theastaíonn le teacht ar EPC a 
fhorbairt, a leabú nó a rochtain, (cibé cé acu saineolas 
láraithe EPC nó cuir chuige scartha / saindeartha)

R2 2020 SEAI

Creata soláthair a fhorbairt de réir mar is gá chun soláthar 
seirbhísí ESCO (Comhlachtaí Seirbhís Fuinnimh) níos 
costéifeachtaí agus níos éifeachtaí a éascú

R4 2020 OSR SEAI

Machnamh ar thorthaí an staidéir (SRSS) agus Moltaí a 
fhorbairt le haghaidh Forais Seirbhíse Poiblí a shoiléiríonn 
(ó pheirspictíocht na Roinne Caiteachais Phoiblí agus 
Athchóirithe) ról an EPC i dtionscadail agus in earnálacha 
éifeachtúlachta fuinnimh na Seirbhíse Poiblí, lena n-áirítear 
an cheist maidir le Clár Comhardaithe ann / as an Rialtais, 
agus cén áit ar féidir agus / nó ar chóir é a úsáid chun 
an phíblíne infheistíochta tionscadail a sholáthar atá 
riachtanach chun sprioc 2030 a bhaint amach 

R4 2020 RCPA RCGAC
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Teas In-athnuaite agus Téamh Ceantair

Gníomh 69: Leathnú an SSRH a chríochnú, lena n-áirítear tacaíocht don bhithmhais agus córais teasa díleá 
anaeróbaigh

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

An dara céim den SSRH a oscailt a sholáthróidh íocaíochtaí 
tacaíochta ilbhliantúla do chórais teasa díleá anaeróbaigh 
agus bithmhaise agus athbhreithniú a dhéanamh ar tharaifí 
ar bhonn bliantúil

R3 2019 RCGAC SEAI

Gníomh 70: Forbairt a dhéanamh ar chreat beartais chun an téamh ceantair a fhorbairt in Éirinn agus tacú 
le dhá tionscnamh téimh ceantair a sholáthar faoin gCiste Gníomhaithe Aeráide

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Tús a chur le tionscadal Scéim Téimh Thamhlachta 
Chomhairle Contae Átha Cliath Theas, a fhaigheann 
tacaíocht ón gCiste Gníomhaithe Aeráide, a sholáthróidh 
teas ísealcharbóin d’fhoirgnimh i dTamhlacht

R4 2019 RCGAC
Comhairle Contae 
Bhaile Átha Cliath 
Theas

Dréacht-Chreat Beartais a fhoilsiú don Téamh Ceantair 
in Éirinn, le haghaidh comhairliúchán poiblí   Tá an Creat 
le díriú ar phríomhréimsí rialála, pleanála, maoinithe agus 
taighde 

R4 2019 RCGAC Meitheal Oibre um 
Theas Áitiúil

Tús a chur le tionscadal Chóras Téimh Ceantair Bhaile Átha 
Cliath, a fhaigheann tacaíocht ón gCiste Gníomhaithe 
Aeráide, a sholáthróidh teas ísealcharbóin d’fhoirgnimh i 
gCathair Bhaile Átha Cliath

R2 2020 RCGAC
Comhairle 
Cathrach Bhaile 
Átha Cliath

An Creat Beartais do Théamh Ceantar in Éirinn a chur i 
gcrích agus a chur i bhfeidhm R4 2020 RCGAC 

Lámhleabhar teicniúil a fhorbairt chun cabhrú le 
máistirphleananna fuinnimh áitiúla a ullmhú agus a 
fhorbairt, go háirithe do cheantair uirbeacha. Ba chóir 
go gcuimseodh measúnachtaí mapaí áitiúla téimh agus 
spásanailísíocht, achoimre ar na roghanna, sainaithint 
cnuasaigh d’fhorbairtí ina mbíonn úsáid mheasctha, go 
háirithe úsáidí tráchtála / tionscail, roghanna íoschostais 
agus céimeanna chun an tionscadal a fheidhmiú

R4 2020 SEAI ÚÁ, RTPRÁ

Poitéinseal an fhuinnimh gheoiteirmigh a iniúchadh le go 
gcuirfeadh sé le Téamh Ceantair in Éirinn agus Treochlár a 
fhorbairt ina leith  

R4 2020 RCGAC SGÉ

Timpeallacht Thógtha
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Bithghás agus Bithmheatán

Gníomh 71: Cuspóir a leagan amach don leibhéal fuinnimh a bheidh le soláthar trí instealladh bithmheatáin 
in 2030

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Comhairliúchán poiblí a dhéanamh ar fhorbairt na Scéime 
Oibleagáide Bithbhreoslaí, lena n-áirítear oibleagáid 
fhorbartha bithbhreosla a bheith curtha léi a d’fhágfadh 
níos mó bithmheatáin a bheith á sholáthar don earnáil 
iompair  

R3 2019 RCGAC RITS

Staidéar indéantachta cothrom le dáta a fhorbairt ar 
infhaighteacht bhunábhair inbhuanaithe i gcomhair an 
tionscail AD in Éirinn, go háirithe infhaighteacht ábhair 
in-bhithmhillte ina measc farasbarr féir i bhfeirmcheantair 
déiríochta / muice le húsáid in AD agus luach díláithriúcháin 
leasacháin féideartha

R4 2019 Teagsac RTBM, SEAI

Sprioc 2030 a shocrú don méid fuinnimh atá le soláthar trí 
instealladh dúchasach bithmheatáin  Agus an sprioc seo á 
socrú, cuirfear san áireamh an fhianaise is deireanaí i dtaca 
le soláthar baile bunábhar inbhuanaithe agus breathnófar 
conas a mhaoineofaí tacaí le sprioc den chineál sin a bhaint 
amach (m sh  tacaíocht ón Státchiste, PSO, oibleagáid)

R1 2020 RCGAC RTBM, SEAI, GCC 

Athbhreithniú a chur i gcrích ar na roghanna chun easair 
éanlaithe a dhiúscairt R2 2020 RTBM 

Torthaí ó thaighde leanúnach agus atá ábhartha do 
bheartais a chomhtháthú, arna choimisiúnú ag RTBM, SEAI 
agus GNI, i ndáil le teicneolaíochtaí AD a oireann níos fearr 
d’iarratais mhionscála le haghaidh bithgháis i gcomhthéacs 
na hÉireann 

R2 2020 RCGAC
SEAI, SFI, GCC, 
RTBM, RGFN,
Teagasc,

Córas deimhniúcháin a fhorbairt le haghaidh úsáid ghás in-
athnuaite sa ghreille náisiúnta R2 2020 RCGAC GNI

Na tionchair fhéideartha a mheas a bhainfeadh le díleá 
anaeróbach a bhogadh taobh thuas den mhúiríniú in 
ordlathas na bainistíochta dramhaíola. Meabhraítear go 
hairithe ar na tionchair ar fhorbairt an bhithgheilleagair

R2 2020 EPA RCGAC, RTBM, ÚÁ

Roghanna a bhreithniú chun leas a bhaint as infreastruchtúr 
AD le táirgeadh aoiligh a bhainistiú R4 2020 RTBM GCC,

Teagasc,

Timpeallacht Thógtha
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Iompar

Iompar
Gréasán de Stáisiúin EV agus GNC

Gníomh 72: Forbairt a dhéanamh ar an ngréasán luchtaithe EV is riachtanach chun tacú leis an bhfás ar 
EVanna a fhad le 800,000 ar a laghad faoi 2030 agus sprioc a leagan amach chun bonneagar a sholáthar 
chun fanacht fada go leor chun tosaigh ar an éileamh

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Taca caipitil a thabhairt isteach a thabharfar d’Údaráis 
Áitiúla chun suas le 200 luchtaire poiblí sráide a fhorbairt 
sa bhliain

R3 2019 RCGAC  SEAI

Tús a chur le Tionscadal Forbartha Infreastruchtúr 
Luchtaithe Ardchumhachta Feithiclí Leictreacha BSL, 
a dtacaíonn an Ciste Gníomhaithe Aeráide leis, agus a 
chuirfidh ar a laghad 40 000 le líon na bhfeithiclí leictreacha 
nua atá ann

R3 2019 RCGAC eCarranna BSL

Luchtairí gasta feithiclí leictreacha a áireamh mar chatagóir i 
dteideal tacaíochta sa chéad ghlao eile le haghaidh Léirithe 
Suime ón gCiste Gníomhaithe Aeráide

R4 2019 RCGAC

An Deontas le haghaidh Luchtairí Baile Feithiclí Leictreacha 
a leathnú ionas go gclúdófar páirceáil roinnte (m sh  i mbloic 
árasán)

R1 2020 RCGAC  SEAI

Anailís ar riachtanais cothrom le dáta a dhéanamh 
ar luchtairí gasta bunaithe ar líon de 75,000 feithiclí 
leictreacha faoi 2022, agus forbairtí margaidh á gcur san 
áireamh – ina measc pleananna tráchtála chun luchtairí 
gasta a sholáthar de réir a chéile tar éis táillí a thabhairt 
isteach  

R1 2020 RCGAC

Straitéis infreastruchtúr luchtaithe uileghabhálach a 
fhorbairt agus sprioc le socrú go bhfanfaidh soláthar an 
bhonneagair chun tosaigh ar an éileamh   Athbhreithniú 
agus nuashonrú a dhéanamh ar na spriocanna (atá 
leagtha amach faoi láthair sa Chreat Beartas Náisiúnta 
d’Infreastruchtúr Breoslaí Malartacha don Iompar in Éirinn
2017-2030) i gcomhair soláthar infreastruchtúr luchtaithe 
poiblí d’fheithiclí leictreacha, agus an rogha mholta feithiclí 
leictreacha leagtha amach sa phlean seo á cur san áireamh

R1 2020 RCGAC RITS

Anailís riachtanas cothrom le dáta a dhéanamh ar an líonra 
luchtairí d’fheithiclí leictreacha bunaithe ar líon de 175,000 
feithicil leictreach faoi 2025

R1 2023 RCGAC
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Gníomh 73: Rialacha agus treoirlínte pleanála a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm i dtaca le hionaid páirceála 
chónaitheacha agus neamhchónaitheacha don bhonneagar luchtaithe EVanna

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Rialacha agus treoirlínte a thabhairt cothrom le dáta, mar 
is cuí, bunaithe ar na caighdeáin is déanaí, riachtanais 
na heangaí agus forfheidhmiú na Treorach leasaithe 
2018/844/EU

R1 2020 RTPRÁ 

Athbhreithniú a dhéanamh ar threoirlínte pleanála d’fhonn 
an oibleagáid a mhéadú R4 2020 RTPRÁ 

Gníomh 74: A chinntiú go n-éilíonn ár gcóras rialála foirgneamh bonneagar luchtaithe EVanna a shuiteáil

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Alt 8 de Threoir Feidhmíochta Fuinnimh i bhFoirgnimh ar 
an leictrea-shoghluaiseacht le haghaidh foirgnimh cónaithe, 
ghnó, nua agus atá ann cheana, a thrasuí

R1 2020 RTPRÁ 

Foráil a dhéanamh maidir le céimeanna chun úsáid pointí 
athluchtaithe a shimpliú i bhfoirgnimh nua cónaithe agus 
neamh-chónaithe agus i gcinn atá ann cheana agus aghaidh 
a thabhairt ar bhacainní rialála 

R1 2020 RTPRÁ  RCGAC, RITS

Ceanglais a leagan síos i gcomhair foirgnimh neamh-
chónaithe ina bhfuil breis is 20 spás cairr - le haghaidh 
íoslíon de phointí athluchtaithe a shuiteáil

R1 2025 RTPRÁ 

Gníomh 75: Forbairt a dhéanamh ar chlár Caighdeán NSAI chun tacú le beartas ar son na haeráide, a 
dhíreoidh i dtosach ar thacú le slabhra soláthair na n-athnuaiteán, iarfheistiú agus oiriúnú aeráide, lena 
n-áirítear caighdeán don sreangú leictreachais ina mbeidh treoir maidir le luchtairí EV

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Raon feidhme agus acmhainní a chomhaontú R3 2019 NSAI SEAI, RCGAC, 
RTPRÁ 

Clár a thabhairt chun críche R4 2019 NSAI SEAI, RCGAC, 
RTPRÁ 

Iompar
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Iompar

Gníomh 76: Forbairt a dhéanamh ar an ngréasán breoslaithe GNC chun tacú le glacadh feithiclí GNC

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Comhairliúchán poiblí a dhéanamh ar fhorbairt na Scéime 
Oibleagáide Bithbhreoslaí, lena n-áirítear oibleagáid 
fhorbartha bithbhreosla a bheith curtha léi a d’fhágfadh 
níos mó gás in-athnuaite ( i  bithmheatán) in earnáil an 
iompair trí stáisiúin bhreosla GNC 

R3 2019 RCGAC

Stáisiúin bhreosla phoiblí GNC a áireamh mar chatagóir atá i 
dteideal tacaíochta sa chéad ghlao eile de Léirithe Suime ón 
gCiste Gníomhaithe Aeráide 

R1 2020 RCGAC

Measúnú a dhéanamh ar fhorbairtí reatha agus pleanáilte 
na stáisiún breosla GNC chun an riachtanas go n-áireofaí 
sainchatagóir tacaíochta sna glaonna amach anseo ón 
gCiste Gníomhaithe Aeráide, a threorú

R2 2020 RCGAC

Tús a chur leis an Tionscadal Gás Glas In-Athnuaite 
Talmhaíochta atá Saor ó Astaíochtaí (GRAZE), á thacú ag an 
gCiste Gníomhaithe Aeráide a chuirfidh tacaíocht ar fáil do 
dhá stáisiún breosla GNC 

R4 2020 RCGAC GNI

Feidhmiú céimneach 14 stáisiún breosla phoiblí GNC a chur 
i gcrích mar chuid den Tionscadal Causeway R4 2020 RCGAC GNI

Bithbhreoslaí

Gníomh 77: Méadú ar úsáid bithbhreoslaí chun cur leis an bhfás ar fhuinneamh in-athnuaite agus le laghdú 
astaíochtaí gás ceaptha teasa in earnáil an iompair

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Comhairliúchán poiblí a dhéanamh ar fhorbairt na Scéime 
Oibleagáide Bithbhreoslaí sa tréimhse 2021-2030 R3 2019 RCGAC

Mar chuid den Phlean Náisiúnta Fuinnimh agus Aeráide, 
leagtar amach an leibhéal pleanáilte d’úsáid bithbhreosla 
in 2030, an chonair ó 2021 go dtí an staid sin, agus 
aon athruithe a phleanáiltear ar an Scéim Oibleagáide 
Bithbhreoslaí chun tacú leis sin 

R4 2019 RCGAC

Gnéithe bithbhreosla na Treorach um Fhuinneamh In-
athnuaite a thrasuí lena n-áirítear na hathruithe ar an 
Scéim Oibleagáide Bithbhreoslaí atá riachtanach chun go 
mbainfear amach an méid bithbhreosla a bheartaítear a 
bheidh á úsáid in 2030

R2 2021 RCGAC
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Bearta Rialála agus Airgeadais

Gníomh 78: De rogha ar an gcóras reatha deontas, breithniú a dhéanamh in 2020 ar scéim thraipisithe chun 
tacú le ceannach feithiclí leictreacha

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Mar atá luaite sa ghníomh R1 2020 RAirg RCGAC, SEAI, 
RITS, RCPA

Gníomh 79: Treochlár a fhorbairt chun an meascán optamach de bhearta rialála, cánach agus fóirdheontas 
a aimsiú, chun díolacháin EVanna paisinéirí agus veaineanna leictreacha a mhéadú go suntasach ó 2020 i 
leith

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Treochlár a fhorbairt chun an chonair optamach a shocrú le 
haghaidh úsáid EVanna R2 2020 RITS RCGAC, SEAI, 

RAirg, RCPA

Gníomh 80: Reachtaíocht a thabhairt isteach a chuirfidh cosc ar dhíolachán carranna nua breosla iontaise ó 
2030 agus a chuirfidh stad le bronnadh TNG tar éis 2045. Déanfaimid tuairisciú freisin ar thionchar carbóin 
na ndíolachán úr gach bliain

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Mar atá luaite sa ghníomh R4 2020 DTTAS RCGAC

Gníomh 81: Forbairt a dhéanamh ar chreat rialála le haghaidh criosanna ísealastaíochtaí agus beartas táillí 
páirceála, agus an chumhacht a thabhairt d’Údaráis Áitiúla srian a chur le rochtain ar chodanna de chathair 
nó de bhaile d’aon fheithicil nach feithicil é atá neodrach ó thaobh astaíochtaí de. Iniúchadh a dhéanamh 
ar an ról atá le bearta bainistithe éilimh i gcathracha na hÉireann, lena n-áirítear criosanna ísealastaíochtaí 
agus beartais táillí páirceála

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Staidéar Bainistithe Éilimh a choimisiúnú chun:
 – Príomhfhachtóirí bainistithe éilimh i gcomhthéacs 

Éireannach a bhreithniú (m sh  plódú, cáilíocht aeir, 
breithnithe aeráide)

 – Athbhreithniú a dhéanamh ar dhea-chleachtais 
idirnáisiúnta ar bhearta ar nós táillí plódaithe, 
Criosanna Astaíochtaí Ísle, agus beartais pháirceála 

 – Na freagraí is oiriúnaí a mholadh le haghaidh Baile Átha 
Cliath /Corcaigh / Gaillimh / Luimneach ag cur san 
áireamh straitéisí iompair ginearálta i ngach cás 

R4 2019 RITS NTA, ÚÁ

Torthaí an Staidéir ar Bhainistiú Éilimh a fhoilsiú R3 2020 RITS

Bunaithe ar thorthaí an staidéir, moltaí a fhorbairt chun 
creat rialála cuí a shocrú  R4 2020 RITS NTA, ÚÁ

Iompar
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AGníomh 82: Athbhreithniú a dhéanamh ar athchalabrú ar réimeas VRT agus mótarchánach do charranna 
paisinéirí i bhfianaise dul chun cinn a rinneadh le deireanas maidir le caighdeáin astaíochtaí agus chun 
dreasachtaí breise a thabhairt maidir le LEVanna

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Córais VRT agus mótarchánach a athchalabrú le haghaidh 
cairr paisinéara i bhfianaise dul chun cinn le déanaí ar 
chaighdeáin astaíochtaí  

Le breithniú 
i gcom-
hthéacs an 
Bhuiséid

RAirg

Gníomh 83: Breithniú a dhéanamh ar VRT agus mótarcháin bunaithe ar astaíochtaí a thabhairt isteach 
d’fheithiclí earraí troma agus éadroma

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

VRT agus mótarcháin bunaithe ar astaíochtaí a thabhairt 
isteach le haghaidh Feithiclí Earraí Éadroma (LGV) agus 
Feithiclí Earraí Troma (HGV)

Le breithniú i 
gcomhthéacs 
an Bhuiséid

RAirg

Gníomh 84: Breithniú a dhéanamh ar uasdátú agus ar fheidhmiú an chórais cánach BIK bunaithe ar CO2.

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Machnamh a dhéanamh ar na bandaí cánach bunaithe ar 
CO2 le haghaidh BIK a nuashonrú R3 2019 RAirg

Cáin bunaithe ar CO2 a thabhairt isteach le haghaidh córas 
feithiclí BIK 

Le breithniú i 
gcomhthéacs 
an Bhuiséid

RAirg

Iompar
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Aistriú Modhanna agus Eacnamaíocht Chomhroinnte a chumasú san Iompar

Gníomh 85: An flít uirbeach busanna poiblí PSO a aistriú go LEVanna

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Tús a chur le próiseas tairisceana le haghaidh creat conartha 
chun busanna hibrideacha dhá urlár a cheannach (díosal / 
leictreach)

R3 2019 NTA

Triail de Bhusanna Astaíochtaí Ísle a chur i gcrích R3 2019 RITS

Comhairliúchán poiblí ar bhusanna ar mhalairt bhreosla 
(mar chuid de chomhairliúchán ar bheartas iompar poiblí 
níos leithne)

R3 2019 RITS

Creat conartha a bhronnadh le haghaidh busanna 
hibrideacha dhá urlár a cheannach agus na chéad orduithe 
a chur isteach

R4 2019 NTA

Conair Theicneolaíoch Mheántéarmach a ghlacadh le 
haghaidh Flít Poiblí Busanna R4 2019 NTA

Téann an chéad 100 bus astaíochtaí ísle isteach sa fhlít 
busanna uirbeach R4 2020 NTA

Gníomh 86: Treochlár a shocrú le haghaidh tuilleadh LEVanna i bhflíteanna iompair phoiblí

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Treochlár soiléir a fhorbairt chun cuidiú le feithiclí 
astaíochtaí ísle dul i bhfód ar fhlíteanna poiblí R2 2020 RITS  NTA

Gníomh 87: Cuimseoidh gach próiseas soláthair le haghaidh busanna poiblí as seo amach luacháil ar 
bhusanna leictreacha amháin a fháil. Mar chuid den luacháil, beidh athbhreithniú ar conas a tugadh 
busanna leictreacha isteach i gcathracha eile ar bhealach costéifeachtach, ar nós Londan, Pháras agus 
Mhanchain. Déanfar breithniú freisin ar conas a d’fhéadfaí leas a bhaint as an airgeadas cliste chun na 
costais tosaigh a shárú a bhaineann leis na busanna leictreacha. Beidh breithniú mar chuid de seo ar 
mhuirear seasta a íoc as iad a úsáid, seachas iad a cheannach glan (mar a rinneadh sa tSile) nó leas a 
bhaint as comhaontú tráchtála chun an costas caipitiúil a aistriú ina chostas oibrithe (mar a tháirgeann an 
comhlacht iompar Proterra i SAM)

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Mar atá luaite sa ghníomh R4 2019 RITS  NTA

Iompar
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Iompar

Gníomh 88: Cumas agus úsáid an ghréasáin busanna a mhéadú (gréasán seirbhísí BusConnects a chur i 
bhfeidhm)

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Líonra leasaithe BusConnects Átha Cliath a fhoilsiú le 
haghaidh comhairliúchán poiblí R3 2019 NTA

Pleanáil forfheidhmiúcháin le haghaidh líonra leasaithe a 
thabhairt isteach

R1 – R4 
2020 NTA ÚÁ

Líonra leasaithe a chur i bhfeidhm ina chéimeanna R1 2021 – 
R4 2023 NTA

Clár pleanála / eolais BusConnects le haghaidh taisteal 
logánta a thabhairt isteach

R1 2021 – 
R4 2023 NTA

Gníomh 89: ‘Oifig Forbartha Páirceála agus Taistil’ a bhunú laistigh den NTA agus forbairt a dhéanamh 
ar Phlean Feidhmiúcháin Páirceála agus Taistil, lena n-áirítear soláthar áiseanna ilmhodha (e.g. páirceáil 
rothar/luchtú)

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Oifig Forbartha Páirceála agus Taistil a bhunú laistigh de 
NTA agus straitéis agus plean forfheidhmithe 5 bliana a 
fhorbairt le hamlínte sonraithe

R4 2019 NTA

Gníomh 90: Cumas breise a chur sa ghréasán Luas

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

An chéad síneadh tram a sholáthar (síneadh tram 42m go 
54m) le haghaidh tástála agus coimisiúnaithe R3 2019 NTA

Soláthar an oird iomláin de 26 síneadh tram a chur i gcrích R3 2021 NTA

8 dtram ardlín paisinéirí bhreise a sholáthar R3 2021 NTA

Gníomh 91: Tabhairt faoi leathnú a dhéanamh ar bhonneagar rothaíochta trí ‘Oifig Tionscadail Rothaíochta’ 
a bhunú laistigh den NTA agus forbairt a dhéanamh ar phlean feidhmiúcháin

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Oifig Tionscadail Rothaíochta a bhunú laistigh de NTA 
agus straitéis agus plean feidhmithe 5 bliana a fhorbairt le 
hamlínte sonraithe

R4 2019 NTA
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Gníomh 92: Tosú ar aistriú go traenacha hibrideacha chun go mbeidh leictriú níos leithne ar sheirbhísí 
iarnróid

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Measúnú teicneolaíoch ar an fhlít iarnróid a thabhairt chun 
críche, straitéis flít iarnróid a ghlacadh agus tús a chur le 
próiseas tairisceana le haghaidh flít dhá mhód / leictreach

R3 2019 NTA CIE

Creat conartha a bhronnadh le haghaidh flít dhá mhód 
/ leictreach a cheannach agus na chéad orduithe a chur 
isteach

R2 2020 NTA

An chéad fhlít dhá mhód / leictreach a sholáthar R4 2023 NTA

Gníomh 93: Leathnú a dhéanamh ar leictriú iarnróid do Líne Mhá Nuad (go Má Nuad), Líne Chill Dara (go 
Cill Droichid), agus don Líne Thuaidh (go Droichead Átha)

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Orduithe Iarnróid a lorg le haghaidh Líne Mhaigh Nuad (go 
Maigh Nuad), Líne Chill Dara (go Cill Droichid) agus na Líne 
ó thuaidh (go Droichead Átha)

R4 2021 NTA

Tús a chur le leictriúchán na chéad trí líne R1 2023 NTA

Leictriúchán go Maigh Nuad, Cill Droichid agus Droichead 
Átha a thabhairt chun críche R4 2027 NTA

Gníomh 94: Athbhreithniú a dhéanamh ar an mbeartas iompair phoiblí agus inbhuanaithe agus treochlár a 
fhorbairt chun leictriú agus dícharbónú a dhéanamh ar gach iompar poiblí PSO

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Comhairliúchán poiblí a fhoilsiú ar bheartas iompair phoiblí 
/ inbhuanaithe, lena n-áirítear iompar tuaithe R3 2019 RITS

Athbhreithniú a dhéanamh a chuimseoidh leictriú an 
iompair phoiblí a bhreithniú R3 2019 RITS

Gníomh 95: Pleananna rothaíochta a fhorbairt agus a fheidhmiú i ngach cathair mhór 

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Straitéisí a chruthú R4 2020 NTA ÚÁ

Iompar
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Iompar

Gníomh 96: Athbhreithniú agus luathú a dhéanamh ar phlean athbhreithnithe feidhmiúcháin do na 
beartais agus na gníomhartha sa bheartas 2009-2020 Iompar Níos Cliste, Todhchaí Iompair Inbhuanaithe, 
in am do Bhuiséad 2020.

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Plean feidhmithe leasaithe a fhoilsiú le haghaidh Iompar 
Níos Cliste R3 2019 RITS

Gníomh 97: Tosú ar fheidhmiú iomlán an Chreata Náisiúnta Beartas don Rothaíocht

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Gach údarás áitiúil chun conair shoiléir agus amchlár a 
leagan amach chun sain-infreastruchtúr rothaíochta a 
shuiteáil

R4 2020 RITS ÚÁ

Cur leis an maoiniú i sain-infreastruchtúr rothaíochta R4 2020 RITS ÚÁ

Cláir infreastruchtúir reatha le leasú chun go mbeidh ar a 
laghad 10% de chaiteachas dírithe ar rothaíocht a éascú R4 2020 RITS ÚÁ

Gníomh 98: Gach cathair ina bhfuil daonra de níos mó ná 75,000 plean iompair inbhuanaithe a cheapadh 
tráth nach déanaí ná Meitheamh 2020 lena athbhreithniú ag an NTA agus RITS

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Plean iompair inbhuanaithe a chruthú R2 2020 ÚÁ RITS, NTA

Gníomh 99: Páipéar straitéiseach athbhreithnithe iarnróid uasdátaithe a fhoilsiú

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Páipéar straitéise le cruthú a thugann achoimre ar 
na roghanna féideartha uile agus ar na himpleachtaí 
infheistíochta a theann leo

R1 2020 RITS Iarnród Éireann
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Gníomh 100: Straitéis nua iompair tuaithe a fhorbairt

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Produce a new rural transport strategy to include:
• measúnú cuimsitheach ar éileamh an taistil tuaithe, 

agus modheolaíochtaí leis sin a chinntiú
• sprioc a shocrú le haghaidh aistriú modha agus 

laghdaithe astaíochtaí i gcomhair 2021-2025
• moltaí a fhorbairt le haghaidh líonra comhtháite 

iompair phoiblí
• scéim phíolótach a fhorbairt le haghaidh cathrach agus 

a himcheantar tuaithe chun samhail dea-chleachtais a 
fhorbairt

• tionscnamh roinnte carranna a thriail ar bhonn 
píolótach mar bhanc feithiclí i mbailte tuaithe

R1 2020 RITS
Ranna ábhartha, 
gníomhaireachtaí 
Stáit, ÚÁ

Iompar
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Talmhaíocht, Foraoiseacht agus Úsáid Talún

Talmhaíocht, Foraoiseacht agus Úsáid Talún
Lucht Talmhaíochta na hÉireann ag glacadh go Fonnmhar le Deiseanna 
Laghdaithe Carbóin agus Lucht Tionscail an Bhia an Claochlú seo a chur 
chun Cinn

Gníomh 101: Moltaí a thabhairt chun cinn le bearta a thabhairt isteach leis an tacar iomlán de roghanna 
a fheidhmiú, faoi mar atá leagtha amach i dTuarascáil Teagasc Mheitheamh 2018, ‘Anailís ar Acmhainn 
Laghdaithe Astaíochtaí Gás Ceaptha Teasa i dTalmhaíocht na hÉireann 2021–2030’

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Áirítear ar na príomhchéimeanna CBT a dhearadh, aistriú 
eolais, dreasacht i leith éagsúlaithe sa gheilleagar tuaithe R2 2020  RTBM

Gníomh 102: Tacar de bhearta a fheidhmiú chun éifeachtúlacht na húsáide nítrigine a fheabhsú

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Grúpa tionscail a bhunú chun brandáil agus caighdeáin 
nua atá “neamhdhíobhálach don chomhshaol” a chothú ar 
leasacháin astaíochtaí ísle chun feasacht a ardú

R4 2019 RTBM

Treoirphlean a fhorbairt le haghaidh úsáid íseal N a oirfidh 
do gach leibhéal táirgiúlachta agus roghanna feidhmithe a 
fhorbairt

R2 2020 Teagasc RTBM

Úsáid leasachán nítrigine a laghdú trí sheamair a thabhairt 
isteach i mbáinseacha féaraigh R2 2020 Teagasc RTBM

Cur leis an nglacadh atá le trealamh Leata Sciodair 
Astaíochtaí Ísle

R4 2020 / 
Ar Lean RTBM Teagasc

Taighde a thabhairt chun críche i ndáil le hiarmhair 
fhéideartha bhia ag eascairt as foirmlithe áirithe leasachán 
(m.sh. úiré chosanta) a chuirfidh ar chumas lucht tionscail 
muinín a bheidh acu in úsáid fhorleathan na dtáirgí seo a 
íslíonn astaíochtaí N20

R4 2021
R1 2022

Teagasc
RTBM
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Gníomh 103: Tacú leis an uaillmhian is airde i leith comhshaoil agus aeráide sa CBT iar-2020

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Dul i mbun plé ar rialacháin CBT Ar Lean RTBM

Anailís SWOT a ullmhú ar bhonn meastóireacht 
inmheánach, sheachtrach ex-ante agus SEA le haghaidh a 
hionchuir ar fhorbairt Phlean Straitéiseach an CBT

R3 2019 / 
Ar Lean RTBM

Comhairliúchán ar dhréacht-idirghabhálacha R3 2019 RTBM

Comhairliúchán poiblí ar an SEA de dhréacht-Phlean 
Straitéiseach an CBT R4 2019 RTBM

Dréacht-Phlean Straitéiseach an CBT a chur isteach chuig 
Coimisiún na hEorpa R2 2020 RTBM

Gníomh 104: Bainistíocht beostoic a fheabhsú, lena n-áirítear tuilleadh innilte

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Fiosrú a dhéanamh ar an deis chun infheistíocht 
mhéadaithe in infreastruchtúr féarthalaimh a chur chun 
cinn – leanúint leis an úsáid inbhuanaithe a bhaintear as 
féarthalamh i dtáirgeadh bainne agus feola a chur chun cinn

R4 2020 RTBM Teagasc

Gníomh 105: Bonneagar taighde agus nuálaíochta a fhorbairt

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Cur le cumas Chlár na nAbhantrach Talmhaíochta 
faireachán a dhéanamh ar astaíochtaí ar fud na gcóras 
feirmeoireachta

R3 2019 RTBM Teagasc

A chinntiú go mbíonn acmhainneacht den chéad scoth ag 
Éirinn i dteicneolaíochtaí, taighde agus forbairtí i leith gás 
ceaptha teasa agus laghdú truailliú comhshaoil

R2 2020 / 
Ar Lean RTBM Teagasc

Cur le cumas an NFS trí chur lena hacmhainneacht i dtaca 
le sonraí comhshaoil a bhailiú chun feabhas a chur ar an 
gCóras fardail GCT

R4 2020 Teagasc

Talmhaíocht, Foraoiseacht agus Úsáid Talún
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Gníomh 106: Clár athraithe beathaithe a chur ar bun

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Clár taighde a bhunú ar bhreiseáin bheatha, i gcórais 
táirgthe fhéarbhunaithe R4 2019 RTBM Teagasc

Grúpa de Pháirtithe Leasmhara an Bhia Ainmhithe a 
bhunú chun athbhreithniú a dhéanamh ar na caighdeáin 
chomhshaoil i ngach ciondáil bheostoic agus chun 
rannpháirtíocht a chinntiú ar fud an tionscail i ról na 
bhforlíonta beatha agus i leibhéil athraithe amhphróitéine 
agus ola chun astaíochtaí meatáin agus amóinia a laghdú

R4 2019 RTBM

Gníomh 107: Bearta a thabhairt isteach chun éifeachtacht fheabhsaithe beostoic a chur chun cinn

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Roghanna a mheas agus a chur chun cinn le haghaidh 
éifeachtúlacht aeráide i dtáirgeadh mairteola amhail an 
t-innéacs déiríochta mairteola agus feidhmiú céimneach 
níos forleithne na géinitíopála6 chun taca a chur faoin 
innéacs déiríochta mairteola agus é a chur chun cinn

R4 2020 RTBM

Faireachán a dhéanamh ar laghduithe i ndéine astaíochtaí 
ón táirgeadh mairteola trí ghéanómaíocht fheabhsaithe 
mhairteola de thoradh méaduithe i luach Athsholáthar 
Máthartha (tréada BDGP & BEEP)

R4 2020 RTBM

Faireachán a dhéanamh ar laghduithe i ndéine astaíochtaí 
ón táirgeadh déiríochta trí fhiúntas feabhsaithe géiniteach 
na bólachta de thoradh glacadh níos forleithne le EBI na 
déiríochta

R4 2020 RTBM

Staidéar indéantachta a dhéanamh ar roghanna bainistithe 
do ghamhna neamhphórúcháin a thagann ó thréad ba 
bainne  i  seamhan inscnithe

R4 2022 RTBM Teagasc

Gníomh 108: Réimis sláinte agus críochnaithe ainmhithe a athbhreithniú

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Féachaint arbh fhéidir na cláir sláinte mairteola agus 
déiríochta agus na straitéisí lena gcur i bhfeidhm a leathnú R4 2020

Sláinte 
Ainmhithe 
Éireann

An fhéidearthacht agus an chostéifeachtacht a fhiosrú a 
bhainfeadh le haois scoir na mairteola a laghdú R4 2020 RTBM Teagasc

6   Tá an ghéinitíopáil éigeantach faoi láthair i dtréada BDGP. Is í an aidhm a bheadh leis an iniúchadh seo díriú ar an 
1m ainmhí mairteola féideartha de bhunús déiríochta leis an bpoitéinseal mairteola a léiriú.

Talmhaíocht, Foraoiseacht agus Úsáid Talún
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Gníomh 109: Bainistíocht sciodar feirme a fheabhsú

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Tuilleadh taighde a bhunú ar leasuithe sciodair, tionchar 
ar GCT / astaíochtaí amóinia agus tionchar féideartha ar 
ithirthorthúlacht agus ar a cáilíocht

R4 2019 RTBM Teagasc

Staidéar costais is tairbhe a dhéanamh chun taca a chur faoi 
roghanna agus moltaí i leith stóráil aoiligh R4 2020 RTBM Teagasc

An chéad Mhaolú eile Níotráití a úsáid chun comhartha 
soiléir a thabhairt i dtaca le héifeachtúlacht úsáid aoiligh 
agus leasacháin

R4 2021 RTBM

Glacadh le scéim phíolótach le haghaidh leasuithe sciodair i 
stórais sheachtracha R4 2021 RTBM Teagasc

Gníomh 110: Teagmháil ghníomhach le gach páirtí leasmhar chun plean oibre a chur ar fáil chun a chinntiú 
go mbeidh forbairt na hearnála talmhaíochta agus úsáid talún (foraoiseacht san áireamh) amach anseo 
bunaithe ar inbhuanaitheacht chomhshaoil agus go gcuirfear go cothrom le spriocanna aeráide, aeir agus 
fuinnimh na hÉireann

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Bloic thógála treochláir a fhorbairt: fís, misean, prionsabail 
agus spriocanna R3 2019 RTBM Teagasc, Bord Bia

Sruthanna oibre a bhunú chun gníomhartha a fhorbairt a 
chinnteoidh soláthar na spriocanna R3 2019 RTBM Teagasc, Bord Bia

Comhairliúchán poiblí ar an treochlár R4 2019 RTBM

Foilsiú an treochláir R4 2019 RTBM

Talmhaíocht, Foraoiseacht agus Úsáid Talún
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Gníomh 111: Clár feabhsaithe aistrithe eolais a thabhairt isteach trí sheirbhís chomhairleach Teagasc

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Plé a dhéanamh le lucht tionscail chun bunú líonraí 
nó pobail “cuaillí eolais” a fhiosrú laistigh den earnáil 
talmhaíochta le bheith ar thús cadhnaíochta ag glacadh le 
bearta maolaithe

R2 2020 Teagasc RTBM, SEAI, Bord 
Bia

Straitéis chomhairleach a fhorbairt ar laghdú GCT leis na 
croíspriocanna feidhmiú NMP, ithirthorthúlacht, úsáid aoil, 
bainistiú féarthailte agus a chuimseoidh feachtais agus 
uirlisí ardaithe feasachta a bheith á gcur chun cinn níos 
fearr

R4 2020 Teagasc RTBM

An Treoraí Carbóin a nuashonrú le go n-áireofar ann an 
anailís MACC is déanaí R4 2020 Teagasc BordBia

Athbhreithniú a dhéanamh ar éifeachtúlacht chlár roghanna 
Teagasc a chuimsíonn cur chun cinn na horgánaice agus 
roghanna éagsúlaithe ar ioncam feirme

R4 2021 Teagasc

Gníomh 112: Gréasáin eiseamláireacha a fhorbairt le ceannairí chun glacadh le dea-chleachtas chun 
torthúlacht ithreach a fheabhsú agus úsáid leasachán a optamú ar toradh dó laghdú astaíochtaí gás 
ceaptha teasa agus ceapadh feabhsaithe carbóin in ithir/bithmhais

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Plé a dhéanamh le daoine aonair agus le grúpaí chun 
bunú líonraí agus pobail “cuaillí eolais” eiseamláireacha a 
fhiosrú laistigh den earnáil talmhaíochta le bheith ar thús 
cadhnaíochta ag glacadh le dea-chleachtas chun feabhas 
a chur ar ithirthorthúlacht a mbeidh laghdú ar astaíochtaí 
N20 ann dá bharr agus ceapadh carbóin níos fearr san ithir 
/ bhithmhais

R2 2020 Teagasc RTBM, 
Bord Bia

Gníomh 113: Measúnacht neamhspleách ar laghdú gás ceaptha teasa a choimisiúnú chun a fháil amach cé 
na bearta breise is féidir a fhorbairt

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

A chinntiú go mbreithnítear deiseanna laghdaithe breise, 
más ann dóibh, lena gcur chun feidhme R4 2020 RTBM

Athbhreithniú a choimisiúnú ar MACC Teagasc, lena 
n-áirítear é a nuashonrú R2 2021 RTBM RCGAC

Talmhaíocht, Foraoiseacht agus Úsáid Talún
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Gníomh 114: Athbhreithniú a dhéanamh ar bhainistíocht agus iompórtálacha leasachán nítrigine agus ar 
fheirmeacha maolaithe in 2019 mar gheall ar iarmhairtí ar thorthúlacht ithreach, le cois oibleagáidí aeráide 
agus níotráití AE

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Athbhreithniú a dhéanamh ar choinníollacht na dtéarmaí 
maolaithe níotráite lena n-áirítear úsáid LESS, oiliúint ar 
Bheartú Bainistíochta Cothaitheach, úsáid uirlisí tomhaiste 
féir

R4 2019 RTBM

Anailís a dhéanamh ar chóras taifeadta a fhorbairt chun 
inrianaitheacht gluaiseachtaí leasachán a fheabhsú agus 
clárú agus forfheidhmiú taifid NMP a shimpliú

R4 2020 RTBM

Talmhaíocht, Foraoiseacht agus Úsáid Talún
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Éagsúlú Úsáid Talún a Chur chun Cinn, Cuid den Aistriú de Réir a Chéile

Gníomh 115: Plean oibre a fheidhmiú agus a athbhreithniú chun rátaí foraoisithe a ghnóthú faoi mar atá 
leagtha amach sa Chlár Rialtais agus san Athbhreithniú Lár Téarma ar an gClár Foraoisithe

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Athbhreithniú a thionscnamh ar mholtaí atá leagtha amach 
i dTuarascáil Ghrúpa Feidhmithe Infhaighteacht Talamh 
Foraoise 2018 COFORD chun na bearta riachtanacha 
a aithint chun bacainní a thógáil ar shiúl agus leibhéil 
athfhoraoisithe a ardú. Féachaint arbh fhéidir cur leis an 
gcoillteoireacht ar thalamh atá faoi úinéireacht stáit agus 
rochtain ar eastáit foraoise a bhreithniú

R3 2019 RTBM Teagasc

Roghanna agus ionstraimí cuí a shainaithint chun aghaidh a 
thabhairt ar bhacainní ar mhéadú sna rátaí athfhoraoisithe R3 2020 RTBM

Gníomh 116: Clár Foraoisithe 2014-2020 a fheidhmiú de réir mholtaí agus spriocanna an Athbhreithnithe 
Lár Téarma

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Foraoiseacht a chur chun cinn go ginearálta trí 
thionscnaimh Teagasc agus RTBM, faoi choimirce an 
Ghrúpa Oibre um Chur chun cinn Foraoiseachta, a 
ndéanfaidh an tAire Stáit RTBM cathaoirleacht air

R1-R4 2019 RTBM Teagasc

Na bearta a chur chun cinn a tugadh isteach faoi 
Athbhreithniú Lárthéarma an Rialtais ar Chlár Foraoiseachta 
2014-2020, lena n-áirítear cur chun cinn an Chiste 
Comhshaoil um Choillteoireacht

R3 2019 RTBM

Roghanna a bhreithniú chun bearta coillteoireachta cuí a 
spreagadh, lena n-áirítear agrafhoraoiseacht, mar úsáid 
talún chomhlántach d’fheirmeoirí faoi CBT tar éis 2020

R3 2019 RTBM

Cur le líon na nGrúpaí Aistrithe Eolais nua, a bhíonn ag 
cur chun cinn bainistiú inbhuanaithe ar fhoraoisí, agus 
gluaiseacht adhmaid i measc úinéirí foraoise

R4 2019 RTBM

Grúpaí táirgeoirí foraoiseachta atá ann cheana a spreagadh 
maidir le gluaiseacht adhmaid agus le bainistiú ar fhoraoisí R4 2019 RTBM Teagasc

Leanúint den athfhoraoisiú príobháideach a dhreasú trí 
dheontas bunaithe 100% agus préimheanna 15 bliana 
i gcomhair athfhoraoisiú príobháideach faoin Scéim 
Foraoiseachta agus cur le gníomhaíochtaí bolscaireachta

R4 2020 RTBM Teagasc

Clár caipitil a mhaoineofar go poiblí a chur in áit le haghaidh 
foraoiseachta tar éis saolré an Chláir Foraoiseachta reatha 
2014-2020, dá bhforáiltear sa Phlean Náisiúnta Forbartha 
2018 -2027

R4 2020 RTBM

Talmhaíocht, Foraoiseacht agus Úsáid Talún
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Gníomh 117: Grúpa Náisiúnta Feidhmiúcháin Bithgheilleagair chun iniúchadh a dhéanamh ar 
chomhsheasmhacht earnálacha, ar ghréasáin agus ardú feasachta, taighde agus nuálaíocht agus acmhainn 
an bhithgheilleagair chiorclaigh chun leas a bhaint as gnó tánaisteach talmhaíochta agus foraoiseachta

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Dul i mbun plé le SFI agus le lucht dea-chleachtais an 
tionscail chun na féidearthachtaí a fhiosrú maidir le 
ceallalós adhmaid a úsáid

R1 2020 RTBM

RCGAC, Coimisiún 
AE, US Ireland 
Fund, GCC, SEAI, 
SFI

Tuilleadh deiseanna a aithint chun táirgí agus díorthaigh 
adhmadbhunaithe a thabhairt isteach sa Bhithgheilleagar R2 2020 RTBM RCGAC, EI

Talmhaíocht, Foraoiseacht agus Úsáid Talún
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Gníomh 118: Comhoibriú le páirtithe leasmhara tionsclaíochta chun úsáid ábhair ar bheagán carbóin a 
mhéadú, ag cur dea-chleachtas idirnáisiúnta san áireamh

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Measúnú a thionscnamh ar chionroinnt reatha (intíre) táirgí 
adhmaid sa tionscal foirgníochta in Éirinn. Comparáid 
a dhéanamh le baill an AE chun tagarmharc a shocrú   
Spriocanna féideartha a bhreithniú le haghaidh úsáid 
adhmaid in Éirinn

R1 2020 RTBM RTPRÁ  

A chinntiú go mbíonn coillte agus adhmad san áireamh i 
mbeartais agus i dtionscnaimh ábhartha RTBM – bacainní 
agus dídhreasuithe á dtógáil ar shiúl agus deiseanna á 
dtapú   Athbhreithniú a dhéanamh ar scéim TAMS chun 
a chinntiú go léiríonn sonraíochtaí adhmaid an dea-
chleachtas reatha

R1 2020 RTBM

Tacú le béim níos láidre ar úsáid adhmaid agus ar é a bheith 
san áireamh i soláthar poiblí agus beartas “smaoinigh ar 
adhmad de chéaduair” a bhreithniú i dtaca le soláthar glas 
nuair atá sin praiticiúil

R2 2020 RTBM RCGAC, OOP, OSR

Anailís saolré agus fuinneamh leabaithe a scrúdú i 
bhfoirgnimh chun comparáid a dhéanamh ar úsáid ábhair 
inbhuanaithe

R2 2020 SEAI RCPA

Torthaí taighde a scaipeadh ó obair a mhaoinigh RTBM ar 
adhmad na hÉireann agus ar an bpoitéinseal a bhaineann 
le hadhmad traslannaithe agus le táirgí eile a ndearnadh 
innealtóireacht adhmaid orthu

R4 2020 RTBM

Comhoibriú le lucht Tionscail chun feachtas bolscaireachta 
a fhorbairt chun úsáid mhéadaithe adhmaid sa gheilleagar a 
spreagadh

R1 2021 RTBM

FÉ, Teagasc, 
Páirtithe 
Leasmhara 
Thionscal na 
Foraoiseachta, 
Institiúidí 
ArdOideachais

Treochlár a fhorbairt a spreagfaidh níos mó úsáid a bheith 
á baint as roghanna malartacha d’ábhair foirgníochta nach 
bhfuil dian ar charbón i gcúrsaí tógála

R1 2021
Oifig na 
nOibreacha 
Poiblí

RCGAC, SEAI, 
RTPRÁ, RTBM 

Deiseanna a bhreithniú chun foirgneamh poiblí 
eiseamláireach a lonnú agus a thógáil, ag úsáid na n-ábhar 
inbhuanaithe is fearr dá bhfuil ann agus ag úsáid adhmaid 
go háirithe

R4 2021 RTBM RCGAC, Oifig na 
nOibreacha Poiblí

Talmhaíocht, Foraoiseacht agus Úsáid Talún
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Gníomh 119: Táirgeacht agus seasmhacht an eastáit náisiúnta foraoise agus speicis crainn a mhéadú chun 
teacht chun réitigh le hathrú aeráide a fheabhsú le hacmhainn bhreise charnach ceaptha a chur ar fáil

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Leanúint le cláir phórúcháin crann a fheidhmiú le 
haghaidh príomhspéiceas chun a dtáirgiúlacht agus 
a n-acmhainneacht a mhéadú agus chun cur leis an 
éagsúlacht in eastát foraoiseachta na tíre

R3 2019 RTBM Teagasc, Coillte

Leanúint leis an scéim Acmhainní Géiniteacha Foraoise um 
Chlampaí Síolta agus Síolghoirt a chur i bhfeidhm le cur 
le soláthar ábhar atáirgthe roghnaithe agus feabhsaithe 
foraoise

R3 2019 RTBM 

Straitéis náisiúnta caomhnaithe géinte crann a fhorbairt 
agus a chur i bhfeidhm chun caomhnú dinimiciúil 
príomhspéicis crann a chinntiú

R2 2020 RTBM

Gníomh 120: Uirlisí a fhorbairt chun sochair tháirgeachta agus aeráide foraoise a chur in iúl d'úinéirí talún

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Uirlis chinnidh leagtha crann RTBM agus uirlisí bainistithe 
foraoise eile a chur chun cinn 
Úsáid na huirlise a spreagadh i measc na Seirbhísí 
comhairleacha cuí

R3 2019 RTBM

Tacú le forbairt áireamhán carbóin foraoise ag leibhéal 
clampa R1 2020 RTBM Teagasc

Gníomh 121: Comhoibriú le comhlachtaí poiblí agus le grúpaí pobail chun deiseanna a fhiosrú le rochtain 
phoiblí ar limistéir foraoise ar thalamh poiblí a mhéadú

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

RTBM chun aiseolas a fhiosrú ón bhfeachtas bolscaireachta 
is déanaí chun deiseanna a fhiosrú le haghaidh foraoisí nua 
taitneamhachta

R3 2019 RTBM

Féidearthachtaí a fhiosrú chun cur le rochtain phoiblí ar 
thailte coille agus leanúint den Scéim NeighbourWood a 
chur chun cinn

R3 2020 Coillte

an tSeirbhís 
Páirceanna 
Náisiúnta agus 
Fiadhúlra, RTBM, 
RCOG

Talmhaíocht, Foraoiseacht agus Úsáid Talún
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Gníomh 122: Cruinneas na cuntasaíochta carbóin agus samhlacha reatha toraidh a fheabhsú lena oiread 
tairbhe agus is féidir a bhaint as ceapadh carbóin agus imscrúdú a dhéanamh ar thionchar cásanna difriúla 
bainistithe foraoise ar charbón laistigh de chomhthéacs na cuntasaíochta carbóin

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Grúpa tuartha lomáin chruinne a bhunú chun réamhaisnéis 
cothrom le dáta a thabhairt a léireoidh sreafaí adhmaid 
amach anseo

R2 2020 RTBM

Athbhreithniú a dhéanamh ar GROWFOR, samhlacha 
táirgeachta atá ar fáil agus uirlisí foraoise eile, amhail 
Samhail Bhuiséad Carbóin, le haghaidh uasghrádú 
féideartha agus a scaipthe

R4 2020 RTBM
Teagasc, Institiúidí 
ArdOideachais, 
GCC

Leanúint den léiriú ar na tionchair a bhíonn ag rátaí 
difriúla athfhoraoisithe agus cleachtais bhainistithe agus a 
dtionchair ar chuntasaíocht charbóin

R4 2020 RTBM

Gníomh 123: Leanúint di agus neartú na gníomhaíochta i sláinte foraoise, lena n-áirítear monatóireacht 
agus faireachas shláinte agus bheocht eastát foraoise na hÉireann agus feidhmiú rialuithe iompórtála ar 
réimse de phlandaí, adhmad agus táirgí adhmaid

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Beartais agus faisnéis a chur chun cinn chun baol damáiste 
ar an eastát foraoise a laghdú m.sh. tine, gaoth, tuilte, Plean 
Oiriúnaithe Talmhaíochta a ullmhú

R3 2019 RTBM Teagasc

Monatóireacht agus faireachas leanúnach a dhéanamh ar an 
eastát foraoise chun aon deacracht sláinte foraoise a aithint 
agus beartaíocht cheartaitheach a dhéanamh

R4 2019 RTBM

Cigireacht agus rialú leanúnach ar phlandaí, adhmad agus 
táirgí adhmaid a iompórtáiltear, le go gcuirfear cosc ar 
lotnaidí agus ar ghalair a theacht isteach (agus a scaipeadh) 
a d’fhéadfadh a bheith dochrach d’fhoraoisí

R4 2019 RTBM

Gníomh 124: Tacú le Tionóil Réigiúnacha chun réimsí fáis féideartha a shainaithint sa bhithgheilleagar

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Tionóil réigiúnacha chun a gcuid Straitéisí Réigiúnacha 
Spásúlachta agus Eacnamaíocha a chur i gcrích R4 2019 NWRA, EMRA, 

SRA RTPRÁ 

Tuiscint ar dheiseanna margaidh agus forbairt a 
dhéanamh ar shlabhraí breisluacha inbhuanaithe agus 
meastóireacht ar theicneolaíochtaí bunaithe ar na 
bithacmhainní atá ar fáil i ngach limistéar réigiúnach 
lena n-áirítear tacaíocht agus oiliúint nuálaíochta a 
theastaíonn chun méadú a éascú

Tograí ar 
lean agus 
garspriocanna 
i 2019/2020

Teagasc
Institiúidí 
ArdOideachais 
CRÉ, RTBM, SEAI

Talmhaíocht, Foraoiseacht agus Úsáid Talún
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Gníomh 124: Tacú le Tionóil Réigiúnacha chun réimsí fáis féideartha a shainaithint sa bhithgheilleagar

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

An riachtanas a mheas chun bithacmhainní a mhapáil 
le go n-aithneofar an poitéinseal bithscagtha i ngach 
limistéar réigiúnach

R4 2020

Grúpa um 
Fheidhmiú na 
Bitheacnamaíochta 
(á chomhordú ag 
RCGAC, RTBM )

Comhthionóil 
Áitiúla

Talmhaíocht, Foraoiseacht agus Úsáid Talún
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Gníomh 125: Tuilleadh fócais ar thaighde ar éagsúlú talún i gcoláistí talmhaíochta, sa GCC agus Teagasc, 
chun feirmeoirí a chur ar an eolas ar na sochair a bhaineann le héagsúlú

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Rannpháirtíocht le hinstitiúidí tríú leibhéal chun 
athbhreithniú a dhéanamh ar sholáthar cláir chúrsa agus 
mhodúl a bhfuil baint acu le talmhaíocht agus le úsáid talún

R4 2019
An tÚdarás 
um Ard-
Oideachas

Cumann 
Ollscoileanna 
Éireann, An 
tÚdarás um 
Ard-Oideachas 
Teicneolaíochta, 
RTBM,
Teagasc

Athbhreithniú a dhéanamh ar ábhar cúrsaí dara leibhéal 
ar athrú aeráide, ar thalmhaíocht agus ar úsáid talún a 
bhaineann le croí-ábhair agus le hábhair roghnacha

R4 2020 ROS RTBM, Teagasc

Athbhreithniú a dhéanamh ar ábhar cúrsaí gairmoiliúna 
ar athrú aeráide, ar thalmhaíocht agus ar úsáid talún a 
bhaineann le croí-ábhair agus le hábhair roghnacha

R4 2020 ROS RTBM, Teagasc

Gníomh 126: Feirmeoirí agus oibrithe foraoise a uas-sciliú chun a chinntiú go bhfuil an t-eolas agus na 
huirlísí acu atá de dhíth le cleachtais mhaolaithe aeráide a chur i bhfeidhm

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Clár Aistrithe Eolais a mhaoiniú agus cleachtais mhaolaithe 
agus oiriúnaithe aeráide a chuimsiú ann

 R1 – R4 
2019 RTBM

Teagasc agus 
Seirbhísí 
Comhairleacha

Córais mhéadrachta agus sonraí a fhorbairt chun tionchar 
(feidhmiú) an aistrithe eolais a ghabháil R4 2020 RTBM Teagasc

Talmhaíocht, Foraoiseacht agus Úsáid Talún
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Ionadaigh Fuinnimh Chostéifeachtacha

Gníomh 127: Féachaint leis an mbearna ghearrthéarmach i mbithmhais dúchais a iamh

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Níos mó bóithre foraoise a thógáil ionas gur fusa adhmad 
a aistriú ó fhoraoisí príobháideacha atá ann cheana agus 
atá oiriúnach le haghaidh a dtanaithe  Dlús a chur leis an 
ngníomh a theastaíonn i gciliméadair de bhóthar a tógadh ó 
leibhéil 2018 (72 km) go dtí ar a laghad 125 km sa lá faoin 
mbliain 2020

Ar Lean RTBM

Staidéar deisce chun measúnú spásúil a dhéanamh ar an 
eastát foraoise chun a fháil amach cén nascacht atá idir an 
líonra bóithre foraoise agus an líonra bóithre poiblí chun 
críche gluaiseacht níos mó adhmaid a bheith ann  An gá 
atá le breis bóithre nua foraoise a mheas chun freastal ar 
ghluaiseacht an tsoláthair mhéadaithe adhmaid atá tuartha

R4 2019 RTBM

An fhéidearthacht a mheas go n-úsáidfí talamh faoi 
úinéireacht an Stáit le haghaidh foraoiseachta R4 2019 RTBM

Gníomh 128: Tacú le húsáid bithmhaise chun an leibhéal fuinnimh in-athnuaite a mhéadú in earnáil an 
teasa

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Fianaise a dhaingniú ar sholáthar reatha agus ionchasach 
na bithmhaise in Éirinn  Ag tarraingt ar thuairiscí atá ann 
cheana ón Rialtas, ó Ghníomhaireachtaí Rialtais agus ó 
pháirtithe leasmhara sa tionscal

R4 2019 RTBM SEAI

Faireachán a dhéanamh ar shlabhraí soláthair bithmhais 
dhúchasach ionchasach ó ábhair lena n-áirítear iarmhar ó 
thanú foraoisí agus ón muileann sábhadóireachta  A aithint 
go bhféadfaí cur isteach a bheith ar an soláthar le himeacht 
aimsire  
Mapáil spásúlachta an tsoláthair bithmhaise a chur in iúl 
chun go meaitseálfaidh sé le húsáideoirí deiridh féideartha

R4 2019 RTBM SEAI

Tacú le feidhmiú agus le forfheidhmiú Critéir 
Inbhuanaitheachta Bithmhaise 
Tacú le forbairt scéim deimhniúcháin le haghaidh soláthar 
bithmhais sholadach agus ghásach d’Éirinn

R4 2019 SEAI RCGAC, RTBM,
Teagasc, GCC

Talmhaíocht, Foraoiseacht agus Úsáid Talún
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Gníomh 129: Critéir chuimsitheacha inbhuanaitheachta a fhorbairt le haghaidh táirgeadh bithmhaise faoi 
lár 2021

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Critéir inbhuanaitheachta reatha a iniúchadh, ag tabhairt 
dea-chleachtas idirnáisiúnta san áireamh, agus critéir a 
fhorbairt atá le cur i bhfeidhm ar fud na tíre faoi dheireadh 
2020

R2 2021 RCGAC RTBM

Gníomh 130: Sprioc a shocrú i gcomhair an leibhéil fuinnimh atá le cur ar fáil ó instealladh bithmheatáin 
dúchais in 2030, ag cur san áireamh soláthar intíre bunábhair agus a mheas conas a mhaoineofaí an 
tacaíocht a bheadh riachtanach lena leithéid de sprioc a bhaint amach

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Sprioc a shocrú i gcomhair an leibhéil fuinnimh atá le 
cur ar fáil ó instealladh bithmheatán dúchais in 2030  
Agus an sprioc seo á socrú, cuirfear san áireamh an 
fhianaise is déanaí i dtaca le soláthairtí intíre de bheostoic 
inbhuanaithe, inbhuanaitheacht, agus breithneofar conas 
is féidir na tacaí chun a leithéid de sprioc a bhaint amach 
a mhaoiniú (m sh  tacaíocht ó chiste an Stáit, tobhach ar 
thomhaltóirí, oibleagáid srl )

R3 2019 RCGAC GCC, RGFN, GNI, 
ÚÁ, RTBM, SEAI

Comhairliúchán poiblí a dhéanamh ar fhorbairt na Scéime 
Oibleagáide Bithbhreoslaí, lena n-áirítear oibleagáid 
fhorbartha bithbhreosla a bheith curtha léi a d’fhágfadh 
níos mó gás in-athnuaite ( i  bithmheatán) in earnáil an 
iompair trí stáisiúin bhreosla GNC

R3 2019 RCGAC

Torthaí a bhaineann le beartas ó thaighde leanúnach, arna 
choimisiúnú ag RTBM, SEAI agus GNI, a chomhtháthú, 
i ndáil leis na teicneolaíochtaí AD is fearr a oireann do 
na hiarratais mhionscála ar bhithghás i gcomhthéacs na 
hÉireann

R1 2020 RCGAC
SEAI, SFI, GCC, 
RTBM, RGFN, 
Teagasc

Athbhreithniú a thabhairt chun críche ar na roghanna le 
haghaidh easair éanlaithe a dhiúscairt R2 2020 RTBM

Córas deimhniúcháin a fhorbairt le haghaidh úsáid ghás in-
athnuaite sa ghreille náisiúnta R2 2020 RCGAC GNI

Na tionchair fhéideartha a mheas a bhainfeadh le díleá 
anaeróbach a bhogadh taobh thuas den mhúiríniú san 
ordlathas bainistithe dramhaíola. Meabhraítear go háirithe 
ar na tionchair ar fhorbairt an bhithgheilleagair

R2 2020 EPA RCGAC, ÚÁ, RTBM 

Staidéar indéantachta cothrom le dáta a fhorbairt ar 
infhaighteacht bunábhar inbhuanaithe i gcomhair an 
tionscail AD in Éirinn, go háirithe infhaighteacht ábhair 
in-bhithmhillte ina measc farasbarr féir i bhfeirmcheantair 
déiríochta / muice le húsáid in AD agus luach féideartha ó 
thaobh díláithriúchán leasacháin de

R4 2020 RTBM Teagasc, SEAI

Talmhaíocht, Foraoiseacht agus Úsáid Talún
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Gníomh 130: Sprioc a shocrú i gcomhair an leibhéil fuinnimh atá le cur ar fáil ó instealladh bithmheatáin 
dúchais in 2030, ag cur san áireamh soláthar intíre bunábhair agus a mheas conas a mhaoineofaí an 
tacaíocht a bheadh riachtanach lena leithéid de sprioc a bhaint amach

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Roghanna a bhreithniú chun tairbhe a bhaint as 
infreastruchtúr AD chun táirgeadh aoileach ainmhithe a 
bhainistiú

R4 2020 RTBM GCC, Teagasc

Bainistíocht is Fearr Talamh Portaigh agus Ithreacha

Gníomh 131: Roghanna maolaithe ar ithreacha orgánacha athfhliuchta a mheasúnú agus a fheidhmiú

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Na roghanna a mheas bainistíocht talamhúsáide ar 
ithreacha orgánacha athfhliuchta R2 2020 RCGAC

Bord na Móna, 
Teagasc, NPWS, 
RTBM

Taighde a dhéanamh ar an bpoitéinseal le haghaidh úsáid 
tháirgiúil tailte móna athfhliuchta, ina measc riascshaothrú R4 2020 Teagasc Bord na Móna

Gníomh 132: An tsolúbthacht iomlán LULUCF atá ar fáil d'Éirinn a sheachadadh i gcomhthéacs spriocanna 
gás ceaptha teasa 2030

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Tionscadal a bhunú chun limistéir a shainaithint ina bhfuil 
ithreacha atá saibhir ó thaobh Carbóin de agus atá faoi 
bhainistíocht talmhaíochta (ar a laghad 40,000ha)

R4 2019 RTBM GCC, Teagasc, 
RCGAC, NPWS

Gníomhartha a theastaíonn a aithint chun cailleadh carbóin 
a laghdú agus feabhas a chur le ceapadh carbóin níos mó 
nó é a chainníochtú trí uirlis chinnidh tacaíochta chuí a 
fhorbairt

R4 2020 RTBM Teagasc

Scéim phíolótach a chur i bhfeidhm ar dhéine bhainistíochta 
laghdaithe le feidhmiú mar “chruthúnas coincheapa” mar 
rogha laghdaithe bhailí

R4 2021 RTBM Teagasc

Faoi réir thorthaí na scéime píolótaí, roghanna a fhiosrú 
faoin CBT nua le haghaidh feidhmiú céimneach níos 
forleithne na scéime píolótaí

R4 2022 RTBM

Talmhaíocht, Foraoiseacht agus Úsáid Talún
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Gníomh 133: Roghanna maolaithe ar shuíomhanna iartháirgthe bainte móna a mheasúnú agus a fheidhmiú

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

An iar-úsáid iartháirgthe optamach a mheas ar fud na 
suíomhanna bainte móna uile de chuid Bhord na Móna R3 2019 Bord na 

Móna

Feidhmiú tráthúil agus cleachtais optamacha bainistithe 
ar shuíomhanna bainte móna de réir mar a scortar den 
táirgeadh orthu

R3 2019 
-Ar Lean

Bord na 
Móna

Clár fócasaithe taighde agus forbartha a bhunú a 
chinnteoidh go mbíonn Córais Fhardail Náisiúnta láidre in 
áit chun astaíochtaí agus aistrithe LULUCF a thuairisciú 
agus a chuntas

R2 2020 GCC RTBM, Teagasc

An stádas agus an acmhainneacht mhaolaithe le haghaidh 
baint thráchtála agus príobháideach móna ar fud na 
hÉireann a mheas

R4 2020 GCC NPWS, RTBM

Acmhainní nádúrtha a mheas a folaíodh le clúdach 
móna i gcontaetha Lár Tíre  Achoimre a thabhairt ar an 
bhféidearthacht go dtiocfadh le pobail agus lucht tionscail 
úsáid a bhaint as na sil-leagain ghainimh agus ghairbhéil 
atá ar fáil, mianraí, uisce talún agus acmhainní fuinnimh 
gheoiteirmigh níos doimhne mar chuid d’ Aistriú ar Bhonn 
Ceartais do na ceantair seo

R4 2020 SGÉ RCGAC

Gníomh 134: Bearta caomhnaithe talamh portaigh a fheidhmiú

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Athchóiriú 22,107 heicteár de ghnáthóga portaigh ardaithe 
a chuirfidh laghdú / deireadh díreach le cailleadh carbóin 2019-2035 

an tSeirbhís 
Páirceanna 
Náisiúnta 
agus 
Fiadhúlra

RCOG, GCC, 
RCGAC

Roinnt suíomhanna tosaíochta móna a shocrú mar chuid 
de líonra de tháscairí a bhaineann le hathrú aeráide mar 
shuíomhanna monatóireachta AE agus domhanda

2019-2020

an tSeirbhís 
Páirceanna 
Náisiúnta 
agus 
Fiadhúlra

RCOG, GCC, 
RCGAC

Leochaileacht phortaigh fheidhmiúla na hÉireann a mheas i 
leith thionchair an athraithe aeráide 2019-2023 RCGAC GCC, NPWS, 

RCOG 

Talmhaíocht, Foraoiseacht agus Úsáid Talún



72

Dramhaíl agus Geilleagar Ciorclach

Gníomh 135: Bheith i gceannas ar an athrú ó chleachtas bainistíocht dramhaíola go cleachtas geilleagar 
ciorclach trí sheachadadh polasaí náisiúnta nua

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Comhairliúchán poiblí a thosú ar bheartas dramhaíola R3 2019 RCGAC

Athbhreithniú a dhéanamh ar aighneachtaí maidir le 
dréachtphlean a fhorbairt R3/R4 2019 RCGAC

Forbairt agus foilsiú Plean Gnímh Geilleagar Ciorclach R2 2020 RCGAC

Gníomh 136: Reachtaíocht dramhaíola a athbhreithniú chun riachtanais an gheilleagair chiorclaigh a 
chuimsiú, lena n-áirítear spriocanna dramhaíola/athchúrsála a bhfuil ceanglas dlí leo

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Ionstraimí reachtaíochta trasuímh a ullmhú agus a fhoilsiú le 
haghaidh na sruthanna dramhaíola seo a leanas:

Dramhaíl R2 2020 RCGAC

Pacáistiú R2 2020 RCGAC

WEEE & Ceallraí R2 2020 RCGAC

Líonadh Talún R2 2020 RCGAC

Feithiclí ag deireadh a saoil R2 2020 RCGAC

Plaistigh Aonúsáide R2 2021 RCGAC

Dramhaíl agus Geilleagar Ciorclach
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Dramhaíl agus Geilleagar Ciorclach

Gníomh 137: Clár Náisiúnta Coiscthe Dramhaíola agus Pleananna Réigiúnacha Bainistithe Dramhaíola nua 
a fhorbairt trína dtreoróidh GCC agus Údaráis Áitiúla ár n-aistriú go geilleagar ciorclach

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Comhairliúchán Réamhdhréachta R4 2020

Oifigí 
Réigiúnacha 
Pleanála 
Bainistithe 
Dramhaíola

Plean Comhairliúcháin a dhréachtú R2 2021

Oifigí 
Réigiúnacha 
Pleanála 
Bainistithe 
Dramhaíola

Pleananna Nua Bainistithe Dramhaíola R1 2022

Oifigí 
Réigiúnacha 
Pleanála 
Bainistithe 
Dramhaíola

Gníomh 138: Tacú le forbairt deiseanna éiceadheartha agus geilleagair chiorclaigh d’fhiontair Éireannacha 
chun dramhaíl a laghdú le linn saolré iomlán táirgí

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Comhairliúchán le RGFN ar ionchur chuig Plean 
Gníomhaíochta an Gheilleagair Chiorclaigh R3 2019 RCGAC RGFN

Gníomh 139: Tacar de bhearta a fhorbairt agus a fheidhmiú chun iarmhairt plaistigh aon úsáide a laghdú

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Reachtaíocht iomlán trasuímh a ullmhú agus a fhoilsiú le 
haghaidh Threoir an AE i leith Plaistigh Aonúsáide R4 2020 RCGAC

Gníomh 140: Ceannaireacht Rialtais a choinneáil i dtaca le freagracht as ár n-ídiú acmhainní, go háirithe 
plaistigh aon úsáide, fuinneamh, dramhaíl agus uisce

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Ranna Rialtais chun Plean Gníomhaíochta Éifeachtúlachta 
Acmhainní a fhoilsiú R3 2019 RCGAC

Forais Phoiblí chun tuairisciú ar bhearta inbhuanaitheachta R4 2019 RCGAC

Tionscnamh Glas an Rialtais a leathnú R2 2020 RCGAC
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Dramhaíl agus Geilleagar Ciorclach

Gníomh 141: Deiseanna a aithint chun na creata agus struchtúir rialála agus forfheidhmiúcháin bailithe 
agus córas bainistithe agus bailithe dramhaíola a neartú, chun bailiú ábhar glan, leithscartha i gcomhair 
athúsáide agus/nó athchúrsála ó gach teaghlach agus gnólacht a uasmhéadú agus dreasacht a thabhairt do 
thomhaltóirí chun laghdú, athúsáid agus athchúrsáil a dhéanamh

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Athbhreithniú a dhéanamh ar reachtaíocht 
forfheidhmiúcháin dramhaíola mar chuid den athbhreithniú 
ar dhramhaíl

R4 2019 RCGAC

Struchtúir nua forfheidhmithe dramhaíola  R4 2020 RCGAC

Pleananna Réigiúnacha Bainistithe Dramhaíola a Chur i 
nGníomh Ó R1 2022 RCGAC

Gníomh 142: Táirgeoirí dramhaíola, pacáistiú go háirithe, a rialú agus a dhreasú chun cosc ar dhramhaíl 
agus úsáid ábhair athchúrsáilte a chinntiú i dtáirgí pacáistithe

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Scéim phíolótach a dhéanamh ar fhiacha éicea-
mhodhnúcháin ar phacáistiú R3 2019 Repak RCGAC

Trasuí na Treorach Nua um Dhramhaíl Phacáistithe R2 2020 RCGAC

Fiacha éicea-mhodhnúcháin ar phacáistiú a chur i bhfeidhm 
go hiomlán R1 2021 Repak RCGAC

Gníomh 143: Déanfaimid scóip roinnt tobhach féideartha comhshaoil a mheas, lena n-áirítear tobhach 
féideartha ar phlaistigh aon úsáide, mar chuid den athbhreithniú ar an gCiste Comhshaoil. Ba ghá tuilleadh 
miontaighde roimh thabhairt isteach aon tobhach nua

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Mar atá luaite sa ghníomh R4 2019 RCGAC GCC

 
Gníomh 144: Sainaithneoimid agus cuirfimid tús le seachadadh beart le tabhairt faoi na bunchonstaicí 
rialála ar fhorbairt an bhithgheilleagair, lena n-áirítear deiseanna a fhiosrú chun critéir "Deireadh le 
Dramhaíl" a shocrú do chineálacha áirithe bithdhramhaíola

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Na príomhbhacainní rialála ar fhorbairt an bhithgheilleagair 
a aithint agus aghaidh a thabhairt orthu agus tosú ar 
bhearta a sholáthar chun dul i ngleic leo

R4 2019 RCGAC
RTBM, Grúpa 
um Fheidhmiú na 
Bitheacnamaíochta

An sainmhíniú reachtaíochta reatha ar dhramhaíl a mheas R4 2019 RCGAC
RTBM, Grúpa 
um Fheidhmiú na 
Bitheacnamaíochta

Moladh a thabhairt cé acu atá gá le hathshonrúchán le go 
mbeadh sruthanna dramhaíola iarmharaí á mbainistiú go 
rathúil le haghaidh a n-úsáidte sa bhithgheilleagar

R4 2019 RCGAC
RTBM, Grúpa 
um Fheidhmiú na 
Bitheacnamaíochta
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Ceannaireacht agus Dea-shampla na hEarnála Poiblí

Ceannaireacht agus Dea-shampla na hEarnála Poiblí

Gníomh 145: Straitéis a fhorbairt chun laghdú de 30% ar a laghad a bhaint amach in astaíochtaí CO2eq. faoi 
2030 agus feabhsúchán 50% in éifeachtúlacht fuinnimh na hearnála poiblí

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

An poitéinseal a fháil amach le haghaidh coigiltis 
éifeachtúlachta fuinnimh agus laghdú carbóin i ngach 
earnáil agus measúnú a dhéanamh ar na hacmhainní is gá 
leis sin a chur i gcrích

R4 2019 SEAI

OOP, Na Ranna 
Rialtais Uile, 
Comhlachtaí san 
Earnáil Phoiblí agus 
Áisíneachtaí eile

Tuairisc dhul chun cinn bhliantúil a fhoilsiú ina leagtar 
amach éachtaí ginearálta agus earnála le taobh spriocanna 
éifeachtúlachta fuinnimh

R4 2019 
(agus gach 
bliain)

RCGAC, 
SEAI

Tuairisc a ullmhú ar chur chuige earnála optamach, ag 
féachaint don acmhainneacht agus don chostéifeachtacht R2 2020 SEAI

Ceadú Rialtais a lorg agus straitéis nua um Dhícharbónú na 
hEarnála Poiblí le haghaidh 2030 a fhoilsiú R3 2020 RCGAC

Gníomh 146: Dreasachtaí agus tacaíocht a neartú chun a chur a chumas bainisteoirí agus Oifigigh 
Feidhmíochta Fuinnimh spriocanna 2020 agus spriocanna nua 2030 a sheachadadh

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Ceardlanna forbartha acmhainne a thabhairt le haghaidh 
foras san earnáil phoiblí agus a gcuid EPOnna R4 2019 RCGAC SEAI le OOP

Feabhas a chur ar chóras Monatóireachta agus Tuairiscithe 
SEAI (M&T) chun gníomhaíochtaí a rianú agus feidhmíocht 
a thomhas

R4 2019 SEAI Forais Phoiblí

Ceanglas a chur ar fhorais na hearnála poiblí i dtaca le 
bheith ag cloí le riachtanais maidir le Teastais Taispeána 
Fuinnimh lena n-áirítear á iarraidh ar SEAI clárú DECanna ar 
líne a bhunú ionas gur féidir géilliúlacht a mheas

R2 2020 SEAI Comhlachtaí san 
Earnáil Phoiblí

Obair a dhéanamh le comhairleoirí atá á maoiniú ag 
Seirbhís Tacaíochta Leasú Struchtúrtha AE chun measúnú 
a dhéanamh ar riachtanais agus ar mhaoiniú chun réitigh 
a aimsiú ar bhacainní atá go fóill ann agus samhlacha 
seachadta inoibrithe a fhorbairt atá saincheaptha do 
riachtanais na hearnála

R4 2020 RCPA

RCGAC, SEAI, 
Grúpa Stiúrtha na 
hEarnála Poiblí 
agus comhlachtaí 
aonair san earnáil 
phoiblí
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Gníomh 146: Dreasachtaí agus tacaíocht a neartú chun a chur a chumas bainisteoirí agus Oifigigh 
Feidhmíochta Fuinnimh spriocanna 2020 agus spriocanna nua 2030 a sheachadadh

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Struchtúir chuntasachta a fheabhsú lena gcur i bhfeidhm 
ar fud na hearnála poiblí tríd an Oifigeach Feidhmíochta 
Fuinnimh agus an L/OFF a láidriú i gcomhréir leis na bearta 
cuntasachta molta a bhfuil breac-chuntas tugtha orthu i mír 
eile den phlean seo

Braitheann 
sé seo ar an 
am a mbeidh 
na bearta 
cuntasachta 
eile á 
dtabhairt 
isteach

RCGAC

Gníomh 147: Sainordú Gníomhaithe Aeráide a thabhairt isteach do gach comhlacht poiblí agus Cairt 
Gníomhaithe Aeráide do gach Údarás Áitiúil trí threoracha beartais Aireachta nó cumhacht den chineál 
céanna a úsáid

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Ceadú Rialtais a lorg le haghaidh ceanglais sainordaithe na 
hearnála poiblí do gach foras poiblí neamhthráchtála agus 
do Chairt um Ghníomhú Aeráide d’Údaráis Áitiúla

R3 2019 RCGAC SEAI, RCPA

Treoir bheartais nó a cómhaith a eisiúint chuig gach foras 
poiblí á éileamh ar fhoras poiblí glacadh leis an sainordú 
agus é sin a chur in iúl do Bhord Seachadta Gníomhaithe ar 
son na hAeráide

R4 2019 RCGAC RCPA, SEAI

Ciorclán a eisiúint chuig gach Údarás Áitiúil ar ghlacadh le 
Cairt um Ghníomhú Aeráide R4 2019 RCGAC RCPA, SEAI

Moltaí a fhorbairt do mhórfhorais phoiblí i dtaca le glacadh 
le straitéis infheistíochta nach mór neodrach ó thaobh 
carbóin de

R1 2020 RCGAC RCPA

Creat a fhorbairt le haghaidh na earnála leathstáit chun 
aghaidh a thabhairt ar spriocanna gníomhaithe aeráide R1 2020

RCGAC
RCPA, 
NewERA

Gníomh 148: Cuimsiú critéir ghlasa a shainordú i soláthar a úsáideann ciste poiblí, ag tabhairt isteach 
riachtanais ar bhonn céimnithe agus tacaíocht a thabhairt do sholáthraithe de réir mar is gá

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de réir Ráithe
Úinéir 
an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

OSR chun ciorclán a eisiúint R3 2019 OSR RCGAC, RCPA

Clár breisoiliúna le haghaidh soláthróirí agus 
sonraitheoirí R3 2019 GCC SEAI, RCGAC, OSR

Tús áite a thabhairt do sprioc-réimsí R4 2019 RCGAC OSR

Ceannaireacht agus Dea-shampla na hEarnála Poiblí
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Ceannaireacht agus Dea-shampla na hEarnála Poiblí

Gníomh 148: Cuimsiú critéir ghlasa a shainordú i soláthar a úsáideann ciste poiblí, ag tabhairt isteach 
riachtanais ar bhonn céimnithe agus tacaíocht a thabhairt do sholáthraithe de réir mar is gá

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de réir Ráithe
Úinéir 
an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Ranna Rialtais chun measúnú agus tuairisciú 
a dhéanamh ar sholáthar poiblí glas ar bhonn 
bliantúil

R4 2020 GCC SEAI, RCGAC, OSR

Gníomh 149: Úsáid feithiclí leictreacha i bhflíteanna na hearnála poiblí a chumasú

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Breithniú a dhéanamh i dtaobh an dreasacht le haghaidh 
SPSVanna leictreacha atá oiriúnach do chathaoireacha 
rothaí a leathnú i scéim deontais 2019

R3 2019 RITS NTA

Creat conartha nua soláthair phoiblí a thabhairt isteach 
do EVanna a cheadódh do chomhlachtaí poiblí EVanna a 
cheannach le hualach riaracháin níos lú

R2 2020 OSR

Oiriúnacht feithiclí leictreacha / hibrideacha mar fheithiclí 
Aireachta a mheas chun iad a spreagadh le haistriú chuig 
roghanna malartacha íseal-astaíochtaí

R3 2020 An Garda 
Síochána R Dlí agus Cirt

Treoir na bhfeithiclí Glana a thrasuí R4 2021 RITS

Gníomh 150: Tacú le forbairt ceannaireachta agus acmhainní gníomhaithe aeráide sna hÚdaráis Áitiúla

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Oiliúint theicniúil a fhoirmliú agus a thabhairt d’fhoirne ÚÁ 
trí ORGAnna R3 2019 ORGAnna

Ollscoil na 
hÉireann Maigh 
Nuad, MaREI COC, 
ÚÁ, RCGAC

Clár oiliúna athraithe iompraíochta a fhoirmliú agus a 
thabhairt d’fhoirne ÚÁ trí IPA agus SEAI R3 2019 CCMA

IPA, SEAI, 
ORGAnna, ÚÁ, 
RCGAC

Suirbhé a dhéanamh ar Údaráis Áitiúla chun bonnlíne a 
bhunú maidir le gníomhaíochtaí reatha i leith athrú aeráide 
agus dea-chleachtais a shocrú

R3 2019 CCMA ÚÁ, RCGAC

Liosta d’idirghabhálacha tosaíochta a fhorbairt agus foinsí 
maoinithe agus deiseanna comhoibrithe le gníomhaireachtaí 
eile a shainaithint

R3 2019 CCMA ÚÁ, RCGAC
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Gníomh 150: Tacú le forbairt ceannaireachta agus acmhainní gníomhaithe aeráide sna hÚdaráis Áitiúla

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Iarfheistiú an líonra soilsiú poiblí a chur i gcrích ina bhfuil 
280,000 solas le hathrú ina Laindéir LED atá éifeachtúil ó 
thaobh fuinnimh de

R1 2020 CCMA

ÚÁ/Oifig um 
Bainistiú Bóithre, 
RTPRÁ, RCGAC, 
SEAI, HFA

A chur de chúram ar Ghrúpa Comhairleach íoschaighdeáin 
nó critéir chuí éifeachtúlachta fuinnimh a mholadh le cur 
i bhfeidhm ar shoilsiú lasmuigh agus conas a d’fhéadfaí a 
leithéid de chaighdeáin a chur i bhfeidhm 

R1 2020 SEAI RTPRÁ , RCGAC

Tionscadal píolótach a dhéanamh i roinnt ÚÁnna le bheith 
rannpháirteach le comhphobail áitiúla agus tionscnaimh 
athrú aeráide a fheidhmiú ar bhonn céimneach agus a 
bheochan

R2 2020 CCMA ÚÁ, RCGAC

Gníomh 151: Cur chuige feabhsaithe a fheidhmiú i leith feidhmíocht fuinnimh agus acmhainn fuinnimh in-
athnuaite i bhfoirgnimh scoile

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

An Scéim Oibreacha Samhraidh do 2020 agus ar aghaidh a 
fógraíodh le deireanas a úsáid chun cur le rannpháirtíocht 
scoileanna i monatóireacht a dhéanamh ar úsáid fuinnimh

R3 2019 ROS

Grúpa Oibre a bhunú chun modheolaíocht chuntasachta 
bunaithe ar innealtóireacht a fhorbairt i ndáil leis na 
bonnlínte a úsáidtear le haghaidh tuairisciú bliantúil ar 
Fheidhmíocht Éifeachtúlachta Fuinnimh na hEarnála Poiblí

R4 2019 SEAI ROS, RCGAC

Síneadh a chur leis an chéad tionscadal iarfheistithe 
Pathfinder ar scoileanna chomh fada le 2020 agus 2021 go 
dtí gur féidir a uas-scálú méadaithe a éascú le maoiniú PFN

R1 2020 RCGAC SEAI, ROS

Treochlár mionsonraithe a fhorbairt le haghaidh mór-
iarfheistiú agus suiteáil fuinneamh in-athnuaite a dhéanamh 
i bhfoirgnimh scoile ó 2030 ar aghaidh

R1 2020 ROS SEAI

Plean athnuaiteáin a fhorbairt le haghaidh na hearnála 
oideachais tríú leibhéal chun suiteáil athnuaiteán a 
spreagadh mar aon le córais téite campascheantair ó 2020

R2 2020 ROS SEAI, Institiúidí 
ArdOideachais

Scoileanna a spreagadh chun “laoch fuinnimh” a bheith acu 
laistigh dá bhfoireann dháilte cheannaireachta R3 2020 ROS

Ceannaireacht agus Dea-shampla na hEarnála Poiblí
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Ceannaireacht agus Dea-shampla na hEarnála Poiblí

Gníomh 152: Iarmhairtí aeráide an taistil aeir oifigiúil a mhaolú tríd an gconradh gníomhaireacht taistil do 
ranna Rialtais láir

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Athbhreithniú a dhéanamh ar an gconradh gníomhaireacht 
taistil atá ann faoi láthair do ranna Rialtais láir R4 2019 RCPA  RCGAC

Gníomh 153: Rátaí míleáiste státseirbhíse a thabhairt isteach d’feithiclí leictreacha trína léireofar na 
costais a thabhaíonn tiománaithe a úsáideann a bhfeithiclí féin ina gcuid oibre

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Mar atá luaite sa ghníomh R2 2020 RCPA  RCGAC
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Gníomhú Idirnáisiúnta na hÉireann ar an gCliseadh 
Aeráide

Gníomh 154: Féachaint leis an gcéatadán de chaiteachas ODA ar airgeadas aeráide a dhúbailt faoi 2030 
agus tuairisciú ar ár gcaiteachas gach bliain

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Tuarascálacha Bliantúla a fhoilsiú ar chaiteachas ODA ar 
aeráid

R3 2019 (le 
haghaidh 
gach 
tuarascáil 
bhliantúil)

RGET RCGAC, RTBM

Gníomh 155: Gníomhú aeráide, go háirithe do na Tíortha is Tearcfhorbartha agus Stáit ar Oileáin Bheaga 
atá i mBéal Forbartha, a bheith ag croí gach comhoibrithe forbartha agus comhpháirtíocht polasaí, le cois 
ár rannpháirtíochta i bpróisis iltaobhacha

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Mar atá luaite sa ghníomh Ar Lean RGET RCGAC

Gníomh 156: Aeráid a chuimsiú mar chroíthéama i ngach straitéis nua de chuid Chúnamh Éireann agus sa 
chéad straitéis nua le comhlánú in 2019

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de réir 
Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Tacaíocht theicniúil a sholáthar do Mhisin lena chinntiú 
go mbíonn gníomhú ar son na haeráide mar chuid dá 
bpleananna straitéiseacha

R3 2019 agus 
ar lean leis na 
comhpháirtithe 

RGET

Gníomh 157: Straitéis Comhpháirtíochtaí le Stáit ar Oileáin Bheaga atá i mBéal Forbartha a sheoladh chun 
a aithint gurb ann do dhúshláin ar leith athraithe aeráide, agus pacáiste tacaíochta agus páirtíochta ag 
gabháil leo

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de réir 
Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Straitéis nua le haghaidh comhpháirtíochtaí le Stáit ar 
Oileáin Bheaga atá i mBéal Forbartha a fhorbairt agus a 
lainseáil agus croíthacaíocht agus croípháirtíochtaí a chur 
chun cinn

R3 2019 agus 
ar lean leis na 
comhpháirtithe

RGET

Gníomhú Idirnáisiúnta na hÉireann ar an gCliseadh Aeráide
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Gníomhú Idirnáisiúnta na hÉireann ar an gCliseadh Aeráide

Gníomh 158:   Ról ceannais a bheith ag Éirinn ag Cruinniú Mullaigh Ghníomhú Aeráide Ard-Rúnaí na 
Náisiún Aontaithe i Meán Fómhair 2019 agus Rannpháirtíocht Ógra agus Gníomhú Pobail a chur chun cinn

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Ullmhúcháin a threorú le haghaidh Cruinniú Mullaigh 
Aeráide ar rannpháirtíocht an aosa óig agus ar shlógadh an 
phobail

R3 2019 RGET RCGAC
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Rannpháirtíocht Saoránach, Ceannaireacht Pobail agus 
Aistriú ar Bhonn Ceartais
Gníomh 159: Éifeachtacht cumarsáide, cothú gréasán agus acmhainn comhphlé a bhaineann le cúrsaí 
aeráide a fheabhsú laistigh de agus tríd an CNGA

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Tacaíocht a sholáthar le haghaidh inneachar ábhartha meán 
a fhorbairt, lena n-áirítear san earnáil léirithe neamhspleách Ar Lean GCC

Leanúint le sraith léachtaí ar chúrsaí aeráide an GCC Ar Lean GCC

Gradam ‘Gníomhú Aeráide agus Cáilíocht Aeir’ na mBailte 
Slachtmhara a lainseáil R3 2019 RCGAC GCC, SEAI, RTFP

An chéad tuarascáil bhliantúil a ullmhú ar ghníomhaíochtaí 
an CNGA, i gcomhar leis an nGrúpa Comhairleach R3 2019 RCGAC GCC

Uirlisí cumarsáide agus cuir chuige an CNGA a fhorbairt 
tuilleadh, ina measc cainéil ar líne R4 2019 RCGAC GCC, SEAI

Clár Náisiúnta Gníomhaithe agus Feasachta feabhsaithe 
Scoileanna Glasa ar son Athrú Aeráide a chur i bhfeidhm R4 2019 RCGAC An Taisce, GCC, 

SEAI

An chéad sraith de Thionóil Réigiúnacha a chur i gcrích R4 2019 RCGAC GCC, SEAI

Trialacha ar chruinnithe áitiúla a thosú R4 2019 GCC RCGAC, SEAI

Plean a ullmhú don CNGA le teagmháil a dhéanamh le 
gníomhaíochtaí an aosa óig agus an phobail ag leibhéal 
áitiúil agus iad a ghiaráil 

R4 2019 GCC SEAI

Measúnú a dhéanamh ar ról agus ar chostas Lárionaid nua 
Mhaolaithe ar an Athrú Aeráide ar Champas Tríú Leibhéal R1 2020 ROS

RCGAC, SEAI, 
Údarás um Ard-
Oideachais

Samhail nua logánta rannpháirtíochta a thógáil i measc na 
saoránach tríd an gComhrá Náisiúnta faoi Ghníomhú ar son 
na hAeráide de réir mhúnla rathúil Thionól na Saoránach 
agus thuairisc Chomhchoiste an Oireachtais

R1 2020 RCGAC NESC, GCC, RTFP, 
SEAI

Rannpháirtíocht Saoránach, Ceannaireacht Pobail agus Aistriú ar Bhonn Ceartais
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Rannpháirtíocht Saoránach, Ceannaireacht Pobail agus Aistriú ar Bhonn Ceartais

Gníomh 160: Impleachtaí eacnamaíochta agus fostaíochta an aistrithe go dtí geilleagar ísealcharbóin a 
mheas

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Na gnéithe dáileacháin a scrúdú a bhainfeadh le méadú ar 
chonair chánach an charbóin R3 2019 RAirg RCGAC

Na gnéithe dáileacháin a scrúdú a bhainfeadh le méadú ar 
chonair chánach an charbóin ar chineálacha saothair R3 2019 RAirg RCGAC

Iniúchadh a dhéanamh ar an bhféidearthacht go n-úsáidfí 
samhlacha chun tionchair beartais ar leith a shainaithint R3 2019 RCGAC

Na tionchair a léirshamhlú, i dtéarmaí an gheilleagair agus 
i dtéarmaí na n-astaíochtaí araon, dá bhfaighfí réitithe 
d’fhóirdheontais breoslaí iontaise

R4 2019 RCGAC

Tionchair na mbeartas aeráide ar an dífhostaíocht a 
iniúchadh R4 2019 RCGAC

Samhail iompair a fhorbairt le cur síos a dhéanamh go mion 
ar na roghanna iompair agus ar a n-idirghníomhú le beartais R4 2019 RITS SEAI

Staidéar a dhéanamh ar an aistriú go dtí geilleagar 
ísealcharbóin: tionchair ar réigiún tuaithe an iarthair R4 2019 WDC RTFP, RCGAC

CNES a choimisiúnú chun moltaí beartais a fhorbairt a 
bheidh le breithniú ag an Rialtas le haghaidh oibríocht 
Foirne Aistrithe chun tionchar an aistrithe geilleagair ar 
oibrithe agus ar earnálacha leochaileacha a bhainistiú ar a 
n-áireofaí:
• Athbhreithniú a dhéanamh ar thacaí forbartha le 

haghaidh fiontar agus earnálacha a mbeidh dúshláin 
rompu;

• Comhairle ghairme agus treoir oiliúna do bhainisteoirí 
agus d’oibrithe;

• Deiseanna a bheith ann chun breisoiliúint nó athoiliúint 
a chur ar oibrithe

• Tacaí airgeadais féideartha le haghaidh a leithéid sin de 
chlár

R4 2019 RTaoisigh NESC

Breithniú ar an ngá go n-iniúchfadh an Sainghrúpa ar 
Riachtanais Scileanna sa Todhchaí na riachtanais scileanna 
reatha agus sa todhchaí atá ag fiontair a bhaineann leis an 
aistriú chuig fás glas agus geilleagar ísealcharbóin

R4 2020

an 
Sainghrúpa 
ar 
Riachtanais 
Scileanna sa 
Todhchaí

RCGAC, RGFN

Measúnú a dhéanamh ar na himpleachtaí a théann 
le roghanna maolaithe ar athrú aeráide ar luach 
socheacnamaíoch tháirgeadh na talmhaíochta agus 
gheilleagar na tuaithe

R4 2020 Teagasc RTBM
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Gníomh 161: Grúpa Athbhreithnithe ar Aistriú ar Bhonn Ceartais a bhunú faoi struchtúir ghrúpaí oibre 
NESC chun comhairle a thabhairt do Bhord Seachadta Gníomhaithe ar son na hAeráide

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Téarmaí tagartha agus ballraíocht a shainiú i gcomhar leis an 
mBord Seachadta Gníomhaithe ar son na hAeráide R4 2019 CNES RTaoisigh, RCGAC, 

RCPA

Athbhreithniú Tréimhsiúil agus Comhairle Straitéiseach a 
fhoilsiú ar an Aistriú ar Bhonn Ceartais R4 2020 CNES RTaoisigh, RCGAC, 

RCPA

Gníomh 162: Tacú le hobair na Foirne Réigiúnaí Aistrithe a bunaíodh i Réigiún Lár Tíre chun aghaidh a 
thabhairt ar na dúshláin shainiúla a bhaineann leis an aistriú go dtí geilleagar ísealcharbóin, agus na bearta 
breise a bhfuil gá leo a mholadh

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Mar atá luaite sa ghníomh R4 2020 RGFN RCGAC, ÚFT, FÉ

Gníomh 163: Scrúdú foinsí maoinithe, náisiúnta agus idirnáisiúnta araon, a d’fhéadfaí a úsáid chun tacú leis 
an aistriú go dtí geilleagar agus sochaí ísealcharbóin

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Na bealaí a iniúchadh a bhféadfaí cláir atá ann cheana atá 
le fáil ó SEAI agus liúntais chaipitil luathaithe a úsáid chun 
tacú le hAistriú ar Bhonn Ceartais

R3 2019 SEAI

Foinsí ábhartha a aimsiú agus measúnú a sholáthar ar an 
deis ar mhaoiniú ag leibhéal an AE ar fud Ranna líne R4 2019 RCGAC

An scóip a iniúchadh le haghaidh tionscnaimh ardtionchair 
a mhaoiniú trí Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa R4 2019 RCPA RCGAC

Athbhreithniú a dhéanamh ar chlár maoinithe agus 
ar chritéir dámhachtana RFTP chun go mbeidh siad 
comhoiriúnach le spriocanna aeráide

R4 2019 RTFP

Tacaíocht agus treoirlínte a sholáthar chun feabhas a chur 
ar chaighdeán na n-iarratas ar mhaoiniú R4 2019 RCPA

Rannpháirtíocht Saoránach, Ceannaireacht Pobail agus Aistriú ar Bhonn Ceartais
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Gníomh 164: Tacú le agus comhordú a dhéanamh ar fhorbairt uirlisí agus tacaíochta a thugann faoi 
chuspóirí aistriú ar bhonn ceartais ag leibhéal réigiúnach agus fiontar

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Mír sheasta maidir le hAistriú ar Bhonn Ceartais le bheith ar 
chlár oibre gach ceann de na naoi gceantar réigiúnacha

R3 2019 
(agus ar 
Lean)

Coistí 
Stiúrtha 
Réigiúnacha

RGFN

Teimpléad a fhorbairt le haghaidh Pleananna 
Gníomhaíochta Athrú Aeráide do chomhlachtaí R4 2019 RCGAC ORGAnna, SEAI

Seicliosta a fhorbairt ar líne do chomhlachtaí chun a 
n-inbhuanaitheacht a thomhas agus chun marc cáilíochta 
inbhuanaitheachta údaraithe a sholáthar

R4 2019 Na hÚdaráis 
Áitiúla BITC, SEAI

Gníomh 165: Tionscadail shuaitheanta ísealcharbóin a shíneadh a fhad le bailte móra agus sráidbhailte eile

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Saineoidh agus forbróidh gach údarás áitiúil pleananna le 
haghaidh “Crios Dícharbónaithe” amháin R4 2019 RTPRÁ SEAI, ÚÁ

Catagóir de thionscadail bailte ísealcharbóin a fhorbairt i 
gcomhair glaonna amach anseo faoin gCiste Gníomhaithe 
Aeráide

R3 2020 RCGAC

Port Laoise a fhorbairt mar bhaile ísealcharbóin ag úsáid 
sraith de thionscnaimh agus réimse de theicneolaíochtaí a 
bheidh á n-eiseamláiriú mar thaispeántóir do bhailte eile

R4 2020 CC Laoise

SEAI, ORGA,
Downtown 
Port Laoise, 
Gréasáin BSL, 
Gníomhaireacht 
Fuinnimh Lártíre, 
TII, RCGAC

Athbhreithniú lárthionscadail a dhéanamh ar thionscadal 
Phort Laoise agus bearta praiticiúla a aithint do bhailte eile R4 2020 RTPRÁ 

Gníomh 166: Tús áite a thabhairt d'fhorbairt deiseanna slabhra soláthair trí pholasaithe agus bearta 
tosaíochta fuinnimh agus fiontair a cheapfar go cuí agus go comhlán

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Athbhreithniú a dhéanamh ar ‘mhapaí earnála’ i dtuairisc 
2014 ‘Deis Slabhra Soláthair Fuinneamh Inmharthana na 
hÉireann’ lena thabhairt cothrom le dáta más gá leis na 
léargais is déanaí ar an slabhra soláthair

R1 2020 SEAI

Rannpháirtíocht Saoránach, Ceannaireacht Pobail agus Aistriú ar Bhonn Ceartais
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Gníomh 166: Tús áite a thabhairt d'fhorbairt deiseanna slabhra soláthair trí pholasaithe agus bearta 
tosaíochta fuinnimh agus fiontair a cheapfar go cuí agus go comhlán

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

A chinntiú go bhfuiltear ag úsáid na faisnéise is déanaí 
ar ghníomhaíocht an mhargaidh agus nach bhfuil aon 
deiseanna nach bhfuiltear á dtapú, m sh  réimsí nua amhail 
scileanna ceardaíochta a bhaineann le NZEB agus le 
Domhain-Iarfheistiú agus scileanna bainistithe tionscadail 
chasta

R1 2020 SEAI

Gníomh 167: Clár SEAI na bPobal Fuinnimh In-athnuaite a mhéadú ó 256 ball go 500 faoi 2025, agus 1,500 
faoi 2030

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Moladh a fhorbairt chun clár píolótach a dhéanamh ar 
fheidhm oifigeach fuinnimh pobail i gceithre cinn d’Údaráis 
Áitiúla (Is é ceann de na róil a bheidh ag an Oifigeach 
Fuinnimh cabhrú le gníomhaíocht ghrodchúrsa ina 
gceantar áitiúil le súil is go dtiocfaidh tionscadail as agus go 
n-aimseofar deiseanna ar mhaoiniú)

R4 2019 SEAI LGMA, RCGAC, 
GCC

Fóram Náisiúnta (agus Réigiúnach) de Phobail Fuinnimh 
Inbhuanaithe agus Grúpa Stiúrtha Náisiúnta a bhunú 
le ballraíocht ón Líonra, SEAI, RCGAC agus Ranna agus 
Eagraíochtaí Ábhartha Tacaíochta leis an sainordú go 
dtógfaí ón Líonra na nithe a smaoinigh siad agus a 
d’fhoghlaim siad agus go molfaí gníomhaíochtaí áitiúla 
agus náisiúnta a chabhróidh lena bhfeidhmiú céimneach a 
bhrostú

R4 2019 RCGAC SEAI, LGMA,

Moladh a fhorbairt chun líonra na nIonad Eolais do 
Shaoránaigh a úsáid chun faisnéis a thairiscint do 
shaoránaigh agus do chomhphobail ar chúrsaí aeráide

R1 2020 SEAI
Bord um Fhaisnéis 
do Shaoránaigh, 
RCGAC, GCC

Moladh a fhorbairt chun tairseach infheistíochta pobail a 
bhunú chun cuíchóiriú a dhéanamh ar an bpróiseas iarratais 
le haghaidh maoiniú poiblí

R2 2020 SEAI RCGAC, GCC, 
RGFCS, DCRD

Nuair a bheidh rath cruthaithe ar an scéim phíolótach, an 
tsamhail sin a chur ar fáil do gach Údarás Áitiúil R4 2020 RCGAC SEAI, LGMA,  GCC

Taighde agus clár píolótach a dhéanamh ar 3 mheicníocht 
agus shamhail nua le haghaidh gníomhaíocht fuinnimh 
ag leibhéal an phobail áitiúil a chuimseoidh smaointe 
a fuarthas ó Líonra Pobail SEAI, cuimseoidh sé sin an 
fhéidearthacht i dtaca le scéim Phíolótach Fuinneamh In-
athnuaite Pobail a chabhróidh le Comhphobail infheistíocht 
a dhéanamh i dtionscadail fuinnimh in-athnuaite agus / nó 
sruthanna nua cistiúcháin fuinnimh pobail a oscailt

R4 2020 RCGAC SEAI

Rannpháirtíocht Saoránach, Ceannaireacht Pobail agus Aistriú ar Bhonn Ceartais
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Gníomh 168: Oiliúint fheabhsaithe agus tionscnaimh thacaíochta do pháirtithe leasmhara pobail agus 
deonacha a chur ar fáil chun tacú le forbairt ísealcharbóin pobail, áitiúil agus náisiúnta, gnéithe for-
rochtana pobail san áireamh

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Tacaíocht leantach chun ról agus ionchur an Cholúin 
Comhshaoil a neartú i Líonraí Rannpháirtíochta Poiblí Ar Lean RTFP RCGAC

Soláthar na hoiliúna agus forbairt acmhainní a chomhordú 
i dtaca le hathrú aeráide i measc eagraíochtaí forbartha 
áitiúla agus eagraíochtaí forbartha pobail

R4 2019 RTFP RCGAC

Modúl gníomhaithe ar son plean aeráide a dhearadh lena 
chuimsiú ag fóraim náisiúnta le haghaidh Coistí Forbartha 
Pobail Áitiúla agus Líonraí Rannpháirtíochta Poiblí

R4 2019 RTFP
Na hÚdaráis 
Áitiúla, SEAI, 
RCGAC

Samhlacha dea-chleachtais ar oiriúnú agus maolú athrú 
aeráide ag leibhéal an phobail a cheapadh ar bhonn 
píolótach agus a fhorbairt

2020 RTFP
Na hÚdaráis 
Áitiúla, SEAI, 
RCGAC

Gníomh 169: Creat a chruthú inar féidir fiontair shóisialta a bhunú agus a fhás

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

An chéad Bheartas Náisiúnta ar Fhiontar Sóisialta d’Éirinn a 
thabhairt chun críche R3 2019 RTFP

Rannpháirtíocht Saoránach, Ceannaireacht Pobail agus Aistriú ar Bhonn Ceartais
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Gníomh 170: Tríd an gcóras oideachais, tacú leis na tionscnaimh a bhfuil gá leo san Aistriú ar Bhonn 
Ceartais trí fhorbairt straitéisí reatha agus nua agus trí chomhoibriú leanúnach leis na ranna agus 
gníomhaireachtaí Rialtais cuí

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

‘Scileanna le Dul chun Cinn’ ‘Conairí Breisoiliúna’ agus ‘Clár 
Cíortha’ a chur i bhfeidhm Ar Lean ROS

Soláthróirí 
Oideachais agus 
Oiliúna, Fostóirí

Oiliúint Springboard+ 2019 a fhorbairt i dteicneolaíochtaí 
nua éiritheacha agus earraíocht a bhaint as soláthar 
solúbtha le freastal siúd atá i bhfostaíocht

Ar Lean ROS
Soláthróirí 
Oideachais agus 
Oiliúna, SEAI

Na deiseanna breisoiliúna a chur ar a súile d’fhostóirí, de 
réir mar a thagann siad chun cinn Ar Lean RGFN RGFCS, ROS, 

BOOnna

Dul i bpáirt le hInstitiúidí Ardoideachais chun oiriúnú cúrsaí 
a chothú, i gcomhar le páirtithe leasmhara mar is cuí, ionas 
go mbeidh an oiliúint agus na scileanna riachtanacha ag 
céimithe maidir le tionchair an athraithe aeráide

Ar Lean ROS

A dhá oiread rannpháirtithe a bheith ar an gClár CÍORTHA 
ná a bhí in 2018 R4 2019 BOO Fóram Réigiúnach 

Scileanna

Naisc a shocrú ar bhonn foirmiúil idir an córas oideachais 
agus Comhrá Náisiúnta faoi Ghníomhú ar son na hAeráide, 
ag tógáil ar Chlár Scoileanna Glasa

R4 2019 RCGAC ROS, An Taisce, 
GCC, SEAI

Gearrchúrsa nua ar ghníomhú aeráide a fhorbairt don 
tSraith Shóisearach R3 2020 SEAI CNCM, GCC

Gníomh 171: An tseirbhís ghairmchomhairle a chuirtear ar fáil tríd an tSeirbhís Fostaíochta Poiblí a 
fheabhsú le go gcuimseofar tacaíocht a thairiscint dóibh sin a rachadh athruithe teicneolaíochta agus eile i 
bhfeidhm orthu

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

BOOna chun aghaidh a thabhairt ar na dúshláin oiliúna R4 2019 RGFCS ROS, BOOnna 
SOLAS

Díriú ar oibrithe féideartha a d’fhillfeadh chun an fhórsa 
oibre mar chuid dá phlean cumarsáide chun iad a chur ar an 
eolas faoi sheirbhísí  cásoifigeach a bheidh ar fáil dóibh le 
cuidiú leo dul chun cinn a dhéanamh agus post a fháil

R4 2019 RGFCS

Rannpháirtíocht Saoránach, Ceannaireacht Pobail agus Aistriú ar Bhonn Ceartais
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Gníomh 172: Cabhrú le fiontair áitiúla tríd an bhFóram Réigiúnach Scileanna, chun a riachtanais scileanna 
a fháil amach trí réimse d’uirlisí iniúchta chun a chinntiú go mbeidh acmhainn éifeachtach scileanna ag an 
Réigiún chun tacú leis an Aistriú ar Bhonn Ceartais

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Comhlachtaí a spreagadh le bheith páirteach ar Fhóraim 
Scileanna Réigiúnacha agus le plé le gníomhaireachtaí eile 
chun cabhair a fháil a gcuid riachtanais scileanna a aithint

R1–R4 2019 RSF FÉ, ÚFT, LEOnna, 
IOTs, ROS

A luaithe agus a bheidh riachtanais scileanna aitheanta, 
déanfaidh Fóraim Scileanna Réigiúnacha nasc idir na 
comhlachtaí agus na soláthraithe oideachais agus oiliúna 
is fearr a oireann chun freagairt don riachtanas scileanna a 
fuarthas

R1-R4 2019 RSF

Soláthróirí 
Oideachais 
agus Traenála, 
Fostaitheoirí, ROS

I gcomhpháirt le Fóram Scileanna Réigiúnacha, an tseirbhís 
nasctha scileanna chuig comhlachtaí áitiúla a chur chun 
tosaigh

R4 2019 Na hÚdaráis 
Áitiúla

Tacú le gach gníomh sa Phlean Aistrithe ar Bhonn Ceartais 
ina mbíonn gá le nascacht chuig Soláthraithe Oideachais 
agus Oiliúna

R4 2019 RSF
Soláthróirí 
Oideachais agus 
Traenála, ROS

Gníomh 173: Athbhreithniú a dhéanamh ar conas a dhíríonn scéimeanna bochtaineacht fuinnimh orthu sin 
is mó díothacht agus é a fheabhsú

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Athbhreithniú a dhéanamh ar bhealaí chun feabhas a chur 
ar an gcaoi a ndíríonn scéimeanna reatha bochtaineachta 
fuinnimh orthu sin is mó atá ar an ngannchuid

R4 2019 RCGAC SEAI, RGFCS

Modhanna chun doimhneacht na n-iarfheistithe a dhéantar 
a mhéadú R4 2019 RCGAC SEAI

Roghanna a scrúdú chun sruthanna maoinithe a mhéadú le 
haghaidh scéimeanna reatha bochtaineachta fuinnimh R4 2019 RCGAC SEAI

Modhanna a aithint chun éifeachtúlacht a fheabhsú, costais 
a laghdú agus acmhainneacht agus scileanna a mhéadú i 
soláthar na scéimeanna reatha bochtaineachta fuinnimh

R2 2020 RCGAC SEAI

Gníomh 174: Méid agus caighdeáin deartha bonneagair a athbhreithniú le riar ar an éileamh ar 
theicneolaíochtaí ísealcharbóin tí

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Athbhreithniú a dhéanamh ar chaighdeáin deartha na 
gceangal baile i gceantair tuaithe agus uirbeacha R3 2019 Gréasáin 

BSL RCGAC

Caighdeáin deartha na gceangal baile i gceantair tuaithe 
agus uirbeacha (nuashonraithe) a cheadú R3 2019 CRU RCGAC

Rannpháirtíocht Saoránach, Ceannaireacht Pobail agus Aistriú ar Bhonn Ceartais
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Gníomh 174: Méid agus caighdeáin deartha bonneagair a athbhreithniú le riar ar an éileamh ar 
theicneolaíochtaí ísealcharbóin tí

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Nuachaighdeáin deartha le haghaidh ceangal baile i 
gceantair tuaithe agus uirbeacha a thabhairt isteach R3 2019 Gréasáin 

BSL RCGAC

Gníomh 175: Feasacht agus rochtain níos fearr a chur chun cinn ar na seirbhísí gréasáin atá ar fáil i gcás 
teagmhas dianaimsire ag Gréasáin BSL

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Promóisean spriocdhírithe a dhéanamh trí na meáin 
shóisialta chuig cairde agus teaghlach seandaoine agus 
iad siúd a bhfuil riachtanais mhíochaine acu, ag tabhairt 
comhairle conas is féidir leo cuidiú lena ngaolta nó lena 
gcomharsana atá sean sa chás go mbíonn gearradh 
cumhachta acu

R3 2019 Gréasáin 
BSL

Plé a dhéanamh le Cumann Bodhar na hÉireann, chun 
rochtain a bpáirtithe leasmhara ar sheirbhísí Gréasáin BSL a 
fheabhsú

R3 2019 Gréasáin 
BSL

Taighde ar chustaiméirí a thabhairt chun críche agus nádúr 
ar leith na seirbhísí a aithint R4 2019 Gréasáin 

BSL

Tacú le hAoisghníomhaíocht Éireann trína thabhairt le 
fios dá mbaill conas clárú (tríd an soláthróir acu) mar 
chustaiméirí  leochaileacha, agus conas ullmhú sula 
dtiocfaidh stoirmeacha

R4 2019 Gréasáin 
BSL

Táirgí agus seirbhísí ábhartha a chur chun cinn de réir mar 
a bhaineann siad spriocanna tábhachtacha oibre amach ina 
gcuid tionscadal

Ag brath 
ar thoradh 
taighde

CRU

Gníomh 176: Rannpháirtíocht le gach soláthraí fóntais chun seasmhacht seirbhísí a fheabhsú i gcás 
teagmhas dianaimsire

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

A chinntiú go ndéanann gach ceann de na príomhfhóntais 
athbhreithniú ar mhéid an infreastruchtúir a theastaíonn i 
ndáil leis an aistriú chuig leibhéal ísealcharbóin

R3 2019 RCGAC

Seirbhísí a shainiú, a thabhairt le fios agus a chur chun cinn 
a chuidíonn le tionchair teagmhais dianaimsire a mhaolú R4 2019 RCGAC

Rannpháirtíocht Saoránach, Ceannaireacht Pobail agus Aistriú ar Bhonn Ceartais
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Gníomh 177: Dúshláin a bhaineann le hárachas réadmhaoine (cónaí agus gnó) a bheith ar fáil a 
athbhreithniú, agus freagraí féideartha ar an gceist

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Dul i gcomhar le páirtithe leasmhara ábhartha (ina measc 
OOP-Insurance Ireland Flood Insurance MoU WG) chun 
Príomhcheisteanna a shainaithint 

R4 2019 RAirg Banc Ceannais

Comparáidí idirnáisiúnta a dhéanamh R4 2019 RAirg Banc Ceannais

Achoimre a thabhairt ar fhreagra féideartha / ghníomhartha 
amach anseo R4 2019 RAirg Banc Ceannais

Gníomh 178: Cruthóidh Fondúireacht Eolaíochta Éireann, i gcomhpháirt leis an Roinn Cumarsáide, 
Gníomhú ar son na hAeráide agus Comhshaoil, feasacht náisiúnta i measc mhuintir na hÉireann ar 
chroíghníomhartha is gá a dhéanamh ag leibhéal pearsanta agus náisiúnta chun oiriúnú agus maolú 
Gníomhaithe Aeráide a chinntiú

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Forbairt agus soláthar chlár Maoinithe Féilte Réigiúnacha R3 2019 SFI RGFN

Forbairt agus soláthar Sheachtain na hEolaíochta 2019 R4 2019 SFI RGFN

Gníomh 179: Comhairliúchán poiblí a dhéanamh chun bonn eolais a chur faoi Straitéis Forbartha Tuaithe

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Tabhairt faoi phróiseas comhairliúchán poiblí ar bheartas 
tuaithe nua R3-R4 2019 RTFP

Gníomh 180: A chinntiú go n-athbhreithneofar an curaclam scoile i leith gníomhú aeráide ar bhonn 
leanúnach

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Mar atá luaite sa ghníomh Ar Lean ROS RCGAC

Rannpháirtíocht Saoránach, Ceannaireacht Pobail agus Aistriú ar Bhonn Ceartais
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Oiriúnú

Gníomh 181: Seasmhacht earnála i gcoinne tionchair an athraithe aeráide a chothú trí phleananna earnála 
a sheachadadh de réir mar is gá faoin CNO

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Pleananna earnálacha a ullmhú de réir mar is gá faoin 
gCreat Náisiúnta Oiriúnaithe (CNO) agus a gcur faoi bhráid 
an Rialtais lena gceadú

R3 2019 RCGAC

RTBM, RITS, 
RCOG, OOP, 
RTPRÁ, Uisce 
Éireann, RSláinte

Forfheidhmiú pleananna oiriúnaithe earnálacha a 
ullmhaíodh faoi CNO

Ar Lean ó R3 
2019 RCGAC

RTBM, RITS, 
RCOG, OOP, 
RTPRÁ, Uisce 
Éireann, RSláinte

Gníomh 182: Seasmhacht áitiúil/réigiúnach i gcoinne tionchair an athraithe aeráide a chothú trí Straitéisí 
Oiriúnúcháin Údarás Áitiúil a sheachadadh de réir mar is gá faoin CNO

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Straitéisí oiriúnaithe áitiúla á bhforbairt ag gach údarás 
áitiúil in Éirinn R3 2019 Na hÚdaráis 

Áitiúla RCGAC, ORGAnna

Straitéisí Oiriúnaithe Údarás Áitiúil a ullmhaíodh faoin 
gCreat Náisiúnta Oiriúnaithe a fhorfheidhmiú

Ar Lean ó R3 
2019 CAROs

RCGAC, RTBM, 
RITS, RCOG, OOP, 
RTPRÁ, Uisce 
Éireann, RSláinte

Forfheidhmiú clár oibre 2019 ORGA a chinntiú agus clár 
oibre 2020 a fhorbairt R4 2019 RCGAC ORGAnna

Gníomh 183: Socruithe a dhéanamh chun a chinntiú go bhforbrófar lánacmhainneacht Climate Ireland/
Aeráid Éireann mar thaca oibríochta i leith an oiriúnaithe aeráide agus an ghníomhaithe aeráide in Éirinn

Céimeanna Riachtanacha lena Chur i gCrích Amlíne de 
réir Ráithe

Úinéir an 
Ghnímh

Príomhpháirtithe 
Leasmhara Eile

Cás gnó a ullmhú lena chur i bhfeidhm R3 2019 RCGAC
GCC, OOP,
Met Éireann, 
ORGAnna

Ceadú Rialtais a fhail le haghaidh acmhainní agus an mholta R3 2019 RCGAC

Oiriúnú
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