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Don Aire Post, Fiontar agus Nuálaíochta  

De réir an Achta um Fhorbairt Tionscail 
(Fiontraíocht Éireann) 1998, tá a tuarascáil 
agus a cuid cuntas á gcur i láthair ag 
Fiontraíocht Éireann don bhliain dar críoch 
an 31 Nollaig 2013.

Terence O’Rourke,
Cathaoirleach

Julie Sinnamon,
POF
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€6.3bn
AN RÍOCHT 
AONTAITHE €2.0bn

SAM/CEANADA 

€0.2bn
MEIRICEÁ LAIDINEACH

€1.2bn
AN ÁISE-AN 
tAIGÉAN CIÚIN 

€3.6bn
TUAISCEART NA 
hEORPA 

ONNMHAIRÍ CHLIAINT FHIONTRAÍOCHT ÉIREANN DE RÉIR CRÍCHE 2013

€0.8bn
DÍOLACHÁIN LEIS AN 
mBORD BAINNE 

€0.7bn
LÁR NA hEORPA, 
COMHLATHAS NA STÁT 
NEAMHSPLEÁCH AGUS 
AN RÚIS 

CLIANTCHUIDEACHTA ATÁ 
RANNPHÁIRTEACH I dTIONSCADAIL 
SHUNTASACHA T&F DAR CAITEACHAS 
OS CIONN €100K SA BHLIAIN

858

ÁR nINFHEISTÍOCHT I mBONNEAGAR 
EOLAÍOCHTA AGUS TEICNEOLAÍOCHTA 
IN EARNÁLACHA TRÍÚ LEIBHÉAL/TAIGHDE 
AGUS FIONTRAÍOCHTA

€92m

ÁR nINFHEISTÍOCHT I LÁIDRIÚ AN 
CHUMAIS CHEANNAIREACHTA I 
bhFIONTAIR NA hÉIREANN

€27m PRÍOMHOIFIGIGH FEIDHMIÚCHÁ
IN AGUS BAINISTEOIRÍ ATÁ 
RANNPHÁIRTEACH SNA CLÁIR 
FORBARTHA CEANNAIREACHTA 
AGUS BAINISTÍOCHTA DE CHUID 
FHIONTRAÍOCHT ÉIREANN

1,093

MÉID CHOMHCHEANGAILTE CHISTE 
NA gCISTÍ A BUNAÍODH FAOI NA 
SCÉIMEANNA CAIPITEAL SÍL AGUS 
FIONTAIR

€1,320m
INFHEISTÍOCHT 
CHOTHROMAIS AGUS 
CAIPITEAL FIONTAIR 
FHIONTRAÍOCHT ÉIREANN
IN 2013

€65m
CISTÍ IOMLÁNA ATÁ Á 
mBAINISTIÚ I gCISTÍ A BUNAÍODH 
FAOIN SCÉIM CAIPITEAL 
FORBARTHA

€441m

LUACH NA nONNMHAIRÍ A RINNE CLIANTCHUIDEACHTAÍ IN 2013 €17.1bn

FÁS AR ONNMHAIRÍ DE RÉIR NA hEARNÁLA IN 2013  

FÁS DON BHONN CLIANT IOMLÁN +8%

€20.28bn
CAITEACHAS CHLIANTCHUIDEACHTAÍ 
FHIONTRAÍOCHT ÉIREANN I nGEILLEAGAR 
NA hÉIREANN IN 2013

CLIANTCHUIDEACHTA ATÁ 
RANNPHÁIRTEACH I dTIONSCADAIL 
MHÓRA T&F DAR CAITEACHAS OS 
CIONN €1M SA BHLIAIN

139€1m +€2.0bn
DEISCEART NA hEORPA, 
AN MEÁNOIRTHEAR, AN AFRAIC 
AGUS AN INDIA (SEMEAI) 

€0.3bn
NEAMHSHONRAITHE

€100k +

EOLAÍOCHTAÍ 
BEATHA; 
INNEALTÓIREACHT;  
LEICTREONAIC AGUS 
TEICNEOLAÍOCHT 
GHLAN +€183m 

7%
TÓGÁIL AGUS 
TOMHALTAS
+€148m 

7.4%
BOGEARRAÍ, SEIRBHÍSÍ 
A THRÁDÁILTEAR GO 
hIDIRNÁISIÚNTA & 
AN EARNÁIL PHOIBLÍ
+€139m  

5%
BIA AGUS 
DEOCHANNA
+€830m 

9.6%

149,718 
DUINE GO 
LÁNAIMSEARTHA 

AN LÍON DAOINE A BHÍ FOSTAITHE I 
gCLIANTCHUIDEACHTAÍ FHIONTRAÍOCHT 
ÉIREANN AG DEIREADH 2013

26,032 
DUINE GO 
PÁIRTAIMSEARTHA

2

COMHPHÁIRTÍOCHT  
FHIONTRAÍOCHT ÉIREANN 
LE TIONSCAL NA hÉIREANN

Is í Fiontraíocht Éireann an eagraíocht rialtais a bhfuil freagracht uirthi as 
forbairt agus fás na bhfiontar Éireannach i margaí domhanda. Oibrímid i 
gcomhpháirtíocht le fiontair Éireannacha chun cabhrú leo tosú, fás, nuáil agus 
díolacháin onnmhairí a bhaint amach ar mhargaí domhanda. Is iad ár spriocanna 
tacú le fás eacnamaíoch, forbairt réigiúnach agus fostaíocht a aimsiú.
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BUAICPHOINTÍ 2013
NA hINFHEISTÍOCHTAÍ A RINNEAMAR 
AGUS NA TORTHAÍ A BAINEADH AMACH

Lean cliantchuideachtaí 
Fhiontraíocht Éireann ar 
aghaidh ag giniúint fás méa-
daithe ar fhostaíocht. Thaifead 
siad an t-ardú iomlán is airde 
le deich mbliana anuas mar 
gur cruthaíodh líon com-
hlán de 5,442 post nua ag 
deireadh na bliana 2013 (dá 
bhfuil 3,620 duine ag obair go 
lánaimseartha).

Lean onnmhairí a dhíolann 
cliantchuideachtaí 
Fhiontraíocht Éireann ar 
threocht aníos agus bhain siad 
€17.1bn amach don bhliain. 

Ghlac breis agus 1,000 cliantch-
uideachta páirt in 18 misean a 
bhí treoraithe ag an Aire agus i 
67 imeacht idirnáisiúnta breise 
i spriocmhargaí móra i Meiriceá 
Thuaidh, san Eoraip, san Áise, sa 
Mheánoirthear agus i Meiriceá 
Laidineach.

Thugamar breis agus 1,100 
ceannaitheoir idirnáisiúnta 
ó áiteanna ar fud na cruinne 
go hÉirinn chun bualadh le 
cliantchuideachtaí ina gcríoch 
dhúchais féin.

Agus muid ag freagairt do dhei-
seanna margaidh atá ag éab-
hlóidiú, d’osclaíomar oifigí nua 
in Iostanbúl, an Tuirc, agus in 
Austin, Texas, SAM. Mhéadaigh 
sé sin ár líonra thar lear go 30 
oifig idirnáisiúnta.

Bhunaíomar foireann nua thio-
manta um Fhoinsiú Domhanda, 
a bhí ag oibriú go dlúth lena 
gcomhpháirtithe i GFT Éireann 
chun sainaithint a dhéanamh 
ar dheiseanna dár gcliaint 
sciar níos mó den chaitea-
chas soláthair ag cuideachtaí 
ilnáisiúnta atá lonnaithe in 
Éirinn a ghnóthú. 

I réimse an taighde agus na 
teicneolaíochta, tugadh tús áite 
inár gclár oibre do ghnéithe a 
bhaineann leis an teicneolaíocht 
de na ‘hAthchóirithe Suaiteacha’ 
a tugadh isteach i bPlean 
Gníomhaíochta do Phoist 2013 
de chuid an Rialtais, amhail 
anailísíocht sonraí, néalríomhai-
reacht agus nuálaíocht sláinte.

Bhí 139 ceann dár gcliantchu-
ideachtaí i mbun tionsca-
dail shubstainteacha T&F 
arbh fhiú breis agus €1m in 
aghaidh na bliana iad agus 
bhí 858 cliantchuideachta 
Fhiontraíocht Éireann i mbun 
tionscadail shuntasacha T&F 
arbh fhiú breis agus €100k in 
aghaidh na bliana iad. 

Sheolamar clár na dTairseach 
Teicneolaíochta arbh fhiú €23m 
é mar líonra náisiúnta a bhfuil sé 
mar aidhm aige cumas taighde 
agus nuálaíochta na n-institiúidí 
teicneolaíochta a nascadh 
le cuideachtaí a dteastaíonn 
réitigh núíosacha theicneo-
laíochta uathu. 

Leis an tacaíocht ón 
Tionscnamh um Aistriú na 
Teicneolaíochta a Threisiú, 
tháinig 34 cuideachta amach 
as coláistí Éireannacha agus 
rinneadh 119 pacáiste teic-
neolaíochta agus réadmhaoine 
intleachtúla atá luachmhara ó 
thaobh na tráchtála de a aistriú 
chuig cuideachtaí.
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Bhunaíomar oifig lárnach 
um aistriú teicneolaíochta 
(Aistriú Eolais Éireann) laistigh 
d’Fhiontraíocht Éireann chun 
forbhreathnú cuimsitheach a 
chur ar fáil do chuideachtaí den 
chéad uair ar chumas taighde 
gach ollscoile, institiúide teic-
neolaíochta agus sainionaid 
taighde in Éirinn.

Rinneadh dhá Ionad 
Teicneolaíochta a fhormheas 
agus a bhunú mar ionaid 
sármhaitheasa taighde 
phoiblí-phríobháideacha atá 
lonnaithe ag an gcomhéadan 
idir an tionscal agus an lucht 
léinn. Tá an phríomhfhoireann 
don Ionad Teicneolaíochta in 
Anailísíocht Sonraí, CeADAR, 
lonnaithe in NexusUCD, agus 
tá an tIonad Teicneolaíochta i 
nDéantúsaíocht Chógaisíochta 
á óstáil ag Ollscoil Luimnigh. 

Agus infheistíocht €21m mar 
thaca aige, chuaigh an tIonad 
Teicneolaíochta Bia le haghaidh 
na Sláinte, Éire, isteach sa 
dara céim agus dhírigh sé ar 
bhailíochtú a dhéanamh ar na 
buntáistí sláinte a bhaineann le 
móilíní bithghníomhacha nua 
a sainaithníodh trí ‘mhianadói-
reacht’ a dhéanamh ar bhainne i 
gcéim a haon.

Dhírigh ár gcuid oibre leis na 
príomhpháirtithe sa tionscal 
déiríochta ar na gnóthachain 
is mó is féidir a dhíothú ón 
bhfás réamh-mheasta ar mhé-
ideanna bainne mar thoradh 
ar chur ar ceal na gcuótaí tar 
éis na bliana 2015. Áirítear leis 
na buaicphointí pleananna a 
d’fhógair Glanbia Ingredients 
Ireland Limited go bhfor-
bródh sé saoráid déiríochta 
den scoth in Belview ar an 
teorainn idir Cill Chainnigh 
agus Port Láirge agus an 
fhógairt a rinne Dairygold 
Co-Operative Society Limited 

go n-infheisteofaí €33 milliún 
ina shaoráidí próiseála bainne 
i mBaile Mhistéala, Contae 
Chorcaí.  

Thacaigh Fiontraíocht Éireann 
le 42 mórthionscadal inf-
heistíochta san iomlán sa 
tionscal bia agus deochanna le 
linn 2013. Is tionscadail iad atá 
ar tí níos mó ná 966 post nua 
díreach a chruthú.

Thacaíomar le 104 cuideachta 
nuathionscanta ardacmhainne – 
ba é sin an líon ab airde riamh 
in aon bhliain amháin. Díobh 
sin, threoraigh fiontraithe thar 
lear 13 cheann agus bhí 10 
gcinn ina mac-chuideachtaí ó 
thaighde.

Tacaíodh le 85 cuideachta 
luathchéime san iomlán tríd an 
gCiste um Thús Iomaíoch. 

Sa bhliain 2013, tháinig méadú 
suntasach ar líon na dtion-
scadal a bhí faoi stiúir ban 
agus taifeadadh an leibhéal ab 
airde riamh d’infheistíochtaí 
nua ag Fiontraíocht Éireann 
i ngnólachtaí nuathionscanta 
faoi stiúir bantionscnóirí. Fuair 
thart ar 41 tionscadal faoi stiúir 
ban infheistíochtaí, trí chistiú 
NTAA (14 thionscadal) nó trí 
thacaíocht ón gCiste um Thús 
Iomaíoch.

Seoladh SPRINT mar chlár sé 
mhí um fhorbairt bainistíochta 
do ghnólachtaí nuathionscanta 
san earnáil Idirlín.

Sheolamar ‘Silicon Valley a 
Rochtain’ d’fhonn cuideachtaí 
teicneolaíochta luathchéime 
Éireannacha atá ag spriocdhíriú 
ar Silicon Valley agus ar San 
Francisco a thabhairt chun 
tosaigh.

Ghlac thart ar 248 feidhmean-
nach ó chliantchuideachtaí páirt 
i mórchláir forbartha bain-
isteoireachta, agus ghlac 845 
feidhmeannach páirt i ngear-
rchláir. Sháraigh an dá chlár acu 
spriocanna do 2013.  

Tacaíodh le 143 tionscadal 
gnó bharainnigh san iomlán le 
linn na bliana, lena n-áirítear 
20 tionscadal suntasach 
LeanTransform. Dhírigh na 
tionscadail sin ar bhunathruithe 
cuideachta atá ar mhórscála, 
fairsing agus iomlánaíoch.

Mhaoiníomar na tionscadail 
leathnaithe a bhí ag 194 
cuideachta bhunaithe d’fhonn 
fostaíocht a chruthú agus 
díolacháin a mhéadú i mar-
gaí idirnáisiúnta go dtí luach 
€90.97m.

Chun tacú leis an timpeallacht 
chaipiteal fiontair in Éirinn, 
tá suim €175m á cur ar fáil ag 
Fiontraíocht Éireann do Scéim 
nua um Chaipiteal Síl agus 
Fiontair (2013-2018), agus 
beidh cistí arbh fhiú €700m iad 
thar shaolré na scéime ar fáil 
lena n-infheistiú i gcuideachtaí 
luathchéime ardfháis.

Tá cistí €440m ar fáil anois tríd 
an Scéim Caipitil Forbartha 
le haghaidh infheistíochta i 
gcuideachtaí bunaithe dúchasa-
cha meánmhéide. Tugann sé 
sin aghaidh ar réimse ina raibh 
bearna ríthábhachtach mhao-
iniúcháin roimhe sin.

Go dtí seo, mealladh cúig 
cinn de bhainisteoirí nua 
idirnáisiúnta ciste caipiteal 
fiontair go hÉirinn le scéim 
Chiste Nuálaíochta Éireann 
ar fiú €500m é, tar éis inf-
heistíocht ó Fhiontraíocht 
Éireann agus ón gCúlchiste 
Náisiúnta Pinsean.



€1m
EISÍOCAÍOCHTAÍ LE 
GNÍOMHAIREACHTAÍ 
EILE STÁIT (ÚDARÁS 
NA GAELTACHTA)

€41m
CISTÍ A RIARADH AR 
SON TRÍÚ PÁIRTITHE

€76m
LÍONRA SEIRBHÍSÍ 
CLIENT AGUS 
CORPARÁIDEACHA 

€203m
CISTIÚ   
D’FHORBAIRT   
FIONTAR

LEITHDHÁILEADH CISTÍ 
FHIONTRAÍOCHT ÉIREANN

Iomlán €321m
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1. Forbairt Acmhainne  €27m
2. Capacity Building €19m 
3. Cothromas agus Cistí Caipiteal Síl agus Fiontair  €65m
4.  Bonneagar Teicneolaíochta agus Eolaíochta  €92m 
 Iomlán €203m

CISTIÚ 
D’FHORBAIRT 
FIONTAR

1

2

3

4

1. An Ciste Infheistíochta Mairteola agus Caoireola  €6m
2. Ionaid Nuálaíocht Ghnó  €2m
3. Comhairle Cheardaíochta na hÉireann  €3m 
4.  Boird Fiontar Contae  €30m 
  
  Iomlán €41m

CISTÍ A RIARADH 
AR SON 
GNÍOMHAIREACHTAÍ 
TRÍÚ PÁIRTÍ IN 2013

1

2

3

4

1.  Líonra Seirbhísí Cliant  €29.6m
2.  Líonra Oifigí Thar Lear  €19.7m
3. Líonra Oifigí Réigiúnacha  €4.6m
4. Tacaíocht don Eolaíocht agus don Nuálaíocht  €11.9m
5. Tacaíocht do Sheirbhísí Corparáideacha  €10.1m
 Iomlán €75.9m

LÍONRA SEIRBHÍSÍ 
CLIENT AGUS 
CORPARÁIDEACHA 

1

2

3

4

5
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FEIDHMÍOCHT FOSTAÍOCHTA NA GCLIANT DE RÉIR RÉIGIÚIN 2013  

MIONDEALÚ AR FHOSTAÍOCHT LÁNAIMSEARTHA DE RÉIR RÉIGIÚIN 2013

Réigiún Fostaíocht Lánaimseartha Gnóthachain Caillteanais Glan-Athrú

Baile Átha Cliath-An tOirthear Láir 65,294  5,471  3,887  1,584 

Lár Tíre 8,033  820  271  549 

An tIarthar Láir 10,756  756  629  127 

An Teorainn 16,504  1,338  1,032  306

An Deisceart  38,646  3,188  2,492  696 

An tIarthar 10,485  959  601  358 

Iomlán 149,718  12,532  8,912  3,620 

COSTAS IN AGHAIDH AN PHOIST

Costas 2013 in aghaidh an phoist a coinníodh (praghsanna 2013). Comhairtear an costas in aghaidh an 
phoist ag cur san áireamh chaiteachas iomlán na gníomhaireachta ar na gnólachtaí uile sa tréimhse. Ní 
chuirtear san áireamh ach na poist a cruthaíodh le linn gach tréimhse seacht mbliana agus atá ann fós ag 
deireadh na tréimhse sin. Tá figiúirí costais in aghaidh an phoist (in €) mar seo a leanas:

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

1997/03 1998/04 1999/05 2000/06 2001/07 2002/08 2003/09 2004/10 2005/11 2006/12 2007/13

€10,580

€9,192

€6,100

€4,486

€6,708

€8,173

€12,404
€12,850

€12,290
€12,660

€12,962
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Mar eagraíocht, déanann 
Fiontraíocht Éireann a héachtaí 
féin a mheas i gcónaí bunaithe ar 
éachtaí na ngnólachtaí lena dta-
caíonn sí, agus bhain a cliantchu-
ideachtaí fíoréachtaí bunathraithe 
amach sa tréimhse idir 2011 agus 
2013. Thug gnóthais Éireannacha 
aghaidh go díreach ar an dúshlán 
a bhain le geilleagar domhanda 
lagaithe agus mhéadaigh siad a 
ndíolachán onnmhairí go dtí na 
leibhéil ab airde a gnóthaíodh 
riamh.

Ina theannta sin, d’éirigh leo a 
n-oibríochtaí a chasadh thart 
tar éis dóibh líon ollmhór post 
a chailleadh i nduibheagáin na 
géarchéime geilleagraí. Baineadh 
fostaíocht chobhsaithe amach 
faoi dheireadh na bliana 2012 
agus bhí glanfhás de 5,442 post 
ag deireadh na bliana 2013. Is 

níos barainní agus níos lúfaire 
ná riamh atá na cuideachtaí sin 
anois. Agus iarracht á déanamh 
acu teacht ar mhargaí i gceithre 
chúinne an domhain, chruthaigh 
siad go bhfuil siad inchurtha leis 
na cuideachtaí is fearr ar domhan.

Mar an gcéanna, is laochra gan 
iomrá taobh thiar de théarnamh 
na hÉireann iad mar gheall ar 
an méid a chuireann siad ar ais 
sa bhaile. Léirítear sna figiúirí is 
déanaí gur freagrach as €20.28 
billiún den chaiteachas fiontar ar 
fad i ngeilleagar na hÉireann atá 
caiteachas díreach ag gnólachtaí 
faoi úinéireacht Éireannach, ó 
thaobh párolla agus ceannacháin 
amhábhair agus seirbhísí a tháir-
gtear in Éirinn de. Ina theannta 
sin, fostaíonn siad 175,750 duine, 
figiúr atá comhdhéanta de 149,718 
oibrí lánaimseartha agus de 

26,032 oibrí páirtaimseartha. Tá 
na leibhéil fostaíochta sin ar na 
leibhéil is airde atá taifeadta ag 
cuideachtaí dúchasacha le deich 
mbliana anuas.

Chuaigh mé le Bord Fhiontraíocht 
Éireann mar chathaoirleach i mí 
Lúnasa 2013 agus ba mhaith liom 
ómós ó chroí a thabhairt do Hugh 
Cooney, an t-iarchathaoirleach a 
chuaigh ar scor le linn na bliana, 
as an tiomantas leanúnach a bhí 
aige agus as an tsárchathao-
irleacht a rinne sé ar an mbord 
le linn tréimhse inar éirigh go 
geal leis an ngníomhaireacht. Ba 
cheart an-bhuíochas a ghabháil 
freisin le Frank Ryan, an t-iar-
Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin, 
a chuaigh ar scor i mí na Samhna 
2013 tar éis dó 10 mbliana a 
chaitheamh ag stiúradh obair 
Fhiontraíocht Éireann. Agus é ag 

CRÁITEAS      
AN CHATHAOIRLIGH

Mar Chathaoirleacht nuacheaptha, tá lúcháir orm agus 
tá sé de phribhléid agam dul le Fiontraíocht Éireann ag 
an am tábhachtach seo do gheilleagar na hÉireann agus 
ag an am idirthréimhseach seo don ghníomhaireacht. 
Ba sa dara leath de 2013 a deimhníodh a fónta atá 
straitéis Fhiontraíocht Éireann don tréimhse idir 2011 
agus 2013 – de bharr na dtorthaí den scoth a bhí á 
mbaint amach ag a cliaint – agus a tosaíodh ag pleanáil 
straitéis nua chun an ghníomhaireacht a threorú agus 
í ag tacú le gnóthais Éireannacha agus le tionscal 
Éireannach thar na trí bliana atá le teacht.
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obair leis an ngníomhaireacht, 
d’éirigh leis í a athbhunú sa tír seo 
agus ar bhonn idirnáisiúnta araon, 
agus ról á imirt aige i dtrasdul 
gnóthas Éireannach agus sna 
gnóthachain onnmhairí atá bainte 
amach acu le tréimhse leanúnach 
anuas.

Mar an gcéanna, cuirim fáilte 
Uí Cheallaigh roimh Julie 
Sinnamon, an Príomhoifigeach 
Feidhmiúcháin nuacheaptha, 
a bhí mar chuid den fhoireann 
feidhmiúcháin shinsearach a stiúir 
Fiontraíocht Éireann chomh maith 
sin le roinnt blianta anuas. Mar 
gheall ar an eolas atá ag Julie 
ar na dúshláin roimh thionscal 
Éireannach agus mar gheall ar an 
bhfís atá aici maidir lena bhfuil i 
ndán dúinn, tá sí ina rogha den 
scoth chun glacadh leis an ról mar 
cheannaire Fhiontraíocht Éireann.

Táim ag tnúth le bheith ag obair 
léi de réir mar a chuireann sí 
straitéis na gníomhaireachta don 
tréimhse idir 2014 agus 2016 agus 
an ról atá ag Fiontraíocht Éireann 
i bPlean Gníomhaíochta an 
Rialtais do Phoist i bhfeidhm. 

Sa straitéis do na blianta sin atá 
romhainn, cuirfear béim níos 
láidre ná riamh ar a chinntiú 
go mbainfidh gach réigiún sa 
tír tairbhe as an téarnamh geil-
leagrach ar dóigh dó bheith 
ann, go leanfaidh cuideachtaí 
Éireannacha leis an trasdul a 
dhéanamh ó leantóirí nuálaíochta 
ina gceannairí nuálaíochta agus 
go mbainfear leas as acmhain-
neacht fiontraíochta na mban, rud 
a thearcshaothraítear faoi láthair.

D’fhonn an t-uastoradh ar inf-
heistíocht cistí poiblí a áirithiú, 
leanfaidh Bord Fhiontraíocht 
Éireann le bheith tiomanta do 
na caighdeáin is airde rialachais 
chorparáidigh agus lena chinntiú 
go gcomhlíonfar an prionsa-
bal ‘luach ar airgead’ i ngach 
ceann de ghníomhaíochtaí na 
gníomhaireachta.

Chuaigh triúr comhaltaí den 
bhord ar scor ó thús na bliana 
2013: Ba mhaith liom buíochas a 
ghabháil le Catherine Caulfield, le 
Michael McLoone agus le Amanda 
Pratt as an sárthiomantas a léirigh 
siad agus as an sár-rannchuidiú a 
rinne siad agus iad ar an mbord, 
agus ba mhaith liom fáilte a chur 
roimh thriúr comhaltaí nua a 
ceapadh chun an bhoird – Helen 
Ryan, Elaine Coughlan agus John 
McMahon. Ba mhaith liom buío-
chas a ghabháil freisin le Paddy 
Hopkins, iar-Rúnaí an Bhoird, as 
an tseirbhís den scoth a chuir sé 
isteach agus cuirim fáilte roimh 
Joe Healy, Rúnaí nuacheaptha an 
Bhoird. 

Thar ceann an bhoird, ba mhaith 
liom buíochas a chur in iúl do gach 
ceann de na ranna Rialtais a thug 
tacaíocht d’Fhiontraíocht Éireann 
le linn 2013; an Roinn Post, Fiontar 
agus Nuálaíochta, ár máthair-
Roinn; Roinn an Taoisigh; an Roinn 
Gnóthaí Eachtracha agus Trádála; 
an Roinn Airgeadais; an Roinn 
Talmhaíochta, Bia agus Mara; an 
Roinn Oideachais agus Scileanna; 
an Roinn Caiteachais Phoiblí agus 
Athchóirithe; an Roinn Cumarsáide, 
Fuinnimh agus Acmhainní 
Nádúrtha; an Roinn Coimirce 
Sóisialaí agus an Roinn Comhshaoil, 
Pobail agus Rialtais Áitiúil.

Is gá buíochas a thabhairt do 
gach ceann de na heagraíochtaí 
a d’oibrigh i gcomhpháirt le 
Fiontraíocht Éireann, lena 
n-áirítear GFT Éireann, Forfás, 
na hinstitiúidí ardoideachais, 
na Boird Fiontar Contae agus 
Cathrach (Oifigí Fiontar Áitiúla 
anois), Fondúireacht Eolaíochta 
Éireann, Bord Bia, SOLAS, Bord 
Iascaigh Mhara, Údarás na 
Gaeltachta, Forbairt na Sionainne, 
an tÚdarás um Ard-Oideachas, 
na Boird Áitiúla Oiliúna agus 
Oideachais agus gníomhai-
reachtaí eile stáit agus cumainn 
eile tionscail.

Is ann do ghné thábhachtach uile-
oileáin i ngach gné de bheartas 
an Rialtais anois, agus ba mhaith 
liom aitheantas a thabhairt 
don dlúthchaidreamh oibre atá 
ann idir Fiontraíocht Éireann, 
Infheistíocht Thuaisceart Éireann 
agus InterTrade Ireland.

Ar deireadh, ba mhaith liom 
buíochas a ghabháil le foire-
ann Fhiontraíocht Éireann as 
an rannchuidiú diongbháilte a 
rinne siad le linn 2013. Baineann 
ríthábhacht leis an ngairmiúlacht 
agus leis an tiomantas leanúnach 
a léiríonn siad maidir le rath na 
heagraíochta agus maidir leis 
an tacaíocht a thugaimid do 
ghnóthais Éireannacha.

Terence O’Rourke

Cathaoirleach,   
Fiontraíocht Éireann

Is níos barainní agus níos lúfaire ná riamh 
atá ár gcliantchuideachtaí anois
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Ba í an bhliain freisin inar fhága-
mar slán ag Frank Ryan, ár n-iar-
Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin, 
agus ag Hugh Cooney, ár 
n-iarChathaoirleach. Agus iad i 
gceannas ar an ngníomhaireacht, 
rinne siad na tosca geilleagracha 
an-dúshlánach a bhí os ár gcom-
hair a shárú. Ba mhaith liom an 
deis seo a thapú chun buíochas a 
ghabháil leis an mbeirt acu as an 
méid suntasach a chuir siad leis. 

Ba sa bhliain 2013 freisin a tháinig 
Éire amach go hoifigiúil as an 
gcúlú. Faoi dheireadh na bliana 
2013, bhí geilleagar na hÉireann 
tar éis fás a bhaint amach le trí 
bliana as a chéile. Bhí onnmhairí 
Éireannacha ní b’airde ná riamh 
agus bhí cruthú fostaíochta ar 
fud na hÉireann á bhrú chun cinn 
as an éileamh ar earraí agus ar 
sheirbhísí Éireannacha, éileamh a 
bhí faoi réir na n-onnmhairí sin.

D’éirigh le hidirghabhálacha 
spriocdhírithe a thug Fiontraíocht 
Éireann isteach le blianta beaga 
anuas d’fhonn díolachán onnm-
hairí cuideachtaí Éireannacha a 
mhéadú. Ag deireadh na bliana 
2013, b’fhiú €17.1bn iad onnmhairí 
chliantchuideachtaí Fhiontraíocht 
Éireann.

Le linn na bliana 2013, bhí cruthú 
fostaíochta fós ar an bpríomh-
chuspóir straitéiseach a bhí ag an 
ngníomhaireacht.

Bhí páirt lárnach ag Fiontraíocht 
Éireann i 77 gníomh sa Phlean 
Gníomhaíochta do 

Phoist a sholáthar. Cruthaíodh 
poist incriminteacha i ngnólachtaí 
nuathionscanta freisin. 
D’infheistíomar i 104 gnólacht 
nuathionscanta ardacmhainne 
agus chuireamar borradh faoin 
gcéim thionscnaimh i gcás 85 

cuideachta luathchéime eile 
faoin gCiste um Thús Iomaíoch. 
Thugamar cláir nua isteach – 
amhail ‘Silicon Valley a Rochtain’ 
agus ‘Rábáil chun Ioncaim’ 
– chun cabhrú le bunaitheoirí 
ardteicneolaíochta.

Is léir gur fiú na tionscnaimh sin 
um poist a chruthú. Faoi dheir-
eadh na bliana 2013, bhí níos mó 
ná 300,000 post (díreach agus 
indíreach) in Éirinn á bhfostú agus 
á gcoinneáil ag cuideachtaí a dta-
caíonn Fiontraíocht Éireann leo.

D’fhonn iomaíochas a bhrú chun 
cinn i gcuideachtaí Éireannacha, 
ghiarálamar taighde a bhí mao-
inithe go poiblí agus thacaíomar 
le comhar idir an tionscal agus 
an lucht léinn. Sheolamar Ciste 
Tráchtálaithe nua €21m agus chu-
ireamar Oifig nua Aistriú Eolais ar 
bun i bhFiontraíocht Éireann.

TEACHTAIREACHT ÓN  
bPRÍOMHOIFIGEACH 
FEIDHMIÚCHÁIN 

Bliain ríthábhachtach d’Fhiontraíocht 
Éireann agus dár gcliaint ba ea an 
bhliain 2013. Agus an bhliain thart, bhí 
straitéis Fhiontraíocht Éireann 2011-
2013 tugtha go rathúil chun críche agus 
bhí sraith gníomhartha dúshlánacha a 
bhaineann le Plean Gníomhaíochta an 
Rialtais do Phoist comhlíonta againn.
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Leanamar ar aghaidh le tacaíocht 
a thabhairt d’fhoinsí maoiniúcháin 
síl agus forbartha a mhéadú in 
Éirinn. Tá €1.32bn á bhainistiú faoi 
láthair ag cistí a bunaíodh faoi 
na scéimeanna éagsúla caipiteal 
síl agus fiontair go dtí seo. Tá 
an Scéim nua um Chaipiteal Síl 
agus Fiontair 2013-2018 (€175m) 
ag díriú ar €525m eile a áirithiú i 
gcaipiteal earnála príobháidí, rud 
a d’fhágfadh go mbeadh €700m 
san iomlán ar fáil lena infheistiú 
thar shaolré na scéime.

Mar gheall ar an gcumas atá acu 
nuáil agus díolachán a dhéanamh 
i margaí idirnáisiúnta, bhí a lán 
gnólachtaí Éireannacha in ann 
teacht tríd an timpeallacht gheil-
leagrach naimhdeach atá i réim. 
Dearbhaíonn sé sin na táirgí agus 
na seirbhísí den scoth a chuireann 
cuideachtaí Éireannacha ar fáil 
agus tá sé chun creidiúint do na 
bunaitheoirí uaillmhianacha agus 
do na bainisteoirí uaillmhianacha 
atá againn.

Oibríonn Fiontraíocht Éireann leis 
na cuideachtaí sin chun cúnamh 
a thabhairt dóibh rath a bhaint 
amach ar fud an domhain. Agus 
é sin á dhéanamh aici, d’imir sí 
tionchar dearfach ar rathúnas 
geilleagrach bailte agus cathracha 
ar fud na hÉireann.

Mar gheall ar an rath sin, lean 
ceannaitheoirí idirnáisiúnta de 
bheith ag spriocdhíriú ar chuide-
achtaí Éireannacha. Le linn na 
bliana, cheannaigh cuideachtaí 
ilnáisiúnta roinnt gnólachtaí faoi 
úinéireacht Éireannach dá bharr, 
lenar áiríodh The Now Factory (ar 
cheannaigh IBM é), Open Hydro 
Group Ltd (ar cheannaigh DCNS 
SA é), Quintillion Holding Co Ltd 
(ar cheannaigh Bancorp Inc é), 
Storyful Ltd (ar cheannaigh News 

Corporation Inc é), agus Mapflow 
Ltd (ar cheannaigh Reed Elsevier 
Plc é). Táthar ag súil go leanfaidh 
na príomhchuideachtaí teicneo-
laíochta Éireannacha sin de bheith 
ag fás go mór sa todhchaí, rud 
a chabhróidh lena máthairchu-
ideachtaí leabú níos doimhne in 
Éirinn.

De réir mar a bhogaimid 
ar aghaidh chuig an gcéad 
chéim eile, leanann onnmhairí 
Éireannacha de bheith ag méadú, 
tá gníomhaíocht fiontraíochta ar 
an leibhéal is airde ó buaileadh 
an cor chun donais eacnamaíoch 
agus bíonn nuálaíocht Éireannach 
á ceannach agus á húsáid ag 
na milliúin custaiméir ar fud an 
domhain, rud a bhíonn ag sábháil 
agus ag feabhsú shaol an ghnáth-
dhuine. Idir naíonáin i dtíortha atá 
i mbéal forbartha a ólann uisce 
glanta mar thoradh ar le córas 
scagacháin uisce a tógadh in 
Éirinn; othair a bhaineann tairbhe 
as máinliacht chairdiach atá saor 
ó fhuil mar thoradh ar le feistí 
leighis a tógadh in Éirinn; agus 
mhórchorparáidí airgeadais, a 
bhaineann leas as bogearraí cosa-
int sonraí a tógadh in Éirinn, is 
léir gur rud den scoth í nuálaíocht 
Éireannach.

Tá a lán cuideachtaí Éireannacha 
níos láidre anois ná riamh agus tá 
deis mhaith acu cur lena straitéisí 
idirnáisiúnta le haghaidh fás 
idirnáisiúnta. Mar náisiún, táimid 
níos cleachta ná riamh tar éis 
dúinn an ghéarchéim gheillea-
grach a shárú. Tá dóchas againn, 
agus sinn airdeallach, ach is eol 
dúinn go mbeidh nuálaíocht, 
crua-obair agus gliceas ag 
teastáil ar thaobh cuideachtaí 
Éireannacha má táimid chun an 
fás onnmhairí agus fostaíochta a 

mhéadú tuilleadh.

Ag féachaint ar aghaidh, is é an 
uaillmhian atá againn ná cur leis 
an ngreim coise atá bainte amach 
againn cheana féin i margaí 
domhanda. Is é an uaillmhian atá 
againn ó thaobh cúrsaí geografa-
cha de ná rochtain a fháil ar mhar-
gaí éagsúla nua. Is é an uaillmhian 
atá againn ó thaobh luacha de ná 
fheabhas a chur ar shaol laethúil 
tuilleadh ghnáthdhaoine.

De réir mar a dhruidimid le 
2014, beidh cruthú fostaíochta 
fós ar an bpríomhthosaíocht 
d’Fhiontraíocht Éireann. 
Leanfaimid le tacaíocht a thab-
hairt do chuideachtaí Éireann iad 
féin a bhunú, a fhorbairt agus a 
fhás an oiread agus is féidir i mar-
gaí domhanda. Aithneoimid na 
hearnálacha inarb ann don deis is 
fearr do chuideachtaí Éireannacha 
agus spriocdhíreoimid ar na 
hearnálacha sin. Déanfaimid 
straitéisí um iontráil isteach sa 
mhargadh a fhorbairt agus a chur 
i ngníomh i margaí ardfháis nua 
agus i margaí ardfháis seanbhu-
naithe araon. Díreoimid ar onn-
mhairí cuideachtaí Éireannacha 
a mhéadú toisc gurb é sin an 
bealach is fearr chun fostaíocht 
agus rathúnas a mhéadú in Éirinn.

De réir mar a bhogaimid ar 
aghaidh, táimid bródúil as na 
héachtaí a bhain ár gcliantchuide-
achtaí amach le linn 2013, agus 
táimid ag súil le tacú leo chun cur 
le fás geilleagrach agus le cruthú 
fostaíochta tuilleadh.

 

Julie Sinnamon,   
POF

Faoi dheireadh na bliana 2013, bhí níos mó ná 
300,000 post (díreach agus indíreach) in Éirinn 

á bhfostú agus á gcoinneáil ag cuideachtaí a 
dtacaíonn Fiontraíocht Éireann leo
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Is trí onnmhairí is mó a d’éirigh le 
cuideachtaí faoi úinéireacht Éireannach 
fás post a chruthú le roinnt blianta 
anuas. In 2013, lean onnmhairí a dhíolann 
cliantchuideachtaí Fhiontraíocht Éireann 
ar threocht aníos agus bhain siad €17.1bn 
amach. De réir mar a d’fhairsingigh ár 
gcliaint a n-oibríochtaí díolacháin isteach 
i margaí atá níos dúshlánaí agus níos 
cianda ón taobh geografach agus cultúrtha 
de, bhíomar ann chun tacú leo. Tá ár 
líonra de 30 oifig idirnáisiúnta ar fud an 
domhain mar chnámh droma ar ár n-aonaid 
um Dhíolachán agus Comhpháirtíocht 
Idirnáisiúnta. 

12

DÍOLACHÁIN A BHAINT 
AMACH I MARGAÍ 
DOMHANDA

An príomh-mhargadh i limistéar an euro do chliantchuideachtaí 
Fhiontraíocht Éireann ba ea an Ghearmáin le linn 2013.



815
CUSTAIMÉIR SUNTASACH 

NUA BHUAIGH LE CABHAIR 
Ó FHIONTRAÍOCHT ÉIREANN 
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Le tacaíocht ó mhargadh ardfháis 
agus ó fhoireann tacaíochta in Éirinn, 
oibríonn ár bhfoireann thar lear leis 
na mílte cuideachta Éireannach gach 
bliain. Cabhraíonn siad leo deise-
anna a shainaithint, tuiscint a fháil ar 
thírdhreach an tionscail áitiúil, agus 
bheith eolach ar an bhfíorstaid ar an 
talamh. Cuireann siad ceannaitheoirí in 
aithne do shaineolaithe tionscail áitiúil; 
tacaíonn siad leo maidir le pleanáil 
chúrsa taistil do chuairteanna margaidh 
agus cabhraíonn siad leo fáil a dhéan-
amh ar na comhairligh, ar na comh-
pháirtithe agus ar na baill foirne atá 
ag teastáil uathu chun torthaí a bhaint 
amach. 

Le linn na bliana, b’ionann líon na 
gcustaiméirí suntasacha nua thar 
lear a d’aimsigh cliantchuideachtaí le 
cúnamh Fhiontraíocht Éireann agus 
815 custaiméir. Is cúis suntais é go 
raibh 38 faoin gcéad de na custaiméirí 
nua seo i margaí ardfháis. Anuas air 
sin, d’aimsigh 116 ceann dár gcuide-
achtaí nuathionscanta ardacmhainne 
luathchéime a gcéad chustaiméir 
tagartha idirnáisiúnta nua. Arís, rinne 
siad amhlaidh le hionchur suntasach ó 
Fhiontraíocht Éireann.

 

ÉABHLÓIDIÚ CHUN FREASTAL AR 
RIACHTANAIS NA GCLIANT

De bhreis ar láithreacht a bheith againn cóngarach 
do cibé áit inar gá dár gcliaint díol, tugaimid seach-
tain gach bliain ar mhaithe lenár bhfoirne thar lear a 
thabhairt ar ais go hÉirinn le gur féidir leo cruinniú 
duine le duine a bheith acu leis na cuideachtaí a dta-
caíonn siad leo. Ligeann sé sin dár gcliaint bualadh 
le comhairleoirí margaidh ó roinnt críoch i suíomh 
amháin le gur féidir leo a straitéisí onnmhairiúcháin a 
bheachtú, ransú smaointe a dhéanamh agus tuair-
isciú chun dáta a thabhairt ar dhul chun cinn. Bhí 
breis agus 2,220 cruinniú ar siúl le linn Sheachtain na 
Margaí Idirnáisiúnta, 2013, agus mealladh breis agus 
646 cuideachta Éireannach chucu.

Agus é ag freagairt do dheiseanna margaí atá 
ag éabhlóidiú a sainaithníodh lenár dtaighde féin 
agus le taighde ár gcliaint, d’fhaomh an Rialtas i mí 
Lúnasa 2013 ár n-earcaíocht 20 ball foirne sa bhreis 
i margaí ardfháis. De bhreis air sin, d’fhógraíomar 
i mí Mheán Fómhair go n-osclóimis oifigí nua in 
Iostanbúl, an Tuirc, agus in Austin, Texas, SAM. 

MISIN AGUS IMEACHTAÍ TRÁDÁLA

In éineacht le forbairt ár líonra, tá méadú níos mó 
ná dhá oiread tagtha ar líon na misean trádála atá 
treoraithe ag an Aire a gcomhordaíonn Fiontraíocht 
Éireann iad le dhá bhliain anuas, ó ocht misean in 
2011, go 16 mhisean in 2012 agus go 18 misean in 
2013. Tá clár fairsing deartha chun forbairt a dhé-
anamh ar fhás onnmhairiúcháin i margaí ina bhfuil 
cuideachtaí Éireannacha láidir agus chun éascú a 
dhéanamh ar dheiseanna méadaithe onnmhair-
iúcháin agus ar fhiontair chomhoibríocha ghnó i 
margaí nua ardfháis.

In 2013, ghlac 1,000 cliantchuideachta de chuid 
Fhiontraíocht Éireann páirt in 18 misean a bhí 
treoraithe ag an Aire agus i 69 imeacht idirnáisiúnta 
breise i spriocmhargaí móra i Meiriceá Thuaidh, san 
Eoraip, san Áise, sa Mheánoirthear agus i Meiriceá 
Laidineach. Ina theannta sin, chomhordaíomar 1,100 
cuairt a thug ceannaitheoirí idirnáisiúnta ó áiteanna 
ar fud na cruinne go hÉirinn agus chabhraíomar le 
ceannaitheoirí idirnáisiúnta tábhachtacha iad féin 
a chur in aithne do chuideachtaí Éireannacha ina 
gcríoch dhúchais féin.

116CUIDEACHTA 
LUATHCHÉIME A 

D’AIMSIGH A gCÉAD 
CHUSTAIMÉIR TAGARTHA 

IDIRNÁISIÚNTA 
NUA LE CÚNAMH Ó 

FHIONTRAÍOCHT ÉIREANN
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CUR IN AITHNE A ÉASCÚ AGUS 
NASCACHTAÍ A CHRUTHÚ

Leanann Fiontraíocht Éireann ar aghaidh ag díriú 
ar nascachtaí luachmhara a chruthú idir easaorán-
aigh Éireannacha agus cliantchuideachtaí tríd an 
gclár um Theagmhálaithe Éireannacha Domhanda. 
Cuireann an clár ar chumas na mball den chlár 
um Theagmhálaithe Éireannacha Domhanda a 
n-eispéiris agus a gcomhairle a chomhroinnt ar 
bhonn deonach i margaí thar lear le cuideachtaí 
Éireannacha atá ag fás. Taifeadadh breis agus 70 
teagmháil le baill den chlár um Theagmhálaithe 
Éireannacha Domhanda in 2013. Anuas air sin, 
mar chuid d’Fhóram Eacnamaíoch Éireannaigh 
an Domhain, 2013, i mBaile Átha Cliath, reách-
táil Fiontraíocht Éireann, le tacaíocht ón Roinn 
Gnóthaí Eachtracha agus Trádála, ó Bhord Bia agus 
ó IdirThrádáil Éireann, imeacht do thionscal na 
bhfiontar beag agus meánmhéide. Ba éard a bhí san 
imeacht seo ná plé comhstádais ar fud roinnt téamaí 
éagsúla agus saincheisteanna éagsúla a théann i 
bhfeidhm ar fhiontair bheaga agus mheánmhéide.

DEISEANNA SOLÁTHAIR A 
UASMHÉADÚ 

Ár gcláir ar mian leo cabhrú le cuideachtaí 
Éireannacha deiseanna soláthair a uasmhéadú, 
díríonn siad ar chaiteachas poiblí ag rialtais agus ag 
institiúidí airgeadais idirnáisiúnta ar fud an domhain. 
Chomh maith leis sin, cabhraímid le cuideachtaí 
Éireannacha díolacháin tagartha thábhachtacha a 
ghiniúint do mhargaí idirnáisiúnta trí leas a bhaint 
as deiseanna soláthair anseo in Éirinn ó chaiteachas 
caipitil an Rialtais agus ó sholáthar ag corparáidí 
ilnáisiúnta atá lonnaithe anseo.

Foinsiú Domhanda ó Chuideachtaí 
Ilnáisiúnta

Ceann de na haidhmeanna atá leagtha amach sa 
Phlean Gníomhaíochta do Phoist de chuid an Rialtais 
ná forbairt a dhéanamh ar luach eacnamaíoch na 
gcuideachtaí ilnáisiúnta atá ag oibriú in Éirinn. Mar 
chuid den chuspóir seo, tá foireann thiomanta nua 
um Fhoinsiú Domhanda ag Fiontraíocht Éireann ag 
oibriú go dlúth le comhpháirtithe in GFT Éireann 
le bliain anuas d’fhonn sainaithint a dhéanamh ar 
chuideachtaí ilnáisiúnta a d’fhéadfadh na milliúin 
euro de ghnó breise a chur ar fáil. Chomh maith leis 
sin, dá bhfreastalófaí ar riachtanais na gcuideachtaí 
sin, d’fhéadfaí deiseanna níos leithne lena máthair-
oibríochtaí agus lena gcomh-oibríochtaí thar lear 

a éascú. Spriocdhíríonn an ceann is déanaí den 
Phlean Gníomhaíochta do Phoist ar mhéadú €30m 
a bhaint amach in 2014 agus ar mhéadú €100m a 
bhaint amach thar thrí bliana ar dhíolacháin foinsithe 
dhomhanda ag cliantchuideachtaí Fhiontraíocht 
Éireann.

Bhuaileamar le breis agus 100 cuideachta ilnáisiúnta 
d’fhonn plé a dhéanamh ar a straitéisí soláthair, agus 
muid ag oibriú go dlúth le GFT Éireann. Tugadh faoi 
roinnt comhchomhairlí agus ceardlann le 12 mhí 
anuas le tacaíocht ó eagraíochtaí amhail Accenture, 
SAP, Fóram Príomhoifigeach Airgeadais an ACCA, le 
comhlachais trádála agus le comhlachais tráchtála. 
Chomh maith leis sin, chuir an fhoireann a teachtai-
reacht in iúl freisin i gcomhar le tionscnaimh amhail 
Smart Cities de chuid IBM agus sárthaispeántas teic-
neolaíochtaí leighis Med in Ireland, agus rinneamar 
teagmháil le mórchuideachtaí Éireannacha ar nós 
Ryanair, Aer Lingus agus eircom d’fhonn measúnú a 
dhéanamh ar a riachtanais agus straitéisí soláthair.

Tá obair á déanamh againn ar ár bpainéal meantóirí 
a neartú trí fheidhmeannaigh ag a bhfuil an saine-
olas ilnáisiúnta ábhartha a chur leis chun comhairle 
a chur ar sholáthraithe Éireannacha féideartha. Ina 
theannta sin, táimid ag earcú curadh idirnáisiúnta in 
oibríochtaí ilnáisiúnta in Éirinn ar féidir leo daoine a 
chur in aithne dá gceannoifigí.

Deiseanna idirnáisiúnta

Áiríodh le tionscnaimh Fhiontraíocht Éireann in 
2013 a bhí ag spriocdhíriú ar chonarthaí soláthair le 
hinstitiúidí airgeadais idirnáisiúnta imeachtaí agus 
misin a bhain leis na Náisiúin Aontaithe, leis an 
mBanc Eorpach Athfhoirgníochta agus Forbartha, 
le Banc Forbartha na hÁise agus le Grúpa an Bhainc 
Dhomhanda. Ina theannta sin, chomhordaíomar 
mórchlár imeachtaí agus misean thar lear le 
haghaidh an tionscail tógála arbh é ab aidhm dóibh 
conarthaí a bhaineann le caiteachas tógála poiblí 
thar lear a bhuachan, agus díriú ar leith á thabhairt 
ar Thuaisceart na hEorpa, ar an Áise agus ar an 
Meánoirthear.

BREIS AGUS 

1,100
CEANNAITHEOIR 

IDIRNÁISIÚNTA TUGTHA 
GO hÉIRINN 
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Soláthar Poiblí

Sa mhargadh Éireannach, leanamar ar aghaidh 
ag oibriú le heagraíochtaí earnála poiblí d’fhonn 
machaire réidh a chur ar fáil d’fhiontair bheaga agus 
mheánmhéide Éireannacha atá ag dul san iomaíocht 
le haghaidh conarthaí poiblí, agus d’oibríomar le 
cliantchuideachtaí d’fhonn deiseanna a chur chun 
cinn agus cumas a fhorbairt chun críche foirne 
agus tairiscintí rathúla a chur le chéile. Le linn 
2013, rinneamar teagmháil le ranna tábhachtacha 
Rialtais chun líonrú idir ceannaitheoirí agus cliaint a 
eagrú. Agus muid ag díriú ar an gclár infheistíochta 
náisiúnta, chuireamar imeachtaí comhoibríocha ar 
siúl leis an nGníomhaireacht Náisiúnta Forbartha 
Airgeadais, lena n-áirítear ceardlanna faoin tionsc-
namh Beartán Scoileanna.

Leanamar freisin, tríd an tionscnamh um Nuálaíocht a 
Sholáthar a bunaíodh in 2012, le héascú a dhéanamh 
ar thionscadail eiseamláireacha idir cliantchuideachtaí 
agus eagraíochtaí ceannaigh san earnáil phoiblí, 
trí thástálacha allamuigh ar réitigh nuálacha réam-
hthráchtála a thaispeáint. Le linn 2013, mhéadaíomar 
comhoibriú leis an nGníomhaireacht um Fháil Iarnród 
agus le BSL, agus d’éirigh ceithre údarás conraitheoi-
reachta sa bhreis páirteach sa chlár. 

 

TACAÍOCHT A CHUR AR FÁIL AGUS 
ACMHAINN LE HAGHAIDH FÁS 
IDIRNÁISIÚNTA A FHORBAIRT 

Baineann riosca le fairsingiú idirnáisiúnta i gcónaí. 
I roinnt mhaith margaí, is féidir go bhfuil tréimhse 
shuntasach ama idir an uair a éiríonn cuideachta 
bunaithe agus an uair a thugann sí an chéad díol-
achán chun críche. D’fhonn cabhrú le cuideachtaí 
an riosca a mhaolú trí dhul isteach i margaí agus 
tuiscint shoiléir acu ar na margaí agus iad réidh le 
tosú, d’fhorbair Fiontraíocht Éireann tacaí airgeadais 
atá dírithe ar leibhéal idirnáisiúnaithe na cuideachta. 
Le linn 2013, chuir Fiontraíocht Éireann cúnamh 
deontais ar fáil do 323 cuideachta lena ngnó onn-
mhairiúcháin a luathú. Sa bhliain 2013, forbraíodh 
scéim nua de chuid Fhiontraíocht Éireann, an Scéim 
Deontais um Rochtain ar Mhargaí, lena seoladh in 
2014. Cuireann an scéim seo tacaíocht suas go dtí 
€150,000 ar fáil do chuideachtaí chun cabhrú leo 
rath a bhaint amach ar bhealach níos tapa agus níos 
éifeachtaí i margaí nua.

Tagann 30 post nua ag Schivo i bPort Láirge 
as an gcur in aithne trí fhoinsiú domhanda  

Schivo, atá ar an déantúsóir conartha agus dearaidh a 
dhéanann comhpháirteanna agus cóimeálacha meaisínithe 
ardchruinnis atá lonnaithe i bPort Láirge, bhuaigh sé con-
radh ó SteriMed Medical Waste Solutions, cuideachta atá 
lonnaithe in Detroit, SAM. Baineann an conradh seo le tab-
hairt faoi dhéantúsaíocht iomlán lándéanta ar raon miong-
hearrthóirí dramhaíola cliniciúla don mhargadh domhanda.  
I measc cuideachtaí Éireannacha eile, cuireadh Schivo i 
láthair SteriMed trí Fhoinsiú Domhanda, ar tionscnamh de 
chuid an Phlean Gníomhaíochta do Phoist é, trína bhfuil 
Fiontraíocht Éireann agus GFT Éireann ag oibriú le chéile 
d’fhonn soláthraithe Éireannacha a cheangal le cuide-
achtaí eachtracha atá lonnaithe in Éirinn. “In éagmais cur 
in aithne trí Fhoinsiú Domhanda, ní bheimis eolach ar an 
deis seo,” arsa Seamus Kilgannon, POF, Schivo. “Níl aon 
dabht go gcruthófar deiseanna chun gnóthais Éireannacha 
a leathnú leis an idirghníomhaíocht a dhéantar idir GFT 
Éireann agus Fiontraíocht Éireann le haghaidh cuide-
achtaí Éireannacha a chur chun cinn.” Ba é an conradh le 
SteriMed ba chúis le 30 post sa bhreis in Schivo i bPort 
Láirge.

Mionghearrthóirí dramhaíola cliniciúla do chustaiméirí 
domhanda SteriMed Medical Waste Solutions, atá lon-
naithe in Detroit, SAM, tá siad á ndéanamh ar conradh  
ag Schivo i bPort Láirge.
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Acmhainn a Fhorbairt 

Is féidir go bhfuil sé i gceist le rath a bhaint amach 
i margaí domhanda ná feidhmiú níos fearr ná roinnt 
de na hiomaitheoirí is fearr agus is láidre ar domhan. 
Ag Fiontraíocht Éireann, oibríonn ár bhfoireann 
Díolachán agus Comhpháirtíochta Idirnáisiúnta 
lenár Rannóg Acmhainne agus Meantóireachta chun 
cabhrú le forbairt a dhéanamh ar na hinniúlachtaí 
agus na scileanna atá ag teastáil ó chuideachtaí le 
dul san iomaíocht i margaí idirnáisiúnta. 

Tionscnamh nua a tugadh isteach le linn 2013 is ea 
‘Silicon Valley a Rochtain’. Tá sé dírithe ar chuide-
achtaí teicneolaíochta luathchéime Éireannacha atá 
ag spriocdhíriú ar Silicon Valley agus ar San Francisco 
a thabhairt chun tosaigh. Díríonn sé ar chabhair a 
thabhairt do chuideachtaí Éireannacha straitéisí agus 
pleananna díolacháin a dhréachtú chun dul isteach 
go rathúil i margadh chósta thiar SAM, agus úsáid 
á baint aige as teagmhálaithe suntasacha tionscail 
Fhiontraíocht Éireann in San Francisco.

Ar na príomhthacaí cruthaithe a thugaimid le 
haghaidh forbairt acmhainne i measc onnmhair-
eoirí tá sraith clár a cheanglaíonn cuideachtaí le 
meantóirí, le luasairí gnó agus le haimsitheoirí 
bealaí. In 2013, cheapamar 113 luasaire gnó nua 
ar fud príomh-mhargaí idirnáisiúnta. Tuigeann na 
daoine aonair taithíocha seo an deighleog thionscail 
agus an margadh geografach a bhfuil ár gcliaint 
ag spriocdhíriú orthu agus is féidir leo cabhrú leo 
meancóga a sheachaint agus torthaí a bhaint amach 
níos tapa. 

Le linn 2013, leanamar freisin le méadú agus athrú 
chun dáta a dhéanamh ar ár sraith de threoracha 
margaí ar líne ‘Access’ lena soláthraítear faisnéisithe 
mionsonraithe do chuideachtaí faoinar cheart a 
bheith ag súil leis i spriocmhargaí tábhachtacha. Idir 
an dá linn, lean ár nIonad Taighde Margaidh, atá á 
reáchtáil ag ár bhfoireann saineolaithe faisnéise sa 
Phointe Thoir, Baile Átha Cliath, le rochtain a chur 
ar fáil do chliaint ar fhaisnéis mhargaidh cothrom 
le dáta den scoth i riocht tuairimí anailíseoirí faoi 
cheannaitheoirí, faoi threochtaí teicneolaíochta, faoi 
mhargaí idirnáisiúnta, faoi chaighdeáin agus faoi 
rialacháin.

Dhá cheann dár gcláir bhunaithe atá dírithe ar scile-
anna díolacháin a fheabhsú i measc cuideachtaí onn-
mhairiúcháin is ea ár gClár Díolacháin Idirnáisiúnta 
agus ár sraith ceardlann Bain Barr Feabhais Amach i 
nDíolachán. Idir an dá linn, rinne ár gclár, Graduates 
4 International Growth (G4IG), a thugann an céimí 
agus an chuideachta le chéile – agus iad araon 
dírithe ar thionchar buan a imirt ar mhargaí thar 

lear - rinne sé 120 céimí uaillmhianach a cheangal 
le cuideachtaí Éireannacha atá dírithe ar onnm-
hairiúchán. Chomh maith le cur le pleananna fáis 
idirnáisiúnta na cuideachta, faigheann na gairmithe 
óga sin an taithí agus na scileanna praiticiúla atá 
chomh tábhachtach sin maidir leis an gcéad ghlúin 
eile d’fheidhmeannaigh forbartha gnó a chruthú.

AN RANNÓG ONNMHAIREOIRÍ 
FÉIDEARTHA 

D’éirigh ár Rannóg Onnmhaireoirí Féideartha lea-
baithe i bhFiontraíocht Éireann in 2013. Rinne sí for-
bairt ar an gclár gníomhaíochta a tosaíodh in 2012. 
Is é is aidhm don aonad seo laistigh d’Fhiontraíocht 
Éireann cabhrú le cuideachtaí onnmhairiúcháin 
luathchéime dul i ngleic leis na dúshláin a bhaineann 
le dul isteach i margaí nua trí thacaíocht meantói-
reachta, airgeadais agus tathantoirí gnó a chur ar 
fáil.

Agus iad dírithe ar spreagadh a thabhairt do thuil-
leadh cuideachtaí breithniú a dhéanamh ar onnm-
hairiúchán, cuireadh 10 n-imeacht um Fheasacht 
ar Onnmhairiúchán ar siúl in 2013 ar ar fhreastail 
358 cuideachta (421 duine). De bhreis air sin, bhí 10 
gCeardlann um Onnmhairiúchán a Phlé ar siúl le linn 
na bliana, ar ar fhreastail 110 cuideachta (151 duine) 
i mBaile Átha Cliath (trí cinn), i dTrá Lí, i gCaisleán 
an Bharraigh, i mBaile Átha Luain, i Loch Garman, i 
nGaillimh, i Luimneach agus i nDún Dealgan. 

Tar éis na gníomhaíochta sin, ghlac 42 cuideachta 
páirt in imeacht rathúil ‘Méadaigh d’Onnmhairí 
chuig Margadh na Ríochta Aontaithe’. Chuimsigh 
an t-imeacht sin ceardlann agus cruinnithe duine le 
duine le foireann Fhiontraíocht Éireann sa Ríocht 
Aontaithe. 

Ag deireadh na bliana 2013, bhí an Rannóg 
Onnmhaireoirí Féideartha chun tosaigh ar an sprioc 
atá leagtha amach sa Phlean Gníomhaíochta do 
Phoist de chuid an Rialtais. Thug sí faoi 383 ran-
npháirtíocht shuntasach le cuideachtaí. 

 

BREIS AGUS 

2,200
CRUINNIÚ LE 646 

CUIDEACHTA LE LINN 
SHEACHTAIN NA 

MARGAÍ IDIRNÁISIÚNTA
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“Taighde, taighde agus taighde”, sin é an dóigh 
a gcuireann Aidan Kinsella, Príomhoifigeach 
Feidhmiúcháin, Dennison Trailers, síos ar an gcur 
chuige tosaigh maidir le margadh na Gearmáine. 
Ag féachaint le róspleáchas ar dhíolacháin 
steirling (an Ríocht Aontaithe), shainigh an 
déantúsóir leantóirí an Ghearmáin agus chaith 
sé 12 mhí ag iniúchadh, ag éisteacht agus ag fáil 
aiseolas luachmhar.

Chun tús a chur leis an obair le roinnt seachtainí, 
rinneadh taighde ar fhoinsí a bhí ar siúl ar feadh 
roinnt míonna, ceannaíodh tuarascálacha agus 
labhraíodh le Fiontraíocht Éireann agus le com-
hlachtaí eile atá eolach ar an tionscal. Chaith an 
tUas. Kinsella agus baill foirne sinsir eile 25 lá 
den chéad bhliain sa Ghearmáin ag bualadh le 
custaiméirí féideartha. Ina theannta sin, tríd an 
tacaíocht a thug Fiontraíocht Éireann, cheap siad 
‘Luasaire Gnó’ darb ainm Wolfgang Seuthe, ar 
comhairleach taithíoch é atá lonnaithe go háitiúil 
agus atá bunaithe san earnáil a bhfuil Dennsion 
ag spriocdhíriú uirthi.

“Táimid ag dul isteach i réimse nach bhfuilimid 
eolach uair agus úsáid á baint againn as ár 
n-eolas ar mhargadh na hÉireann agus ar mhar-
gadh na Ríochta Aontaithe mar aon le roinnt 
réamhthuairimí. Thugamar clár dár Luasaire Gnó 
ina bhfuil aidhmeanna sonraithe na dtáirgí a 

bheartaíomar a dhíol ansin, chomh maith leis an 
bhfaisnéis faoi phraghsanna a theastaigh uainn 
i measc nithe eile,” arsa an tUas. Kinsella. “Thug 
na torthaí ar chéim a haon léargas iontach dúinn 
ar an spriocmhargadh. Mhéadaigh an raon táirgí 
féideartha ó dhá mhúnla go hocht múnla tar éis 
aiseolais ó chustaiméirí.”

A luaithe is a sainaithníodh saincheisteanna 
amhail reachtaíocht agus na sonraíochtaí 
riachtanacha táirgí, bhain céim a dó le sprioc-
chuideachtaí tarlaithe a aimsiú le haghaidh na 
táirgí a thástáil. Agus é ag spriocdhíriú ar dtús ar 
chalafoirt i dtuaisceart na Gearmáine, bhain an 
Luasaire Gnó úsáid as bunachair shonraí agus as 
teagmhálaithe áitiúla chun suíomhanna tástála 
a fháil. “B’iontach a bhí an leibhéal aiseolais 
ó na custaiméirí sin. Bhí siad an-oscailte agus 
an-ionraic agus thug siad léirmheastóireacht 
chuiditheach nuair ba ghá. Bhí an cuar foghlama 
géar ach turas an-fhiúntach a bhí ann,” arsa an 
tUas. Kinsella. 

In 2013, ghnóthaigh Dennison Trailers díolacháin 
i margadh na Gearmáine arbh fhiú breis agus 
€800,000 iad, agus ba iad na díolacháin ansin  
le trí bliana anuas ba chúis le trí phost nua i  
gceanncheathrú na cuideachta i gCill Dara.

Aidan Kinsella, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin, agus David Dennison, Stiúrthóir Táirgeachta, 
Dennison Trailers

Tugann Luasaire Gnó buntáiste do dhéantóir leantóirí sa Ghearmáin
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CLIANTCHUIDEACHTA FHIONTRAÍOCHT ÉIREANN ONNMHAIRÍ 2013 DE RÉIR CRÍCHE 

Réigiún   2013 €bn % Athrú mar 2012/13

An Ríocht Aontaithe   €6.3  3% 

Tuaisceart na hEorpa   €3.6  14% 

Lár na hEorpa, Comhlathas na Stát Neamhspleách agus an Rúis   €0.7  4% 

Deisceart na hEorpa, an Meánoirthear, an Afraic agus an India (SEMEAI)  €2.0  7% 

SAM/Ceanada   €2.0  9% 

An Áise-an tAigéan Ciúin  €1.2  19% 

Meiriceá Laidineach   €0.2  9% 

Neamhshonraithe   €0.3  -3% 

Díolacháin leis an mBord Bainne    €0.8   

Iomlán   €17.1 bn  8% 

ONNMHAIRÍ DE RÉIR NA hEARNÁLA 

Earnáil    Onnmhairí 2013 €bn   Athrú 2012/13
   €bn % 

Seirbhísí a Thrádáiltear go hIdirnáisiúnta, Bogearraí agus Soláthar Poiblí  €2.72  €0.14  5% 

Eolaíochtaí Beatha; Innealtóireacht; Páipéar, Priontáil agus    €2.78  €0.18  7% 
Pacáistiú; Leictreonaic agus Teicneolaíocht Ghlan  

Tógáil agus Tomhaltas    €2.15  €0.15  7% 

Bia agus Deochanna   €9.5  €0.83  10% 

Iomlán na gCliant   €17.15bn  €1.3bn  8% 

Foinse: Athbhreithniú Bliantúil Gnó Forfás/Fhiontraíocht Éireann. Tá torthaí bunaithe ar chuideachtaí ag 
freagairt don suirbhé in 2014 (agus iad slánaithe suas chun neamhfhreagróirí a léiriú). Is féidir leis na torthaí 
bheith difriúil le meastacháin roimhe de bharr leasuithe atá déanta ag cuideachtaí agus difríochtaí i bpróifíl 
na bhfreagróirí ó thréimhse shuirbhé amháin go tréimhse shuirbhé eile.
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NUÁLAÍOCHT 
LE HAGHAIDH GNÓ

Tá ról Fhiontraíocht Éireann i dtírdhreach 
taighde agus teicneolaíochta na hÉireann 
dírithe go lárnach ar chuideachtaí 
Éireannacha a chumhachtú chun táirgí 
ardluacha, nuálacha agus difreáilte a chruthú 
do mhargaí idirnáisiúnta, agus fás ioncaim 
agus fostaíochta a chruthú dá bharr. 

20



21Cuireann Aistriú Eolais Éireann forbhreathnú ar fáil ar chumas taighde gach ollscoile, institiúide 
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CLIANT AG CAITHEAMH 
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Déanaimid amhlaidh trí thacaíocht 
a thabhairt dár gcliaint de réir mar a 
fhorbraíonn siad a gcumas taighde 
féin. Ina theannta sin, oibrímid leis na 
hinstitiúidí ardoideachais, agus cistímid 
iad, chun a chinntiú go bhfuil siad in 
ann freastal ar riachtanais ghnólachtaí 
Éireannacha. Chomh maith leis sin, 
tacaímid le héiceachóras comhoibríoch 
a dhéanann sé é éasca agus tairbheach 
do chuideachtaí obair le chéile agus le 
hinstitiúidí taighde a chistítear go poi-
blí in Éirinn agus thar lear araon. 

Tríú gné thábhachtach dár gclár oibre 
is ea an obair a dhéanaimid i gcomhar 
le hollscoileanna agus le hinstitiúidí 
teicneolaíochta Éireannacha chun 
a chinntiú go dtráchtálófar maoin 
intleachtúil agus fionnachtana a 
bhaineann leis an margadh an oiread 
agus is féidir. 

Ar an iomlán, bhí 858 cliantchuideachta 
Fhiontraíocht Éireann i mbun tionsca-
dail shuntasacha T&F arbh fhiú breis 
agus €100k in aghaidh na bliana iad 
agus bhí 139 cuideachta i mbun tion-
scadail shubstainteacha T&F arbh fhiú 
breis agus €1m in aghaidh na bliana iad 
in 2013. Ina theannta sin, thaifeadamar 
líon nach lú ná 839 idirghníomhaíocht 
chomhoibríoch idir an tionscal agus an 
earnáil ardoideachais le linn na bliana.

TACAÍ AIRGEADAIS 

Is é an Ciste T&F an phríomhchineál tacaíochta 
a thugaimid do thaighde inchuideachta. 
Cómhaoiníonn an ciste le hinfheistíocht i ndaoine, 
in áiseanna agus i dtrealamh, rud a chuireann ar 
chumas gnólachtaí a n-inacmhainneacht agus a 
gcumas taighde féin a chruthú agus a mhéadú. 
I gcodarsnacht leis sin, is clár oiriúnaithe í an 
Chomhpháirtíocht Nuálaíochta atá deartha chun 
tacú le tionscadail chomhoibríocha idir cuideachta 
agus foireann taighde ardoideachais. In 2013, 
chistíomar 58 Comhpháirtíocht Nuálaíochta, a raibh 
30 comhpháirtíocht díobh ina gcliantchuideachtaí 
de chuid Fhiontraíocht Éireann. 

Bhainistímid Scéim na nDearbhán Nuálaíochta 
freisin, a thugann deis d’fhiontair bheaga agus 
mheánmhéide agus do mhicrifhiontair píosa beag 
taighde a choimisiúnú trí dhearbhán €5,000 a úsáid, 
é infhuascailte sa chóras taighde ardoideachais. 
Ar chostas réasúnta íseal, d’éirigh an scéim sin ina 
meicníocht thábhachtach chun cabhrú le cuide-
achtaí beaga fadhb ghnó a réiteach nó aghaidh a 
thabhairt ar T&F den chéad uair. Cuireadh thart ar 
527 tionscadal Dearbhán Nuálaíochta i gcrích do 
chuideachtaí in 2013. 

TACÚ LE COMHOIBRIÚ

Le Plean Gníomhaíochta do Phoist 2013 ón Rialtas, 
tugadh isteach an coincheap a bhaineann le 
‘Athchóirithe Suaiteacha’, agus na gnéithe teicneo-
laíochta de na hathchóirithe sin, ar nós anailísíocht 
sonraí, néalríomhaireacht agus nuálaíocht Sláinte, ar 
tugadh tús áite do gach ceann díobh inár gclár oibre 
le linn na bliana.

Ionaid Teicneolaíochta

Agus iad ina dtionscnamh de chuid Fhiontraíocht 
Éireann agus GFT Éireann, ionaid forbartha mear-
fhreagartha  phoiblí-phríobháideacha atá lonnaithe 
ag an gcomhéadan idir an tionscal agus an lucht 
léinn is ea Ionaid Teicneolaíochta. Agus iad ag oibriú 
de réir clár oibre taighde faoi stiúir an tionscail, tá 
siad ag díriú faoi láthair ar theicneolaíochtaí nua 
a fhorbairt sna réimsí seo a leanas: néalríomhai-
reacht, anailísíocht agus teicneolaíochtaí foghlama; 
déantúsaíocht agus ábhair; fuinneamh; bia agus 
sláinte agus seirbhísí airgeadais agus próisis ghnó. 
Faoi dheireadh na bliana 2013, bhí breis agus 300 
cuideachta i dteagmháil leis na 15 ionad teicneo-
laíochta atá ann faoi láthair. Ag Sárthaispeántas 
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na nIonad Teicneolaíochta i mí na Samhna 2013, ar 
eagraigh Fiontraíocht Éireann agus GFT Éireann 
iad, thaispeáin na cuideachtaí sin a gcuid saothair 
do bheagnach 500 duine agus chuir siad a gcumas 
taighde chun cinn i measc baill fhéideartha nua den 
tionscal. 

Rinneadh dhá Ionad Teicneolaíochta nua a cheadú 
agus a bhunú le linn na bliana. Is trí infheistíocht 
tosaigh €1 milliún atáthar ag tacú leis an Ionad 
Teicneolaíochta in Anailísíocht Sonraí, CeADAR, 
agus an phríomhfhoireann lonnaithe in NexusUCD. 
Is é atá i gceist le clár oibre tosaigh CeADAR, atá 
bunaithe ar dhúshláin teicneolaíochta arna n-aithint 
ag baill a thionscail, ná comhéadain chliste anailí-
síochta agus teicnící uileghabhálacha bainistíochta 
sonraí a thacaíonn le hanailísíocht a dhearadh. 

Is é an aidhm atá ag an dara hionad nua, an tIonad 
Teicneolaíochta i nDéantúsaíocht Cógaisíochta, atá 
á óstáil ag Ollscoil Luimnigh, ná tacú le tionscadal 
cógaisíochta na hÉireann trí fheabhas a chur ar 
iomaíochas déantúsaíochta agus ar shainordú T&F 
na suíomhanna Éireannacha de chuid corparáidí 
ilnáisiúnta cógaisíochta. Tá iomaíochas costais agus 
éag paitinne i measc roinnt de na dúshláin láithreacha 
atá os comhair na hearnála seo. 

Seoladh céim a dó den Ionad Teicneolaíochta 
Food for Health Ireland (FHI) sa bhliain 2013, rud a 
dhíríonn ar bhainne a chíoradh ar mhaithe le com-
hábhair bhithghníomhacha núíosacha a shainaithint. 
Le linn an chéad téarma cúig bliana ó cuireadh FHI 
le haghaidh na Sláinte ar bun, féachadh ar réimsí 
amhail forbhianna cothaitheacha próitéinbhunaithe 
a úsáidtear chun aghaidh a thabhairt ar chaillteanas 
matán agus ar bhainistiú glúcóis. Tháinig sraith 
comhábhair dhearfacha chun cinn as an taighde sin 
agus tá siad á dtabhairt ar aghaidh chuig an dara 
céim faoi láthair, áit a dtástálfar na tairbhí sláinte a 
bhaineann leo trí staidéir idirghabhála a dhéanamh 
ar an duine. 

Faoi dheireadh na bliana 2013, bhí ardchéim 
bainte amach sna hullmhúcháin do dhá Ionad 
Teicneolaíochta eile a bhunú le haghaidh teicneo-
laíocht sláinte nasctha agus teicneolaíocht phróiseála 
bia. Ina theannta sin, chríochnaigh Fiontraíocht 
Éireann measúnacht ar an ngá atá le hionad teicneo-
laíochta a bhunú don earnáil feistí leighis. 

Mol Nuálaíochta Sláinte

Féachann ceann amháin de ‘Athchóirithe Suaiteacha’ 
an Rialtais sa Phlean Gníomhaíochta do Phoist 2013 
le Mol Nuálaíochta Sláinte mórcháiliúil a bhunú 
chun comhoibriú idir an córas sláinte agus fiontair 
thráchtála a bhrú chun cinn, rud a chabhróidh le 
teicneolaíochtaí, le táirgí agus le seirbhísí nua sláinte 
a fhorbairt. Mar chuid den ról atá againn maidir leis 
an uaillmhian sin a bhaint amach, bhí freagracht 
orainn in 2013 as monatóireacht agus as measúnú a 
dhéanamh ar Thaispeántóir Chorcaí, ar tionscadal de 
chuid an Moil Nuálaíochta Sláinte agus fiontar com-
hoibríoch é idir Fiontraíocht Éireann, GFT Éireann, 
Fondúireacht Eolaíochta Éireann, Feidhmeannacht 
na Seirbhíse Sláinte, Institiúid Teicneolaíochta 
Chorcaí agus Coláiste na hOllscoile, Corcaigh. Tá sé 
chliantchuideachta de chuid Fhiontraíocht Éireann 
ag glacadh páirt i dTionscadal Thaispeántóir Chorcaí 
faoi láthair. 

Tairseacha Teicneolaíochta 

Seoladh clár na dTairseacha Teicneolaíochta in 
2013 mar líonra náisiúnta nua atá dírithe ar chumas 
taighde agus nuálaíochta na n-institiúidí teicneo-
laíochta a nascadh le cuideachtaí a dteastaíonn 
réitigh núíosacha theicneolaíochta uathu. 

Agus iad deartha chun gníomhú mar roinn thaighde 
agus forbartha de na cuideachtaí sin, díreoidh na 
Tairseacha Teicneolaíochta ar thionscadail chom-
hoibríocha idir gnólachtaí agus institiúidí teicneo-
laíochta. Tá saineolas á thairiscint acu i raon leathan 
réimsí, lena n-áirítear biteicneolaíocht fheidhmeach, 
na meáin nasctha, bithdhiagnóisic, ábhair innealtói-
reachta, cógaisíocht agus cúram sláinte, seirbhísí 
soghluaiste, nuálaíochtaí brataithe, córais leabaithe, 
teicneolaíochtaí polaiméirí, córais bhraiteora chliste, 
fótónaic agus réitigh gan sreang.

Is é atá i gceist le rannpháirtíocht Fhiontraíocht 
Éireann sa tionscnamh Tairsí ná a chinntiú gur féidir 
leas a bhaint as luach tráchtála na réiteach sin mar 
tháirgí agus sheirbhísí nua. 

Is ionann an clár agus infheistíocht €23m ag an 
Rialtas, trí Fhiontraíocht Éireann, in 12 Thairseach 
Teicneolaíochta atá lonnaithe in ocht n-institiúid 
teicneolaíochta, is iad sin: Institiúid Teicneolaíochta 
Bhaile Átha Luain, Institiúid Teicneolaíochta Chorcaí, 
Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath, 
Institiúid Teicneolaíochta Thamhlachta, Institiúid 
Teicneolaíochta Thrá Lí, Institiúid Teicneolaíochta 
Leitir Ceanainn, Institiúid Teicneolaíochta Luimnigh 
agus Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge.

€108m
DE CHISTIÚ TAIGHDE 

EORPACH FP7 A BAINEADH 
AMACH D’ÉIRINN
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Cláir Eorpacha 

Foinse thábhachtach de chistiú T&F do chuide-
achtaí agus d’institiúidí taighde phoiblí araon is ea 
cistiú idirnáisiúnta. Rud is tábhachtaí fós, cuireann 
meicníochtaí cistithe idirnáisiúnta eagraíochtaí 
Éireannacha i dteagmháil le comhpháirtithe luach-
mhara líonraithe agus comhoibrithe san Eoraip agus 
lasmuigh di. 

Tá ról tábhachtach le himirt ag Fiontraíocht Éireann 
maidir le cúnamh a thabhairt do ghnólachtaí agus 
do ghrúpaí taighde Éireannacha páirt a ghlacadh 
i dtionscadail amhail Creatchlár na hEorpa um 
Fhorbairt Taighde agus Teicneolaíochta agus an 
chuid is fearr a bhaint as deiseanna conartha atá ar 
fáil trí Ghníomhaireacht Spáis na hEorpa. 

Sa bhliain 2013 amháin, ba chistiú €108m a 
ghnóthaigh foirne atá lonnaithe in Éirinn, institiúidí 
ardoideachais agus eagraíochtaí earnála poiblí san 
áireamh, trí Sheachtú Creatchlár an AE (FP7). Ba ar 
chuideachtaí a bronnadh €40.4m den fhigiúr sin. 
D’éirigh le hÉirinn a sprioc náisiúnta a bhaint amach 
thar shaolré FP7 (ó 2007 go 2013). Ba é sin, cistiú 
de €600m a ghnóthú tríd an gclár. 

Ag deireadh na bliana 2013, is iad Máire 
Geoghegan-Quinn, Coimisinéir an AE um Thaighde, 
Nuálaíocht agus Eolaíocht, agus Seán Sherlock 
TD, an tAire Taighde agus Nuálaíochta, a sheol Fís 
2020 in Éirinn, clár nua €79bn um thaighde agus 
nuálaíocht de chuid an Aontais Eorpaigh. 

I bhfíorthéarmaí, tá méadú de bheagnach 30 faoin 
gcéad tagtha ar bhuiséad Fhís 2020 i gcomparáid 
leis an gclár a tháinig roimpi, FP7. Ghlac Éire le 
straitéis nua chun rannpháirtíocht láidir sa chlár 
a áirithiú, agus sprioc uaillmhianach aici €1.25bn 
a ghnóthú thar shaolré an chláir. Leanfaidh 
Fiontraíocht Éireann leis an Líonra Tacaíochta 
Náisiúnta a threorú. 

839
IDIRGHNÍOMHAÍOCHT 

CHOMHOIBRÍOCH IDIR AN 
TIONSCLAÍOCHT AGUS AN 

tARDOIDEACHAS 

Cuireann infheistíocht T&D ar chu-
mas VoiceSage dul chun tosaigh sa 
néalríomhaireacht

Tá Fiontraíocht Éireann ag tacú le hinfheistíocht 
is fiú breis agus €1m a dhéanfaidh VoiceSage i 
mórchlár T&F a mheastar go mbeidh 10 bpost nua 
innealtóireachta agus theicniúla cruthaithe ina 
hoifig i mBaile Átha Cliath dá bharr.

Déanann teicneolaíocht na cuideachta chun 
teagmháil a dhéanamh le custaiméirí cumasú ar 
chomhráite fíor-ama le custaiméirí agus tá sí á 
húsáid ag cuideachtaí mór le rá de chuid na Ríochta 
Aontaithe agus na hÉireann sa tionscal miondíola, 
lena n-áirítear Argos, Homebase, Littlewoods, 
Vanquis Bank, QVC, Airtricity, SSE agus Eircom.

Tá an maoiniú taighde ag cur ar chumas VoiceSage 
freagairt don éileamh margaidh atá ag méadú ar a 
theicneolaíochtaí atá bunaithe ar an néalríomhai-
reacht chun cumarsáid a dhéanamh le custaiméirí. 
Faoi láthair, seachadann na teicneolaíochtaí sin breis 
agus 2 mhilliún teachtaireacht sa lá agus tá siad á 
n-úsáid ag gnóthais a fhreastalaíonn ar níos mó ná 
75% de dhaonra na Ríochta Aontaithe. 

“Is cinnte go bhfuilimid ag dul i ngleic le treochtaí 
eacnamaíocha agus ag tairiscint teicneolaíochta atá 
mear le húsáid agus a sholáthraíonn sochair thapa 
agus an-inréadaithe do chuideachtaí mór le rá,” arsa 
Graham Brierton, Príomhoifigeach Teicneolaíochta 
VoiceSage. “Tabharfaidh an infheistíocht seo an deis 
dúinn ár bhforbairt teicneolaíochta a luathú le gur 
féidir linn an fás a thuarann anailíseoirí margaidh a 
chomhlíonadh.”

I mí an Mhárta 2013, tugadh aitheantas 
d’fheidhmíocht na cuideachta sa mhargadh nuair 
a sháraigh sí tréaniomaíocht ag Dámhachtainí 
Ríomhaireachta Líonra na Ríochta Aontaithe 
le ‘Táirge Ionad Teagmhála na Bliana’ a 
bhuachan.

Ray Walsh, Fiontraíocht Éireann; an tAire Richard 
Bruton; Graham Brierton, Príomhoifigeach 
Teicneolaíochta, VoiceSage; agus JJ Kett, 
Príomhoifigeach Feidhmiúcháin, VoiceSage
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Gníomhaireacht Spáis na hEorpa

Is í Fiontraíocht Éireann freisin a chomhordaíonn 
infheistíocht na hÉireann i European Space Agency  
(ESA), faoi mhaoiniú na Roinne Post, Fiontar agus 
Nuálaíochta. Cuireann an infheistíocht sin ar chumas 
cuideachtaí agus institiúidí taighde Éireannacha 
páirt a ghlacadh i gcláir ESA agus conarthaí luachm-
hara a ghnóthú le haghaidh forbairt teicneolaíochta.

Sa bhliain 2013, bhí breis agus 35 cuideachta 
Éireannach ag obair le ESA, agus conarthaí arbh 
fhiú níos mó ná €11m in aghaidh na bliana á nginiúint 
acu. Measadh gurbh fhiú €35m in aghaidh na bliana 
é leibhéal an díolacháin onnmhairí a d’fhéadfadh 
teacht as infheistíocht Éireannach in ESA. Meastar 
go dtiocfaidh méadú suntasach ar an bhfigiúr sin de 
réir mar a leanann líon na gcuideachtaí Éireannacha 
a bhíonn ag fáil chonarthaí ESA de bheith ag fás. 
Infheisteoidh an Stát breis agus €17m in aghaidh 
na bliana i gcláir spáis ESA sna blianta atá le teacht 
agus, mar thoradh air sin, tá sé réamh-mheasta go 
méadóidh luach na n-onnmhairí faoi dhó, ó €27m in 
2011 go breis agus €56m faoin mbliain 2015.

TAIGHDE ATÁ CISTITHE GO POIBLÍ A 
THABHAIRT CHUN AN MHARGAIDH

Mar chuid den sainchúram atá ag Fiontraíocht 
Éireann fostaíocht agus onnmhairí a mhéadú trí 
nuálaíocht, d’fhorbraíomar córas aistriú teicneo-
laíochta chun an chuid is fearr a bhaint as taighde 
atá cistithe go poiblí agus a bhfuil acmhainneacht 
mhargaidh aige a thráchtálú. 

Gnéithe tábhachtacha den chóras sin aistriú teic-
neolaíochta is ea cistiú staidéar tráchtála do thaigh-
deoirí chun gur féidir leo acmhainneacht mhargaidh 
a thaispeáint agus cistiú staidéar féidearthachta a 
thabhairt dóibh chun cabhrú leo margaí a iniúchadh, 
maoin intleachtúil a chosaint agus taispeántas 
nó fréamhshamhail ar scála beag a fhorbairt. 
Is ar infheistíocht a bhaint amach a dhíríonn ár 
dtaispeántas bliantúil ‘Big Ideas’, agus é ar an tionól 
aireagóirí agus infheisteoirí is mó sa tír. Faoin gclár 
um Chomhpháirtithe Gnó, cuirtear taighdeoirí 
le chéile le fiontraithe cleachta a d’fhéadfadh an 
chuideachta a stiúradh agus/nó infheistiú sa chuide-
achta. Sa bhliain 2013, tháinig 34 cuideachta amach 
as coláistí Éireannacha agus rinneadh 119 pacáiste 
teicneolaíochta agus réadmhaoine intleachtúla atá 
luachmhara ó thaobh na tráchtála de a aistriú chuig 
cuideachtaí.

An Tionscnamh um Aistriú na 
Teicneolaíochta a Threisiú

Sa bhliain 2013, seoladh céim a dó de Thionscnamh 
na hÉireann um Aistriú na Teicneolaíochta a Threisiú 
– ceangaltas €22m chun feabhas a chur ar an idir-
ghníomhú idir an tionscal agus institiúidí ardoidea-
chais idir 2013 agus 2016. I measc na ngnéithe nua 
tábhachtacha den dara céim sin is ea cnuasaigh 
réigiúnacha d’eagraíochtaí a dhéanann taighde a 
chruthú, acmhainní agus saineolas a chomhroinnt 
agus lároifig um aistriú na teicneolaíochta a chur ar 
bun laistigh d’Fhiontraíocht Éireann. Is é sin an chéad 
áis riamh a sholáthraíonn forbhreathnú cuimsitheach 
do chuideachtaí ar chumas taighde gach ollscoile, 
institiúide teicneolaíochta agus sainionaid taighde in 
Éirinn in aon áit amháin, rud a chuireann ar a gcumas 
saineolaithe, ionaid taighde agus deiseanna ceadúnú 
teicneolaíochta atá ábhartha a aithint go tapa agus go 
héasca chun tairbhe a ngnólachtaí. Ceapadh stiúrthóir 
chuig an lároifig um aistriú na teicneolaíochta i mí 
Mheán Fómhair 2013 agus seoladh í go hoifigiúil mar 
Aistriú Eolais Éireann in 2014. 

Forbairt nua eile a bhí in aon mheantóir déag 
a bheith á sannadh do thionscadail Chiste 
Tráchtálaithe Fhiontraíocht Éireann ó mhí an 
Mheithimh 2013 ar aghaidh. Bunaithe ar an rath a 
baineadh amach ina leith sin go dtí seo, is dócha go 
mbeidh meantóireacht ina comhpháirt ríthábhach-
tach den tacaíocht a sholáthrófar do thionscadail 
Chiste Tráchtálaithe Fhiontraíocht Éireann amach 
anseo.

Le linn na bliana 2013, cheadaíomar 64 deon-
tas cistiú tráchtála, thacaíomar le 10 ngnólacht 
nuathionscanta ardacmhainne a bhí ag teacht as an 
gcóras taighde agus mheaitseálamar aon fhiontraí 
dhéag chleachta le hacadóirí a raibh teicneolaíochtaí 
oiriúnacha acu lena dtráchtálú trínár gclár um 
Chomhpháirtithe Gnó. Ag an taispeántas Big Ideas, 
a bhí ar siúl an 25 Meán Fómhair, chuir 21 aireagóir a 
dteicneolaíochtaí nua i láthair os comhair níos mó ná 
450 infheisteoir féideartha.

Déantar ár ndámhachtain ‘Rud le Coinneáil Súil Air’ 
a bhronnadh gach bliain ar thaighdeoir atá ag fáil 
cistiú tráchtálaithe agus a meastar gur thaispeáin sé/
sí ardleibhéil nuálaíochta agus acmhainneacht chun 
teicneolaíochtaí a thabhairt chun an mhargaidh. Is 
é Style-Eyes, mac-chuideachta DCU, a bhuaigh an 
dámhachtain ‘Rud le Coinneáil Súil Air’ do 2013, tar 
éis di feidhmchlár a fhorbairt lena gcuirtear ar chu-
mas úsáideoirí bunachar sonraí miondíoltóirí dom-
handa a chuardach i gcomhair meaitseáil bheacht 
d’earra faisin ar sholáthair siad grianghraf de.
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TOSAÍOCHTAÍ EILE LE LINN 2013 

Mar chuid d’fhéilire oifigiúil na n-imeachtaí 
d’Uachtaránacht na hÉireann ar Chomhairle an Aon-
tais Eorpaigh, chomhordaigh Fiontraíocht Éireann 
ceithre chomhdháil mhóra thar thréimhse ceithre 
seachtaine i mí na Bealtaine agus i mí an Mheithimh. 

Iomaíochas a Bhrú Chun Cinn i gCaisleán Bhaile Átha 
Cliath an 29 Bealtaine 2013, rud ag a ndearnadh 
iniúchadh ar conas a d’fhéadfadh fiontair bheaga 
agus mheánmhéide agus cuideachtaí ilnáisiúnta 
bheith níos iomaíche ina réimsí féin.

Comhdháil Week of Innovative Regions in Europe 
(WIRE) i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh, idir an 5-7 
Meitheamh 2013, ag ar féachadh ar thaighde agus ar 
nuálaíocht i gceantair réigiúnacha agus ag a ndear-
nadh iniúchadh ar ionchais réigiúnacha le haghaidh 
cistithe trí Fhís 2020.

EuroSME 2013 i gCaisleán Bhaile Átha Cliath idir an 
10-12 Meitheamh 2013, ag ar díríodh ar thacaíocht AE 
d’fhiontair bheaga agus mheánmhéide agus ar an 
rochtain atá ag fiontair bheaga agus mheánmhéide ar 
chistiú taighde na hEorpa.

I gcás na comhdhála deiridh agus is mó, EuroNano-
Forum 2013, a tionóladh ag an Ionad Comhdhála, 
Baile Átha Cliath, idir an 18-20 Meitheamh 2013, rinne-
adh iniúchadh ar fhorbairtí nanaitheicneolaíochta 
san Eoraip, agus béim á cur ar theicneolaíochtaí 
cumasúcháin agus ar tháirgí deiridh a thráchtálú.

Mheall na comhdhálacha sin beagán os cionn 2,500 
toscaire ó níos mó ná 50 tír go Baile Átha Cliath agus 
go Corcaigh thar an tréimhse sin ceithre seachtain. 
Mar sin, mar aon le feabhas a chur ar an ról atá ag 
Éirinn mar cheannaire Eorpach ó thaobh iomaíochais 
agus nuálaíochta de, tháinig tairbhí suntasacha geil-
leagracha astu freisin. 

Clár um Thaighde Nuálaíochta do 
Ghnóthais Bheaga 

Mar chuid de na ceangaltais atá againn de réir an 
Phlean Ghníomhaíochta do Phoist 2013 ón Rialtas, 
rinneamar iniúchadh ar a indéanta a bheadh sé clár 
um Thaighde Nuálaíochta do Ghnóthais Bheaga 
(TNGB) a thabhairt isteach in Éirinn. Cuimsíodh 
inár dtuarascáil athbhreithniú ar chláir atá cosúil 
le TNGB atá ar siúl i Meiriceá Thuaidh agus san 
Eoraip, leagadh amach inti aiseolas ó theagmháil 
fhairsing a rinneadh le príomhpháirtithe leasmhara 
in Éirinn agus moladh inti samhail mheántéarmach 
agus fhadtéarmach do TNGB in Éirinn. Sa bhliain 
2014, leanfaidh Fiontraíocht Éireann agus an Roinn 
Post, Fiontar agus Nuálaíochta de bheith ag obair le 
chéile chun samhail TNGB a fhorbairt d’Éirinn.

119
TEICNEOLAÍOCHT A 
CEADÚNAÍODH ÓN 

TAIGHDE

Fás Gorm á Chumhachtú ag Nuálaíocht 
Spáis

Chomh maith le ceithre chomhdháil a chom-
hordú go díreach mar chuid d’uachtaránacht 
na hÉireann ar an gComhairle Eorpach, bhí 
Fiontraíocht Éireann ar cheann amháin de na 
comhlachtaí a reáchtáil ceardlann maidir le Fás 
Gorm á Chumhachtú ag Nuálaíocht Spáis, a bhí 
ar siúl i gColáiste Náisiúnta Muirí na hÉireann i 
mí Aibreáin 2013. Reáchtáladh an cheardlann i 
gcomhpháirt leis an Ionad um Thaighde Cósta 
agus Muirí ag an gColáiste Ollscoile, Corcaigh, 
le Seirbhís Chabhlaigh na hÉireann, le Seirbhís 
Ghardaí Cósta na hÉireann, le Gníomhaireacht 
Spáis na hEorpa agus le hArd-Stiúrthóireacht na 
nGnóthaí Muirí agus na hIascaireachta de chuid 
an Choimisiúin Eorpaigh. 

Chruinnigh sí 120 saineolaí agus speisialtóir ó 
áiteanna ar fud na hEorpa chun plé a dhéanamh 
ar conas a fhéadann teicneolaíochtaí spáis páirt 
a imirt sa mhéid a chuireann an earnáil mhuirí le 
fás geilleagrach agus téarnamh geilleagrach na 
hEorpa.

In 2013, bhí TechWorks Marine, Treemetrics, 
SensL agus Enbio, ar chliantchuideachtaí 
Fiontraíocht Éireann iad, i measc na gcuide-
achtaí ar bhronn Gníomhaireacht Spáis na 
hEorpa conarthaí suntasacha orthu.

Tá misean Sentinel de chuid Ghníomhaireacht 
Spáis na hEorpa tiomanta do monatóireacht a 
dhéanamh ar an talamh, ar an aigéan agus ar 
an atmaisféar.
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I saol TE Laboratories (TelLab), imríonn ceadúnú 
agus comhoibriú teicneolaíochta ról tábhachtach 
i bhfanacht chun tosaigh sa nuálaíocht. 

Soláthraíonn an chuideachta, atá lonnaithe 
i gCeatharlach, sraith táirgí agus seirbhísí le 
haghaidh anailís chomhshaoil agus anailís 
cheimiceach don tionscal agus do chliaint earnála 
poiblí in Éirinn agus i dtíortha thar lear. 

“Tá ár gclár nuálaíochta reatha dírithe ar bhogadh 
ó thástáil sa tsaotharlann go réimse an bhraite 
uathrialaithigh,” arsa Mark Bowkett, an SB.

“Tá punann maoine intleachtúla (IP) forbartha 
againn trí cheadúnú a dhéanamh go díreach ó 
ollscoileanna ar dtús. Cuireadh leis sin nuair a 
ghlac Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath páirt 

i dtionscadal taighde comhoibríoch ar thacaigh 
an clár ‘Comhpháirtíocht Nuálaíochta’ de chuid 
Fhiontraíocht Éireann leis. Ina dhiaidh sin, rinnea-
mar tuilleadh forbartha ar ár maoin intleachtúil trí 
thionscadail chomhlántacha Eorpacha FP7, rud 
a chuir ar ár gcumas táirgí nua a chruthú a bhí 
nuálach agus a bhí réidh le freastal ar riachtanais 
an mhargaidh. 

“Thug an cur chuige comhoibríoch an deis dúinn 
ár dtonnadóir forbairt táirgí a mhéadú toisc nach 
bhfuilimid ag tosú ón tús ar fad,” ar seisean. 
“Go dtí seo, shaothraíomar €1.5m i maoiniú 
seachtrach. Chuir sé sin go mór leis an mbuiséad 
atá ar fáil againn le haghaidh nuálaíochta.”

Mar thoradh ar chomhoibriú taighde, tá sraith feistí nuálacha braite uathrialaithigh forbartha ag TelLab. 
Sa phictiúr: Mark Bowkett, POF.

Comhar mar a bhrúnn ceadúnú agus comhoibriú teicneolaíochta an 
nuálaíocht chun cinn 
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CUIDEACHTAÍ ÓGA AGUS 
NUA Á BHFORBAIRT

Le linn na bliana 2013, lean Fiontraíocht 
Éireann de bheith ag obair chun méadú 
a dhéanamh ar líon na gcuideachtaí a 
bhíonn ag lonnú, ag baint ratha amach, ag 
leathnú, ag onnmhairiú agus, ar deireadh, 
ag cruthú post in Éirinn. Cuimsítear inár 
gcóras tacaíochta do chuideachtaí óga 
cabhair le pleanáil ghnó, meantóireacht 
agus comhairle forbartha, cistiú agus 
maoiniú féidearthachta, a bhíonn i bhfoirm 
infheistíocht chothromais go minic, de réir 
mar is cuí le huaillmhianta an bhunaitheora 
agus le hacmhainn agus céim fáis na 
cuideachta.

28 Sheol Fiontraíocht Éireann an clár ‘Access Silicon Valley’ ag Cruinniú Mullaigh an Ghréasáin, 2013. 
Sa phictiúr: Cuideachtaí óga teicneolaíochta ag taispeáint ag an Sráidbhaile Gnólachtaí Nuathionscanta.
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CUIDEACHTAÍ ÓGA AGUS 
NUA Á BHFORBAIRT

104
GNÓLACHTAÍ NUATHIONSCANTA 

ARDACMHAINNE, LENA N-ÁIRÍTEAR 
13 GHNÓLACHT NUATHIONSCANTA 

IDIRNÁISIÚNTA AGUS 10 nGNÓLACHT 
MAC-CHUIDEACHTA TAIGHDE
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TACAÍODH LE
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INFHEISTIÚ I NGNÓLACHTAÍ 
NUATHIONSCANTA ARDACMHAINNE 
AGUS LUATHCHÉIME

Is dírithe ar ghnólachtaí nuathionscanta ardac-
mhainne (NTAAnna) atá croíchlár Fhiontraíocht 
Éireann um thacaíocht a thabhairt do chuideachtaí 
óga. Is iad sin na cuideachtaí a bhfuil an seans is 
fearr acu an méid is mó de dhíolachán onnmhairí 
agus d’fhás fostaíochta a sholáthar sa ghearrthé-
arma – i bhfocail eile, cuideachtaí a d’fhéadfadh a 
bheith ina ngnólachtaí Éireannacha den chéad scoth 
amach anseo. I mbeagán focal, is é an sainmhíniú atá 
againn ar ‘gnólacht nuathionscanta ardacmhainne’, 
nó NTAA, ná cuideachta atá bunaithe ar nuálaíocht 
teicneolaíochta, ar dóigh di fás suntasach a bhaint 
amach laistigh de thrí bliana agus atá faoi stiúir 
foireann chleachta ina bhfuil meascán de chumas 
teicniúil agus de chumas tráchtála.

Oibrímid go forghníomhach chun an tsraith de na 
cuideachtaí sin a thógáil gach bliain ó raon leathan 
foinsí, lena n-áirítear mac-chuideachtaí ó institiúidí 
ardoideachais, fiontraithe taistil atá lonnaithe go 
hidirnáisiúnta, cuideachtaí reatha agus fiontraithe 
srathacha. Le linn na bliana 2013, d’infheistíomar i 
104 cuideachta nuathionscanta ardacmhainne – ba é 
sin an líon ab airde riamh in aon bhliain amháin. 

Mac-chuideachtaí ó ollscoileanna agus ó institiúidí 
teicneolaíochta Éireannacha a bhí i ndeich gcinn 
de na cuideachtaí sin. Tá ár gcóras aistriú teicneo-
laíochta um thacú le mac-chuideachtaí ó institiúidí 
ardoideachais leagtha amach go mion sa chaibidil 
roimhe den tuarascáil seo (leathanach 25). 

Fiontraithe Eachtracha 

Fiontraithe eachtracha a bhí i 13 cinn eile de na 
cuideachtaí. Chuir Fiontraíocht Éireann €10m i 
leataobh chun fiontraithe a mhealladh athlonnú in 
Éirinn agus a ngnólachtaí nuathionscanta a bhunú sa 
tír seo. Díríonn an cistiú sin ar ghnólachtaí nuathion-
scanta nuálacha uaillmhianacha atá faoi stiúir 
foirne láidre agus a bhfuil a súile dírithe ar mhargaí 
idirnáisiúnta. Chomh maith le tairbhe a bhaint as 
córas tacaíochta den chéad scoth do ghnólachtaí 
nuathionscanta agus as an méid is airde de chistiú 
luathchéime in aghaidh an duine san Eoraip, is féidir 
le fiontraithe atá ag lonnú in Éirinn leas a bhaint as 
víosaí atá fabhrach d’fhiontraithe, más gá. 

Mar chuid dár bhfeachtas ‘Tosaigh in Éirinn’ do 2013, 
chuireamar Éire chun cinn mar láthair den scoth 
d’fhiontraithe idirnáisiúnta taistil trínár bhfoirne 
thar lear agus dhíríomar ar mhisin thar lear mar 
aon le roinnt imeachtaí cómhargála le GFT Éireann 
sna Stáit Aontaithe, sa Ríocht Aontaithe agus san 
Eoraip. Leanamar freisin le leathnú a dhéanamh 
ar ár líonra idirnáisiúnta Ambasadóirí Gnólachtaí 
Nuathionscanta, agus Éamon Eastwood á cheapadh 
againn mar Ambasadóir Gnólachtaí Nuathionscanta 
don Astráil. Tá  Éamon bunaitheoir agus POF  
ar Taste of Ireland. Tá sé ina bhall den Líonra 
Éireannach Domhanda agus tá dlúthnaisc aige le 
gnéithe eile den éiceachóras gnólachtaí nuathions-
canta san Astráil. 

Banfhiontraíocht 

Sa bhliain 2013, tháinig méadú suntasach ar líon na 
dtionscadal a bhí faoi stiúir ban agus taifeadadh 
an leibhéal ab airde riamh d’infheistíochtaí nua ag 
Fiontraíocht Éireann i ngnólachtaí nuathionscanta 
faoi stiúir bantionscnóirí. Fuair thart ar 41 tionscadal 
faoi stiúir ban infheistíochtaí le linn na bliana, trí 
chistiú NTAA (14 thionscadal) nó trí thacaíocht ón 
gCiste um Thús Iomaíoch (faoi mar atá leagtha 
amach thíos). B’ionann é sin agus méadú suntasach 
ar na 16 ghnólacht faoi stiúir ban ar tacaíodh leo 
in 2012. Is féidir an méadú sin a chur i leith roinnt 
tionscnaimh shonracha a cuireadh i bhfeidhm sa 
bhliain roimhe, lenar áiríodh béim ar leith a chur ar 
bhanfhiontraíocht i roinnt glaonna faoin gCiste um 
Thús Iomaíoch. 
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An Ciste um Thús Iomaíoch agus an Ciste 
um Fhéidearthacht Iomaíoch 

Agus iad á reáchtáil ag Fiontraíocht Éireann, tá 
an Ciste um Thús Iomaíoch agus an Ciste um 
Fhéidearthacht Iomaíoch dírithe ar ghnólachtaí a 
d’fhéadfadh a bheith ina NTAAnna, cé gur ar chéim 
níos luaithe dá bhforbairt atá siad. Soláthraíonn 
an Ciste um Fhéidearthacht Iomaíoch (CII) cistiú 
ríthábhachtach luathchéime do chuideachtaí chun 
gur féidir leo a dtáirgí agus a seirbhísí a thástáil 
sa mhargadh agus dul chun cinn a dhéanamh ar a 
bpleananna gnó. Rinneadh roinnt glaonna réigiúna-
cha faoi CII in 2013, in éineacht le glaonna sonracha 
do ghnólachtaí nuathionscanta san earnáil eitlíochta 
agus glaonna do bhanfhiontraithe. Rinneadh 43 
iarratas ar chistiú a cheadú san iomlán.

Faigheann cuideachtaí a dtacaítear leo tríd an gCiste 
um Thús Iomaíoch infheistíocht cothromais €50,000 
in éiric bun gnáthchothromais 10 faoin gcéad 
sa ghnólacht. Ina theannta sin, faigheann gach 
gnólacht nuathionscanta tacaíocht ó mheantóir 
cleachta gnó. Taifeadadh an líon ab airde riamh de 
ghlaonna i mbliain amháin, agus sé ghlao faoi CII 
ann le linn 2013. Bhí ceithre ghlao náisiúnta ann, bhí 
glao amháin dírithe ar bhanfhiontraithe, agus bhí 
glao amháin don earnáil ábhair dhigitigh. Fuair 85 
cuideachta luathchéime san iomlán infheistíocht CII 
le linn na bliana.

Foinsí Eile de Chistiú Fiontair

Is minic a theastaíonn méideanna móra caipitil 
sheachtraigh ó chuideachtaí óga fiontraíochta atá 
dian ar theicneolaíocht chun gur féidir leo iad féin 
a chothú sna luathbhlianta. Toisc go mbíonn sócm-
hainní doláimhsithe agus ardleibhéil riosca mar shain-
tréith ag na cineálacha sin cuideachta i bhformhór na 
gcásanna, is annamh is féidir leo dul i muinín maoiniú 
fiach; is gá dóibh maoiniú seachtrach cothromais a 
fhoinsiú. Ar mhaithe le haghaidh a thabhairt ar an 
riachtanas sin, rinneadh Scéim nua Caipiteal Síl agus 
Fiontair ar fiú €175 milliún í a sheoladh don tréimhse 
2013-2018. Tá sé mar aidhm ag Fiontraíocht Éireann 
cistiú breise €525m a áirithiú ón earnáil phríobháide-
ach, rud a d’fhágfadh go mbeadh €700m san iomlán 
ar fáil lena infheistiú thar shaolré na scéime. Tá tuil-
leadh faisnéise faoin ról atá ag Fiontraíocht Éireann i 
dtimpeallacht an chistithe caipiteal fiontair in Éirinn 
tugtha sa chaibidil a bhaineann le hinfheistíocht 
(féach leathanach 48). 

OILIÚINT AGUS FORBAIRT 
BAINISTÍOCHTA

Le linn na bliana 2013, ghlac thart ar 485 duine páirt 
i gcláir fiontraíochta de chuid Fhiontraíocht Éireann, 
rud a sholáthair scileanna gnó, teagmhálaithe, 
meantóireacht agus tacaíocht dóibh.

Obair Fáis Luathaithe 

Agus é dírithe ar chumas a fhorbairt i measc 
bunaitheoirí agus ceannairí gnólachtaí nuathion-
scanta ardacmhainne, thriaileamar Clár Fáis 
Luathaithe in 2012, rud ar ghlac 27 duine de phríom-
hoifigigh feidhmiúcháin/úinéirí-bainisteoirí páirt 
ann. Forbraíodh an tionscnamh sin go suntasach le 
linn na bliana 2013 agus chuaigh 41 príomhoifigeach 
feidhmiúcháin eile leis an gclár 24 mhí. 

Tá an teagmháil bunaithe ar an dea-chleachtas dom-
handa i gceannaireacht agus neartú foirniúlachta; 
i ndíolachán agus margaíocht agus i maoiniú a 
thiomsú agus a bhainistiú. Cuireann rannpháirtithe 
plean um fhás gnó le chéile, rud a thástáiltear, a 
fheabhsaítear agus a chuirtear chun feidhme le 
tacaíocht ón oiliúnaí gnó agus ón gcomhairleoir 
forbartha atá sannta dóibh. Gach cuideachta a 
chuireann an clár i gcrích, déantar maoiniú lean-
tach, nuair is cuí, agus an raon iomlán de sheirbhísí 
Fhiontraíocht Éireann a thairiscint dóibh, lena 
n-áirítear teagmháil lenár n-oifigí thar lear.

Teorainneacha Nua

É cistithe agus comhordaithe ag Fiontraíocht 
Éireann, tá Teorainneacha Nua ina gclár náisiúnta um 
fhorbairt fiontraithe, a soláthraíonn na 14 institiúid 
teicneolaíochta é ar leibhéal áitiúil. Bunaithe ar an 
rath a baineadh amach i gcéad bhliain an chláir, tá 
€12.65m eile á infheistiú anois i dTeorainneacha Nua 
do na chéad trí bliana eile. Is d’fhiontraithe nua a 
sholáthraíonn an clár pacáiste tacaí chun cabhrú leo 
forbairt a ngnólachta a luathú, pacáiste ina gcuim-
sítear cistiú €15,000, spás oifige, meantóireacht 
agus ceardlanna. 

Sholáthair 14 institiúid teicneolaíochta naoi gclár 
Teorainneacha Nua sa bhliain 2013. Tar éis próiseas 
iomaíoch, tairgeadh áit do 144 fiontraí féideartha ar 
an gcroíghné dhian sé mhí den chlár, rud a dhíríonn 
ar scileanna fiontraíochta tionscnóirí a fhorbairt 
agus ar a smaoineamh gnó a thabhairt chun críche. 
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Cuireann an Ciste um Thús Iomaíoch ar 
chumas forbróir táirgí a bheith ina fiontraí 
lánaimseartha  

Chuir maoiniú luathchéime ar chumas Julia O’Rourke 
a bheith ina fiontraí lánaimseartha. Thug sí a táirge, 
atá ceaptha chun cabhrú le tithe cúraim teiripe ath-
chuimhne a sholáthar, chun margaidh. D’fhorbair Iníon 
O’Rourke an smaoineamh nuair a bhí sí ag baint úsáid 
as píosaí scannáin agus meáin chraolacháin ar líne 
mar chuid dá hobair mar theiripeoir urlabhra agus 
teanga le leanaí agus le daoine scothaosta ag Ospidéal 
Thamhlachta. Trí chuimhní agus chomhrá a spreagadh, 
is é is teiripe athchuimhne ann ná modh bunaithe chun 
giúmar, leas agus feidhmiú cognaíoch agus cumarsáide-
ach a fheabhsú i measc daoine scothaosta agus daoine 
a bhfuil néaltrú orthu. 

Molann Rempad, a táirge bogearraí, inneachar ó 
chartlann dhigiteach nuachta, imeachtaí, ceoil, gri-
anghraf agus meán eile, bunaithe ar phróifílí na n-othar 
sa ghrúpa, ar a n-aois, ar áiteanna inar chónaigh siad 
agus ar nithe spéise ar leith. Le linn na gcéimeanna 
tosaigh d’fhorbairt táirge, bhain an Iníon O’Rourke 
úsáid as Ciste Tráchtálaíochta Fhiontraíocht Éireann 
chun foireann taighde ag ionad CLARITY in Ollscoil 
Bhaile Átha Cliath a mhaoiniú le gur féidir léi dul i ngleic 
leis na dúshláin theicniúla a bhaineann le moltaí ilmheán 
fíor-ama cuí a fhorbairt.

Cumasóir mór a bhí in infheistíocht a fháil trí Chiste 
Fhiontraíocht Éireann um Thús Iomaíoch chun ligean di 
díriú go lánaimseartha ar Momento.TV, an chuideachta. 
Cé go bhfuil an smaoineamh go hálainn ó thaobh a 
shimplíochta de, deir Iníon O’Rourke go bhfuil obair 
le déanamh fós chun an múnla ceart gnó a fhorbairt 
agus chun na bogearraí a fhoirfiú leis an triúr páirtithe 
leasmhara príomha a shásamh: is iad sin, an t-othar, an 
cleachtóir agus an duine a cheadóidh an ceannach.

“Tacaí iontach atá sa chiste um Thús Iomaíoch toisc 
gur chuir sé ar mo chumas bogadh amach ó mo ról 
cliniciúil le gur fhéad mé m’aird a dhíriú ar an táirge seo 
a thabhairt chun margaidh,” ar sise. Tá páirt á glacadh 
ag an Iníon O’Rourke freisin in SPRINT, clár forbartha 
fiontraithe Fhiontraíocht Éireann, a shonraíonn sí a 
bheith an-úsáideach agus praiticiúil. “Thug sé uirlisí 
teagmhálacha dom ar féidir iad a chur chun feidhme go 
réidh. Rud atá úsáideach go háirithe is ea go gcuireann 
sé fóram ar fáil lenar féidir líonrú le daoine eile a bhfuil 
a gcuideachtaí ag céim chosúil.” 

Bhuaigh Rempad Dámhachtain Nuálaíochta Cliniciúla 
2013, a ndearna Fiontraíocht Éireann agus Cleveland 
Clinic urraíocht uirthi, ag searmanas le linn thaispeán-
tas Fhiontraíocht Éireann Med in Ireland, atá ar an 
imeacht is mó in Éirinn do theicneolaíochtaí leighis.

Faigheann Julia O’Rourke an Dámhachtain 
Nuálaíochta Cliniciúla 2013
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EnterpriseSTART

Agus é ag díriú ar dhaoine ag a bhfuil smaointe as 
a bhféadfadh gnólachtaí nuathionscanta ardacm-
hainne na chéad ghlúine eile teacht chun cinn, clár 
ceardlainne atá dírithe go príomha ar chabhair a 
thabhairt d’fhiontraithe ionchasacha a bplean gnó 
a fhorbairt is ea EnterpriseSTART. Reáchtáladh 18 
gceardlann ar fud na tíre sa bhliain 2013. D’fhreastail 
185 rannpháirtí orthu agus fuair 50 duine díobh sin 
seisiúin mheantóireachta duine le duine lena linn. 

Ag teacht sna sála ar cheardlanna EnterpriseSTART, 
d’fhorbair Fiontraíocht Éireann EnterpriseSTART 
2 i gcomhar leis na ceithre Ionad Nuálaíochta Gnó 
(Ionad Nuálaíochta Gnó Bhaile Átha Cliath, Ionad 
Nuálaíochta Gnó Chorcaí, Ionad Nuálaíochta Gnó an 
Oirdheiscirt agus Ionad Nuálaíochta Gnó an Iarthair) 
chun cabhrú le fiontraithe tairiscint chuimsitheach 
ghnó a dhéanamh dá smaointe gnó. 

Tacaí sainearnála do ghnólachtaí 
nuathionscanta

Tá SPRINT agus FoodWorks i measc na dtacaí 
sainearnála a chuireann Fiontraíocht Éireann ar 
fáil do ghnólachtaí nuathionscanta. Clár sé mhí um 
fhorbairt bainistíochta do ghnólachtaí nuathions-
canta san earnáil Idirlín is ea SPRINT. Ba ag Dublin 
Web Summit Bhaile Átha Cliath i mí Dheireadh 
Fómhair 2013 a seoladh SPRINT mar chlár píolótach. 
Chláraigh 25 cuideachta sa chéad chlár, rud  
a tosaíodh i mí na Nollag.

Sa bhliain 2013, leanadh ar aghaidh le FoodWorks 
- clár ar phíolótaigh Fiontraíocht Éireann, Bord 
Bia agus Teagasc é in 2012, ag Bord Bia agus ag 
Teagasc - mar chlár struchtúrtha bliana atá dírithe 
ar fhorbairt fiontraithe san earnáil bia. Tionscadail 
FoodWorks a n-éiríonn leo céim áirithe a bhaint 
amach, faigheann siad deontas féidearthachta 
agus sraith de thacaí gnó, meantóireachta agus 
nuálaíochta. Le linn na bliana, críochnaíodh 11 stai-
déar féidearthachta, dar roghnaíodh cúig rannpháirtí 
chun dul ar aghaidh chuig an gcéad chéim eile, atá 
dírithe ar fhorbairt a dhéanamh ar phleananna gnó 
atá réidh le hinfheistíocht.

AG OBAIR LE CHÉILE 

Le linn na bliana, d’oibrigh Fiontraíocht Éireann go 
dlúth freisin le gníomhaireachtaí ábhartha eile, lena 
n-áirítear GFT Éireann, na Boird Fiontar Contae 
agus Cathrach agus SOLAS (FÁS roimhe sin), chun 
gnólachtaí nuathionscanta a chur chun cinn agus 
tacaíocht agus bonneagar a éascú d’fhiontraithe.

Aistriú chuig Oifigí Fiontar Áitiúla 

I mí na Nollag 2012, bhunaigh Fiontraíocht Éireann 
Rannóg um Micrifhiontair agus Gnóthais Bheaga 
nua mar ionad barr feabhais d’fhonn tacú le micrif-
hiontair agus le gnóthais bheaga agus chun obair a 
dhéanamh leis na hOifigí Fiontar Áitiúla (OFÁnna) 
nua a bhí á mbunú sna húdaráis áitiúla ar fud na tíre. 
Rinneadh tuilleadh bunoibre le linn na bliana 2013 
chun freastal ar an aistriú ó Bhoird Fiontar Contae 
agus Cathrach go h’ OFÁnna. Seoladh go hoifigiúil 
iad i mí na Bealtaine 2014 agus imreoidh OFÁnna 
ról tábhachtach maidir le tacaíocht a thabhairt do 
mhicreafhiontair agus do ghnóthais bheaga ar fud 
na hÉireann.

FAOMHADH

85
TIONSCADAL 

LUATHCHÉIME FAOIN 
gCISTE UM THÚS 

IOMAÍOCH 



Tacaíocht d’Ionaid Fiontar Pobail 

Soláthraíonn Ionaid Fiontar Pobail (IFPanna) 
raon áiseanna a chuireann ar chumas fiontraithe 
gnólachtaí nua a bhunú agus fostaíocht a chur ar fáil 
i bpobail áitiúla agus i bpobail amuigh faoin tuath. Ó 
sheoladh na chéad scéime um Ionad Fiontar Pobail 
sa bhliain 1989, tá €61.4m ceadaithe ag Fiontraíocht 
Éireann chun IFPanna a fhorbairt ar fud na tíre. Go 
dtí seo, reáchtáladh ceithre scéim caipitil, ceadaíodh 
134 ionad le haghaidh tacaíocht airgeadais agus 
cuireadh 120 ceann díobh sin i gcrích. 

Chruthaigh cuideachtaí in IFPanna tuairim is 9,300 
post le deich mbliana anuas. Tá 6,000 post ann sa lá 
atá inniu ann in IFPanna atá cistithe ag Fiontraíocht 
Éireann ar fud na tíre agus chuaigh 392 gnólacht 
nua i mbun oibríochtaí in IFPanna ón mbliain 2010 ar 
aghaidh. 

I mí Eanáir 2012, thug Fiontraíocht Éireann ciste 
€2m isteach chun tacú le bainisteoirí forbartha gnó 
a cheapadh chun cabhrú le gnólachtaí a thosú agus 
a fhorbairt laistigh de IFPanna. Cuireadh an próiseas 
sin i gcrích in 2013.

Fiontraíocht mac léinn a chur chun cinn 

Le linn na bliana 2013, chuir Fiontraíocht Éireann 
raon gníomhaíochtaí éagsúla chun cinn in institiúidí 
tríú leibhéal ar mhaithe le leibhéil mhéadaithe 
fiontraíochta a spreagadh i measc mac léinn. Áiríodh 
leis na gníomhaíochtaí sin comhimeachtaí de chuid 
Fhiontraíocht Éireann agus an choláiste, painéal 
Ambasadóirí Fiontraíochta a chur ar bun, cainteanna 
agus láithreoireachtaí a thabhairt os comhair mac 
léinn agus acadóirí sna hinstitiúidí tríú leibhéal agus 
tacaíocht a thabhairt do chomórtais inmheánacha 
fiontraíochta sna coláistí. 

Agus iad dírithe ar mhic léinn a spreagadh bre-
ithniú a dhéanamh ar dhul i mbun gairm ghnó, 
comhordaíonn Fiontraíocht Éireann Dámhachtainí 
Fiontar na Mac Léinn ar bhonn bliantúil. Fuarthas 
aighneachtaí ó níos mó ná 400 mac léinn tríú 
leibhéal ó choláistí ar fud na hÉireann agus bron-
nadh an ard-duais in 2013 ar fhoireann ó Institiúid 
Teicneolaíochta Chorcaigh. 
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Agus tacaíocht á fáil acu ó Chiste Fhiontraíocht 
Éireann do Ghnólachtaí Nuathionscanta 
Ardacmhainne, tá GeoPal Solutions tar éis 
seirbhís néalríomhaireachta agus feidhmchlár 
fón póca a fhorbairt lena mbainistítear oibrithe 
taistil, lena laghdaítear costais riaracháin agus 
lena méadaítear táirgiúlacht. Tá custaiméirí ag 
an gcuideachta sna réimsí seo a leanas: seirbhís 
allamuigh, bainistíocht áiseanna, cúram sláinte sa 
bhaile, innealtóireacht shibhialta, suirbhéireacht 
agus cliaint san earnáil phoiblí. “Cé go bhfuil na 
tionscail sin éagsúil le chéile, tá na riachtanais 
chéanna acu: an riachtanas le láthair fíor-ama 
oibreoirí allamuigh agus na poist a mbíonn 
siad ag obair orthu a fheiceáil, an riachtanas 
le táirgiúlacht oibrithe allamuigh a mhéadú, an 
riachtanas le hobair pháipéir a scriosadh glan 
amach ó obair allamuigh agus an riachtanas le 
cruthúnas soláthair a thabhairt i leith oibre a 
rinneadh agus seirbhísí a cuireadh ar fáil,” arsa 
Gerard O’Keeffe, POF. “Ar an meán, baineann ár 
gcliaint feabhas de suas le 30% amach ó thaobh 
táirgiúlachta de agus tagann laghdú de suas 
le 50 faoin gcéad chun cinn san am agus san 
airgead a chaitear ar riarachán.”

“D’fhorbraíomar táirge íos-inmharthana (MVP) 
sa bhliain 2011 agus chuireamar é ar an margadh 
chun an t-éileamh i measc custaiméirí a thástáil. 
Bhí lúcháir orainn gur glacadh chomh maith sin 
leis an táirge agus bhí orainn a lán crua-oibre a 
chur isteach ina dhiaidh sin chun an táirge íos-
inmharthana a athrú ina réiteach dianúsáide ina 
gcuimseofaí gach ceann de na gnéithe ar éiligh 
na custaiméirí iad. Tá réiteach an-láidir i bhfeidhm 
againn anois, rud a fhreastalaíonn ar chuideachtaí 
a bhfuil idir 10 n-oibrí allamuigh agus 1,000 oibrí 
allamuigh acu. 

“D’aithin Fiontraíocht Éireann gur gnólacht 
Nuathionscanta Ardacmhainne a bhí in GeoPal, 
agus mheall sí infheistíocht i dtreo an ghnólachta 

chun cabhrú leis fás idirnáisiúnta a bhaint 
amach,” arsa an tUas. O’Keeffe ina dhiaidh sin.  
Tá an chuideachta ag díriú le bliain anuas ar 
dhíolachán idirnáisiúnta a mhéadú. Áirítear lena 
cliaint sa Ríocht Aontaithe SwiftClean, Accident 
Exchange, North-East Ambulance Service, Axis 
Cleaning Support Services agus Bourne Leisure, 
ar leis páirceanna saoire Butlins agus Haven 
iad agus a oibríonn na páirceanna sin ar fud na 
Ríochta Aontaithe. San am i láthair, baineann 
1,300 ball foirne de chuid Bourne Leisure úsáid as 
GeoPal agus is dóigh go méadófar an líon sin faoi 
dhó roimh dheireadh na bliana 2015.

Idir an dá linn, bíonn GeoPal ag obair i Meiriceá 
Thuaidh le líon mór cumann gnócheantair a 
bhaineann úsáid as GeoPal chun suirbhéireacht 
a dhéanamh ar shócmhainní cathrach agus 
chun tacú le hambasadóirí sráide agus iad ag 
tuairisciú teagmhais bhruscair agus teagmhais 
ghraifítí agus ag cabhrú le ceisteanna cuairte-
oirí. I measc na gcliant a chláraigh le déanaí, tá 
Comhghuaillíocht Times Square, Ceantar Ealaíon 
Los Angeles Arts District agus Ceantair Yonge 
agus Airgeadais in Toronto. 

Agus triúr bunaitheoirí aige ar dtús, mhéadaigh 
an gnólacht a líon foirne sa bhliain 2012 nuair a 
cheap sí daoine chun post i d’T&F, in oibríochtaí, 
i dtacaíocht do chustaiméirí, i ndíolachán agus i 
margaíocht. “I mí na Nollag 2013, fuaireamar dara 
babhta maoiniúcháin ó Fhiontraíocht Éireann 
agus ó infheisteoirí príobháideacha. Faoi dheir-
eadh na bliana 2015, táimid ag súil go méadófar 
ár líon foirne go 20 duine agus go nginfear 80 
faoin gcéad dár n-ioncam lasmuigh d’Éirinn,” arsa 
an tUas. O’Keeffe. “Agus sinn inár seirbhís atá 
bunaithe ar néalríomhaireacht, níl aon teorainn 
gheografach lenár leathnú.”

Idir Butlins agus Times Square, bíonn ag éirí le GeoPal freastal ar a gcliaint

An tardan GeoPal.
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CUMAIS A FHORBAIRT 
AGUS IOMAÍOCHAS A 
MHÉADÚ

Trínár n-idirghníomhaíocht le 
cliantchuideachtaí ar fud raon earnálacha 
éagsúla, tuigimid na dúshláin a bhíonn 
rompu ag príomh-idirlinnte fáis, agus chuir 
sé sin ar ár gcumas aithint a dhéanamh ar 
réimsí ríthábhachtacha ina mbíonn gá acu le 
tacaíocht. 

36 Sheol Fiontraíocht Éireann an clár ‘Access Silicon Valley’ le linn 2013.
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Chomh maith le tacaíocht oiriúnaithe 
a chur ar fáil maidir le pleananna um 
fhás gnó a chruthú agus a chur chun 
feidhme, chuir ár Rannóg um Chumas 
agus Meantóireacht roinnt cláir 
suaitheanta le chéile, iad á soláthar ag 
ár gcomhpháirtithe oideachais feidh-
miúcháin. Tá na cláir dírithe ar thacú le 
ceannaireacht agus le bainistíocht agus 
ar dhíolachán idirnáisiúnta agus cumas 
margaíochta a fhorbairt i gcuideachtaí 
Éireannacha. Ghlac thart ar 248 feidh-
meannach ó chliantchuideachtaí páirt i 
mórchláir forbartha bainisteoireachta, 
agus ghlac 845 feidhmeannach páirt i 
ngearrchláir. Sháraigh an dá chlár acu 
spriocanna do 2013. 

Soláthraímid modh struchtúrtha freisin 
chun teacht ar shaineolas ar mhaithe 
le hiomaíochas a bhrú chun cinn i 
ngnólachtaí Éireannacha trí chomhairle 
a fháil ónár bhfoirne táirgiúlachta agus 
teicneolaíochtaí glasa, ónár gcláir 
thiomnaithe ghnó bharrainigh agus 
ónár gcláir thacaíochta do bhainisteoirí 
comhshaoil. Thacaigh Fiontraíocht 
Éireann le 143 tionscadal gnó bharain-
nigh san iomlán le linn na bliana, a 
chuimsigh 80 tionscadal LeanStart, 
43 sannachán LeanPlus agus 20 tion-
scadal LeanTransform.

PLEANANNA FORBARTHA 
CUIDEACHTA A CHRUTHÚ AGUS A 
FHORGHNÍOMHÚ

An Comhairleoir Forbartha agus Foireann 
Fhiontraíocht Éireann 

Cabhraíonn Fiontraíocht Éireann le cliantchuide-
achtaí pleananna forbartha cuideachta a chruthú 
agus a fhorghníomhú trí chomhairle a chur ar fáil 
trína comhairleoirí earnáilbhunaithe agus margad-
hbhunaithe féin, daoine a bhfuil saineolas acu ar 
raon éagsúil d’fheidhmeanna forbartha straitéisí gnó, 
lena n-áirítear díolachán onnmhairí, forbairt teicneo-
laíochta, taighde margaidh, acmhainní airgeadais 
agus acmhainní daonna. Ina theannta sin, is féidir 
linn naisc le comhairleoirí seachtracha, in Éirinn agus 
thar lear araon, agus rochtain ar na comhairleoirí sin 
a sholáthar.

Sanntar comhairleoir forbartha do gach cliant de 
chuid Fhiontraíocht Éireann, agus is é an comhair-
leoir sin a bpointe tiomnaithe teagmhála laistigh 
d’Fhiontraíocht Éireann. Agus eolas mionsonraithe na 
gcomhairleoirí ar a bpunann cuideachtaí á fhorbairt 
againn, is féidir leo na meicníochtaí cuí tacaíochta 
agus an saineolas cuí a aimsiú dá gcliaint. Agus iad 
ag cabhrú le cuideachtaí cumas a fhorbairt, oibríonn 
foireann na gcomhairleoirí margaidh, earnála agus 
forbartha go dlúth leis an Rannóg um Chumas agus 
Meantóireacht i bhFiontraíocht Éireann.

Réitigh Oiriúnaithe do Chliaint

Oibríonn Fiontraíocht Éireann le cuideachtaí chun a 
riachtanais forbartha bainistíochta a rochtain agus 
a thuiscint agus chun réitigh oiriúnaithe a chur i 
bhfeidhm ar mhaithe lena bhfoirne bainistíochta a 
éascú agus a neartú.

Ceann dár gcuid tacaí is ea an Key Manager 
Grant, rud a sholáthraíonn páirtchistiú i leith an 
chostais a bhaineann le príomhbhainisteoir nua nó 
le príomhfhostaí nua a cheapadh, duine a bhfuil 
scileanna acu atá ríthábhachtach maidir le forbairt 
an ghnólachta. I gcomparáid leis sin, soláthraíonn ár 
nDeontas Comhairleachta Straitéisí tacaíocht i leith 
an chostais a bhaineann le comhairleoirí seachtracha 
a cheapadh chun cabhrú le gníomhaíochtaí straitéi-
seacha na cuideachta a fhorbairt agus a chur chun 
feidhme. Sa bhliain 2013, cheadaíomar cistiú deon-
tais €4.2m chun tacú le 128 príomhbhainisteoir agus 
cheadaíomar tacaíocht €305,125 chun 33 sannachán 
comhairleachta straitéisí a chistiú.
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Sa chás go bhfuil comhlachtaí ag díriú ar iad féin a 
bhunú go tapa i margadh idirnáisiúnta, is féidir le 
Fiontraíocht Éireann cabhrú leo seirbhísí Luasairí 
Gnó a choinneáil. Is é is Luasaire Gnó ann ná 
saineolaí tionscail laistigh d’earnáil shonrach nó de 
mhargadh shonrach thar lear, duine a bhfuil an taithí, 
an t-eolas agus na teagmhálaithe aige a gcuireann 
ar a chumas cabhrú le cuideachta leathnú isteach i 
margaí nua. Tá tacaíocht de suas le 50 faoin gcéad 
den chostas ar Luasaire Gnó a choinneáil ar fáil trí 
Dheontas Idirnáisiúnaithe Fhiontraíocht Éireann.

Is féidir linn cuideachtaí a chur le chéile le meantóir 
ó Líonra Meantóirí Fhiontraíocht Éireann freisin. 
Tá níos mó ná 370 ball gníomhach páirteach sa 
líonra faoi láthair. Feidhmeannaigh, fiontraithe agus 
bunaitheoirí atá rathúil agus sinsearach is ea na 
meantóirí. Tá taithí acu ar ghnólachtaí a fhorbairt ó 

thaobh onnmhairiú tráchtála de agus cuireann siad 
iad féin ar fáil saor in aisce chun comhairle a chur 
ar ár gcliaint, comhairle ar na dúshláin a bhaineann 
le gnólacht a thionscnamh agus a fhorbairt go 
príomha. 

Sa bhliain 2013, thaifeadamar 462 teagmháil 
ghníomhach idir meantóirí agus cliaint Fhiontraíocht 
Éireann. Bhain fiche ceann díobh sin leis an réimse 
soláthair phoiblí, bhain 11 cheann díobh le tráchtálú 
taighde agus bhain ocht gcinn díobh le hobair a 
dhéanamh le cuideachtaí ilnáisiúnta. Chomh maith 
leis sin, thionscnaíomar 51 sannachán le cliaint nach 
cliaint Fhiontraíocht Éireann iad, agus fuair 151 
cuideachta cleachtadh ar smaointe a chur i láthair 
os comhair Painéal Meantóirí ‘Réidh le hInfheistíocht’ 
de chuid Fhiontraíocht Éireann.
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Tugann Shane O’Leary cur i láthair le linn an chláir um Silicon Valley a Rochtain

Silicon Valley a Rochtain ar shlí Pubble  

Bhí Shane O’Leary, comhbhunaitheoir Pubble, 
ar dhuine den chéad seachtar rannpháirtithe a 
chuaigh trí chlár Fhiontraíocht Éireann um Silicon 
Valley a Rochtain, rud a seoladh in 2013 chun 
cabhrú le cuideachtaí Éireannacha straitéisí agus 
pleananna um iontráil isteach sa mhargadh atá 
inláimhsithe a chur le chéile do mhargaí Silicon 
Valley agus San Francisco. I gcás Pubble, bhí tion-
char láithreach ag an gclár mar go bhfuair an chu-
ideachta custaiméir nua díreach dá bharr. “Chuir 
ár meantóir mé féin in aithne do chliant féideartha; 
bhí cruinniú againn le chéile agus d’aontaíomar an 
díolachán ina dhiaidh sin, rud a thug údar leis an 
turas ar fad,” arsa an tUas. O’Leary. 

Tá an gnólacht tar éis ardán sofaisticiúil a 
fhorbairt don chineál leathanach ‘ceisteanna is 
freagraí’ a fhaightear anois ar fhormhór na suíom-
hanna Gréasáin. Is é an difríocht idir Pubble agus 

na cinn eile ná go n-éiríonn Pubble níos cliste 
de réir mar a chuirtear níos mó agus níos mó 
ceisteanna, agus uathfhreagraí á nginiúint aige ar 
cheisteanna coitianta. Tá nasc aige le suíomhanna 
meán sóisialta freisin. 

“Shíl mé gur an-úsáideach a bhí an clár,” arsa 
an tUas. O’Leary. “Seachas an táirge a athrú, 
dhíríomar féin le linn an chláir ar sinn féin a 
ullmhú chun an gnó a chur i láthair sna Stáit 
Aontaithe. Gné an-tábhachtach de sin is ea íomhá 
agus cur i láthair, ach is é an rud is tábhachtaí ná 
táirge spéisiúil a bheith agat.”

 “Bhí liosta fada cruinnithe agam agus, ag an 
deireadh, bhí seacht seachtaine caite agam sna 
Stáit Aontaithe. Is sármhaith an clár é seo toisc 
go bhfuil teagmháil duine le duine agus aithne 
a chur ar dhaoine ar na rudaí is tábhachtaí sna 
Stáit Aontaithe. Ní féidir leat mangaireacht fóin a 
dhéanamh i Meiriceá de bharr mhéid na tíre.” 
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Mar chuid de thionscnamh ar leith do chuideachtaí 
atá ag díriú ar mhargadh na Stát Aontaithe, chuir 
oifig Fhiontraíocht Éireann atá lonnaithe sna Stáit 
Aontaithe roinnt painéil chomhairleacha le chéile 
chun tacú le tionscail shonracha, lena n-áirítear 
an earnáil teicneolaíochta gan sreang, an earnáil 
seirbhísí airgeadais, an earnáil feistí leighis agus an 
earnáil bithchógaisíochta. Tá na painéil comhdhéanta 
d’fheidhmeannaigh ardleibhéil mhargadhbhunaithe 
shinsearacha a chuireann comhairle ar POF agus ar 
bhainisteoirí sinsearacha cuideachtaí Éireannacha ar 
bhonn pro bono.

CLÁIR SHUAITHEANTA 
CHEANNAIREACHTA AGUS 
BHAINISTÍOCHTA

Chruthaigh Fiontraíocht Éireann sraith de 
chláir shaincheaptha shuaitheanta um fhorbairt 
bainistíochta agus ceannaireachta, iad á soláthar 
againn i gcomhar le príomhsholáthraithe idirnáisiúnta. 

Clár Leadership 4 Growth 

Is iad dámha oideachais feidhmiúcháin den scoth a 
sholáthraíonn Clár Fhiontraíocht Éireann Leadership 
4 Growth (L4G). Meascann sé nochtadh i leith 
fiontraithe an-rathúil agus rannpháirtíocht leis na 
fiontraithe sin, cur chuige ar leith i leith oiliúna agus 
meantóireachta agus tacaíocht phraiticiúil forgh-
níomhaithe chun bunathrú chun feabhas a chruthú 
in uaillmhian agus i gcumas na ceannaireachta. Gné 
ríthábhachtach den chlár is ea an bhéim a chuirtear 
ar spriocanna straitéiseacha a fhorghníomhú. Is é 
atá i gceist leis sin ná go n-oibríonn príomhoifigigh 
feidhmiúcháin agus a bhfoirne sinsearacha trí shan-
nacháin idir modúil a bhaineann leis na dúshláin agus 
na deacrachtaí atá roimh an gcuideachta. Ghlac 34 
cuideachta páirt in L4G in 2013.

Management 4 Growth

Is é is aidhm don chlár Management 4 Growth 
(M4G) ná forbairt a dhéanamh ar chohórt d’fhoirne 
bainistíochta den scoth, a bhfuil inniúlacht agus 
muinín ard acu agus ar féidir leo a ngnólachtaí a 
fhorbairt go hidirnáisiúnta. Agus é dírithe ar chur 
ar chumas foirne bainistíochta FBM forbairt a 
dhéanamh ar a straitéis, ar a n-oibríochtaí agus ar a 
gcleachtais bhainistíochta daoine, is é is aidhm don 
chlár ná táirgiúlacht, nuálaíocht agus iomaíochas 
níos fearr a bhrú chun cinn chun i measc cuideachtaí 
chun gur féidir leo fás díolacháin agus onnmhairí a 
bhaint amach. Ghlac 34 duine ó 15 FBManna páirt 
inár gclár M4G in 2013.

Dioplóma i mBainistíocht Déantúsaíochta 
don Earnáil Bia 

Tá ár nDioplóma i mBainistíocht Déantúsaíochta 
ceaptha d’fhostaithe i gcuideachtaí bia a d’fhéadfadh 
dul i mbun poist ar leibhéal na meánbhainistíochta nó 
na hardbhainistíochta. Chuaigh seachtar feidhmean-
nach déag ó 15 chuideachta bia leis an gclár dio-
plóma le linn na bliana. Is é is aidhm don dioplóma ná 
tuiscint riachtanach a chur ar fáil sna gnéithe bunúsa-
cha bainistíochta i dtimpeallacht déantúsaíochta bia 
an lae an liú, agus béim á cur ar réimsí ina dteast-
aíonn tacaíocht phraiticiúil ó bhainisteoirí chun gur 
féidir leo cur lena n-éifeachtacht phearsanta. 

RATH I MARGAÍ IDIRNÁISIÚNTA

International Selling Programme 

Clár suaitheanta Fhiontraíocht Éireann is ea an 
International Selling Programme, agus é deartha 
chun na huirlisí riachtanacha a thabhairt do chuide-
achtaí Éireannacha chun gur féidir leo a n-acmhainn 
díolacháin onnmhairí a bhaint amach i margaí 
domhanda. Agus é á sholáthar i gcomhpháirt le 
hInstitiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath, tá 
sé ina chlár praiticiúil atá dírithe ar fhíorthionchar 
láithreach a imirt ar an gcumas atá ag cuideachtaí 
margaí nua a rochtain agus díolachán onnmhairí a 
mhéadú. Chuir 62 duine ó 60 cuideachta an clár i 
gcrích in 2013.

TACAÍOCHT CHUN 

128
EOCHAIRBHAINISTEOIR A 
FHOSTÚ I gCUIDEACHTAÍ 



41

Sraith Ceardlann ‘Excel at Export Selling’ 

Chun tairiscint atá comhsheasmhach agus comh-
lántach leis an International Selling Programme a 
chur ar fáil, d’fhorbair Fiontraíocht Éireann sraith 
ceardlann atá dírithe ar uirlisí cruthaithe an dea-
chleachtais díolacháin idirnáisiúnta a leabú go tapa 
i gcuideachtaí Éireannacha. Tionóladh 27 ceardlann 
san iomlán in 2013 agus d’fhreastail 510 duine ó 289 
cuideachta orthu. Díríonn an tsraith ar thrí bhunch-
loch atá taobh thiar de dhíolachán idirnáisiúnta 
rathúil, is iad sin: tairiscint chumhachtach luacha 
a fhorbairt do chustaiméirí, próiseas córasach 
in-athdhéanta díolacháin a leanúint agus straitéis 
dhea-shainithe um bealach chun an mhargaidh 
a fhorghníomhú. Eagraítear seisiúin leantacha le 
cuideachtaí aonair ag gach ceardlann, iad faoi stiúir 
sainéascaitheoirí. 

Access Silicon Valley 

Cuireadh an clár um Access Silicon Valley le chéile 
chun cabhrú le cuideachtaí Éireannacha straitéisí 
inláimhsithe a sholáthar atá ábhartha maidir le 
margadh Silicon Valley agus San Francisco – arb 
é an príomhionad ar domhan do ghnólachtaí 
nuathionscanta ó thaobh nuálaíocht agus forbairt 
ardteicneolaíochta de. Féachann an clár le léargas 
a thabhairt ar na sonraí bunúsacha praiticiúla a 
bhaineann le cuideachta nó le táirge a sheoladh 
in Silicon Valley agus in San Francisco, agus ar an 
gcistiú a theastaíonn chun déanamh amhlaidh. Is é 
an US Market Access Centre (USMAC), atá ina chuid 
de San Jose State University Research Foundation, 
a sholáthraíonn an clár. D’éirigh le níos mó ná 50 
cuideachta Éireannach an clár um Access Silicon 
Valley a chur i gcrích in 2013.

Graduates 4 International Growth (G4IG) 

Tugann an tionscnamh Graduates 4 International 
Growth (G4IG) an céimí agus an chuideachta le 
chéile – iad araon dírithe ar thionchar buan a imirt 
ar mhargaí thar lear. Le linn na bliana 2013, ba i 
gcuideachtaí Éireannacha a bhíonn ag trádáil go 
hidirnáisiúnta a chuireamar 120 céimí a bhfuil sé 
mar aidhm acu bheith i measc fheidhmeannaigh 
forbartha gnó na chéad ghlúine eile, rud a thug deis 
struchtúrtha do na céimithe scileanna nua a ghnóthú 
agus iad ag cabhrú leis na cuideachtaí fás a bhaint 
amach i margaí onnmhairí.

IOMAÍOCHAS AGUS 
INBHUANAITHEACHT CHOMHSHAOIL 
A BHRÚ CHUN CINN 

Is beag is féidir lenár gcliantchuideachtaí a dhé-
anamh i gcás cuid mhór de na tosca seachtracha 
a théann i bhfeidhm ar a iomaíche atá siad, ach is 
ann do raon uirlisí cruthaithe ar féidir leo cabhrú le 
hiomaíochas inmheánach a fheabhsú. 

D’fhorbair Fiontraíocht Éireann Seirbhís Seiceála 
Folláine Cuideachta, bunaithe ar chóras tagarmharcála 
d’FBM agus ar shonraí domhanda. Tugann sé sin 
léargas oibiachtúil do chliaint ar cé chomh maith is atá 
a gcuid iomaíochta agus cad iad a gcuid láidreachtaí 
agus laigí féin. Le linn na bliana 2013, cuireadh 150 
tagarmharc i gcrích agus bhain 12 chuideachta leas 
as seirbhís phearsantaithe inchuideachta, rud a 
chabhraigh leo réimsí a chur in ord tosaíochta agus 
spriocanna a leagan síos le haghaidh gníomh amach 
anseo.

Rinneamar ‘Déanta in Éirinn 4: An 1,000 Tuarascáil 
Tagarmharcála’ a sheoladh le linn na bliana freisin. 
Agus léargas á thabhairt inti ar fheidhmíocht reatha 
chliantchuideachtaí Fhiontraíocht Éireann, tá an 
tuarascáil bunaithe ar shonraí ar bhailigh foireann 
Fhiontraíocht Éireann iad le linn níos mó ná 1,000 
tagarmharc . Tarraingítear aird sa tuarascáil ar 
fheabhsuithe táirgiúlachta a baineadh amach roimhe 
agus sainaithnítear inti na deiseanna atá ann chun 
iomaíochas a mhéadú tuilleadh.

Lean Business Offer  

Sna trí bliana seo a chuaigh thart, thug Fiontraíocht 
Éireann tacaíocht do níos mó ná 440 cuideachta trí 
thionscnaimh ghnó bharainnigh, tionscnaimh as ar 
tháinig feabhsuithe suntasacha i ngach áit agus as 
ar soláthraíodh coigiltí bliantúla idir na deicheanna 
míle agus na milliún euro in aghaidh na cuideachta. 

An príomhchineál tacaíochta a thugaimid do chuide-
achtaí chun cabhrú leo a n-iomaíochas a fheabhsú 
is ea an Lean Business Offer. Agus é bunaithe ar an 
gcur chuige ‘Lean’ i leith gnó, ní bhaineann an clár 
le diomailt a íoslaghdú amháin; féachann sé freisin 
le próisis a bharrfheabhsú agus leas a bhaint as 
acmhainn an lucht saothair chun táirgí agus seirbhísí 
atá iomaíoch agus ar ardchaighdeán a sholáthar do 
mhargaí domhanda. Tá an Lean Business Offer com-
hdhéanta de thrí leibhéal tacaíochta, ar féidir iad a 
oiriúnú ina dhiaidh sin, bunaithe ar an bhfeabhas a 
thagann ar chumas na cuideachta glacadh le cleach-
tas gnó bharainnigh agus é a chur chun feidhme.
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Tugann an clár LeanStart tús eolais ar choincheapa 
an ghnó bharainnigh, agus tuiscint á tabhairt aige do 
ghnólachtaí ar an méid is féidir leis na huirlisí agus 
leis na teicnící a dhéanamh. Tá cúnamh deontais ar 
fáil i leith an chostais a bhaineann le comhairleoir/
oiliúnóir gnó bharainnigh a fhostú chun tabhairt 
faoi shannachán inchuideachta, rud lena dtabharfar 
isteach prionsabail an ghnó bharainnigh agus próisis 
léimneacha, lena socrófar spriocanna chun costais a 
laghdú láithreach agus lena leagfar bunsraitheanna 
síos le haghaidh tionscadail amach anseo a bhaine-
ann le gnó barainneach nó le feabhas táirgiúlachta.

 Tionscadal deontastacaithe gearrthéarmach um 
próiseas gnó a fheabhsú is ea sannachán LeanPlus. 
Tá sé deartha le go mbainfidh an chuideachta úsáid 
mharthanach as teicnící gnó bharainnigh agus as 
modheolaíochtaí lena mbaineann. Athraíonn méid 
agus raon feidhme shannachán LeanStart ó thion-
scadal go tionscadal, ach is gnách go gcuirtear iad i 
gcrích laistigh de shé mhí agus ní gnách go sáraíonn 
costas iomlán an tionscadail €75,000. 

I gcomparáid leis sin, clár fairsing iomlánaíoch 
mórscála um chuideachta a bhunathrú is ea 
LeanTransform. Is í foireann sheachtrach chom-
hairleachta a bhfuil cáil idirnáisiúnta uirthi a 
sholáthraíonn an clár. Tá an cineál sin meicníochta 
tacaíochta deartha go príomha do chuideachtaí an-
mhór a bhfuil oibríochtaí suntasacha idir lámha acu. 
Is gnách go reáchtáiltear sannacháin LeanTransform 
ar feadh bliana ar a laghad. Déantar cleachtadh 
scópála roimh thús an tsannacháin. 

Thacaigh Fiontraíocht Éireann le 143 tionscadal gnó 
bharainnigh san iomlán le linn 2013, a chuimsigh 80 
tionscadal LeanStart, 43 sannachán LeanPlus agus 
20 tionscadal LeanTransform.

INBHUANAITHEACHT CHOMHSHAOIL 

Baineann gnólachtaí atá inbhuanaithe ó thaobh an 
chomhshaoil de úsáid chríonna as acmhainní agus 
féachann siad le diomailt a íoslaghdú. Ina theannta 
sin, is féidir le hinbhuanaitheacht a bheith ina gné 
thábhachtach de sheasamh cuideachta ar fhrea-
gracht chorparáideach shóisialta agus is féidir le 
béim ‘glas’ a bheith ina difreálaí luachmhar i margaí 
idirnáisiúnta áirithe.

Cabhraíonn foireann Ghlas Fhiontraíocht Éireann 
le cuideachtaí cleachtais inbhuanaithe a chur ar 
áireamh i reáchtáil laethúil an ghnólachta. Sa bhliain 
2013, d’fhorbraíomar Treoirleabhar maidir leis na 
Chéad Chéimeanna i dTreo Iomaíochas Glas, rud a 

bheadh le húsáid ag LeanStart comhairleoirí agus 
iad ag obair lenár gcliantchuideachtaí ar chórais 
agus ar bheartais bhainistíochta comhshaoil. 

Cistiú le haghaidh Feabhsú Comhshaoil 

Is d’FBManna amháin atá ár gclár GreenStart 
deartha. Tar éis do chuideachtaí an próiseas sin a 
chur i gcrích, nó má tá céim níos faide bainte amach 
acu cheana féin, is féidir leo iarratas a dhéanamh 
ar thacaíocht deontais chun i dtreo an chostais 
a bhaineann le Sannachán GreenPlus, arb é is 
aidhm dó feabhas a chur ar chumas bainistíochta 
comhshaoil, ar éifeachtúlachtaí comhshaoil agus ar 
inbhuanaitheacht chomhshaoil. 

Ina theannta sin, tairgimid tacaíocht Deontais 
Féidearthachta Teicniúla do chuideachtaí chun gur 
féidir leo imscrúdú a dhéanamh ar ghnéithe teicniúla 
a bhaineann le táirgí, le seirbhísí agus le próisis atá 
níos fearr ó thaobh an chomhshaoil de a fhorbairt. 
Is féidir an deontas sin a úsáid freisin chun iarratas 
a dhéanamh ar dheimhniú Éicilipéid d’fhonn dintiúir 
chomhshaoil an táirge a chur in iúl. 

Le linn na bliana 2013, thacaíomar le 67 tionscadal 
gnó ghlais, a chuimsigh 63 deontas GreenStart, 
trí shannachán GreenPlus agus staidéar féidearth-
achta amháin a bhain le táirge ‘glas’. Rinneadh 703 
athbhreithniú comhshaoil freisin. 

TEICNEOLAÍOCHT, NUÁLAÍOCHT, 
TRÁDÁIL AR LÍNE AGUS AISTRIÚ 
CHUIG AN NÉALRÍOMHAIREACHT 

Faoi mar atá leagtha amach in áit eile sa tuarascáil 
seo, tá sé mar aidhm ag an Aonad um Margaíocht 
Idirlín i bhFiontraíocht Éireann cabhrú le cliantchu-
ideachtaí leas a bhaint as an Idirlíon mar bhealach 
chun an mhargaidh agus cúnamh a thabhairt dóibh 
straitéisí a fhorbairt le haghaidh trádáil ar líne. Ina 
theannta sin, mar chuid den ról atá ag Fiontraíocht 
Éireann maidir le feasacht a chothú ar na tairbhí agus 
ar na saincheisteanna iomaíochais a bhaineann leis 
an néalríomhaireacht, leanamar le ceardlanna agus le 
himeachtaí comhairleachta agus feasachta a sho-
láthar le linn na bliana do chuideachtaí a bhí ag aistriú 
chuig seirbhísí atá bunaithe ar an néalríomhaireacht. 

Seolfaimid ár gclár nua Innovation 4 Growth in 2014, 
rud ar tairiscint shuntasach forbartha bainistíochta 
atá dírithe ar chumas nuálaíochta a fhorbairt inár 
gcliantchuideachtaí é.
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Sa bhliain 2013, chuaigh SteriPack, ar speisialtóir 
i réitigh phacáistithe steiriúil seomra ionghlain 
agus i ndéantúsaíocht chonartha é, i mbun 
thionscadal LeanTransform faoi thacaíocht 
Fhiontraíocht Éireann. Mar aon le láithreáin eile 
a bheith aici sa Pholainn, sa Mhalaeisia agus sna 
SAM, tá ceanncheathrú na cuideachta lonnaithe 
i gClóirtheach, Co. Uíbh Fhaillí. Tá roinnt de na 
príomhthionscail feistí leighis, chógaisíochta 
agus chúraim sláinte chomhghaolmhair ar 
domhan i measc a custaiméirí. 

Ba é cuspóir an tionscadail ná feabhas a chur ar 
an gcultúr réiteach fadhbanna san eagraíocht 
agus sonraí a úsáid chun feabhas leanúnach a 
bhrú chun cinn. “Agus sinn ag aithint go raibh an 
lucht saothair ar an tsócmhainn ba luachmhaire 
a bhí againn, d’fhéachamar freisin le tuilleadh 
ama a chur isteach inár mbaill foirne a oiliúint 
agus a fhorbairt, le hobair bhuíne a fheabhsú 
agus le timpeallacht a chruthú ina bhféadfaimis 
ionchais a leagan síos agus dúshláin a chur ar ár 
lucht saothair ar bhealach dearfach,” arsa Seán 
Malone, innealtóir déantúsaíochta barainní de 
chuid SteriPack.

Mar chuid den chlár, d’fhostaigh an chuideachta 
Toyota, arb é ceann de na cuideachtaí is fearr 
ar domhan ó thaobh gnó barainneach de, chun 
oiliúint a chur ar phríomhbhaill foirne. D’fhéach 
SteriPack ar a struchtúr eagrúcháin freisin agus 
shann sé ceannaire foirne don limistéar píoló-
tach chun dúshlán dearfach a chur ar oibreoirí 

agus chun gníomhaíochtaí feabhais leanúnaigh 
a bhrú chun cinn. Sainmhíníodh príomhtháscairí 
cuí feidhmíochta don limistéar agus rinneadh 
measúnú ar fheidhmíocht ag cruinnithe seach-
tainiúla. Ina theannta sin, aithníodh fadhbanna 
leanúnacha a chuaigh i bhfeidhm ar tháirgeadh 
agus cuireadh iad ar thaispeáint ghrafach in 
aice leis an innealra chun ‘amharcurlár oibre’ a 
chruthú, rud a d’fhág go mbeadh aon mhínor-
máltachtaí le feiceáil d’aon amharc amháin.

“Mar thoradh ar an tionscadal, tá méadú tag-
tha ar infhaighteacht gléasra agus ar chloí le 
sceideal. Ina theannta sin, tá méadú tagtha ar a 
éifeachtúla atá trealamh sa limistéar píolótach,” 
arsa an tUas. Malone. “Agus an obair sin faoi 
stiúir an cheannaire foirne, bímid in ann fadh-
banna a réiteach go hinmheánach de réir mar a 
thagann na fadhbanna sin chun cinn. Tá laghdú 
tagtha ar líon na bhfadhbanna coitianta agus 
bímid in ann fadhbanna mínormálta a ghéarú 
níos gasta. Fágann go réitítear na fadhbanna 
sin níos gasta freisin. Ina theannta sin, tá méadú 
tagtha ar thionscadail feabhais leanúnaigh atá 
bunaithe ar an bhfoireann agus ar úinéireacht 
tionscadal. Bíonn tionscadail bunaithe ar shonraí 
a bhailíonn na hoibreoirí féin. De bharr na n-ath-
ruithe sin ar fad, tá feabhas tagtha ar a iomaíche 
atá SteriPack trí tháirgiúlacht a mhéadú agus trí 
laghdú a dhéanamh ar amanna tréchuir agus ar 
an am táirgeachta a chailltear.”

Brúnn tionscadail LeanTransform iomaíochas chun cinn do SteriPack

Seastán taispeántais SteriPack ag MedTech 2013. Sa phictiúr: An tAire Sean Sherlock; Barry Moore, 
Díolacháin Ghrúpa agus Bainisteoir Margaíochta, SteriPack; agus Tom Kelly, Ceann Eolaíochta Beatha, 
Leictreonaic, Innealtóireacht agus Teicneolaíocht Ghlan, Fiontraíocht Éireann
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Rinne an Rialtas gné lárnach den Phlean 
Gníomhaíochta do Phoist de rochtain ar 
mhaoiniú. Tá teagmháil ag Fiontraíocht 
Éireann le páirtithe leasmhara éagsúla 
rialtais go díreach agus tríd an nGrúpa 
Comhlachtaí Stáit agus trí fhóraim eile 
d’fhonn méadú a dhéanamh ar an bhfáil ar 
mhaoiniú agus ar an rochtain ar mhaoiniú 
do chuideachtaí Éireannacha.  

44 Julie Sinnamon, POF, Fiontraíocht Éireann, agus Sinéad Heaney, Stiúrthóir 
Bunaidh ar Chiste Caipitil Forbartha BDO
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Comhinfheistímid i gcliantchuide-
achtaí atá ag saothrú pleananna 
gnó a dhíríonn ar fhás agus ar 
chruthú fostaíochta, idir ghnólachtaí 
nuathionscanta ardacmhainne agus 
ghnólachtaí aibí atá ag féachaint lena 
ngníomhaíochtaí a fhairsingiú, lena 
n-éifeachtúlacht a fheabhsú agus 
lena ndíolachán onnmhairiúcháin a 
mhéadú.  Imríonn Fiontraíocht Éireann 
ról lárnach freisin maidir le haghaidh 
a thabhairt ar bhearnaí tábhach-
tacha sa tírdhreach infheistíochta 
d’fhiontraíocht Éireannach agus maidir 
le cabhrú le tionscal caipiteal fiontair 
atá dinimiciúil agus atá á bhrú chun 
cinn ag cúrsaí tráchtála a chothú.  

Oibrímid le príomhoifigigh airgeadais 
na gcuideachtaí atá dírithe ar fhás 
chun cabhrú leo forbairt a dhéanamh 
ar na hacmhainní agus na struchtúir 
laistigh dá n-eagraíocht a chumasaíonn 
fás inscálaithe agus inbhuanaithe i 
margaí idirnáisiúnta. Ina theannta sin, 
leanaimid le hacmhainn airgeadais na 
bhFBManna, cumarsáid ar thacaí ar 
fáil a neartú, tionscnamh reatha um 
rochtain ar mhaoiniú a chuíchóiriú chun 
éifeachta agus an fhéidearthacht a 
bhaineann le foinsí nua maoiniúcháin  
a mheasúnú.

INFHEISTÍOCHTAÍ INCHUIDEACHTA 
FHIONTRAÍOCHT ÉIREANN

Tacú le gnólachtaí nuathionscanta

I measc ár gcuid tacaí do chuideachtaí luathché-
ime, mar atá leagtha amach sa chaibidil roimhe 
seo, tá an Ciste Nuálaíoch NTAA, atá dírithe 
ar ghnólachtaí nuathionscanta ardacmhainne 
(NTAAnna); an International Startup Fund agus an 
Competitive Start Fund (féach leathanach 31). In 
2013, thacaíomar le 104 gnólacht nuathionscanta 
ardacmhainne, agus maoiniú €21.7m á fhaomhadh 
againn. Ina theannta sin, fuair 21 gnólacht nuathion-
scanta ardacmhainne infheistíochtaí leantacha arbh 
fhiú €5.4m iad. Fuair trí fhiontraí dhéag eachtracha 
maoiniú iomlán de €2.6m chun gnólachtaí nua nó 
gnólachtaí luathchéime a bhunú in Éirinn, agus 
faomhadh maoiniú do 85 tionscadal luathchéime, 
arbh fhiú infheistíocht iomlán €4.4m iad, faoin scéim 
um Thús Iomaíoch. 

Tacú le fairsingiú cuideachtaí maidir  
le FBManna agus cuideachtaí móra

Tacaíonn Fiontraíocht Éireann le pacáistí fairsingithe 
cuideachtaí oiriúnaithe ar bhonn cáis d’FBManna atá 
bunaithe agus do chuideachtaí móra chun fostaíocht 
a mhéadú nó chun a gcuid oibríochtaí a fhairsingiú, 
de réir plean gnó sainithe. Is minic a chlúdaíonn 
na pacáistí sin sócmhainní caipitil agus cruthú 
fostaíochta, T&F; oiliúint, forbairt bainistíochta agus 
comhairleoireacht. In 2013, mhaoiníomar na tionsca-
dail leathnaithe a bhí ag 194 cuideachta bhunaithe  
go dtí luach €90.97m.

€440m
AR FÁIL I gCAIPITEAL 

FORBARTHA

€5.4m
IN INFHEISTÍOCHTAÍ  

IARBHIRT I NTAANNA

€21.7m
IN INFHEISTÍOCHTAÍ  

NUA I NTAANNA
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Tá Fiontraíocht Éireann ag tacú le hinfheistíocht 
ag Glanbia Ingredients Ireland Limited (GIIL) i 
saoráid déiríochta nua den scoth in Belview, atá 
suite ar an teorainn idir Cill Chainnigh agus Port 
Láirge. 

“Agus an acmhainn bhreise phróiseála sin á  
cur ar fáil againn, beimid ag tacú le soláthraithe 
bainne leas a bhaint as an deis a chruthófar de 
bharr dheireadh an chuóta tar éis 2015,” arsa Jim 
Bergin, POF GIIL. “Tá an-áthas orainn go bhfuil 
an Rialtas, trí Fhiontraíocht Éireann, ag tabhairt 
aitheantais don rannchuidiú geilleagrach a 
dhéanfaidh an tionscadal in Belview. Cuirfidh sé 
€400m in aghaidh na bliana leis an ngeilleagar 
áitiúil i 16 chontae máguaird agus léiríonn sé 
go bhfuil fíorthiomantas fadtéarmach againn 
do theaghlaigh feirme agus don gheilleagar 
tuaithe.”

Is ar mhargaí onnmhairí amháin a dhíreoidh 
an t-ionad in Belview agus é ag soláthar raon 
púdair chothaitheacha do líon méadaitheach 

réigiún, lena n-áireofar an Meánoirthear,  
an Afraic, Meiriceá Láir agus an Áise.

A bhuí le tacaíocht ó Fhiontraíocht Éireann, 
beidh GIIL in ann spriocdhíriú ar mhargaí bre-
isluacha, tuilleadh infheistíochta a dhéanamh 
i dteicneolaíocht agus i nuálaíocht, inniúlacht 
eagrúcháin a fhorbairt, feabhas suntasach a 
chur lena inbhuanaithe atá sé agus borradh a 
chur faoi phleananna leathnaithe na cuideachta 
le soláthraithe. San am i láthair, tá GIIL ag obair 
i gcomhpháirt leis an 4,300 soláthraí bainne 
atá aige ar dhúrud clár chun ullmhú dá leathnú, 
lena n-áirítear praghsáil bainne innéacsnasctha, 
uirlisí chun luaineacht a bhainistiú, clár inbhua-
naitheachta agus oiliúint airgeadais. 

Tá an-dul chun cinn déanta cheana féin ar 
thógáil na saoráide nua in Belview agus táthar 
ag súil go gcuirfear tús le táirgeadh in earrach 
na bliana 2015.

Bainfidh infheistíocht in Glanbia an chuid is fearr as méideanna méadaithe 
bainne tar éis 2015

Jim Bergin, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin, Glanbia Ingredients Ireland Limited, 
agus an Taoiseach Enda Kenny ag fógairt na hinfheistíochta.
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TACÚ LE TIONSCAL CAIPITEAL 
FIONTAIR NA HÉIREANN

Gné riachtanach den éiceachóras atá ag teastáil le 
haghaidh fhás na gcuideachtaí ardteicneolaíochta 
agus na gcuideachtaí atá dírithe ar an nuálaíocht in 
Éirinn is ea earnáil Éireannach caipiteal fiontair atá 
fuinniúil agus á brú chun cinn ag an tráchtáil.  Mar 
thoradh air sin, rinne na rialtais as a chéile inf-
heistíocht, trí Fhiontraíocht Éireann, san earnáil intíre 
caipiteal fiontair le 20 bliain anuas.

An Scéim um Chaipiteal Síl agus Fiontair

Mar chuid den Phlean Gníomhaíochta do Phoist, 
sheol Fiontraíocht Éireann Scéim nua um Chaipiteal 
Síl agus Fiontair i mí na Bealtaine 2013 chun a 
chinntiú go leanfaí de mhaoiniú a chur ar fáil do chu-
ideachtaí Éireannacha nuálacha ardfháis. Cuireadh 
an chéad ghairm ar léiriú spéise i gcrích go rathúil 
agus, mar thoradh uirthi, gheall Fiontraíocht Éireann 
go gcuirfeadh sí suas go dtí €100m ar fáil do chistí 
caipiteal fiontair atá ag spriocdhíriú ar infheistíocht 
sna hearnálacha leathana TFC agus eolaíochtaí 
beatha.  Déanfar tuilleadh ceangaltas sa dá bhliain 
le teacht, agus próiseas comhairliúcháin tionscail a 
chuirfear i gcrích in 2014 mar bhonn eolas fúthu.

Go dtí seo, tá €1,320m faoi bhainistiú ag cistí faoi na 
Scéimeanna éagsúla Caipiteal Síl agus Fiontair.  Tá 
an Scéim nua um Chaipiteal Síl agus Fiontair (2013-
2018), ar fiú €175m í, ag spriocdhíriú ar €525m sa 
bhreis i gcaipiteal earnála príobháidí agus beidh sí 
ina cúis le €700m san iomlán lena infheistiú thar 
shaolré na scéime.  

Aingil Ghnó  

Tá ról le himirt ag Aingil Ghnó san éiceachóras 
gnólachtaí nuathionscanta trí fhoinse chaipitil agus 
shaineolais a chur ar fáil d’institiúidí infheistiúcháin. 
D’fhonn rochtain ar an bhfoinse airgeadais seo 
d’fhiontair bheaga agus mheánmhéide a fheabhsú, 
déanann Fiontraíocht Éireann páirtmhaoiniú ar Halo 
Business  Angel Partnership (HBAP) d’aingil ghnó 
agus ar Líonra Aingeal Gnó Halo do shindeacáití 
aingeal.  

Ceanglaíonn líonra HBAP deiseanna infheistíochta 
réamhscagtha i bhfiontair nuathionscanta le hinf-
heisteoirí cláraithe agus tá sé á bhainistiú ag ceithre 
Ionad Nuálaíocht Ghnó (BIC) (BIC Bhaile Átha 
Cliath, BIC Chorcaí, BIC an Oirdheiscirt agus BIC an 
Iarthair) ar bhonn réigiúnach. Go dtí seo, infheistíodh 
breis agus €25m i gcuideachtaí luathchéime agus 

i gcuideachtaí atá ag forbairt tríd an gcomh-
pháirtíocht agus, sa bhliain 2013, infheistíodh €4.5m 
trí 29 beart.

Scéim Caipitil Chiste Forbartha

Is é is aidhm don Scéim Caipitil Chiste Forbartha ná 
dul i ngleic leis an mbearna mhaoinithe do chuide-
achtaí dúchasacha meánmhéide a bhfuil acmhainn 
shuntasach onnmhairiúcháin agus fostaíochta acu 
san earnáil déantúsaíochta traidisiúnta agus san 
earnáil seirbhísí a thrádáiltear go hidirnáisiúnta. Tá 
an scéim dírithe ar chuideachtaí nach dtagann faoi 
réimse na gcistí caipiteal síl agus fiontair de ghnáth 
agus díreoidh sí ar chothromas, cuasachothromas 
agus fiachas ar fiú idir €2m agus €10m iad in 
aghaidh na hinfheistíochta a chur ar fáil.

Thiomnaigh Fiontraíocht Éireann cistí arbh ionann 
iad agus €75m do thrí chiste agus, sa bhliain 2013, 
d’éirigh leis na cistí sin a ngníomhaíochtaí tiomsú 
airgid a chur i gcrích agus tús a chur le hoibríochtaí.   
Tá Ciste Carlyle Cardinal Ireland, Ciste MML Growth 
Capital Partners Ireland agus Ciste Caipitil Forbartha 
BDO ag oibriú go gníomhach anois le cuideachtaí 
na hÉireann agus is go gníomhach atá siad ar lorg 
deiseanna infheistíochta sa mhargadh.  D’éirigh leis 
na cistí a bunaíodh faoin scéim caipiteal suntasach 
earnála príobháidí a mhealladh. Sáraíodh an bhun-
sprioc ghiarála caipitiúla €100m agus tá níos mó ná 
€440m ar fáil anois lena infheistiú.

Ciste Nuálaíochta Éireann

Bunaíodh Ciste Nuálaíochta Éireann in 2012 le 
haghaidh bainisteoirí tosaigh ciste caipiteal fiontair 
idirnáisiúnta a mhealladh go hÉirinn.  Tá thart ar €125 
milliún den mhaoiniú á bhainistiú ag Fiontraíocht 
Éireann, agus tá an ghné seo dírithe ar chistí caipiteal 
fiontair a thiomnaíonn do chéatadán suntasach dá 
gciste a infheistiú i gcuideachtaí Éireannacha nó i 
gcuideachtaí ag a bhfuil oibríochtaí suntasacha in 
Éirinn. Ligeann an dara gné don Chúlchiste Náisiúnta 
Pinsean (CNP) méid cosúil a infheistiú mar chuid dá 
chlár cothromais phríobháidigh.  

Go dtí seo, tá roinnt ceangaltas do chistí déanta ag 
an CNP agus ag Fiontraíocht Éireann, agus iad ag 
infheistiú ar fud na n-earnálacha leathana TFC agus 
eolaíochtaí beatha. Ba é an fhógairt is déanaí ná 
an ceangaltas €20m a rinne Fiontraíocht Éireann 
agus ceangaltas €10m a rinne an CNP do Lightstone 
Ventures, atá ag oscailt oifige i mBaile Átha Cliath 
agus a bhfuil infheistíocht Éireannach déanta aige 
cheana.
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CUMAS BAINISTÍOCHTA MAIDIR LE 
HAIRGEADAS A CHUR CHUN CINN  
LE HAGHAIDH FÁS FIONTAIR

Saineolas straitéiseach airgeadais a 
fhorbairt

Mar chuid dár gclár chun cumas airgeadais na 
gcliantchuideachtaí a fhorbairt, leanamar ar 
aghaidh le linn 2013 ag soláthar ár sraith ceardlann 
‘Finance 4 Growth’, arb é is aidhm di foghlaim agus 
comhroinnt eolais a mhéadú i measc na bhfiontar 
beag agus meánmhéide. Agus béim ar leith á cur 
ar fhaisnéis airgeadais a úsáid chun smaointeoi-
reacht straitéiseach a bhrú chun cinn, áiríodh leis na 
topaicí ar tugadh aghaidh orthu le linn na bliana ról 
straitéiseach an phríomhoifigigh airgeadais, foinsí 
maoiniúcháin le haghaidh fáis agus rannpháirtíocht 
na mbanc i bhfairsingiú idirnáisiúnta.

Oibriú leis na príomhbhainc Éireannacha

Le linn na bliana, lean Fiontraíocht Éireann de 
chlár oibre chun cultúr bainc a thacaíonn le fion-
tair bheaga agus mheánmhéide a fhorbairt sna 
trí phríomhbhanc Éireannacha a thugann iasacht 

d’FBM: Banc-Aontas na hÉireann, Banc na hÉireann 
agus Banc Uladh.

D’fhonn cabhrú leis an rochtain ar mhaoiniú 
d’fhiontair bheaga agus mheánmhéide a fheabhsú, 
leanann ár bhfoireann caidreamh baincéireachta ar 
aghaidh ag dul i dteagmháil dhíreach leis na bainc 
le haghaidh athrú iompraíochta a spreagadh.  Mar 
thoradh air sin, tá tús curtha ag na bainc le saine-
olas sainiúil inmheánach earnála a fhorbairt agus tá 
réitigh nua airgeadais tugtha isteach acu chun tacú 
le cuideachtaí atá ag dul isteach i margaí nua.  

Coinníonn Fiontraíocht Éireann idirphlé leanúnach 
leis na bainc agus éascaíonn sí raon de thionscnaimh 
chomhroinnt eolais.  Áirítear le samplaí cruinnithe 
faisnéise earnála, rannpháirtíocht i misin trádála thar 
lear de chuid Fhiontraíocht Éireann agus i Seachtain 
na Margaí Náisiúnta, agus baill foirne de na bainc 
agus d’Fhiontraíocht Éireann a bheith ar iasacht ag 
a chéile.

Ina theannta sin, leanann ár bhfoireann caidreamh 
baincéireachta ar aghaidh ag oibriú go dlúth 
lenár gcliaint. Pléann sí cásanna aonair ar bhonn 
leanúnach leis na bainc d’fhonn comhthuiscint idir 
na páirtithe go léir a chur chun cinn le haghaidh 
tairiscintí inmharthana iasachtaithe a bhaint amach.    

I mí Aibreáin 2013, fuair Cubic Telecom, cuide-
achta a bhfuil a ceanncheathrú lonnaithe i 
gCorcaigh, níos mó ná €4m i bhfoirm cistiú 
fiontair ó Qualcomm, mórchuideachta teic-
neolaíochta teileachumarsáide atá lonnaithe 
sna Stáit Aontaithe, ó ACT Venture Capital, ó 
TPS Investments agus ó Fhiontraíocht Éireann. 
Le teicneolaíocht Cubic, soláthraítear clúdach 
gutha agus sonraí ‘in am ar bith, in áit ar bith ar 
domhan’ d’úinéirí feiste trí shlis SIM a athrú ina 
córas oibriúcháin féin, rud a chuireann deireadh 
le hardtáillí fánaíochta.

Tá an babhta maoiniúcháin is déanaí seo á úsáid 
chun croítheicneolaíocht Cubic a thógáil ina 
raon táibléad agus leabhair nótaí. Fágfaidh sé sin 
nach mbeidh ar úsáideoirí a gcárta SIM a athrú 
a thuilleadh agus iad ag fánaíocht. Rinne roinnt 
phríomhchuideachtaí táibléad agus leabhar 
nótaí Fortune 100 Cubic Telecom a roghnú 
mar phríomhsholáthraí nascachta domhanda 
soghluaiste dóibh.

“Léiríonn an infheistíocht go bhfuil muinín as an 
gcumas atá ag Cubic ár straitéis nascachta cliste 
a bhaint amach,” arsa Barry Napier, POF Cubic 
Telecom. “Agus sinn ag obair leis na príomh-
dhéantúsóirí feistí, leis na príomhsholáthraithe 
sliseanna agus leis na príomhoibreoirí fón póca 
ar domhan, is féidir linn a chinntiú go mbíonn 
na feistí agus na feidhmchláir is déanaí nasctha i 
gcónaí, in am ar bith, in áit ar bith.”

Gheall an chuideachta freisin go gcruthódh 
sí níos mó ná 70 post nua thar na trí bliana 
seo romhainn mar chuid d’infheistíocht ar 
thacaigh an Roinn 
Post, Fiontar agus 
Nuálaíochta léi 
trí Fhiontraíocht 
Éireann. 

Maoiniú do Cubic Telecom chun feistí a bhíonn nasctha i gcónaí ‘in am ar bith, in áit ar bith’ 

Barry Napier, 
POF.
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ÁR dTOSAÍOCHTAÍ DE 
RÉIR NA hEARNÁLA
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BHÍ BOGEARRAÍ AGUS SEIRBHÍSÍ 
ÉIREANNACHA  AR TAISPEÁINT AG 

IMEACHTAÍ SAN EORAIP, SNA STÁIT 
AONTAITHE, MEIRICEÁ LAIDINEACH, SAN 

ÁISE-AIGÉAN CIÚIN AGUS AN AFRAIC
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BOGEARRAÍ AGUS SEIRBHÍSÍ A 
THRÁDÁILTEAR GO HIDIRNÁISIÚNTA 

Áirítear le mórearnálacha d’Éirinn bogearraí 
fiontraíochta, inneachar digiteach agus inneachar 
meán, seachfhoinsiú próiseas gnó agus oideachas 
idirnáisiúnta. 

D’fholaigh ár dtosaíochtaí in 2013

•	Cabhrú	le	cliaint	díolacháin	idirnáisiúnta	a	
bhaint amach 

Agus muid ag oibriú lenár gcomhghleacaithe 
in oifigí Fhiontraíocht Éireann thar lear, chom-
hordaíomar misin trádála dhírithe, cuairteanna 
staidéir agus imeachtaí comhpháirtíochta san 
Eoraip, sna SAM, i Meiriceá Laidineach, san Áise-
san Aigéan Ciúin agus san Afraic.

•	Forbairt	a	dhéanamh	ar	na	láidreachtaí	
fiontraíochta atá ann cheana d’fhonn tír 
cheannródaíoch a dhéanamh d’Éirinn san 
Eoraip maidir le hOlltiomsú Sonraí 

Rinne Fiontraíocht Éireann agus GFT Éireann 
seoladh i gcomhar ar CeADAR, an tIonad 
Teicneolaíochta um Anailísíocht Sonraí atá 
treoraithe ag an tionscal. Chomh maith leis sin, 
d’imríomar ról ríthábhachtach i gcleachtaí a 
mhapáil d’fhonn na naisc idir an fhiontraíocht 
agus an saineolas acadúil in úsáidí éagsúla anailí-
síocht sonraí a iniúchadh, agus chomhordaíomar 
roinnt tionscnamh chun feasacht a fhorbairt, lena 
n-áirítear cruinniú mullaigh ‘Unlocking Big Data: 
How SMEs Can Use Information to Scale’ a reách-
táil EMC agus Fiontraíocht Éireann i gcomhpháirt.

•	Tacú	leis	an	trasdul	i	dtreo	na	néalríomhai-
reachta  

In 2013, leanamar ar aghaidh ag soláthar imeachtaí 
feasachta, ceardlann agus comhairleachta do 
chuideachtaí a bhfuil an trasdul ar sheirbhísí 
bunaithe ar néalríomhaireacht á dhéanamh acu. 
Chuir an cnuasghrúpa um Néalríomhaireacht tús 
le hobair ar shraith straitéisí le haghaidh an trasdul 
chuig an néalríomhaireacht a fhorbairt. Mar chuid 
den ‘tSeachtain Náisiúnta Néalríomhaireachta’, 

sheol Fiontraíocht Éireann agus Cumann Idirlín 
na hÉireann sraith imeachtaí le feasacht ar an 
néalríomhaireacht a mhúscailt lena glacadh, arna 
n-urrú ag Microsoft, agus a bhí dírithe ar chabhrú 
le fiontair bheaga agus mheánmhéide Éireannacha 
measúnú a dhéanamh ar na buntáistí a bhaine-
ann leis an néalríomhaireacht le linn dóibh aon 
rioscaí féideartha a bhainistiú. Ina theannta sin, 
cuireadh ár nDeontas Comhairleachta Straitéisí 
ar fáil do chuideachtaí bogearraí agus seirbhíse 
atá ag beartú imirceadh chuig an néalríomhai-
reacht. Le linn na bliana, d’éirigh linn baint amach 
a dhéanamh ar an sprioc a bhí againn chun líon 
na gcliantchuideachtaí de chuid Fhiontraíocht 
Éireann atá ag cur seirbhísí ar fáil trí ardáin néal-
ríomhaireachta a mhéadú faoi thrí. Dá bhrí sin, is 
cumasaithe don néalríomhaireacht atá formhór ár 
gcuideachtaí bogearraí anois.

•	Éire	a	chur	chun	cinn	mar	ionad	sármhaith-
easa maidir le slándáil faisnéise 

 Mar chuid dár ról in Éirinn a chur chun cinn 
mar ionad sármhaitheasa le haghaidh slándáil 
faisnéise, d’oibrigh Fiontraíocht Éireann go dlúth 
le Info Security Ireland, atá ar an gcomhlacht 
ionadaíoch tionscail Éireannach, agus rinneamar 
óstáil chomhpháirteach ar dhá sheimineár d’fhonn 
tuilleadh líonraithe ag gnólachtaí teicneolaíochta, 
ag an saol acadúil agus ag rialtas sa réimse seo a 
chur chun cinn. Threoraíomar grúpa cuideachtaí 
chuig RSA Info-Security, atá ar cheann de na mór-
chomhdhálacha sna Stáit Aontaithe le haghaidh 
an tionscail, mar ar ghlac siad páirt in imeacht 
comhpháirteach líonraithe de chuid Fhiontraíocht 
Éireann-GFT Éireann, inar taispeánadh cumas na 
hÉireann san earnáil. 

•	Tacú	le	gnólachtaí	nuathionscanta	agus	
le cuideachtaí óga atá dírithe ar fhás san 
earnáil teicneolaíochta

Sheol Fiontraíocht Éireann an clár um Silicon 
Valley a Rochtain chun cabhrú le cuideachtaí 
Éireannacha soláthar a dhéanamh ar straitéisí 
inláimhsithe agus ar phleananna chun dul isteach 
sa mhargadh a bhaineann le margadh Silicon 
Valley agus San Francisco. D’éirigh le breis agus 
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50 cuideachta Éireannach an clár um Silicon 
Valley a Rochtain a chur i gcrích in 2013. Chomh 
maith leis sin, sheolamar SPRINT mar chlár 
píolótach sé mhí um fhorbairt bainistíochta do 
ghnólachtaí nuathionscanta san earnáil Idirlín. 
Chláraigh sé chuideachta is fiche don chlár 
píolótach, a tosaíodh i mí na Nollag 2013, agus 
cuirfear clár iomlán i bhfeidhm le linn 2014. De 
bhreis air sin, rinneamar cur chun cinn ar an gclár 
um Fhéidearthacht Iomaíoch agus ar an gclár um 
Thús Iomaíoch de chuid Fhiontraíocht Éireann 
d’fhonn tacú le fiontraithe teicneolaíochta agus 
seirbhísí a thrádáiltear go hidirnáisiúnta a bhfuil an 
treallús agus an uaillmhian acu bheith i gceannas 
ar an gcéad ghlúin eile de ghnólachtaí nuathions-
canta ardacmhainne teicneolaíochta de chuid na 
hÉireann. 

•	Ardoideachas	in	Éirinn	a	chur	chun	cinn	do	
mhic léinn thar lear 

‘Education in Ireland’, an bratbhranda le haghaidh 
institiúidí ardoideachais Éireannacha a chur chun 
cinn i margaí idirnáisiúnta, lean sé ar aghaidh ag 
spriocdhíriú go gníomhach ar mhic léinn san India, 
sa Bhrasaíl, i SAM, sa tSín agus sa Mheánoirthear 
chun spreagadh a thabhairt dóibh staidéar a 
dhéanamh in Éirinn trí mhisin, trí fhreastal ar 
imeachtaí idirnáisiúnta oideachais agus trí chur 
chun cinn a dhéanamh ar spriocghrúpaí táb-
hachtacha, lena n-áirítear mic léinn, comhairleoirí 
gairme agus gníomhairí idirnáisiúnta oideachais. 
I measc na misean ar thugamar fúthu in 2013 bhí 
imeachtaí i gCeanada, i SAM, sa Bhrasaíl agus sa 
Tuirc. Seoladh Scéim Scoláireachta Idirnáisiúnta 
nua le haghaidh mac léinn as spriocmhargaí, 
lena n-áirítear an India, an tSín agus an Bhrasaíl. 
Tháinig níos mó ná 500 mac léinn idirnáisiúnta ón 
mBrasaíl go hÉirinn in 2013 mar chuid den scéim 
Scoláireachta um an Eolaíocht gan Teorainneacha 
a reáchtáil Rialtas na Brasaíle. Ina theannta sin, 
leanamar ar aghaidh ag cur ár gcláir Ambasadóirí 
Mac Léinn Idirnáisiúnta i bhfeidhm. Thart ar 50 
Ambasadóir Mac Léinn, a dhéanann ionadaíocht 
do raon tíortha, lena n-áirítear na Stáit Aontaithe, 
an tSín, an India, Ceanada, an Bhrasaíl agus Cuáit, 
bhain siad úsáid as na meáin shóisialta chun bla-
ganna, físeáin, tvuíteanna, podchraoltaí agus ailt 
faoi shaol an mhic léinn in Éirinn a chur ar fáil. Mar 
thoradh air sin, mhéadaigh idirghníomhaíochtaí 

leis an mbranda go pas beag níos lú ná 1.5m 
idirghníomhaíocht ag deireadh na bliana 2013. 

•	Tacú	leis	an	nuálaíocht,	forbairt	acmhainne	
agus acmhainn iomaíochta   
 

Leanamar ar aghaidh ag cur nuálaíochta chun cinn 
san earnáil dhúchasach TFC agus seirbhísí trínár 
gclár tacaíochta T&F um Chomhpháirtíochtaí 
Nuálaíochta, trí chaidreamh méadaithe le hIon-
aid Teicneolaíochta ábhartha agus trí pháirt a 
ghlacadh i gcláir idirnáisiúnta, lena n-áirítear 
Seachtú Creatchlár an AE le haghaidh Taighde, 
Teicneolaíochta agus Taisealbhaidh. Rinneamar 
cur chun cinn ar fhorbairt acmhainne agus ar 
acmhainn iomaíochta san earnáil trí chláir ghnó 
bharainnigh agus trí raon de chláir chun cean-
naireacht, bainistíocht agus cumas a fhorbairt 
amhail an cheardlann ‘Excel at Export Selling’, 
International Selling Programme agus ceardlanna 
bainistíocht táirgí. Ina theannta sin, chomhaon-
taigh Fiontraíocht Éireann agus GFT Éireann 
comhstraitéis chun freastal ar riachtanais forbar-
tha ceannaireachta agus bainistíochta na hearnála 
seachfhoinsithe próisis ghnó. Tríd an bhfeachtas 
IT’S HAPPENING HERE, leanamar ar aghaidh ag 
déanamh cur chun cinn ar na deiseanna iontacha 
gairme atá á dtairiscint ag cuideachtaí bogearraí 
faoi úinéireacht Éireannach. Chomh maith leis sin, 
chuireamar tacaíocht airgeadais agus eolais ar fáil 
do níos mó ná 100 cliant in earnálacha éagsúla 
d’fhonn tacú leo a straitéisí margaíochta Idirlín ar 
líne a fhorbairt. 

•	Deiseanna	soláthair	a	uasmhéadú

Leanamar ar aghaidh ag oibriú lenár gcomh-
ghleacaithe i bhfoirne Soláthair Phoiblí agus 
Foinsithe Dhomhanda Fhiontraíocht Éireann 
d’fhonn deiseanna féideartha gnó a shainaithint 
do chuideachtaí teicneolaíochta agus seirbhísí san 
earnáil phoiblí agus san earnáil ilnáisiúnta araon in 
Éirinn agus i dtíortha thar lear. Chomh maith leis 
sin, leanamar ar aghaidh ag cur an tionscnaimh um 
Nuálaíocht a Sholáthar chun cinn mar mhodh chun 
tionscadail eiseamláireacha a éascú idir cliantchu-
ideachtaí agus eagraíochtaí ceannaigh san earnáil 
phoiblí.  
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BIA AGUS DEOCHANNA

Is é atá i gceist le gné mhór ar a ndíríonn clár bia 
agus deochanna Fhiontraíocht Éireann ná oibriú 
leis an tionscal d’fhonn na spriocanna ríthábhach-
tach atá ag Fómhar Bia 2020 a bhaint amach. Sa 
bhliain 2013, dhírigh eochairghné de ar phlé dian 
leis na príomhpháirtithe sa tionscal déiríochta 
chun tacaíocht agus spreagadh a thabhairt do na 
struchtúir, na cumais agus na hacmhainní is fearr 
atá ag teastáil leis na gnóthachain is mó is féidir a 
dhíothú ón bhfás réamh-mheasta ar mhéideanna 
bainne mar thoradh ar chur ar ceal na gcuótaí tar 
éis na bliana 2015. 

D’fholaigh ár dtosaíochtaí in 2013:

•	Tacú	le	forbairt	acmhainne	agus	iomaíochas	
a bhrú chun cinn

Le linn 2013, ghlac 36 feidhmeannach sinsear-
ach ó chuideachtaí bia agus deochanna páirt i 
gcláir um fhorbairt bainistíochta, lena n-áirítear 
12 POFanna a ghlac páirt i gclár oiriúnaithe 
Leadership4Growth, a d’fhorbair Irish Management 
Institute (IMI) i gcomhpháirt le Fiontraíocht 
Éireann, agus a sholáthair IMD Business School 
IFB, Lausanne, an Eilvéis. Ina theannta sin, bhain 
28 cuideachta laistigh den tionscal leas as ár sraith 
tacaí gnó bharainnigh d’fhonn iomaíochas laistigh 
dá n-eagraíocht a bhrú chun cinn.

•	Tacú	le	fairsingiú	agus	le	hinfheistíocht	
chaipitil 

Leanamar ar aghaidh ag oibriú leis an tionscal 
chun a chinntiú go ndearnadh cur i gcrích ar 
thionscadail ar tugadh cúnamh dóibh faoi na Cistí 
Déiríochta, Mairteola agus Caoireola agus gur 
cuireadh raon d’fhairsingithe cuideachta breise 
chun feidhme. San iomlán, thacaigh Fiontraíocht 
Éireann le 42 mórthionscadal sa tionscal bia agus 
deochanna le linn 2013. Is tionscadail iad atá ar tí 
níos mó ná 963 post nua díreach a chruthú. Ceann 
de na buaicphointí ba ea an fhógairt go bhfor-
bródh Glanbia Ingredients Ireland Limited (GIIL) 
saoráid déiríochta den scoth in Belview ar an teor-
ainn idir Cill Chainnigh agus Port Láirge. D’fhógair 
Glanbia cpt dhá infheistíocht nua ar leithligh atá 
ar tí 90 post a chruthú i Muineachán agus i mBaile 
Átha Cliath. Idir an dá linn, d’fhógair Dairygold 
Co-Operative Society Limited infheistíocht €33 
milliún d’fhonn a shaoráidí próiseála bainne i 
mBaile Mhistéala, Contae Chorcaí, a mhéadú agus 
a uasghrádú. Tháinig na fógairtí sin tamall beag tar 
éis na mórinfheistíochtaí a d’fhógair Kerry Group, 
Danone agus Dawn Meats in 2012, agus leanann 
Fiontraíocht Éireann ar aghaidh ag oibriú leis na 
cuideachtaí sin chun a chinntiú go gcuirtear a 
dtionscadail i gcrích. 

•	Infheistíocht	dhíreach	eachtrach	(IDE)	 
bia a chur chun cinn in Éirinn  

Bliain láidir a bhí sa bhliain 2013 maidir le 
gníomhaíochtaí agus torthaí na h’IDE bia. Ocht 
dtionscadal ar infheistigh cuideachtaí bia thar 
lear iontu, agus a thug gealltanais fostaíochta 
300 post, faomhadh iad le haghaidh tacaíochta 
ó Fhiontraíocht Éireann. Ina theannta sin, chom-
hordaíomar roinnt cuairteanna thar lear a bhí 
treoraithe ag an Aire d’fhonn bualadh le lucht 
ardbhainistíochta na gcuideachtaí bia ilnáisiúnta 
móra ar mian leo lonnú nó fairsingiú in Éirinn.
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•	Tacú	le	taighde,	le	forbairt	agus	leis	an	
nuálaíocht  

Trí thacaíocht dhíreach agus tríd an gclár um 
Chomhpháirtíochtaí Nuálaíochta le haghaidh 
taighde comhoibríoch, leanamar ar aghaidh ag 
spreagadh infheistíochta sa nuálaíocht, agus 
béim á cur againn ar fhorbairt táirgí agus próiseas 
nua agus tuilleadh dírithe ar tháirgí ag a bhfuil 
acmhainn bhreisluacha, amhail nútraiceodaigh 
agus bianna feidhmeacha. Chomh maith leis 
sin, rinneamar idirghníomhaíocht mhéadaithe 
i gcláir idirnáisiúnta chun cinn, lena n-áirítear 
Seachtú Creatchlár an AE le haghaidh Taighde, 
Teicneolaíochta agus Taisealbhaidh. De bhreis 
air sin, rinneamar óstáil ar an bhFóram Bliantúil 
Domhanda um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht 
Bhia i mBaile Átha Cliath agus chomhordaíomar 
cuairteanna staidéir nuálaíochta ar an Eilvéis agus 
ar SAM, a bhí dírithe ar dheiseanna líonra a chur 
ar fáil agus ar chuideachtaí Éireannacha a chur 
in aithne do chomhpháirtithe idirnáisiúnta nua 
féideartha le haghaidh comhoibriú nuálaíochta.

Ionad teicneolaíochta Bia do Shláinte Éireann, 
a dhíríonn ar mhianadóireacht a dhéanamh ar 
bhainne le haghaidh móilíní agus comhdhúil nua 
ag a bhfuil buntáiste sláinte atá suntasach ón 
taobh feidhmeach de, chuaigh sé isteach ina dhara 
céim agus infheistíocht €21m mar thaca aige. Tá 
an chéim dírithe ar fhionnachtana nua dearfacha 
a thabhairt trí thrialacha cliniciúla. Ina theannta 
sin, rinneamar dul chun cinn suntasach ar an scóip 
a bhaineann le hionad teicneolaíochta atá dírithe 
ar phróiseáil déiríochta a fhorbairt. Idir an dá linn, 
lean cuideachtaí móra bia agus deochanna ar 
aghaidh ag oibriú le hIonad Teicneolaíochta I2E2 
d’fhonn iomaíochas costais agus inbhuanaitheacht 
a mhéadú trí éifeachtúlacht fuinnimh fheabhsaithe. 

•	Tacú	leis	an	bhfiontraíocht	agus	le	
gnólachtaí nuathionscanta 

Leanamar ar aghaidh le bunú gnólachtaí nuathion-
scanta ardacmhainne bia agus deochanna a 
chur chun cinn agus tacú leo trínár gcistí um 
Fhéidearthacht Iomaíoch agus um Thús Iomaíoch, 
agus trí chláir thiomnaithe thionscal an bhia ar nós 
FoodWorks, a forbraíodh i gcomhpháirt le Bord 
Bia agus le Teagasc. Rinne aon chuideachta bhia 
nuálacha dhéag cur i gcrích ar Chlár Forbartha 
Soláthraithe SuperValu de chuid Fhiontraíocht 
Éireann. Agus é ina shéú bliain anois, is é is aidhm 
don chlár cabhrú le cuideachtaí bia chun liostuithe 
miondíola a bhaint amach le hollmhargaí in Éirinn 
agus i dtíortha thar lear, agus gineann sé gnó nua 
do chuideachtaí dúchasacha ar fiú méid réamh-
mheasta €20m é.
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TÓGÁIL

Tar éis loiceadh na hearnála réadmhaoine in 
Éirinn, díríodh go mór inár gcuid oibre leis an 
tionscal tógála agus le tionscail ghaolmhara ar an 
bhfostaíocht a chobhsú agus ar fhás sa todhchaí 
a spreagadh trí réitigh chliste agus inbhuanaithe 
agus trí dhíriú láidir ar idirnáisiúnú inscálaithe, rud 
a chuireann le fás post agus ioncaim in Éirinn. 

D’fholaigh ár dtosaíochtaí in 2013:

•	Tacú	le	hidirnáisiúnú	breise	na	hearnála

Agus forbairt á déanamh againn ar an obair 
shuntasach agus ar na héachtaí suntasacha go dtí 
seo, leanamar ar aghaidh ag tacú le hidirnáisiúnú 
breise na hearnála tógála, foirgníochta agus 
innealtóireachta sibhialta. Áiríodh le buaicphointí 
chlár an mhisin trádála, na ceardlainne agus na 
n-imeachtaí do 2013: cuairt mhargaidh ar Pharma 
Build sa Bhruiséil d’fhonn iomrá na sármhaitheasa 
innealtóireachta cógaisíochta in Éirinn a ardú; 
freastal ar Project Qatar Trade Fair, a dhírigh ar 
an mórchlár bonneagair le haghaidh Chorn an 
Domhain, 2022; misean trádála chuig Alberta chun 
meas a dhéanamh ar dheiseanna do chuideachtaí 
Éireannacha sa tionscal acmhainní nádúrtha 
i gCeanada; misean chuig Banc Forbartha na 
hÁise i Mainile, páirt i dTaispeántas Aquatech in 
Amstardam, cuairt staidéir mhargaidh a bhí dírithe 
ar dheiseanna forbartha iompair sa tSualainn 
agus san Iorua; agus cruinnithe duine le duine le 
ceannaitheoirí idirnáisiúnta ag an gComhdháil um 
Thógáil Níos Fearr i bPáirc an Chrócaigh, Baile 
Átha Cliath.

-  Acmhainn bhainistíochta agus theicniúil a 
fhorbairt 

Leanamar ar aghaidh ag cur rannpháirtíocht na 
hearnála tógála i gcláir forbartha bainistíochta 
agus mhargaíochta idirnáisiúnta chun cinn agus ag 
déanamh cur i bhfeidhm ar cheardlanna maidir le 
saincheisteanna dlí agus teicniúla a thagann roimh 
ghnólachtaí tógála i margaí thar lear. Ghlac 11 
chuideachta thógála agus ghaolmhara páirt i gcláir 
forbartha bainistíochta Díolacháin Idirnáisiúnta 
agus Management4Growth. Anuas air sin, ghlac 
7 gcuideachta thógála páirt i gclár píolótach um 
Building Information Management (BIM). 

•		Feasacht	a	spreagadh	agus	cumas	a	fhor-
bairt d’fhonn buanna soláthair a uasmhéadú

D’oibríomar lenár gcomhghleacaithe i bhfoireann 
Soláthair Phoiblí Fhiontraíocht Éireann chun béim 
a leagan ar dheiseanna le conarthaí a bhuachan trí 
chaiteachas poiblí an Rialtais, go háirithe laistigh 
den chlár infheistíochta náisiúnta, agus d’oibríomar 
lenár gcliaint chun cabhrú leo cumas a fhorbairt 
le haghaidh foirne rathúla agus tairiscintí rathúla 
a chur le chéile. I gcomhpháirt leis an nGníomhai-
reacht Náisiúnta Forbartha Airgeadais (GNFA), 
chomhordaíomar roinnt imeachtaí lenar cuireadh 
ardán ar fáil don earnáil le tuilleadh eolais a fháil 
faoin gclár tógála scoileanna. Cuirtear de dhualgas 
ar an GNFA, agus í ag gníomhú thar ceann na 
Roinne Oideachais agus Scileanna, torthaí a bhaint 
amach do chuid dá mórchlár tógála scoileanna 
€2bn sna cúig bliana romhainn. Idir an dá linn, 
áiríodh le himeachtaí a dhírigh ar dheiseanna 
soláthair san earnáil cúram sláinte faisnéisiú tion-
scadal caipitil agus sárthaispeántas cuideachta le 
Foirne Deartha Eastát FSS a ceapadh chun tógáil 
a dhéanamh ar ospidéal meabhairghalair nua, ar 
aonaid athshlánúcháin dianchúraim nua agus ar 
aonaid sainchúraim nua do chúram leanaí. Chomh 
maith le fostaíocht agus ioncam a chur ar fáil, tá 
tionscadail thábhachtacha tagartha do chuide-
achtaí Éireannacha atá ag spriocdhíriú ar mhargaí 
idirnáisiúnta á gcur ar fáil ag conarthaí a buadh 
mar thoradh ar chlár caiteachais caipitil an Rialtais.
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Chomh maith leis sin, leanamar ar aghaidh 
ag oibriú le GFT Éireann ar Straitéis Foinsithe 
Dhomhanda a dhíríonn ar €30m sa bhreis 
d’earraí agus de sheirbhísí a fhoinsítear sa tír seo 
á soláthar ag cuideachtaí IDE in Éirinn in 2014, 
agus chuireamar an tionscnamh um Nuálaíocht a 
Sholáthar chun cinn mar mhodh chun tionscadail 
eiseamláireacha a éascú idir cliantchuideachtaí 
agus eagraíochtaí ceannaigh san earnáil phoiblí, trí 
thástálacha allamuigh ar réitigh nuálacha réam-
hthráchtála a thaispeáint.

•		Nuálaíocht	a	chur	chun	cinn

Leanamar ar aghaidh ag cur nuálaíochta chun 
cinn san earnáil, agus muid ag díriú ar réitigh 
theicneolaíochta cliste agus teicneolaíochta glaine 
trí chistiú díreach T&F, trínár gclár tacaíochta 
um Chomhpháirtíochtaí Nuálaíochta, trí thacaí 
comhoibrithe eile agus trí pháirt mhéadaithe 
a ghlacadh i gcláir idirnáisiúnta, lena n-áirítear 
Seachtú Creatchlár an AE le haghaidh Taighde, 
Teicneolaíochta agus Taisealbhaidh.

•	Tacú	le	gnólachtaí	nuathionscanta

Leanamar ar aghaidh le bunú gnólachtaí nuathion-
scanta ardacmhainne ag a bhfuil an cumas chun 
fás ar bhealach inbhuanaithe i margaí idirnáisiúnta 
a chur chun cinn agus tacú leo trínár gcistí um 
Fhéidearthacht Iomaíoch agus um Thús Iomaíoch, 
agus tríd an gclár um Ghnólachtaí Nuathionscanta 
Ardacmhainne.
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EOLAÍOCHT BHEATHA, 
LEICTREONAIC AGUS 
TEICNEOLAÍOCHT GHLAN

Cuimsíonn déantúsaíocht ard-bhreisluacha in Éirinn 
an raon ó ardfheistí leighis go teicneolaíochtaí atá 
glan agus inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil 
de go sain-chomhpháirteanna leictreonacha – agus 
go leor rudaí eile.

D’fholaigh ár dtosaíochtaí in 2013:

•		Cabhrú	le	cliaint	ag	fás	i	margaí	idirnáisiúnta	

D’fholaigh ár gclár um imeachtaí atá dírithe ar 
thíortha thar lear na nithe seo: misin trádála, 
cuairteanna staidéir agus ceardlanna ar nós 
iad siúd ar an mbraisle eolaíochta beatha in 
Pennsylvania agus ar Fhuinneamh Domhanda sa 
Todhchaí in Abú Daibí; óstáil a dhéanamh ar ár 
gcéad seastán náisiúnta riamh ag Arab Health, 
atá ar cheann de na taispeántais trádála is mó do 
chuideachtaí teicneolaíochta leighis ar domhan; 
misean chuig Laethanta Turais in Mystery Creek 
sa Nua-Shéalainn - arb é an príomhimeacht 
innealra talmhaíochta don Leathsféar Theas; líonra 
idirnáisiúnta eachaí agus Éire a chur chun cinn mar 
fhoinse thábhachtach táirgí nuálacha; imeachtaí 
trádála a bhaineann le heitlíocht sa Rúis, san Áise 
agus sa Mheánoirthear; agus misin agus imeachtaí 
teicneolaíochta glaine atá dírithe ar mhargaí na 
hEorpa, SAM agus na hÁise/an Mheánoirthir. 
Chomh maith leis sin, thugamar ceannaitheoirí 
idirnáisiúnta go hÉirinn le haghaidh raon imeachtaí 
agus cuairteanna staidéir. Áiríodh leis sin Med in 
Ireland, atá ar an sárthaispeántas iomráiteach déb-
hliantúil teicneolaíochtaí leighis in Éirinn don spei-
ctream ar fad de thionscal teicneolaíochtaí leighis 
na hÉireann. Ba é a bhí in imeacht 2013 ná 850 
toscaire, lena n-áirítear 320 cinnteoir idirnáisiúnta 
agus 1,100 cruinniú sceidealaithe duine le duine. 
Mar chuid d’uachtaránacht na hÉireann ar an 
gComhairle Eorpach, chomhordaíomar roinnt 
mórimeachtaí freisin. Thug na himeachtaí sin 
cinnteoirí tábhachtacha tionscail go hÉirinn, lena 
n-áirítear an EuroNano Forum agus an chomhdháil 
um Iomaíochas a Bhrú Chun Cinn. 

•		Cumas	bainistíochta	agus	forbartha	a	
fhorbairt

Leanamar ar aghaidh ag déanamh cur chun 
cinn ar an nuálaíocht, ar fhorbairt acmhainne 
agus ar acmhainn iomaíochta san earnáil trínár 
gComhpháirtíochtaí Nuálaíochta agus trí Chláir 
Ghnó Bharainnigh agus trí raon de chláir chun 
cumas a fhorbairt amhail an cheardlann ‘Bain Barr 
Feabhais Amach i nDíolachán’, na Cláir Díolacháin 
Idirnáisiúnta agus ceardlanna bainistíocht táirgí. 
Ina theannta sin, d’oibrigh Fiontraíocht Éireann 
agus GFT Éireann ar chomhstraitéis chun aghaidh 
a thabhairt ar riachtanais forbartha ceannaireachta 
agus bainistíochta na hearnála teicneolaíochtaí 
leighis. Áiríodh leis sin plé ar chlár Leadership 4 
Growth a fhorbairt don earnáil go sonrach.

•	Tacú	leis	an	nuálaíocht

Le linn 2013, thacaíomar le taighde agus 
nuálaíocht ar fud na n-earnálacha eolaíocht bhea-
tha, leictreonaice, innealtóireachta agus teicneo-
laíochta glaine trí Chomhpháirtíochtaí Nuálaíochta 
agus trí chistiú inmheánach T&F. Rinne sé sin cur 
chun cinn ar idirghníomhaíocht mhéadaithe le 
hIonaid Teicneolaíochta ábhartha agus thacaigh 
sé le rannpháirtíocht i gcláir idirnáisiúnta, lena 
n-áirítear Seachtú Creatchlár an AE le haghaidh 
Taighde, Teicneolaíochta agus Taisealbhaidh agus 
Conarthaí Ghníomhaireacht Spáis na hEorpa. 

Díríodh ceann amháin ‘d’Athchóirithe Suaiteacha’ 
an Rialtais sa Phlean Gníomhaíochta 2013 ar Mhol 
Nuálaíochta Sláinte ar a bhfuil cáil ar fud an dom-
hain a bhunú d’fhonn comhoibriú a bhrú chun cinn 
idir an córas sláinte agus fiontair thráchtála, rud 
as a dtiocfadh forbairt agus tráchtálú ar theicneo-
laíochtaí, tháirgí agus sheirbhísí nua cúram sláinte. 
Mar chuid dár ról sa chuspóir sin a bhaint amach, 
bhíomar freagrach in 2013 as monatóireacht 
agus measúnú a dhéanamh ar fheidhmíocht an 
Tionscadail Taispeantóra i gCorcaigh. Chuireamar 
moltaí ar fáil le haghaidh eolas a dhéanamh do 
dhearadh an Mhoil Náisiúnta Nuálaíochta Sláinte. 
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Mar an gcéanna, agus tacaíocht á tabhairt 
againn do dhíriú an Rialtais ar an déantúsaíocht 
mar athchóiriú suaiteach, d’oibríomar lenár 
gcomhghleacaithe in Aonad Taighde agus 
Nuálaíochta Fhiontraíocht Éireann chun níos 
mó ná 30 cruinniú duine le duine a dhéanamh 
le cliaint déantúsaíochta d’fhonn sainaithint a 
dhéanamh ar a sainriachtanais taighde agus ar na 
hacmhainní ábhartha atá ar fáil trí Fhiontraíocht 
Éireann. Idir an dá linn, sheolamar, i gcomhpháirt 
le GFT Éireann, an tIonad Teicneolaíochta um 
Dhéantúsaíocht Chógaisíochta, atá á óstáil ag 
Ollscoil Luimnigh. 

 

•		Tacú	leis	an	bhfiontraíocht

Chuireamar gníomhaíocht mhéadaithe gnólachtaí 
nuathionscanta chun cinn trí chláir amhail na 
cistí um Thús Iomaíoch agus um Fhéidearthacht 
Iomaíoch. Is ar an earnáil eitlíochta a dhírigh ceann 
amháin de ghlaonna an chiste um Fhéidearthacht 
Iomaíoch a rinneadh le linn na bliana. Idir an dá 
linn, thacaigh ár dtionscnamh aistriú teicneo-
laíochta agus ár gcistiú tráchtálaithe le mac-chu-
ideachtaí gnólachtaí nuathionscanta ó thaighde 
atá cistithe ag an bpobal. 

•	Deiseanna	soláthair	a	uasmhéadú	

Leanamar ar aghaidh ag oibriú lenár gcomh-
ghleacaithe i bhfoirne Soláthair Phoiblí agus 
Foinsithe Dhomhanda Fhiontraíocht Éireann 
d’fhonn deiseanna féideartha gnó a shainaithint 
do chliaint san earnáil phoiblí agus san earnáil 
ilnáisiúnta araon in Éirinn agus i dtíortha thar lear. 
Agus muid ag oibriú le GFT Éireann, tá Straitéis 
Foinsithe Dhomhanda Fhiontraíocht Éireann ag 
díriú ar €30m sa bhreis d’earraí agus de sheirbhísí 
a fhoinsítear sa tír seo á soláthar ag cuideachtaí 
IDE in Éirinn in 2014, agus bhí comhlíonrú 
Fhiontraíocht Éireann-GFT Éireann idir cuide-
achtaí dúchasacha agus cuideachtaí ilnáisiúnta 
ar siúl in imeachtaí tábhachtacha ar nós Med in 
Ireland.

Idir an dá linn, leanamar, tríd an tionscnamh um 
Nuálaíocht a Sholáthar a bunaíodh in 2012, le 
héascú a dhéanamh ar thionscadail eiseamlái-
reacha idir cliantchuideachtaí agus eagraíochtaí 
ceannaigh san earnáil phoiblí, trí thástálacha 
allamuigh ar réitigh nuálacha réamhthráchtála a 
thaispeáint. Le linn 2013, mhéadaíomar comhoi-
briú leis an nGníomhaireacht um Fháil Iarnród 
agus le BSL, agus d’éirigh ceithre údarás con-
raitheoireachta sa bhreis páirteach sa chlár um 
Nuálaíocht a Sholáthar. 
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Is comhlacht corpraithe í Fiontraíocht 
Éireann a bunaíodh faoin Acht um 
Fhorbairt Tionscail (Fiontraíocht 
Éireann) 1998. Mar chomhlacht 
reachtúil, tá pearsantacht dhlítheanach 
agus comharbas suthain dá cuid féin 
aici. Tá sé de chumas aici freisin maoin 
a bheith aici, conarthaí a dhéanamh, 
agra a dhéanamh agus agra bheith 
déanta uirthi ina hainm corpraithe. 
Is iad comhaltaí Bhord Fiontraíocht 
Éireann comhaltaí na gníomhaireachta.

Feidhmíonn an ghníomhaireacht de 
réir fhorálacha na nAchtanna um 
Fhorbairt Tionscail 1986-2009 agus faoi 
shainchúram an Aire Post, Fiontar agus 
Nuálaíochta, a bhfuil sé de chumhacht 
aige cistí a sholáthar don ghníom-
haireacht le cur ar a cumas a cuid 
oibleagáidí a chomhlíonadh; treoracha 
beartais ginearálta a eisiúint; agus 
faisnéis a lorg ar ghníomhaíochtaí na 
gníomhaireachta.

Chomh maith lena cuid reachtaíochta 
rialaithe féin, ní mór don ghníomhai-
reacht freisin cloí le raon ceanglas 
reachtúil (Náisiúnta agus AE) agus 
riaracháin eile. Go háirithe, tá nósanna 
imeachta curtha i bhfeidhm aici lena 
chinntiú go gcomhlíontar na ceanglais 
shonracha seo a leanas: 

AN CÓD CLEACHTAIS UM 
RIALACHAS COMHLACHTAÍ STÁIT 
2009 

Ghlac an Bord an Cód Cleachtais um 
Rialachas Comhlachtaí Stáit 2009 agus 
chuir sé gnáthaimh agus athbhreithnithe 
chun feidhme chun comhlíonadh iomlán 
a fhorálacha a chinntiú. Deimhníonn an 
Cathaoirleach ar an mBord, i dtuarascáil 
ar leith a thugtar don Aire Post, Fiontar 
agus Nuálaíochta gach bliain, go bhfuil 
ceanglais aonair an Chóid á gcomhlíon-
adh. Deimhnítear Fiontraíocht Éireann 
maidir le Cód Cleachtais um Rialachas 
Corparáideach a Mheasúnú in Éirinn 
Swift 3000:2010.

TREOIRLÍNTE MAIDIR LE TOGRAÍ 
CAITEACHAIS CHAIPITIÚIL A 
MHEASÚNÚ AGUS A BHAINISTIÚ

Tá nósanna imeachta láidre seanbhu-
naithe ag Fiontraíocht Éireann chun na 
tograí caiteachais chaipitiúil a eascraíonn 
as a cuid clár deontas caipitiúil a 
mheasúnú agus a bhainistiú. Cloíonn na 
nósanna imeachta seo leis na prionsabail 
atá leagtha amach sna treoirlínte.

NA HACHTANNA UM SHAORÁIL 
FAISNÉISE, 1997 & 2003

Síníodh rialacháin mar dhlí an 30 Márta, 
2001, rialacháin lena ndearnadh foráil go 
raibh Fiontraíocht Éireann faoi réir an 
Achta um Shaoráil Faisnéise (SF). Leis an 
Acht sin tugtar cead rochtana dlíthiúil do 
dhaoine ar fhaisnéis atá i seilbh com-
hlachtaí poiblí, an oiread agus is féidir, 
ach gan leas an phobail ná an ceart 
chun príobháideachais a shárú. Mar sin 
féin, tugtar cosaintí láidre faoin Acht do 
dhaoine nó do chuideachtaí a chuireann 
faisnéis ar fáil d’Fhiontraíocht Éireann 
atá rúnda, íogair ó thaobh tráchtála nó 
pearsanta. Ní féidir faisnéis den sórt sin a 
nochtadh faoi SF gan dul i gcomhairle ar 
dtús leo siúd a sholáthair an fhaisnéis. Tá 
ceart achomharc chun an Choimisinéara 
Faisnéise freisin ann, arb é an t-údarás 
neamhspleách é do chúrsaí a bhaineann 
le SF. Tá breis faisnéise faoi fhorfhei-
dhmiú SF i bhFiontraíocht Éireann le 
fáil ón Oifig Caidrimh Rialtais agus SF, 
Fiontraíocht Éireann, An Plaza, Páirc 
Gnó an Phointe Thoir, Baile Átha Cliath 
3 agus freisin ar ár iáithreán gréasáin ag 
www.enterprise-ireland.com.

AN TACHT UM SHÁBHÁILTEACHT, 
SLÁINTE AGUS LEAS AG AN OBAIR, 
2005

De réir an Achta um Shábháilteacht, 
Sláinte agus Leas ag an Obair 2005, 
chuir Fiontraíocht Éireann nósanna 
imeachta i bhfeidhm chun cloí le forála-
cha an Achta agus d’ullmhaigh sí ráiteas 
sábháilteachta a chuimsíonn na gnéithe 
ar fad a théann i bhfeidhm ar leas na 
foirne agus leas cuairteoirí.

AN TACHT UM PÁIRTEACHAS LUCHT 
OIBRE (FIONTAIR STÁIT), 1988

Ní comhlacht ainmnithe í Fiontraíocht 
Éireann chun críche an Achta. Mar sin 
féin, tá próisis chomhairleachta curtha 
i bhfeidhm ag Fiontraíocht Éireann a 
chuimsíonn ceardchumainn na foirne.

AN TACHT UM ÍOC PRAS CUNTAS, 
1997

Tá Fiontraíocht Éireann faoi réir an Achta 
um Íoc Pras Cuntas, 1997, a tháinig 
i bhfeidhm an 2 Eanáir 1998, agus 
Rialacháin na gComhphobal Eorpach 
(Íocaíocht Dhéanach in Idirbhearta 
Tráchtála) 2002, a tháinig i bhfeidhm an 
7 Lúnasa 2002. Is é beartas Fiontraíocht 
Éireann a chinntiú go n-íoctar gach son-
rasc go pras. Tá rialuithe i bhfeidhm chun 
dearbhú réasúnach, in éagmais dearbhú 
iomlán, a chur ar fáil go gcomhlíontar 
an t-acht agus na rialacháin. Téann 
Fiontraíocht Éireann isteach i gconarthaí 
scríofa i roinnt réimsí. Tréimhsí íoca idir 
1 agus 14 lá atá i gceist leis na conarthaí 
seo.

SOLÁTHRAITHE A ÍOC GO PRAS

Tá Fiontraíocht Éireann tiomanta dá 
hoibleagáidí a chomhlíonadh faoin 
Riail um Íocaíocht Phras laistigh de 15 
lá, a tháinig i bhfeidhm an 1 Iúil 2011. 
Cinntítear leis an bhforáil sin go ndéanfar 
íocaíochtaí le soláthraithe maidir le 
gach sonrasc bailí a fhaightear laistigh 
de 15 lá féilire. Tuairiscíonn Fiontraíocht 
Éireann ar bhonn ráithiúil faoi chur i 
bhfeidhm na Rialach um Íocaíocht Phras 
15 lá ar a láithreán Gréasáin. Sa tábla 
thíos, léirítear feidhmíocht Fhiontraíocht 
Éireann maidir leis an riachtanas 
íocaíochta 15 lá ó tugadh isteach é.

RIALACHAS 
CORPARÁIDEACH 

Sonraí Líon Luach  
  €

Líon íocaíochtaí    
a rinneadh  

Laistigh de 15 lá 11,866 31,951,676.97

Idir 16 agus 30 lá 2 1,788.51

Níos mó ná 30 lá 1  22,632.00 

Iomlán íocaíochtaí  11,869 31,976,097.48 
a rinneadh 
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AN TACHT UM EITIC IN OIFIGÍ 
POIBLÍ, 1995

Tugadh Fiontraíocht Éireann faoi 
raon feidhme na Rialachán um Eitic 
in Oifigí Poiblí (Comhlachtaí Poiblí 
Forordaithe, Stiúrthóireachtaí Ainmnithe 
ar Chomhlachtaí Poiblí agus Poist 
Ainmnithe i gComhlachtaí Poiblí) 2004 
(I.R. Uimh. 699 2004) le héifeacht ón 
1 Eanáir, 2005. Soláthraíonn comhaltaí 
boird Fhiontraíocht Éireann ráitis faoi 
leasanna gach bliain don Rúnaí agus 
cuirtear cóipeanna ar fáil do Rúnaí 
an Choimisiúin, an Coimisiún um 
Chaighdeáin in Oifigí Poiblí. Ina theannta 
sin, cloíonn baill foirne Fhiontraíocht 
Éireann a bhfuil poist ainmnithe acu leis 
an Acht.

NA HACHTANNA UM CHOSAINT 
SONRAÍ, 1988 AGUS 2003 

Tá Fiontraíocht Éireann cláraithe mar 
rialtóir sonraí de bhun na nAchtanna um 
Chosaint Sonraí. Is éard atá i gcosaint 
sonraí ceart bunúsach an duine chun an 
phríobháideachas a chosaint agus an 
chaoi a n-úsáidtear faisnéis phearsanta 
a rialú. Is féidir iarratais a bhaineann le 
faisnéis phearsanta a dhéanamh de bhun 
na nAchtanna um Shaoráil Faisnéise 
nó de bhun na nAchtanna um Chosaint 
Sonraí. Tá breis faisnéise le fáil ón Oifig 
Caidrimh Rialtais agus SF, An Plaza, 
Páirc Gnó an Phointe Thoir, Baile Átha 
Cliath 3.

NA HACHTANNA UM 
CHOMHIONANNAS FOSTAÍOCHTA, 
1998 AGUS 2004 

Tá Fiontraíocht Éireann tiomanta do 
bheartas comhdheiseanna agus cuireann 
sí an comhionannas chun cinn go 
dearfach san eagraíocht. Feidhmíonn 
Fiontraíocht Éireann roinnt scéimeanna 
a thugann roghanna don fhoireann 
maidir le riachtanais a bhaineann lena slí 
bheatha nó lena saol pearsanta a chom-
hlíonadh, mar shampla comhroinnt poist, 
saoire staidéir, cláir oideachais agus 
sosanna gairme. Tá beartas ar Chosaint 
na Dínite san Ionad Oibre i bhfeidhm 
agus cuireadh in iúl don fhoireann go 
léir é.

COIMISIÚN AN AONTAIS EORPAIGH

D’eagraigh Fiontraíocht Éireann raon clár 
in 2013 atá i dteideal cómhaoiniú a fháil 
ó Chistí Struchtúracha an AE faoin gClár 
Oibriúcháin don Earnáil Tháirgiúil, faoin 
gClár Oibriúcháin Forbartha Fostaíochta 
agus Acmhainní Daonna agus faoin dá 
Chlár Oibriúcháin Réigiúnacha do réigiún 
an Deiscirt agus an Oirthir agus do 
réigiún na Teorann, Lár na Tíre agus an 
Iarthair.

ACHT NA DTEANGACHA OIFIGIÚLA, 
2003

Tá Fiontraíocht Éireann faoi réir Acht na 
dTeangacha Oifigiúla 2003, a tháinig i 
bhfeidhm an 14 Iúil, 2003 d’fhonn creat 
reachtúil a chur ar fáil chun seirbhísí a 
sholáthar i nGaeilge. De réir Alt 10 den 
Acht, foilsítear an tuarascáil bhliantúil 
seo i nGaeilge agus i mBéarla.

CAIRT CHLIANT

Leagtar amach i gCairt Chliant 
Fhiontraíocht Éireann ár dtiomantas do 
sheirbhís ardchaighdeáin dár gcustaimé-
irí go léir agus tá sí ar fáil sa rannán 
‘Maidir Linne’ ar an suíomh Gréasáin. 

ÉIFEACHTÚLACHT FUINNIMH AGUS 
CAOMHNÚ FUINNIMH

Tá Fiontraíocht Éireann tiomanta dá 
dícheall a dhéanamh bheith tíosach ar 
fhuinneamh. Le linn 2013, d’úsáid an 
t-údarás an fuinneamh seo a leanas ar 
feadh 10 saoráid:

Leictreachas   3,218,937 kWh

Gás   1,510,406 kWh

Glacann an t-údarás páirt i gcomhaon-
tuithe creata le haghaidh an tsoláthair 
leictreachais agus gháis. Soláthraíonn  
an tSeirbhís Náisiúnta Soláthair na com-
haontuithe sin go lárnach. Tá rátáil fuin-
nimh D1 ag foirgneamh ár gceannoifige.

BEARTAS MAIDIR LE  
NOCHTADH ÍOCAÍOCHTAÍ  
AGUS INFHEISTÍOCHTAÍ

Is é beartas Fhiontraíocht Éireann  
faisnéis a chur ar fáil maidir le  
híocaíochtaí tacaíocht airgeadais a  
rinneadh le cliantchuideachtaí. Tá  
forlíonadh leis an tuarascáil seo ina 
liostaítear gach íocaíocht den sórt sin  
a rinne Fiontraíocht Éireann in 2013 le 
fáil ach é a iarraidh.

 

Julie Sinnamon, 

POF
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Tá Bord Fhiontraíocht Éireann freagrach 
as straitéis agus beartais fhorleathana na 
heagraíochta a leagan síos. Tá sé freagrach 
as an gcóras rialaithe inmheánaigh airgeadais 
agus as próisis agus nósanna imeachta a chur 
i bhfeidhm lena chinntiú go bhfuil an córas 
éifeachtach. Tá an bord freagrach freisin as 
maoirsiú a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí 
na heagraíochta. Leagann sé an cúram ar an 
lucht bainistíochta agus ar na fochoistí iad a 
chur i bhfeidhm.

Tá údarás reachtúil ag an mbord cistiú a 
fhaomhadh atá chomh hard leis na leibhéil 
atá leagtha amach san Acht um Fhorbairt 
Tionscail 1986, arna leasú, agus san Acht 
Eolaíochta agus Teicneolaíochta 1987 agus 
moltaí a dhéanamh leis an Rialtas maidir le 
tacaíocht cistiúcháin os cionn na leibhéal 
sin. Tá sé d’údarás ag Bord Fhiontraíocht 
Éireann agus ag na coistí cuí aige scaireanna a 
cheannach (gnáthscaireanna agus scaireanna 
tosaíochta) i gcliantchuideachtaí.

De réir théarmaí an Achta um Fhorbairt 
Tionscail (Fiontraíocht Éireann) 1998, tá gach 
feidhm agus cumhacht forchoimeádta ag an 
mbord, seachas iad sin a tharmligeann an 
bord go foirmiúil. Leagann an bord síos agus 
faomhann sé go foirmiúil gach cumhacht a 
tharmligtear ar an mbealach sin.

Ina ghníomhaíochtaí féin, agus san úsáid a 
bhaineann sé as fochoistí, oibríonn an bord i 
dtreo na bprionsabal rialachais chorparáidigh 
is fearr san earnáil phríobháideach.

De réir an Achta um Eitic in Oifigí Poiblí, 1995, 
agus an Chóid Chleachtais um Rialachas 
Comhlachtaí Stáit, tá de dhualgas ar chomhal-
taí an bhoird Ráiteas Leasa a chur ar fáil don 
Choimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí 
agus don rúnaí. Cloíonn Fiontraíocht Éireann 
go hiomlán le beartas an Rialtais maidir le pá 
príomhoifigeach feidhmiúcháin agus fostaithe 
de chuid comhlachtaí stáit agus le treoirlínte 
an Rialtais maidir le táillí a íoc le comhaltaí an 
bhoird.

Is é an tAire Post, Fiontar agus Nuálaíochta a 
cheapann comhaltaí an Bhoird, le toiliú an Aire 
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe. Gach 
bliain, ar chothrom an Lae Bhunaithe, téann an 
bheirt chomhaltaí (seachas an Cathaoirleach 
agus an Príomhoifigeach Feidhmiúcháin) is 
faide in oifig ó ceapadh den uair dheireanach 
iad ar scor. Nuair a cheaptar iad, cuirtear 
comhaltaí nua an bhoird ar an eolas go 
lánchúramach faoin ngníomhaireacht agus a 
cuid oibríochtaí. 

Ag an mbord atá an chumhacht rúnaí an 
bhoird a cheapadh nó a scor. Tá teacht ag 
gach comhalta den bhord ar an rúnaí, an té 
atá freagrach as a chinntiú go gcomhlíontar 
nósanna imeachta an bhoird.

BORD FHIONTRAÍOCHT 
ÉIREANN 2013

BORD FHIONTRAÍOCHT ÉIREANN AMHAIL AN 1 MEITHEAMH 2014

Terence O’ Rourke, 
(Cathaoirleach), 
Iar-Chomhpháirtí 
Bainistíochta, KPMG

Bob Savage, 
Leas-Uachtarán agus 
Stiúrthóir Bainistíochta 
Ionad Barr feabhais 
Éireann, EMC Corporation 

Geoff Meagher, 
Comhairleach

Helen Ryan, 
Stiúrthóir, Hakata 
Holdings Limited

Colum Horgan, 
Príomhoifigeach 
Feidhmiúcháin, 
InverCloud

Elaine Coughlan, 
Comhpháirtí Ginearálta, 
Atlantic Bridge, Baile 
Átha Cliath

Clare Dunne, 
Rúnaí Cúnta, an Roinn 
Post, Fiontar agus 
Nuálaíochta 

Rita Shah, 
Comhstiúrthóir 
Bainistíochta, Shabra 
Group

John McMahon, 
Comhairleach

Jim O’Hara, 
Iar-Bhainisteoir Ginearálta, 
Intel Ireland (Ar scor Iúil 
2010)

Julie Sinnamon, 
Príomhoifigeach 
Feidhmiúcháin, 
Fiontraíocht Éireann

Tá Joe Healy ina rúnaí don bhord

Athruithe ar an mbord le linn 2013/2014:

Chuaigh Hugh Cooney, Cathaoirleach, agus Frank Ryan, Príomhoifigeach 
Feidhmiúcháin, ar scor ón mbord, agus ceapadh Terence O’Rourke agus Julie 
Sinnamon chuig an mBord in 2013. Ar aon dul leis an ngnáthphróiseas um scor 
rothlach, chuaigh Catherine Caulfield agus Michael McLoone ar scor i lár na bliana 
2013. Chuaigh Paddy Hopkins ar scor mar rúnaí don bhord, agus tháinig Joe Healy 
isteach sa bhord mar rúnaí in 2013. Ceapadh John McMahon, Helen Ryan agus Elaine 
Coughlan chuig an mbord in 2014, agus chuaigh Amanda Pratt ar scor in 2014.
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COMHALTAÍ NA gCOISTÍ
amhail an 15 Bealtaine 2014
COISTE INIÚCHÓIREACHTA

Cuidíonn an Coiste Iniúchóireachta 
leis an eagraíocht a cuid freagrachtaí 
cuntasaíochta agus dlíthiúla a chom-
hlíonadh. Is é an nasc cumarsáide leis an 
Iniúchóir seachtrach é agus déanann sé 
measúnú agus comhordú ar fheidhm na 
hIniúchóireachta Inmheánaí agus ar an 
bpróiseas um Bainistiú Riosca i bhFion-
traíocht Éireann.

Geoff Meagher, (Cathaoirleach), 
Comhairleach

Colum Horgan, Príomhoifigeach 
Feidhmiúcháin, InverCloud

Joe Healy, Rúnaí don Choiste 
Iniúchóireachta 

Chuaigh na comhaltaí seo a leanas ar 
scor ón gcoiste le linn 2012/2013: 

Michael McLoone, (Cathaoirleach),  
Iar-Bhainisteoir Contae, Comhairle 
Contae Dhún na nGall (ar scor ó mhí  
Iúil 2010)

Catherine Caulfield, Príomhoifigeach 
Oibriúcháin, Ovagen Limited 
 
AN COISTE ATHBHREITHNITHE  
AR AN BPUNANN INFHEISTÍOCHTA 

Tá freagracht ar an gCoiste 
Athbhreithnithe ar an bPunann 
Infheistíochta as maoirsiú a dhéanamh 
ar bhainistíocht phunann infheistíochta 
Fhiontraíocht Éireann agus as coinneáil 
a dhéanamh ar mhaoirsiú ar an ngníom-
haíocht infheistíochta cistí a dtacaíonn 
Fiontraíocht Éireann léi faoi na cláir 
éagsúla chaipiteal síl agus fiontair. 

Jim O’Hara, (Cathaoirleach),  
Iar-Bhainisteoir Ginearálta, Intel  
Ireland (ar scor 2010)

Clare Dunne, Rúnaí Cúnta, an Roinn 
Post, Fiontar agus Nuálaíochta 

Tony Haslam, Comhairleach 

Julie Sinnamon, Príomhoifigeach 
Feidhmiúcháin, Fiontraíocht Éireann

Niall O’Donnellan, Bainisteoir Rannóige, 
Beartas, Acmhainní Daonna agus 
Infheistíocht, Fiontraíocht Éireann

Joe Healy, Rúnaí don Choiste 
Athbhreithnithe ar an bPunann 
Infheistíochta 

Chuaigh na comhaltaí seo a leanas  
ar scor ón gcoiste le linn 2013: 

Colum Horgan, Príomhoifigeach 
Feidhmiúcháin, InverCloud 

Frank Ryan, Príomhoifigeach 
Feidhmiúcháin, Fiontraíocht Éireann 

 

AN COISTE UM FHEIDHMÍOCHT  
AGUS PLEANÁIL ACMHAINNÍ

Déanann an Coiste um Fheidhmíocht 
agus Pleanáil Acmhainní athbhreithniú  
ar fheidhmíocht agus ar luach saothair 
an Phríomhoifigigh Feidhmiúcháin 
agus na foirne sinsearaí bainistíochta i 
gcomhthéacs threoirlínte an Rialtais. 

Terence O’ Rourke (Cathaoirleach),  
Iar-Chomhpháirtí Bainistíochta, KPMG

Bob Savage, Leas-Uachtarán agus 
Stiúrthóir Bainistíochta Ionad Barr 
feabhais Éireann, EMC Corporation 

Rita Shah, Comhstiúrthóir Bainistíochta, 
Shabra Group

Joe Healy, Rúnaí don Choiste um 
Fheidhmíocht agus Pleanáil Acmhainní 

Chuaigh na comhaltaí seo a leanas ar 
scor ón gcoiste le linn 2012/2013:

Hugh Cooney, (Cathaoirleach), 
Comhairleoir agus Stiúrthóir  
Cuideachta, KPMG 

Michael McLoone, Iar-Bhainisteoir 
Contae, Comhairle Contae Dhún na nGall 
(ar scor ó mhí Iúil 2010)

AN COISTE COMHAIRLEACH 
SPEISIALTA 

Déanann an Coiste Comhairleach 
Speisialta de chuid an Bhoird athbhre-
ithniú ar thograí móra cistiúcháin sula 
ndéanann Bord Fhiontraíocht Éireann 
iad a mhionchíoradh agus cinneadh a 
thabhairt ina leith. 

Terence O’ Rourke (Cathaoirleach),  
Iar-Chomhpháirtí Bainistíochta, KPMG

Jim O’Hara, Iar-Bhainisteoir Ginearálta, 
Intel Ireland (Ar scor Iúil 2010)

Geoff Meagher, Comhairleach

Joe Healy, Rúnaí don Choiste 
Comhairleach Speisialta 

Chuaigh an comhalta seo a leanas ar 
scor ón gcoiste le linn 2013:

Hugh Cooney (Cathaoirleach), 
Comhairleoir agus Stiúrthóir  
Cuideachta, KPMG 

COISTE CHISTE NUÁLAÍOCHTA  
NA HÉIREANN 

Déanann Coiste Chiste Nuálaíochta na 
hÉireann cíoradh ar iarratais ar chistiú 
faoi Scéim Chiste Nuálaíochta na hÉire-
ann agus déanann sé moltaí don Bhord 
maidir leo. 

Terence O’ Rourke (Cathaoirleach)

Jim O’Hara, Iar-Bhainisteoir Ginearálta, 
Intel Ireland (Ar scor Iúil 2010)

Joe Healy, Rúnaí do Choiste Chiste 
Nuálaíochta na hÉireann 

Chuaigh na comhaltaí seo a leanas ar 
scor ón gCoiste le linn 2013/2014:

Hugh Cooney (Cathaoirleach), 
Comhairleoir agus Stiúrthóir Cuideachta, 
KPMG 

Amanda Pratt, Stiúrthóir Feidhmiúcháin, 
Avoca

AN COISTE FEIDHMIÚCHÁIN 

Déanann an Coiste Feidhmiúcháin riar-
achán bhuiséad Fhiontraíocht Éireann a 
bhainistiú agus a rialú, déanann sé mao-
irseacht ar an dul chun cinn a dhéantar 
maidir le spriocanna na heagraíochta, 
agus déanann sé nithe a bhaineann leis 
an mbeartas corparáideach a chíoradh, 
lena n-áirítear treoirlínte maidir le táirgí 
airgeadais, beartais agus straitéisí 
earnála, straitéis réigiúnach, agus cláir 
agus scéimeanna nua agus leasaithe.

Julie Sinnamon, Príomhoifigeach 
Feidhmiúcháin, Fiontraíocht Éireann

Kevin Sherry, Bainisteoir Rannóige, 
Díolacháin agus Comhpháirtíochtaí 
Idirnáisiúnta, Fiontraíocht Éireann 

Tom Hayes, Bainisteoir Rannóige, 
Micrifhiontair agus Gnóthais Bheaga, 
Fiontraíocht Éireann 

Tom Kelly, Bainisteoir Rannóige, 
Déantúsaíocht agus Iomaíochas, 
Fiontraíocht Éireann 

Brendan Flood, Bainisteoir Rannóige, 
Tógáil, Tomhaltas, Adhmad, FPG&TF, 
Taighde Margaidh agus Bainistíocht 
Imeachtaí, Fiontraíocht Éireann 

Jennifer Condon, Bainisteoir Rannóige, 
Seirbhísí a Thrádáiltear go hIdirnáisiúnta, 
Bogearraí agus Soláthar Poiblí, 
Fiontraíocht Éireann 

Niall O’Donnellan, Bainisteoir Rannóige, 
Beartas, Acmhainní Daonna agus 
Infheistíocht, Fiontraíocht Éireann

Michael Cantwell, Bainisteoir Rannóige, 
Bia, Fiontraíocht Éireann 

Joe Healy, Bainisteoir Roinne, Beartas, 
Straitéis agus Caidreamh Rialtais; 
Fiontraíocht Éireann 

Gearoid Mooney, Bainisteoir Rannóige, 
Taighde agus Nuálaíocht, Fiontraíocht 
Éireann 

Lisa Vaughan, Bainisteoir Rannóige, 
Scálú agus Gnólachtaí Nuathionscanta 
Ardacmhainne, Fiontraíocht Éireann

Zoë Deane, Rúnaí don Choiste 
Feidhmiúcháin 

Chuaigh na comhaltaí seo a leanas ar 
scor ón gcoiste le linn 2013/2014:

Frank Ryan, (Cathaoirleach), 
Príomhoifigeach Feidhmiúcháin, 
Fiontraíocht Éireann 

Greg Treston, Bainisteoir Rannóige, 
Scálú agus Gnólachtaí Nuathionscanta 
Ardacmhainne, Taighde agus Nuálaíocht, 
Fiontraíocht Éireann 

Paddy Hopkins, Rúnaí don Bhord 
agus Bainisteoir Rannóige, Seirbhísí 
Corparáideacha, Fiontraíocht Éireann 
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AN COISTE INFHEISTÍOCHTA

Tá an chumhacht ag an gCoiste 
Infheistíochta pacáistí cistiúcháin suas le 
€1.25 milliún a fhaomhadh, i gcás tion-
scadal nár faomhadh cistiú níos mó ná 
€3.25 milliún dóibh le haghaidh gnóthas 
amháin sa dá bhliain roimhe sin. 

Julie Sinnamon, (Cathaoirleach), 
Príomhoifigeach Feidhmiúcháin, 
Fiontraíocht Éireann

Niall O’Donnellan, Bainisteoir Rannóige, 
Beartas, Acmhainní Daonna agus 
Infheistíocht, Fiontraíocht Éireann

Kevin Sherry, Bainisteoir Rannóige, 
Díolacháin agus Comhpháirtíochtaí 
Idirnáisiúnta, Fiontraíocht Éireann

Michael Cantwell, Bainisteoir Rannóige, 
an Rannóg Bia, Fiontraíocht Éireann

Marian Byrne, Príomhoifigeach, an Roinn 
Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia

Eugene Forde, Príomhoifigeach, an 
Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta

Liam Ryan, Comhairleach

Liam Shanahan, Comhairleach

Bernie Cullinan, Comhairleach

Eileen McGoldrick, Rúnaí don Choiste 
Infheistíochta 

Chuaigh na comhaltaí seo a leanas ar 
scor ón gcoiste le linn 2013/2014:

Frank Ryan, (Cathoirleach), 
Príomhoifigeach Feidhmiúcháin, 
Fiontraíocht Éireann

Tony Haslam, Comhairleach

Dermot Sheridan, Príomhoifigeach,  
an Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta

COISTE T&F

Tá cur chuige Fhiontraíocht Éireann i 
leith an Taighde agus na Forbartha (T&F) 
agus na Nuálaíochta faoi threoir ag an 
Straitéis um Eolaíocht, Teicneolaíocht 
agus Nuálaíocht 2006-2013 de chuid an 
Rialtais, atá comhordaithe ag an Roinn 
Post, Fiontar agus Nuálaíochta. Seoladh 
an Ciste T&F go luath sa bhliain 2008 
agus é mar chuspóir aige tacú leis an 
taighde, leis an bhforbairt agus leis an 
nuálaíocht teicneolaíochta a bhíonn 
de dhíth ag gach staid d’fhorbairt na 
gcuideachtaí. Cuireann sé tacaíocht ar 
fáil le cur ar chumas cuideachtaí céim 
ar aghaidh a dhéanamh ón tionscadal 
taighde tosaigh go dtí gníomhaíochtaí 
nuálaíochta agus T&F ar leibhéal ard.

Niall O’Donnellan (Cathaoirleach), 
Bainisteoir Rannóige, Beartas, Acmhainní 
Daonna agus Infheistíocht, Fiontraíocht 
Éireann

Tom Hayes, Bainisteoir Rannóige, 
Micrifhiontair agus Gnóthais Bheaga, 
Fiontraíocht Éireann 

Gearoid Mooney, Bainisteoir Rannóige, 
Taighde agus Nuálaíocht, Fiontraíocht 
Éireann 

Brian McCoy, Comhairleach 

Aidan O’Connor, Comhairleach

Padraig Somers, Bainisteoir Ginearálta, 
Helsinn Birex Pharmaceuticals 

Denis Hayes, Bainisteoir Ginearálta, an 
Grúpa um Thaighde agus um Fhorbairt 
Tionsclaíochta 

Johnnie Phillips, Comhairleach 

Eadaoin Collins/Michael Davitt, Oifig 
Eolaíochta agus Teicneolaíochta, an 
Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta 

James Conway, an Roinn Talmhaíochta, 
Iascaigh agus Bia 

Denise Murphy, Bord Bia 

Miriam Ní Néill, Údarás na Gaeltachta 

Tom Beresford, Teagasc 

Zoë Deane, Rúnaí don Choiste T&F 

Chuaigh an comhalta seo a leanas ar 
scor ón gcoiste le linn 2013/2014:

Orla Battersby, Bainisteoir Roinne, 
Forbairt Cumais agus Meantóireachta, 
Fiontraíocht Éireann 

COISTE NA GCISTÍ CAIPITEAL SÍL 
AGUS FIONTAIR 

Is iad cuspóirí na gClár Caipiteal Síl 
agus Fiontair de chuid Fhiontraíocht 
Éireann ná earnáil caipiteal fiontair na 
hÉireann a fhorbairt tuilleadh, caipiteal 
riosca a sholáthar d’Fhiontair Bheaga 
agus Mheánmhéide atá sa tréimhse síl, 
nuathionscanta nó i mbéal forbartha, inf-
heistíocht phríobháideach nó institiúide-
ach a ghiaráil, agus cistí inmharthana 
tráchtála a fhorbairt. Is scéim iomaíoch í 
an scéim.

Julie Sinnamon (Cathaoirleach), 
Príomhoifigeach Feidhmiúcháin, 
Fiontraíocht Éireann

Niall O’Donnellan, Bainisteoir Rannóige, 
Beartas, Acmhainní Daonna agus 
Seirbhísí Infheistíochta, Fiontraíocht 
Éireann

Lisa Vaughan, Bainisteoir Roinne, 
Beartas, Straitéis agus Caidreamh 
Rialtais, Fiontraíocht Éireann

Don Harrington, Stiúrthóir Airgeadais 
Chorparáidigh, Goodbody Stockbrokers

Tony Haslam, Comhairleach

Páraig Hennessy, an Roinn Post, Fiontar 
agus Nuálaíochta

Folúntas, Forfás

Eileen McGoldrick, Rúnaí do Choiste na 
gCistí Caipiteal Síl agus Fiontair 

Chuaigh an comhalta seo a leanas ar 
scor ón gcoiste le linn 2013/2014:

Eamonn May, Bainisteoir Roinne, 
Caipiteal Fáis agus Caidreamh 
Baincéireachta, Fiontraíocht Éireann
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AN COISTE UM THAIGHDE 
TIONSCLAÍOCH AGUS 
TRÁCHTÁLAÍOCHT

Faomhann an Coiste um Thaighde 
Tionsclaíoch agus Tráchtálaíocht 
cistiú suas le €1.25 milliún don taighde 
feidhmeach agus don tráchtálaíocht lena 
mbaineann na hollscoileanna agus na 
hinstitiúidí teicneolaíochta, an taighde 
comhoibritheach agus líonraí atá tions-
caltreoraithe. Díríonn sé ar thionscadail 
atá tionscaltreoraithe nó a bhféadfadh 
toradh díreach tráchtála a bheith orthu 
in Éirinn.

Gearoid Mooney, (Cathaoirleach), 
Bainisteoir Rannóige, An tAonad Gnó um 
Thaighde agus Nuálaíocht, Fiontraíocht 
Éireann

Tom Cusack, Bainisteoir Roinne, 
Infheistíocht Dhíreach Eachtrach i bhFe-
olta Príomhúla agus i mBia, Fiontraíocht 
Éireann

Joe Curtis, Bainisteoir Roinne, Taighde 
agus Nuálaíocht agus Seirbhísí 
Corparáideacha, Fiontraíocht Éireann

Kevin Sherry, Bainisteoir Rannóige, 
Díolacháin agus Comhpháirtíochtaí 
Idirnáisiúnta, Fiontraíocht Éireann

Niall O’Donnellan, Bainisteoir Rannóige, 
Beartas, Acmhainní Daonna agus 
Infheistíocht, Fiontraíocht Éireann 

Frank Kennedy, Cadbury (Ireland) 
Limited

Mike Brosnon, an Earnáil Phríobháideach 

Andrew Brownlee, Fear Léinn

Ruth Freeman, Fondúireacht  
Eolaíochta Éireann

Eugene Corcoran, Comhairleach

Seamus Grant, Comhairleach

Richard O’Kennedy, Stiúrthóir Ghrúpa 
na Bithcheimice Feidhmí, Scoil na 
Biteicneolaíochta agus an Lárionad 
Náisiúnta Taighde ar Bhraiteoirí, Ollscoil 

Chathair Bhaile Átha Cliath

Ray O’Neill, Leas-Uachtarán Taighde, 
Ollscoil na hÉireann, Maigh Nuad

Mary Shire, Leas-Uachtarán Taighde, 
Ollscoil Luimnigh

Eadaoin Collins/Michael Davitt,  
an Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta

Richard Howell, Ceannasaí Taighde, 
Bia agus Coidéacs, an Rannóg um 
Chomhordú, an Roinn Talmhaíochta, Bia 
agus Mara

Muiris O’Connor, Ceannasaí na gClár 
Taighde, an tÚdarás um Ard-Oideachas

Barry Heavey, GFT Éireann

Enda Connolly, Príomhoifigeach 
Feidhmiúcháin, an Bord Taighde Sláinte 
(ar scor)

Mairéad Hennessy, Rúnaí don Choiste 
um Thaighde Tionsclaíoch agus 
Tráchtálaíocht

Chuaigh na comhaltaí seo a leanas ar 
scor ón gcoiste le linn 2013/2014:

Greg Treston, Bainisteoir Rannóige, 
Scálú agus Gnólachtaí Nuathionscanta 
Ardacmhainne, Taighde agus Nuálaíocht, 
Fiontraíocht Éireann

Eucharia Meehan, Ceannasaí na gClár 
Taighde, an tÚdarás um Ard-Oideachas

AN COISTE FAIRSINGITHE POST

Seoladh an Ciste Fairsingithe Post chun 
cabhrú le cuideachtaí atá mar chliaint ag 
Fiontraíocht Éireann fostaíocht mhéa-
daithe a bhaint amach trí dhíolachán 
méadaithe agus trí thrádáil idirnáisiúnta 
mhéadaithe.

Tom Kelly (Cathaoirleach), Bainisteoir 
Rannóige, Déantúsaíocht, Foinsiú 
Domhanda agus Iomaíochas, 
Fiontraíocht Éireann

Colm Mac Fhionnlaoich, Bainisteoir, 
Eolaíochtaí Beatha agus Teicneolaíocht 
Ghlan, Fiontraíocht Éireann

Leonard Carty, Bainisteoir Airgeadais, an 
Roinn Airgeadais, Fiontraíocht Éireann

Marina Donohoe, Bainisteoir, Seirbhísí 
Oideachais, Gnó agus Tomhaltóirí

Paddy Callaghan, Stiúrthóir 
Bainistíochta, Nature’s Best Ltd

Malcolm Lewis, Comhairleach

Michael Pender, an Roinn Post, Fiontar 
agus Nuálaíochta

Sharon Murphy, an Rannóg Forbartha 
um Thionscal an Bhia, an Roinn 
Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia 

Tara McCarthy, an Rannóg Bia agus 
Deochanna, Bord Bia 

John Geehan, Comhairleach

John Glynn, Comhairleach

Mairéad Hennessy, Rúnaí don Choiste 
Fairsingithe Post 

Chuaigh an comhalta seo a leanas ar 
scor ón gcoiste le linn 2013/2014:

Niamh Cooney, Bainisteoir, an 
Roinn Cumais agus Meantóireachta, 
Fiontraíocht Éireann
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Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste 
An Tuarascáil le cur faoi Bhráid Thithe an Oireachtais

Tá iniúchadh déanta agam ar ráitis 
airgeadais Fhiontraíocht Éireann don 
bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2013 faoin 
Acht um Fhorbairt Tionscail (Fiontraíocht 
Éireann) 1998. Cuimsítear sna ráitis 
airgeadais, a ullmhaíodh faoi réir na bpo-
lasaithe cuntasaíochta atá leagtha amach 
iontu, na polasaithe cuntasaíochta, an 
cuntas ioncaim agus caiteachais, an clár 
comhardaithe, an ráiteas faoi shreabhadh 
airgid agus na nótaí gaolmhara. Réitíodh 
na ráitis airgeadais san fhoirm atá 
leagtha amach faoi Alt 22 den Acht, agus 
de réir na gcleachtas cuntasaíochta a 
bhfuil glacadh coitianta leo in Éirinn.

Freagrachtaí Chomhaltaí an Bhoird

Tá an Bord freagrach as na ráitis airgea-
dais a ullmhú, as a chinntiú go dtugtar 
léargas fíor agus cothrom iontu ar staid 
ghnóthaí Fhiontraíocht Éireann agus 
ar a ioncam agus chaiteachas, agus as 
rialtacht na n-idirbheart a chinntiú.

Freagrachtaí an Ard-Reachtaire 
Cuntas agus Ciste

Táimse freagrach as iniúchadh a dhéan-
amh ar na ráitis airgeadais agus tuairisc 
a thabhairt orthu i gcomhréir leis an dlí is 
infheidhme.

Tá m’iniúchadh déanta agam trí thagairt 
a dhéanamh do na nithe ar leith a ghab-
hann le comhlachtaí Stáit i ndáil le cúrsaí 
bainistíochta agus oibriúcháin.

Tá m’iniúchadh déanta de réir na gCaigh-
deán Idirnáisiúnta maidir le hIniúchói-
reacht (An Ríocht Aontaithe agus Éire) 
agus de réir Chaighdeáin Eiticiúla an 
Bhoird um Chleachtais Iniúchóireachta 
d’Iniúchóirí.

Raon Feidhme an Iniúchta ar na 
Ráitis Airgeadais

Is éard atá i gceist le hiniúchadh ná 
fianaise a fháil faoi na méideanna agus 
faoin nochtadh sna ráitis airgeadais, a 
mhéid is gá chun dearbhú réasúnach a 
thabhairt go bhfuil na ráitis airgeadais 
saor ó mhíráiteas ábhartha ar bith, cibé 
acu trí chalaois nó trí earráid.  

Áirítear air seo measúnú ar na nithe seo 
a leanas: 

•	 cibé	acu	an	bhfuil	na	polasaithe	
cuntasaíochta oiriúnach do chúinsí 
Fhiontraíocht Éireann nó nach 
bhfuil, cibé ar cuireadh i bhfeidhm 
go comhsheasmhach iad nó nár 
cuireadh, agus ar nochtadh go 
leormhaith iad nó nár nochtadh

•	 réasúntacht	na	meastachán	
suntasach cuntasaíochta a rinneadh 
agus na ráitis airgeadais, á n-ullmhú, 
agus

•	 cur	i	láthair	foriomlán	na	ráiteas	
airgeadais.

Lorgaím fianaise le linn an iniúchta 
chomh maith faoi rialtacht na n-idirb-
heart airgeadais.

Ina theannta sin, léigh mé Tuarascáil 
Bhliantúil Fhiontraíocht Éireann chun aon 
neamhréireacht ábhartha leis na ráitis 
airgeadais iniúchta a aithint. Má thagaim 
ar an eolas faoi mhíráiteas nó nea-
mhréireacht ábhartha fhollasach ar bith 
breathnaím ar na himpleachtaí a bheidh i 
gceist do mo thuarascáil.

Tuairim maidir leis na Ráitis 
Airgeadais

Is é mo thuairim gur ullmhaíodh na 
ráitis airgeadais de réir na gcleachtas 
cuntasaíochta a bhfuil glacadh coitianta 
leo in Éirinn agus go dtugtar léargas 
fíor cothrom iontu ar staid ghnóthaí 
Fhiontraíocht Éireann amhail an 31 
Nollaig 2013 agus ar a hioncam agus a 
caiteachas don bhliain 2013.

I mo thuairimse, choinnigh Fiontraíocht 
Éireann leabhair chuntais chuí. Tagann na 
ráitis airgeadais leis na leabhair chuntais.

Cúrsaí a dtuairiscím orthu trí 
Eisceacht

Tuairiscím trí eisceacht más rud é

•	 nach	bhfuair	mé	an	fhaisnéis	agus	
na mínithe a theastaigh uaim do 
m’iniúchadh, nó

•	 gur	thug	mé	aon	chás	ábhartha	ar	
bith faoi deara le linn m’iniúchta inar 
úsáideadh airgead do chuspóir eile 
seachas don cheann a bhí beartaithe 
dó, nó nach ndearnadh na hidirb-
hearta de réir na n-údarás a bhí á 
rialú, nó

•	 nach	bhfuil	an	fhaisnéis	a	tugadh	i	
dTuarascáil Bhliantúil Fhiontraíocht 
Éireann don bhliain dá bhfuil na ráitis 
airgeadais ullmhaithe comhsheasm-
hach leis na ráitis airgeadais, nó

•	 nach	léiríonn	an	Ráiteas	maidir	
le Rialú Inmheánach Airgeadais 
go bhfuil Fiontraíocht Éireann ag 
comhlíonadh an Chóid Cleachtais 
um Rialú Chomhlachtaí Stáit, nó

•	 go	bhfaighim	amach	go	bhfuil	cúrsaí	
ábhartha eile ann a bhaineann leis an 
gcaoi ar cuireadh gnó poiblí i gcrích.

Níl rud ar bith le tuairisciú agam maidir 
leis na cúrsaí sin a dtugtar tuairisc orthu 
trí eisceacht.

Seamus McCarthy

An tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste

27 Meitheamh 2014
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Freagrachtaí Chomhaltaí 
an Bhoird

Ráitis Airgeadais

Le hAlt 22 den Acht um Fhorbairt 
Tionscail (Fiontraíocht Éireann), 1998, 
cuirtear de cheangal ar Fhiontraíocht 
Éireann na cuntais go léir is cuí agus is 
gnách a choimeád ar airgead a ghe-
obhaidh sí agus a chaithfidh sí, i cibé 
foirm a cheadóidh an tAire Airgeadais, 
le toiliú an Aire Caiteachais Phoiblí agus 
Athchóirithe.

Agus na ráitis airgeadais sin á réiteach 
aici, tá de cheangal ar Fhiontraíocht 
Éireann:

•	 Polasaithe	cuntasaíochta	cuí	a	
roghnú agus iad a chur i bhfeidhm 
go comhsheasmhach

•	 Breithiúnais	agus	meastacháin	
stuama réasúnta a dhéanamh

•	 Na	ráitis	airgeadais	a	réiteach	ar	
bhonn gnóthais leantaigh ach 
amháin má tá cúis lena cheapadh 
nach leanfaidh sí ar aghaidh ag 
feidhmiú

•	 A	rá	arbh	amhlaidh	a	cuireadh	na	
caighdeáin chuntasaíochta chuí 
i bhfeidhm, seachas aon imeacht 
ábhartha a nochtfar agus a mhíneo-
far sna ráitis airgeadais

Tá an Bord freagrach as leabhair chuntais 
chuí a choimeád a nochtann staid an 
airgeadais go réasúnta cruinn ag am 
ar bith agus a chuireann ar a chumas a 
chinntiú go ngéilleann na ráitis airgeadais 
d’Alt 22 den Acht um Fhorbairt Tionscail 
(Fiontraíocht Éireann), 1998. Tá an Bord 
freagrach freisin as a shócmhainní a 
chosaint agus bearta réasúnacha a 
ghlacadh chun calaois agus mírialtachtaí 
eile a chosc agus a aimsiú.

 

Tuarascáil Chomhaltaí an Bhoird
Don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2013

Julie Sinnamon, 
POF

Terence O’Rourke, 
Cathaoirleach

Thar ceann Bhord Fhiontraíocht Éireann:

23 Meitheamh 2014
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Thar ceann Bhord Fhiontraíocht Éireann, 
admhaím ár bhfreagracht as an gcóras 
rialaithe inmheánaigh airgeadais sa 
ghníomhaireacht agus as próisis agus 
gnáthaimh a bhunú lena chinntiú go 
mbeidh an córas éifeachtach.

Ní fhéadann an córas ach dearbhú 
réasúnta, nach dearbhú iomlán é, a 
thabhairt go bhfuil na sócmhainní ar 
a gcosaint, go n-údaraítear agus go 
gcláraítear na hidirbhearta mar ba chuí, 
agus go gcoisctear gach earráid nó nea-
mhrialtacht ábhartha nó go n-aimsítear 
in am trátha iad.

Is iad seo na bearta atá déanta ag an 
mBord le cinntiú go bhfuil timpeallacht 
chuí rialaithe i bhfeidhm: 

•	 Gnáthaimh	fhoirmiúla	a	bhunú,	trí	
bhíthin feidhmeanna éagsúla coiste, 
le monatóireacht a dhéanamh ar 
ghníomhaíochtaí agus le sócmhainní 
na heagraíochta a chosaint 

•	 Freagrachtaí	agus	cumhachtaí	
na bainistíochta a shainiú agus a 
dhoiciméadú go soiléir 

•	 Cultúr	láidir	cuntasachta	a	fhorbairt	
ar gach leibhéal den eagraíocht  

Bhunaigh an Bord próisis freisin le 
rioscaí gnó a shainaithint agus a mheas.  
Déantar é seo ar bhealaí seachas a chéile, 
lena n-áirítear:

•	 Nádúr,	méid	agus	impleachtaí	
airgeadais na rioscaí atá os comhair 
Fhiontraíocht Éireann a aithint 

•	 Measúnú	a	dhéanamh	ar	an	
gcosúlacht go dtarlóidh na rioscaí a 
aithníodh

•	 Measúnú	a	dhéanamh	ar	chumas	
Fhiontraíocht Éireann na rioscaí 
a tharlaíonn a bhainistiú agus a 
mhaolú

•	 Oibriú	go	dlúth	leis	an	Rialtas	agus	
le gníomhaireachtaí agus institiúidí 
éagsúla lena chinntiú go dtuigtear 
go soiléir cuspóirí Fhiontraíocht 
Éireann agus go bhfuil taca ag 
straitéisí na Gníomhaireachta chun 
na cuspóirí sin a bhaint amach

•	 Athbhreithnithe	rialta	a	dhéanamh	
ar phleananna straitéiseacha, idir 
phleananna gearrthéarmacha agus 
phleananna fadtéarmacha, agus 
measúnú ar na rioscaí a d’fhéadfadh 
comhlíonadh na bpleananna a chur 
ó mhaith

•	 Spriocanna	bliantúla	agus	níos	
fadtéarmaí a leagan síos do gach 
réimse dár ngnó agus tuairisciú go 
rialta ar na torthaí a tháinig orthu  

•	 Gnáthaimh	agus	forálacha	caigh-
deánacha fairsinge a leagan síos 
agus a chur i bhfeidhm a dtabharfar 
cúnamh airgid do thionscadail dá 
réir, ina measc forálacha a éilíonn 
aisíocaíocht mura gcomhlíonann an 
tionscadal na gealltanais a thug an 
tionscnóir

•	 Gnáthaimh	a	leagan	síos	lena	
chinntiú go bhfuil feidhmiú na 
scéimeanna agus na gclár a riarann 
Fiontraíocht Éireann ag teacht leis 
an reachtaíocht lena rialaítear é agus 
go bhfuil córais chuí bainistíochta 
rioscaí ar bun

Tá an córas rialaithe inmheánaigh 
airgeadais bunaithe ar chreat faisnéise 
bainistíochta rialta, ar ghnáthaimh 
riaracháin, lena n-áirítear deighilt na 
ndualgas, agus ar chóras tarmligin agus 
cuntasachta. Áirítear leis go háirithe: 

•	 Córas	cuimsitheach	buiséadaithe	
le buiséad bliantúil a athbhre-
ithníonn agus a fhaomhann an Bord 
Stiúrthóirí

•	 Athbhreithnithe	rialta	ag	an	mBord	
Stiúrthóirí ar thuarascálacha 
airgeadais tréimhsiúla agus bliantúla 
a chuireann an fheidhmíocht 
airgeadais i gcomórtas leis an 
réamhaisnéis

•	 Spriocanna	a	leagan	síos	chun	
an fheidhmíocht airgeadais agus 
feidhmíochtaí eile a mheas

•	 Treoirlínte	rialaithe	don	infheistíocht	
chaipitiúil atá sainithe go soiléir

•	 Araíonacht	fhoirmiúil	don	
bhainistíocht tionscadal

Tá rannóg iniúchóireachta inmheánaí ag 
Fiontraíocht Éireann, ag a bhfuil foireann 
faoi láthair arb é atá inti acmhainní 
a fuarthas ó ghnólacht cuntasóirí, 
in éineacht le bainisteoir de chuid 
Fhiontraíocht Éireann ag a bhfuil an-
taithí. Feidhmíonn an rannóg seo de réir 
na Cairte um Iniúchóireacht Inmheánach 
a d’fhaomh Coiste Iniúchóireachta an 
Bhoird. Tagann an coiste seo le chéile 
go ráithiúil le hathbhreithniú a dhé-
anamh ar thuarascálacha a réitigh an 
rannóg Iniúchóireachta Inmheánaí agus 
rannóga eile. Tuairiscíonn an Coiste 

Iniúchóireachta don Bhord go rialta 
maidir leis na ceisteanna atá pléite aige.  

Oibríonn an fheidhm iniúchta inmheán-
aigh de réir Chreat-Chód an Dea-
Chleachtais atá leagtha amach sa Chód 
Cleachtais um Rialú Comhlachtaí Stáit. 
Faomhann an Coiste Iniúchóireachta 
Plean rollach trí bliana maidir le 
hIniúchadh Straitéiseach na hIniúchói-
reachta Inmheánaí agus athbhreithníonn 
sé go bliantúil é más gá.  Cuireann an 
plean oibre reatha san áireamh na réimsí 
rioscaí a sainaithníodh i gcleachtadh 
measúnaithe riosca a eagraíodh in 
éineacht leis an mbainistíocht ag tús 
na sraithe pleanála seo.  Cuireann an 
tIniúchóir Inmheánach tuarascálacha 
ráithiúla ar thascanna a cuireadh i 
gcrích faoi bhráid an Choiste.  Leagann 
na tuarascálacha seo béim ar easpaí 
nó ar laigí, más ann dóibh, sa chóras 
rialaithe inmheánaigh airgeadais agus 
ar na bearta ceartúcháin a mholtar a 
dhéanamh más gá. Faigheann an Coiste 
Iniúchóireachta tuarascáil ráithiúil ón 
mBainistíocht ar stádas na bhfadhbanna 
a luadh san Iniúchadh Inmheánach.  
Déanann Iniúchóireacht Inmheánach 
athbhreithniú rialta ar an tuarascáil seo.

Faigheann monatóireacht agus athbhre-
ithniú an Bhoird ar éifeachtacht an 
chórais rialaithe inmheánaigh airgeadais 
treoir ó obair an Iniúchóra Inmheánaigh, 
ón gCoiste Iniúchóireachta a mhaoirsíonn 
obair an Iniúchóra Inmheánaigh, ó na 
bainisteoirí feidhmiúcháin i bhFion-
traíocht Éireann atá freagrach as an 
gcreat rialaithe airgeadais a fhorbairt 
agus a chaomhnú agus ó na barúlacha a 
thugann an tArd-Reachtaire Cuntas agus 
Ciste le fios ina litir bhainistíochta.

Deimhním go ndearna an Bord athbhre-
ithniú ar an gcóras rialaithe inmheánaigh 
airgeadais i rith na bliana dar críoch 31 
Nollaig 2013.

Thar ceann Bhord Fhiontraíocht Éireann:

Ráiteas faoi Rialú Inmheánach 
Airgeadais

Terence O’Rourke, 
Cathaoirleach

23 Meitheamh 2014
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Is mar seo a leanas atá bonn na 
cuntasaíochta agus na bpolasaithe 
tábhachtacha cuntasaíochta a ghlacann 
Fiontraíocht Éireann:

 

(a) Bunús Cuntasaíochta

Réitíodh na ráitis airgeadais de réir 
choinbhinsiún an chostais stairiúil agus 
san fhoirm a d’fhaomh an tAire Post, 
Fiontar agus Nuálaíochta le comhaontú 
an Aire Airgeadais de bhun an Achta 
um Fhorbairt Tionscail (Fiontraíocht 
Éireann), 1998.  

Ar bhonn fabhraithe a réitíodh na ráitis 
airgeadais, ach amháin mar a luaitear 
thíos, agus de réir na gCleachtas 
Cuntasaíochta a bhfuil Glacadh leo. 
Glactar leis na Caighdeáin ar Thuairisciú 
Airgeadais a mholann na comhlachtaí 
cuntasaíochta aitheanta de réir mar a 
thagann siad i bhfeidhm.

Aithint Ioncaim

Is ar bhonn airgid atá na catagóirí 
ioncaim seo a leanas:

•	 Deontais	Oireachtais

•	 Aisíocaíochtaí	Tacaíocht	Airgeadais

•	 Díbhinní

•	 Ioncam	ó	Chíos	Monarchan

•	 Fáltais	ó	Dhíol	Sócmhainní	Seasta

 

 

(b) Tacaíochtaí Airgeadais don 
Tionsclaíocht

Fabhraítear deontais sna Ráitis 
Airgeadais nuair a chloíonn an deontaí le 
coinníollacha ordaithe.

(c) Tacaíocht Airgeadais In-aisíoctha 
don Tionsclaíocht

Tá an méid atá in-aisghabhála i dtaobh 
tacaíochta airgeadais in-aisíoctha 
don tionsclaíocht léirithe sa Chlár 
Comhardaithe mar Shócmhainní 
Dreasacht Airgid agus áirítear an cistiú 
a bhaineann leis i gCuntas Airleacan 
an Stáit. Coinnítear soláthar sonrach sa 
Chuntas Ioncaim agus Caiteachais le 
soláthar d’aon ghannchion nó d’fhiacha 
amhrasacha.

Is mar seo a leanas atá na tacaíochtaí 
airgeadais in-aisíoctha don tionsclaíocht:

 
An Clár Comhairleoireachta Margaíochta 
Spriocdhírithe (CMS)

Tá cuid de thacaíocht dreasachta airgid 
an Chláir CMS in-aisghabhála de réir mar 
a chruthaíonn díolacháin na gcuideachtaí 
ar cabhraíodh leo. Aisghabhtar na suime-
anna a tugadh ar airleacan thar thré-
imhse 24 go 60 mí trí bhíthin tobhaigh 
atá bunaithe ar na díolacháin a baineadh 
amach de bharr an chaiteachais TMC.

 
Tacaíocht Airgeadais maidir le Taighde  
& Forbairt agus Caipiteal

I gcomhaontuithe Tacaíochta Airgeadais 
áirithe maidir le Taighde & Forbairt agus 
Caipiteal tá clásal in-aisíoctha a fhágann 
gur féidir cuid den tacaíocht airgeadais a 
aisghabháil.

(d) Cuntas Airleacan an Stáit

Léiríonn Cuntas Airleacan an Stáit an 
méid a thug Fiontraíocht Éireann ar 
airleacan do chuideachtaí is cliaint mar 
thacaíocht airgeadais in-aisíoctha, agus 
atá fós le híoc, lúide soláthar in aghaidh 
gannchion agus d’fhiach amhrasach.

(e) Infheistíochtaí

Infheistíochtaí Luaite

Luaitear na hinfheistíochtaí atá liostaithe 
ar stocmhalartán aitheanta ag an gcostas 
nó ag an nglanluach inréadaithe, cibé 
acu is ísle.  Mura mbíonn na cúiseanna le 
soláthar roimhe sin in aghaidh laghdú ar 
luach bailí a thuilleadh, aisiompaítear an 
soláthar sin.  Tá luacháil mhargaidh na 
punainne luaite nochta i Nóta 15 (c).

Infheistíochtaí Eile

Luaitear na hinfheistíochtaí eile ag an 
gcostas nó ag an nglanluach inréadaithe, 
cibé acu is ísle, ar bhonn mheasúnú 
na bainistíochta agus próisis athbhre-
ithnithe a úsáideann na cuntais iniúchta 
nó bainistíochta is déanaí de chuid 
chuideachtaí na hinfheistíochta nó 
faisnéis ábhartha gnó eile.  Mura mbíonn 
na cúiseanna le soláthar roimhe sin in 
aghaidh laghdú ar luach bailí a thuilleadh, 
aisiompaítear an soláthar sin. 

Infheistíochtaí a Dhíscríobh

Má mheasann an bhainistíocht gurb ion-
ann luach na n-infheistíochtaí agus nialas, 
mar gheall ar dhócmhainneacht nó ar 
chúis eile, déantar na hinfheistíochtaí sin 
a dhíscríobh. Sna cásanna sin, cuirtear 
éifeacht iomlán an chaillteanais san 
áireamh agus brabús nó caillteanas ar 
dhiúscairtí á ríomh (Nóta 9 (b)) agus 
aisiompaítear aon soláthar roimhe sin in 
aghaidh laghdú ar luach ar na hinf-
heistíochtaí sin.

Polasaithe Cuntasaíochta
Don Bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2013
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Cistí Caipiteal Síl agus Fiontair

Tuairiscítear na hairleacain do na cistí 
seo ag luach an chostais nó ag an 
nglanluach inréadaithe, cibé acu is ísle, 
ar bhonn luachálacha na mBainisteoirí 
Ciste a úsáideann na cuntais iniúchta nó 
bainistíochta is déanaí atá le fáil. Réitíonn 
na treoirlínte a leanann na Bainisteoirí 
Ciste agus iad ag teacht ar na luachála-
cha le prionsabail luachála Chomhlachais 
Chaipiteal Fiontair na hÉireann agus na 
hEorpa. Mura mbíonn na cúiseanna le 
soláthar roimhe sin in aghaidh laghdú ar 
luach bailí a thuilleadh, aisiompaítear an 
soláthar sin.

 

Gnóthachain agus Caillteanais

Aithnítear na gnóthachain agus na 
caillteanais réadaithe agus an soláthar 
in aghaidh athruithe ar luach na n-inf-
heistíochtaí sa Chuntas Ioncaim agus 
Caiteachais. 

Comhdhlúthú

Ní léiríonn na ráitis airgeadais aon chom-
hdhlúthú ar thorthaí na gcuideachtaí 
infheistiúcháin.  Is é tuairim Fhiontraíocht 
Éireann go mbeadh comhdhlúthú den 
sórt sin míthreorach, toisc go bhfuil an 
oiread éagsúlachta ag baint le gnó na 
gcuideachtaí atá i gceist agus i bhfia-
naise an dualgais ghinearálta atá uirthi 
léargas fíor cothrom a thabhairt ar a cuid 
gníomhaíochtaí ar mhaithe le cur chun 
cinn na tionsclaíochta.

(f) Sócmhainní Seasta Inláimhsithe  

Luaitear sócmhainní seasta inláimhsithe 
ag luach an chostais lúide dímheas 
carntha.  Áirítear an dímheas d’fhonn 
costas na sócmhainní seasta inláimhsithe 
a dhíscríobh de réir méid chothroim thar 
an saol úsáideach a mheastar atá acu, 
mar a leanas:

(i) Mótarfheithiclí  20% 

(ii) Foirgnimh Nua 4% 

(iii) Athchóiriú ar   20%  
Fhoirgnimh Reatha 

(iv) Feabhsúcháin Léasachta  20%

(v) Daingneáin agus Feistis  25%

(vi) Ríomhairí  33%

(vii) Trealamh Teicniúil  25%

(viii) Talamh  0%

(ix) Obair Ealaíne  0% 

Cuirtear an caiteachas ar shócmhainní ar 
lú a luach aonair ná an tairseach caipit-
lithe (€2,500) sa Chuntas Ioncaim agus 
Caiteachais i mbliain an cheannaigh.

(i) Soláthar in aghaidh Fiach 
Amhrasach

Féichiúnaithe Trádála

Soláthraítear in aghaidh fiach amhrasach 
trí bhíthin soláthair faoi leith.

(h) Aoisliúntas 

Leagtar an cúram ar Fhorfás sa 
reachtaíocht scéimeanna pinsin a 
réiteach agus a riar d’fhonn teidlíochtaí 
pinsin a bhronnadh ar a fhoireann, lena 
n-áirítear baill foirne atá ar iasacht ag 
Fiontraíocht Éireann. Is é Forfás atá 
freagrach as na ceanglais tuairiscithe 
Pinsean, lena n-áirítear iad siúd atá 
leagtha amach faoi FRS17. An 19 Nollaig 
2013, foilsíodh an Bille um Fhorbairt 
Tionscail (Forfás a Dhíscaoileadh). Féach 
Nóta 6(e)

Tugtar cuntas ar chnapshuimeanna an 
Chláir Fágála Deonaí agus na Scéime 
Luathscoir Dheonaigh Dhreasaithe 
(aoisliúntas agus íocaíochtaí téarfa) sa 
chuntas Ioncaim agus Caiteachais sa 
tréimhse ina dtagann siad chun cinn. 

(i) Léasanna 

Pléitear le cíosanna na léasanna 
oibriúcháin sna ráitis airgeadais de réir 
mar a bhíonn siad iníoctha.

(j) Airgeadraí Eachtracha 

Is in euro a chuirtear na ráitis airgeadais 
in iúl.

Aistrítear na sócmhainní agus na 
dliteanais airgid atá ainmnithe in 
airgeadraí eachtracha de réir na rátaí 
malairte a bhí i bhfeidhm ar dháta an 
Chláir Chomhardaithe.  Aistrítear na 
hidirbhearta atá ainmnithe in airgeadraí 
eachtracha de réir na rátaí malairte a bhí 
i bhfeidhm ar dháta na mbun-idirbheart.  
Pléitear leis na brabúis nó na caillteanais 
a bhíonn mar thoradh orthu sa Chuntas 
Ioncaim agus Caiteachais.

Polasaithe Cuntasaíochta
Don Bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2013
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Cuntas Ioncaim agus Caiteachais
Don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2013

   2013 2012

  Nótaí €’000 €‘000

Ioncam   

 Deontais Oireachtais - an Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta 1 279,139 290,253

 Cistiú ó Thríú Páirtithe 2 13,196 25,928

 Acmhainní Dílse 3 10,784 9,587

Brabús/(Caillteanas) ar Dhiúscairt/aistriú Sócmhainní Seasta (glan) 9 (17,142) (3,766)

 

IONCAM IOMLÁN  285,977 322,002 

Caiteachas

 Tacaíocht Airgeadais don Tionsclaíocht 4 177,813 186,420 

 Eisíocaíochtaí le Gníomhaireachtaí eile Stáit ar mhaithe le Tacaíocht  5 1,447 983 
 Airgeadais don Tionsclaíocht  

 Riarachán, Oibriú agus Cur Chun Cinn 6 81,046 86,206 

 Laghdú ar Luach na Sócmhainní Seasta 7 2,411  41,328 

 Laghdú ar Luach na Sócmhainní Dreasachta Airgid 8 (20)  623 

 

CAITEACHAS IOMLÁN  262,697 315,560 

    

Barrachas roimh Leithreasaí  23,280 6,442

Leithreasaí

 Ranníocaíocht leis an Státchiste 10 (2,740) (18,970)

 Aistriú chuig an/(ón) gCuntas Caipitil 11 (18,532) 9,952

 Aistriú ó Chuntas Airleacan an Stáit 12 1,313 2,784 

 

Barrachas tar éis Leithreasaí  3,321  208

Iarmhéid a Tugadh ar Aghaidh ag Tús na Bliana   5,142 4,934 

Iarmhéid a Tugadh ar Aghaidh ag Deireadh na Bliana  8,463 5,142

 

Le gníomhaíochtaí leantacha a bhaineann na suimeanna a thugtar faoi Ioncam agus Caiteachas.   
Níl aon ghnóthachain ná caillteanais aitheanta seachas iad siúd a ndéileáiltear leo sa Chuntas Ioncaim agus Caiteachais.  
 

Is cuid de na ráitis airgeadais seo na Polasaithe Cuntasaíochta, an Ráiteas faoi Shreabhadh Airgid, agus Nótaí 1 go 23.  
 

Thar ceann Bhord Fhiontraíocht Éireann:    
   

Julie Sinnamon, 
Príomhoifigeach Feidhmiúcháin

Terence O’Rourke, 
Cathaoirleach

23 Meitheamh 2014



7373

Clár Comhardaithe
Amhail an 31 Nollaig 2013

   2013 2012

  Nótaí €’000 €‘000

Sócmhainní Seasta    

 Inláimhsithe 14  5,625  9,063 

  Airgeadais 15  269,757 247,787

  Iomlán na Sócmhainní Seasta   275,382  256,850

 

 Sócmhainní Dreasacht Airgeadais 16  3,349  4,662 

 Sócmhainní Reatha  

 Féichiúnaithe 17  3,271  2,983 

  Airgead tirim sa bhanc agus ar láimh   11,061  9,249 

   14,332 12,232

Dliteanais Reatha   

 Creidiúnaithe (Méideanna atá dlite laistigh de bhliain amháin)  18  5,869  7,090

Glansócmhainní Reatha  8,463 5,142 

Iomlán na nGlansócmhainní  287,194  266,654

In ionannas

 Cuntas Caipitil  11  275,382  256,850 

  Cuntas Airleacan an Stáit  12  3,349  4,662 

  Cuntas Ioncaim agus Caiteachais   8,463  5,142

   287,194  266,654 

 

  

Is cuid de na ráitis airgeadais seo na Polasaithe Cuntasaíochta, an Ráiteas faoi Shreabhadh Airgid, agus Nótaí 1 go 23. 

 

Thar ceann Bhord Fhiontraíocht Éireann: 

Julie Sinnamon, 
Príomhoifigeach Feidhmiúcháin

Terence O’Rourke, 
Cathaoirleach

23 Meitheamh 2014
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Ráiteas faoi Shreabhadh Airgid
Don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2013

   2013 2012

   €’000 €‘000

Réiteach Glanghluaiseachta don Bhliain     
le Glan-Insreabhadh Airgid ó Ghníomhaíochtaí Oibriúcháin   

Ioncam Barrachais thar Chaiteachas   23,280  6,442 

Ús Bainc a fuarthas   (6)  (30) 

Díbhinní a fuarthas   (3,017)  (1,826) 

Laghdú ar Luach na Sócmhainní Seasta   2,411  41,328 

(Brabús)/Caillteanas ar Dhiúscairt Sócmhainní Seasta Inláimhsithe   4  (8)

(Brabús)/Caillteanas ar Aistriú Sócmhainní Seasta Inláimhsithe   292  -

(Brabús)/Caillteanas ar Dhiúscairt Sócmhainní Seasta Airgeadais   16,846  3,774 

Laghdú ar Luach na Sócmhainní Dreasacht Airgeadais   (20)  623 

(Méadú)/Laghdú ar Fhéichiúnaithe   (288)  901 

Méadú/(Laghdú) ar Chreidiúnaithe gan Ranníocaíocht leis an Státchiste a áireamh   (366) 601 

Glan-Insreabhadh Airgid ó Ghníomhaíochtaí Oibriúcháin   39,136 51,805 
 

Ráiteas faoi Shreabhadh Airgid 

Glan-Insreabhadh Airgid ó Ghníomhaíochtaí Oibriúcháin   39,136  51,805 

Ranníocaíocht leis an Státchiste   (3,595)  (19,593) 

Torthaí ar Infheistíochtaí agus ar Fhónamh ar Airgeadas 

Ús Bainc a fuarthas   6  30 

Díbhinní a fuarthas   3,017  1,826 
 

Gníomhaíochtaí Infheistíochta 

Íocaíochtaí chun Sócmhainní Seasta a ghnóthú 

 Inláimhsithe   (375)  (463) 

 Airgeadais: 

 Infheistíochtaí i Scaireanna  (32,017)  (33,889) 

 Ciste Caipiteal Síl agus Fiontair   (33,476)  (29,873) 

 Dreasachtaí In-aisghabhála a íocadh  (466)  (431) 
 

Fáltais ó dhiúscairt Sócmhainní Seasta

 Inláimhsithe   35  30 

 Airgeadais: 

 Infheistíochtaí i Scaireanna   20,354  14,807 

 Ciste Caipiteal Síl agus Fiontair   7,394  14,246 

 Sócmhainní Dreasachta In-aisghabhála  1,799   2,592 
 
Méadú ar Airgead Tirim agus ar Choibhéisí Airgid Thirim   1,812  1,087 
 

Réiteach an Ghlansreafa Airgid le Gluaiseacht i nGlanchistí 

Glanchistí amhail an 31 Nollaig   11,061  9,249 

Glanchistí amhail an 1 Eanáir    9,249  8,162 

 
Gluaiseacht i nGlanchistí sa Bhliain    1,812 1,087 

 
Is cuid de na ráitis airgeadais seo na Polasaithe Cuntasaíochta, an Ráiteas faoi Shreabhadh Airgid, agus Nótaí 1 go 23. 
Thar ceann Bhord Fhiontraíocht Éireann: 

Julie Sinnamon, 
Príomhoifigeach Feidhmiúcháin

Terence O’Rourke, 
Cathaoirleach

23 Meitheamh 2014
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Nótaí leis na Ráitis Airgeadais
Don Bhliain dar Críoch an 31 Nollaig 2013

1   Cistiú Státchiste - an Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta (Vóta 32)

  Deontais Oireachtais

    

(a) De bhun Alt 11 den Acht um Fhorbairt Tionscail, 1993, arna leasú le hAlt 4(a) den Acht um Fhorbairt Tionscail, 2009, ní bheidh níos 
mó ná €7 mbilliún i méid comhiomlán na ndeontas a thugann an tAire d’Fhorfás agus dá Ghníomhaireachtaí le cur ar a gcumas a 
ndualgais agus a ndliteanais Chaipitil a chomhlíonadh. €4.907 billiún (2012 - €4.616 billiún) a bhí sa mhéid comhiomlán an 31 Nollaig 
2013 a cuireadh ar fáil do na trí Ghníomhaireacht, as a bhfuair Fiontraíocht Éireann agus Forbairt, mar a bhí, €1.215 billiún (2012 - €1.161 
billiún).

            
(b)  De bhun Alt 14(3) den Acht um Fhorbairt Tionscail 1986, ní bheidh níos mó ná €159m i méid comhiomlán na ndeontas a thugann an 

tAire d’Fhorfás agus dá Ghníomhaireachtaí le cur ar a gcumas a ndualgais agus a ndliteanais a chomhlíonadh i leith bunairgid agus úis 
i leith Ráthaíochtaí Iasachta de bhun an Achta sin agus de bhun Alt 37 den Acht um Fhorbairt Tionscail 1969, agus de bhun Alt 2 agus 
3 den Acht um Fhorbairt Tionscail, 1977. €13.547m (2012 - €13.547m) a bhí sa mhéid comhiomlán an 31 Nollaig 2013 a cuireadh ar fáil ar 
an gcaoi sin, suim a bhain go hiomlán le cliaint de chuid Fhiontraíocht Éireann.

  Is éard atá sna Deontais Oireachtais ón Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta mar a léirítear sna ráitis airgeadais:

    2013 2012

  Nótaí Vóta €’000 €‘000

 Deontais do Thacaíochtaí Airgeadais don Tionsclaíocht  A7.2 53,228  61,281 

 Deontais do Bhoird Fiontar Contae agus Cathrach 4(d) A8 29,385  30,055 

 Deontas don Chaiteachas ar Chur Chun Cinn agus ar Riarachán  A7.1 74,213 78,306 

 Deontas don Trealamh Caipitil  A7.3 600  600 

 An Ciste um Nuálaíocht ar Láthair na hOibre  O2 28  68 

 An Clár Forbartha Eolaíochta agus Teicneolaíochta   B4.1 121,685 119,943

    279,139  290,253 
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(a) An Ciste Eorpach um Choigeartú don Domhandú (CECD)

Tá sé mar chuspóir ag an gCiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú tacú le hoibrithe, go mór mór i réigiúin agus in earnálacha 
atá faoi mhíbhuntáiste de bharr neamhchosanta ar an ngeilleagar domhandaithe. Bhain na cistí a fuarthas faoin gciste sin in 2013 
le Talk Talk (2012 - an Earnáil Tógála agus Talk Talk) agus íocadh an cistiú sin amach leis na Boird Fiontar Contae agus Cathrach 
ábhartha.Is é an Roinn Oideachais agus Scileanna a chuireann cistiú ar fáil. 

 

(b) An Ciste um Iomaíochas Bia

D’fhaomh an Rialtas an Ciste um Iomaíochas Bia in 2009 le haghaidh thionscal an bhia chun tacú le tionscnaimh, lena n-áirítear 
Déantúsaíocht Bharainneach, Taighde & Forbairt agus tionscnaimh mhargaíochta. Is é an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara a 
chuireann cistiú ar fáil.

(c) Tionscadal International Energy Research Centre (IERC) 

Is ionad taighde agus nuála teicneolaíochta comhoibríoch nua i gcóras fuinnimh inbhuanaithe comhtháite é an tIonad International 
Energy Research Centre (IERC). D’fhógair an Rialtas an tIonad i mí Aibreáin 2010 le hinfheistíocht phoiblí €20 milliún, arna gcóm-
haoiniú ag an Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta agus ag an Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha. Tá ran-
npháirtíocht ann idir United Technologies Research Corporation (UTRC), Bell Laboratories, Bilfinger, Bord Gáis Energy, Bord Gáis 
Networks agus General Motors. Tá foireann tionscadail comhghníomhaireachta, idir Fiontraíocht Éireann, GFT Éireann, Fondúireacht 
Eolaíochta Éireann, agus Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann ag obair le hearnáil na tionsclaíochta chun an t-ionad taighde 
tionscaltreoraithe seo a fhorbairt.

2  Cistiú ó Thríú Páirtithe  2013 2012

  Nótaí €’000 € ‘000

 An Ciste Infheistíochta Déiríochta - an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara 4(b) - 11,669

 An Ciste Infheistíochta Mairteola agus Caoireola -  4(c) 5,749  8,742 
 an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara 

 An Ciste um Iomaíochas Bia - an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara 2(b) 2,849  1,649

 An Ciste Náisiúnta Oiliúna - an Roinn Oideachais agus Scileanna  2,600  2,600 

  Tionscadail Chomh-Choimisiúin Eacnamaíochta  94  174 

  An Ciste Eorpach um Choigeartú don Domhandú 2(a) 288  304 

 An Lárionad Idirnáisiúnta um Thaighde Fuinnimh 2(c) 1,616  790

   13,196  25,928 

Nótaí leis na Ráitis Airgeadais
Don Bhliain dar Críoch an 31 Nollaig 2013
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De réir pholasaí cuntasaíochta Fhiontraíocht Éireann, tá ioncam ó Dhíbhinní aitheanta ar bhonn fáltas airgid. Le linn 2013, fuarthas ioncam 
€3.017m (2012- €1.826m) ó Dhíbhinní. Tugadh fógra d’Fhiontraíocht Éireann in 2013 go ndearnadh leachtú/díscaoileadh foirmiúil ar 33 cuide-
achta (2012- 31) ag a raibh Díbhinní gan íoc arbh ionann a luach agus €2.217m (2012- €1.931m). Ní féidir an méid sin a bhailiú dá bhrí sin. 

De réir pholasaí cuntasaíochta Fhiontraíocht Éireann, tá ioncam ó Aisíocaíochtaí Tacaíocht Airgeadais aitheanta ar bhonn fáltas airgid. 
Éiríonn tacaíochtaí airgeadais iníoctha sa chás go dtagann cúinsí áirithe aníos, amhail leachtú/díscaoileadh, faoi mar atá leagtha amach 
sa litir thairisceana. Le linn 2013, fuarthas Aisíocaíochtaí Tacaíocht Airgeadais arbh ionann a luach agus €2.486m (2012- €3.106m). Tugadh 
fógra d’Fhiontraíocht Éireann in 2013 go ndearnadh leachtú/díscaoileadh foirmiúil ar 18 gcuideachta (2012- 28) ag a raibh Tacaíocht 
Airgeadais in-aisíoctha ionann a luach agus €2.315m (2012- €5.851m). Ní féidir an méid sin a bhailiú dá bhrí sin.

3  Acmhainní Dílse  2013 2012 
  Nótaí €’000 € ‘000

 Aisíocaíochtaí Tacaíocht Airgeadais  2,486  3,106 

 Díbhinní  3,017  1,826 

 Ioncam ó Tháillí Gairmiúla 3(a) 3,561  2,847 

 Ioncam ó Chíosanna 3(b) 624  678 

 Ioncam Eile 3(c) 1,096  1,130

   10,784  9,587 

3  Acmhainní Dílse  2013 2012 
   €’000 € ‘000

(a) Ioncam ó Tháillí Gairmiúla  

  
 Seirbhísí Gairmiúla  1,227  818 

 Ioncam Tionscadal Margaidh  2,334  2,029

   3,561  2,847  
 
Áirítear ar an ioncam faoin gceannteideal seo na suimeanna a fuarthas le haghaidh na nithe seo a leanas;    
Obair Thaighde, Trialacha, Imscrúduithe. Tionscadail Mhargaidh agus Comhairleacht a rinneadh ar son na gcliant.

Le linn 2013, rinne an Roinn Oideachais agus Scileanna ranníocaíochtaí arbh fhiú €0.160m iad (2012- €0.080m) le ‘Education in Ireland’, agus 
rinne institiúidí tríú leibhéal ranníocaíochtaí arbh fhiú €0.211m iad (2012- €0.195m). Oideachas in Éirinn atá sa scáthbhranda chun earnáil 
ardoideachais na hÉireann agus an earnáil Bhéarla a mhargú go hidirnáisiúnta. Tá an branda nua ar cheann de na tiomantais sa Chlár don 
Rialtas Náisiúnta 2011-2016.

(b) Ioncam ó Chíosanna  

  

 Foligean Oifigí  624  678

   624  678 

(c) Ioncam Eile  

  
 Ús Bainc ar Thaiscí  6  30 

 Ranníocaíocht Eagraíochtaí Eile i leith Forchostas Lárnach  91  177 

 Ranníocaíocht le Education in Ireland  371  275 

 Eile  628  648

   1,096  1,130 

Nótaí leis na Ráitis Airgeadais
Don Bhliain dar Críoch an 31 Nollaig 2013
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4  Tacaíocht Airgeadais Don Tionsclaíocht  2013 2012

  Nótaí €’000 €‘000

(i)  Forbairt Cuideachtaí 

 Fostaíocht   10,009  8,382 

  An Scéim Fóirdheontas Fostaíochta (Sealadach) 4(a)  (29)  (108) 

  An Ciste Infheistíochta Déiríochta  4(b)  -  11,669 

  An Ciste Infheistíochta Mairteola agus Caoireola  4(c)  5,749  8,742 

  Tacaíocht Sócmhainní Seasta   7,018  5,383 

  Tacaíocht don Mhargaíocht & d’Aistriú Eolais  13,440  11,806 

  Indéantacht   3,382  4,273 

  Forbairt agus Oiliúint Bhainistíochta   8,828  10,171 

  Deontais Chomhairleachta   1,094  1,191

  Ionaid Fiontraíochta Pobail   1,810  2,114 

    51,301  63,623

 

 (ii)  Tríú Páirtithe

  Ionaid Nuálaíochta Gnó   2,235  2,209 

  Comhairle Ceardaíochta na hÉireann   3,147  3,119 

  Boird Fiontar Contae agus Cathrach  4(d)  29,495  30,210 

    34,877  35,538 

 

 (iii)  Forbairt Eolaíochta & Teicneolaíochta 

  Gníomhaíocht T&F a Bhunathrú san Fhiontraíocht   4(e)  22,441  20,046 

  Comhoibriú Tionscail leis an Earnáil Tríú Leibhéal  4(f)  44,146 37,127 

  Acmhainneacht Tráchtála Phobal Taighde na hÉireann a Réadú  4(g)  25,048  30,086 

    91,635  87,259 

 

Iomlán na Tacaíochta Airgeadais don Tionsclaíocht a cuireadh chun  177,813  186,420 
dochair an Chuntais Ioncaim agus Caiteachais

 

 Tacaíocht Airgeadais don Tionsclaíocht a caipitlíodh ar an gClár Comhardaithe 

    Infheistíochtaí i Scaireanna  4(h)  32,017  33,889 

   Cistí Caipiteal Síl agus Fiontair   33,476  29,873 

   Sócmhainní Dreasachta Airgid  16  466  431 

  Iomlán na Tacaíochta Airgeadais don Tionsclaíocht   243,772  250,613

Nótaí leis na Ráitis Airgeadais
Don Bhliain dar Críoch an 31 Nollaig 2013
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a) An Scéim Fóirdheontas Fostaíochta 
(Sealadach)

 Chuir an Rialtas, trí bhíthin na Roinne 
Post, Fiontar agus Nuálaíochta, tús leis 
an Scéim Fóirdheontas Fostaíochta 
(Sealadach) in 2009. Is í Fiontraíocht 
Éireann a déanann bainistíocht ar 
an scéim seo chun tacú le poist 
lánaimseartha agus pháirtaimseartha 
a choinneáil i bhfiontair inmharthana. 
Murach an scéim, d’fhéadfaí na poist sin 
a chailleadh mar thoradh ar éifeacht na 
géarchéime geilleagraí airgeadais agus 
domhanda.Cuirtear an scéim i bhfeidhm 
faoi Threoirlínte Creatlaí Sealadacha an 
AE maidir le Státchabhair.Rinneadh na 
híocaíochtaí deireanacha faoin scéim in 
2011. Baineann an caiteachas diúltach 
in 2012 agus in 2013 le haisíocaíochtaí 
deontais maidir le híocaíochtaí blianta 
roimhe.

b) An Ciste Infheistíochta Déiríochta

 I mí Aibreáin 2007 sheol an tAire 
Talmhaíochta, Bia agus Mara an 
Ciste Infheistíochta Déiríochta, arb í 
Fiontraíocht Éireann a riarfadh é. Ba é 
aidhm an chiste éifeachtacht na bpríom-
hfhoinsí déiríochta a mhéadú, trí thacú 
le feabhas a chur ar an innealra agus 
na foirgnimh atá ann d’fhonn gnó nua a 
ghabháil agus / nó táirgí breisluacha a 
fhorbairt. Scoireadh d’íocaíochtaí faoin 
gciste seo an 31 Nollaig 2012.

c) An Ciste Infheistíochta Mairteola agus 
Caoireola

 I mí na Nollag 2008 sheol an tAire 
Talmhaíochta, Bia agus Mara an Ciste 
Infheistíochta Mairteola agus Caoireola, 
arb í Fiontraíocht Éireann a riarfadh 
é. Is é cuspóir an chiste tacú le hinf-
heistíochtaí caipiteal a bhfuil sé mar 
aidhm acu úsáid níos fearr a bhaint as an 
acmhainneacht fhoriomlán thionsclaíoch 
trí phróiseáil phríomhúil a mhéadú, luach 
breise méadaithe sa phróiseáil bhreise 
agus éifeachtúlachtaí feabhsuithe chun 
cur ar chumas chuideachtaí na hÉireann 
dul san iomaíocht go hidirnáisiúnta.  

d) Boird Fiontar Contae agus Cathrach

 Ag glacadh dó le moladh a rinneadh 
i bPlean Gníomhaíochta na Straitéise 
Fiontraíochta, thug an tAire Post, 
Fiontar agus Nuálaíochta an t-údarás 
d’Fhiontraíocht Éireann na feidhmeanna 
a bhronn an tAcht um Fhorbairt Tionscail 
1995 air féin i leith na mBord Fiontar 
Contae agus Cathrach (BFCanna) a 
fheidhmiú thar a cheann.

 I mí an Mheithimh 2007, bhun-
aigh Fiontraíocht Éireann Aonad 
Comhordaithe Bord Fiontar Contae agus 
Cathrach a ghlac chuige féin an cúram 
an cistiú a bhainistiú do na BFCanna an 
12 Meán Fómhair 2007. Ó mhí Eanáir 
2008, tá an fhreagracht as roinnt de 
na feidhmeanna oibriúcháin i leith 35 
ceann de na BFCanna aistrithe ón Aonad 
Beartais um Mionfhiontair de chuid na 
Roinne Post, Fiontar agus Nuálaíochta 
go dtí an tAonad Comhordaithe 
BFCanna. Mar thoradh ar chinneadh a 
rinne an Rialtas le déanaí, tháinig ath-
ruithe ar na BFCanna trínar díscaoileadh 
BFCanna agus trínar aistríodh a bhfei-
dhmeanna chuig Fiontraíocht Éireann.
Bunaíodh Oifigí Fiontar Áitiúla (OFÁnna) 
i gcomhar le gach Údarás Áitiúil d’fhonn 
raon feidhmeanna oibriúcháin a sho-
láthar thar ceann Fhiontraíocht Éireann. 
Síníodh isteach sa dlí an 12 Márta 2014 
reachtaíocht lena dtabharfadh éifeacht 
don chinneadh sin (an tAcht um Boird 
Fiontar Contae (Díscaoileadh) 2014).

e) Gníomhaíocht T&F a Bhunathrú san 
Fhiontraíocht

 Cuimsíonn an ghníomhaíocht seo na 
fo-bhearta seo a leanas: Lenár Scéim 
Deontas T&F, cuirtear tacaíocht ar fáil 
le haghaidh forbartha agus nuálaíocht 
teicneolaíochta atá ábhartha do gach 
céim d’fhorbairt cuideachtaí agus 
de Bhainistíocht Nuálaíochta, agus 
cuirtear oiliúint agus comhairleacht ar 
fáil do chuideachtaí i réimsí T&F agus 
bainistíocht nuálaíochta.  

f) Comhoibriú Tionscail leis an Earnáil 
3ú Leibhéal

 Cuimsíonn an ghníomhaíocht seo na 
fo-bhearta seo a leanas: Tairseacha 
Teicneolaíochta, arb aidhm dóibh 
tacú le líonraí taighde fheidhmigh sna 
hInstitiúidí Teicneolaíochta, d’fhonn an 
scála a chur ar fáil dóibh a chuirfeadh ar 
a gcumas dul i bhfeidhm ar an tionscal 
ina gceantar féin; Comhpháirtíochtaí   
Nuálaíochta, lena dtacaítear le com-
hthionscadail T&F idir cuideachtaí agus 
coláistí, sa chás ina gcuirtear tromlach 
an T&F i gcrích in institiúid tríú leibhéal 
nó in eagraíocht taighde phoiblí; Ionaid 
Teicneolaíochta, lena dtacaítear le 
bunú agus cothabháil ionad arb aidhm 
dóibh idirghníomhú dlúth a fhorbairt le 
cuideachtaí d’fhonn eolas agus scileanna 
a aistriú i dtaobh teicneolaíochtaí a 
bhaineann go díreach le cúrsaí gnó; agus 
Líonraí Tionscaltreoraithe, lena dta-
caítear leis an taighde i réimsí arna sainiú 

ag líonraí de chuideachtaí in earnálacha 
sonracha den tionscal; Comhoibriú 
Idirnáisiúnta, lena soláthraítear tacaíocht 
do ghníomhaíochtaí a bhaineann le 
Horizon 2020 san earnáil tríú leibhéal; 
Dearbháin Nuálaíochta, lena n-éascaítear 
rochtain cuideachtaí ar sholáthraithe 
eolais sna coláistí tríú leibhéal agus clár 
Teorainneacha Nua, lena soláthraítear 
oiliúint, tacaíocht agus meantóireacht 
d’fhiontraithe a dteastaíonn uathu dlús a  
chur le forbairt a ngnó nua

g) Acmhainneacht Tráchtála Phobal 
Taighde na hÉireann a Réadú

 Cuimsíonn an ghníomhaíocht seo 
na fo-bhearta seo a leanas: an Ciste 
Tráchtálaíochta, lena dtacaítear le 
taighdeoirí acadúla d’fhonn torthaí 
taighde a bhfuil acmhainneacht tráchtála 
iontu a fhorbairt ar chaoi gur féidir iad 
a aistriú chun an tionscail; Neartú an 
Aistrithe Teicneolaíochta, arb aidhm dó 
tacú le líonra foirne tiomanta i bhfeidhm 
tráchtálaíochta na n-institiúidí tríú 
leibhéal, lena chinntiú go mbaintear an 
leas is fearr is féidir as torthaí taighde 
a bhfuil acmhainneacht tráchtála 
iontu; agus Gorlanna, lena dtacaítear 
le costas tógála agus bainistithe na 
n-ionad gorlainne a bhaineann leis na 
hOllscoileanna agus leis na hInstitiúidí 
Teicneolaíochta, d’fhonn seachthairbhe 
na teicneolaíochta a chur chun cinn, mar 
aon leis an gcomhoibriú struchtúrtha 
idir ghnólachtaí an cheantair agus an 
coláiste féin.

h) Infheistíochtaí i Scaireanna

 Tagraíonn an infheistíocht i scaireanna 
do 261 gnóthas (2012-227) 

Nótaí leis na Ráitis Airgeadais
Don Bhliain dar Críoch an 31 Nollaig 2013
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5  Eisíocaíochtaí le Gníomhaireachtaí eile Stáit
     2013  
    Udárás GFT
    na Gaeltachta Éireann Iomlán
   Nótaí €’000 €‘000 €‘000

  Ciste T&F  4(e)   1,397  -  1,397 

  An Ciste um Thús Iomaíoch    50   -  50 

     1,447  - 1,447

     2012  
    Udárás GFT
    na Gaeltachta Éireann Iomlán
   Nótaí €’000 €‘000 €‘000

  Scéim Iomaíochais FTR  4(e)  -   983  983 

     -  983  983

Nótaí leis na Ráitis Airgeadais
Don Bhliain dar Críoch an 31 Nollaig 2013
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   2013 2012
  Nótaí €’000 €‘000
(a)  Luach Saothair agus Costais Phá Eile 

 Tuarastal   52,304  55,391 

  Costais Phá Eile: 

   Ranníocaíocht an Fhostóra leis an Leas Sóisialach   3,236  3,387 

   Ranníocaíocht an Fhostóra leis na Scéimeanna Pinsin  617  658 

   Oiliúint agus Forbart Foirne   677  885

   Costais Earcaíochta/Athlonnúcháin   672  478

   Costais Eile a Bhaineann leis an bhFoireann   363  455 

     57,889 61,254

Baineann costais Earcaíochta agus Athlonnúcháin den chuid is mó leis an athshannadh foirne i Líonra na nOifigí Thar Lear/
Réigiúnacha.

Áirítear le costais eile a bhaineann leis an bhfoireann: Fóirdheontas ceaintín, síntiúis ghairmiúla (faoi réir sochar comhchineáil), an Clár 
Cúnaimh i gComhair Fostaithe, Scagthástáil Sláinte agus Pleanáil Scoir.

Ba é 600 an sprioc don Chreat Rialaithe Fostaíochta (CRF) de chuid Fhiontraíocht Éireann in 2013 (níor áiríodh air sin 92 post gear-
rthéarmach thar lear). B’ionann an fhoireann iomlán a fostaíodh (coibhéisí lánaimseartha (CL)) amhail an 31.12.13 agus 648.5 (gan poist 
ghearrthéarmacha thar lear a áireamh). Ba é 751 an sprioc don ECF in 2012 (poist thar lear san áireamh). B’ionann an fhoireann iomlán 
a fostaíodh (CL) amhail an 31.12.12 agus 742.

(b) An asbhaint a bhaineann le pinsean

Le linn 2013, rinneadh asbhaintí €3.146m (2012 - €3.330m) a bhain le pinsin ó fhoireann Fhiontraíocht Éireann agus íocadh an tsuim 
sin leis an Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta. Rinne na Boird Fiontar Contae agus Cathrach agus Comhairle Cheardaíochta na 
hÉireann asbhaintí €0.414m (2012 - €0.452m) agus €0.021m (2012 - €0.028m) faoi seach a bhain le pinsin óna bhfoireann. Íocadh na 
hasbhaintí sin le Fiontraíocht Éireann, a chuir ar aghaidh iad chuig an Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta.

Nótaí leis na Ráitis Airgeadais
Don Bhliain dar Críoch an 31 Nollaig 2013

6  Riarachán, Oibriú agus Cur Chun Cinn  2013 2012
  Nótaí €’000 €‘000
 
 Luach Saothair agus Costais Phá Eile  6(a)  57,889  61,254 

  Seirbhísí Leabharlainne agus Costais eile a bhaineann leis na Cliaint   813  904 

  Cíosanna, Rátaí, Táillí Seirbhíse & Árachas   8,968  9,733 

  Costais Taistil    4,077  4,174 

  Clódóireacht, Postas & Páipéarachas   607  733 

  Costais Chumarsáide agus TF  2,688  2,605 

  Deisiúcháin, Cothabháil & Táillí Léasúcháin   678 860 

  Solas, Teas & Glantóireacht  1,118 1,267 

  Luach Saothair Chomhaltaí an Bhoird 6(c)  318  325 
 (lena n-áirítear Luach Saothair an POF) 

  Táillí Gairmiúla   2,328  2,104

  Táille Iniúchóireachta   73  79 

  Sócmhainní Seasta Inláimhsithe faoi bhun na Tairsí Caipitlithe  6(d)  332  270 

 Fógraíocht agus Margaíocht    516  986 

  Costais Oibriúcháin Eile   641  912 

    81,046 86,206 
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(d) Sócmhainní Seasta Inláimhsithe faoi bhun na Tairsí Caipitlithe

Cuirtear an caiteachas ar shócmhainní ar lú a luach aonair ná an tairseach caipitlithe (€2,500) sa Chuntas Ioncaim agus Caiteachais i 
mbliain an cheannaigh.

Nótaí leis na Ráitis Airgeadais
Don Bhliain dar Críoch an 31 Nollaig 2013

(c) Luach Saothair Chomhaltaí an Bhoird

Comhalta an Bhoird Táille Boird Speansais Líon na gCruinnithe ar 
 € € Freastalaíodh orthu in 2013

Terence O’Rourke 8,022 313  5 

Hugh Cooney 12,427  95 3 

Julie Sinnamon - 1,602 2 

Frank Ryan -  1,243 9 

Bob Savage 11,929  617 7 

Catherine Caulfield 6,974  2,045 5 

Jim O’Hara 11,928 1,260  6 

Michael Mc Loone 6,974  2,729 6 

Rita Shah 11,929 1,602  10 

Amanda Pratt 9,635  65 4 

Colum Horgan 11,929  4,777 10
Geoff Meagher 11,929  1,349 9 

Clare Dunne -  218 8 

Iomlán 103,676 17,915

Chuaigh Frank Ryan ar scor mar POF ar Fhiontraíocht Éireann amhail an 2 Samhain 2013. Cheap Bord Fhiontraíocht Éireann Julie 

Sinnamon mar Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin an 4 Samhain 2013.

Bhí pacáiste Luach Saothair an Phríomhoifigigh Feidhmiúcháin comhdhéanta mar seo a leanas:

Comhalta an Bhoird Buntuarastal   Carr Cuideachta mar 
 Bliantúil Shochar Comhchineáil Iomlán 
 € € €
 
An tUas. Frank Ryan 158,102 11,585  169,686

Julie Sinnamon Uas. 25,354 1,557  26,911

Iomlán 183,456 13,141  196,597

Bhí gnáthshocrúcháin phinsin earnála poiblí i bhfeidhm agus ní bhfuair ceachtar de shealbhóirí oifig an Phríomhoifigigh 
Feidhmiúcháin aon íocaíocht a bhaineann le feidhmíocht in 2013. Lean an Iníon Sinnamon ar aghaidh ag fáil a Tuarastail mar Stiúrthóir 
Feidhmiúcháin ar feitheamh Chur i gCrích an Chonartha don Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin.

Le linn 2013, tionóladh aon chruinniú Boird déag. Ceapadh beirt nua chuig an mBord; an tUas. Terence O’Rourke (Cathaoirleach) agus 
Julie Sinnamon Uas. (Príomhoifigeach Feidhmiúcháin). Chuaigh an tUas. Hugh Cooney, an tUas. Frank Ryan, Catherine Caulfield Uas. 
agus an tUas. Micheal Mc Loone ar scor.

Ní fhaigheann Claire Dunne, Rúnaí Cúnta, an Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta, aon táille bhoird. Ní bhfuair an tUas. Frank Ryan 
(an Príomhfheidhmeannach ag dul amach) ná Julie Sinnamon Uas., Príomhoifigeach Feidhmiúcháin, táille Bhoird ar aon dul leis an 
bprionsabal ‘Duine Amháin Tuarastal Amháin’.

Tharscaoil Amanda Pratt Uas. a táille Bhoird do chuid den bhliain 2013.
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(e) Aoisliúntas

De réir na nAchtanna um Fhorbairt Tionscail, 1986-1998, tá baill foirne Fhiontraíocht Éireann ar iasacht ó Fhorfás.De bhun Mhír 3 den 
Dara Sceideal den Acht um Fhorbairt Tionscail, 1993, is ar Fhorfás atá an fhreagracht as gach teidlíocht pinsin. Mar sin is é Forfás atá 
freagrach as na ceanglais tuairiscithe pinsean, lena n-áirítear iad siúd atá leagtha amach faoi FRS17.

Rinne an Rialtas cinneadh Forfás a dhíscaoileadh. Foilsíodh an Bille um Fhorbairt Tionscail (Forfás a Dhíscaoileadh) an 19 Nollaig 
2013. Déantar foráil sa Bhille do Forfás a dhíscaoileadh agus do na nithe seo: (i) Fiontraíocht Éireann a bhunú mar fhostóir dlíthiúil ar 
leith, (ii) scéim aoisliúntais a bheith á bunú ag Fiontraíocht Éireann, (iii) baill foirne Fhiontraíocht Éireann ag éirí ina mbaill den scéim 
agus (iv) freagracht a bheith ar Fhiontraíocht Éireann as na Dliteanais Phinsean ghaolmhara faoi FRS 17. Beidh freagracht dhlíthiúil ar 
an Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta as na Scéimeanna Pinsean reatha, agus as pinsinéirí agus iarbhaill foirne ag a bhfuil sochair 
choinnithe.

7  Laghdú ar Luach na Sócmhainní Seasta  2013 2012

  Nótaí €’000 €‘000

Dímheas ar Shócmhainní Seasta Inláimhsithe  14  3,482  5,497 

Soláthar do Laghdú ar Luach na nInfheistíochtaí  15(a)  (4,934)  27,725

Soláthar do Laghdú ar Luach na gCistí Caipiteal Síl agus Fiontair 15(b)  3,863  8,106 

   2,411  41,328

(e.1) Faoin Acht um Bearta Airgeadais (Forálacha Ilghnéitheacha), 2009, aistríodh sócmhainní an dá scéim pinsean chistithe chuig an 
gCúlchiste Náisiúnta Pinsean an 31 Nollaig 2009. Tá na scéimeanna pinsean a bhaineann leis an dá chiste sin i bhfeidhm i gcónaí le 
haghaidh baill reatha, agus ní athrófar na tairbhithe ná na forálacha gaolmhara le haghaidh na mball. Cuirtear ranníocaíochtaí fostóirí 
agus fostaithe le haghaidh na scéimeanna sin chuig an Státchiste agus íoctar costas na bpinsean ar scor le Deontas ón Oireachtas 
anois.

Scéim 

 

Forfás 

 

 

An t-iar-ÚFT 

 

 

 

Iarchomhlacht den ainm Eolas

 

An t-iar-Bhord Náisiúnta 
Eolaíochta agus  
Teicneolaíochta (BNET)

Iar-Chomhairle Earraí na 
hÉireann

 

An t-iarBhord Tráchtála

Baill Foirne Clúdaithe 

 

Baill foirne a d’earcaigh Forfás tar éis an 5 
Aibreán 1995

 

Baill foirne den iar-ÚFT agus iad siúd a 
d’earcaigh Forfás sna gráid chuí idir an 1 
Eanáir 1994 agus an 5 Aibreán 1995.

 

Baill foirne den iar-Eolas agus iad siúd a 
d’earcaigh Forfás sna gráid chuí idir an 1 
Eanáir 1994 agus an 5 Aibreán 1995

Dornán beag de bhaill foirne den iar-BNET 
i mbun seirbhíse an 31 Nollaig 1987

 

Dornán beag de bhaill foirne d’iar-Chom-
hairle Earraí na hÉireann i mbun seirbhíse 
an 31 Lúnasa 1991

 

Baill foirne den iar-Bhord Tráchtála 
(seachas iad siúd  a chlúdaítear le scéim 
Chomhairle Earraí na hÉireann thuas arbh 
fhostaithe inphinsin iad an 23 Iúil 1998

Cineál

 

Sochar Sainithe Ranníocach agus 
Neamhranníocach araon

 

Sochar Sainithe Ranníocach cistithe go dtí an 
31/12/2009 féach nóta (e.1) chun costas na bpin-
sean a ghlanadh ar dhul ar scor. Méaduithe iar-scoir 
neamhchistithe agus arna nglanadh ag Forfás.

 

Sochar Sainithe Neamhchistithe Neamhranníocach

 

Sochar Sainithe Neamhchistithe Ranníocach agus 
Neamhranníocach araon

 

Sochar Sainithe Ranníocach cistithe go dtí an 
31/12/2009. Féach nóta (e.1)

Sochar Sainithe Ranníocach Neamhchistithe
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(a)  Cuimsíonn an Brabús/(Caillteanas) ar dhiúscairt/aistriú Sócmhainní Seasta Inláimhsithe na nithe seo a leanas:

   2013   2012
    Brabús/   Brabús/
  Glanmhéid  Fáltais  (Caillteanas)  Glanmhéid  Fáltais  (Caillteanas) 
   Leabhar  ó Dhíolacháin  ar Dhiúscairt  Leabhar  ó Dhíolacháin  ar Dhiúscairt 
   €’000  €’000  €’000  €’000  €’000  €’000
 
  Sócmhainní Seasta  39  35  (4)  22  30  8 
 Inláimhsithe - Diúscairtí

 Sócmhainní Seasta  292  - (292)  -  -  - 
 Inláimhsithe - Aistriú

 Brabús/(Caillteanas) ar        
 dhiúscairt/aistriú Sócmhainní        
 Seasta inláimhsithe  331  35  (296)  22  30  8 
  

(b)  Cuimsíonn an Brabús/(Caillteanas) ar dhiúscairt agus ar dhíscríobh Sócmhainní Seasta Airgeadais na nithe seo a leanas:

   2013   2012
    Brabús/   Brabús/
   Costas  Fáltais  (Caillteanas)  Costas Fáltais  (Caillteanas) 
    Bunaidh  ó Dhíolacháin  ar Dhiúscair  Bunaidh  ó Dhíolacháin  ar Dhiúscair 
    €’000  €’000  €’000  €’000  €’000  €’000
 
  Sócmhainní Seasta Airgeadais:      

  Infheistíochtaí i Scaireanna 39,018 20,354 (18,664) 24,729  14,807  (9,922)

  Cistí Caipiteal Síl agus Fiontair 5,576  7,394 1,818 8,098  14,246  6,148 

   44,594 27,748  (16,846)  32,827  29,053  (3,774)

Bhí cistí €1.896m maidir le diúscairt infheistíochtaí sealbhaithe in eascró ag tríú páirtithe ar son Fhiontraíocht Éireann ag dáta an 
chláir chomhardaithe.Níl na cistí sin léirithe sna ráitis airgeadais do 2013. De réir pholasaí cuntasaíochta Fhiontraíocht Éireann, beidh 
na cistí sin aitheanta nuair a gheobhaidh Fiontraíocht Éireann na cistí.

9 Brabús/(Caillteanas) ar dhiúscairt/aistriú Sócmhainní Seasta (glan)  2013 2012
   Brabús/(Caillteanas)  Brabús/(Caillteanas) 
    ar Dhiúscairt/aistriú  ar Dhiúscairt/ aistriú 
   €’000 €’000

Sócmhainní Seasta Inláimhsithe   (296)  8 

Sócmhainní Seasta Airgeadais   (16,846)  (3,774) 

   (17,142)  (3,766)

8 Laghdú ar Luach na Sócmhainní Dreasachta Airgid  2013 2012

  Nótaí €’000 €‘000

Gannchion don Bhliain 16 63 511 

Gluaiseacht sa Soláthar do Ghannchion don Bhliain 16 (83) 112

   (20)  623 
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10 Ranníocaíocht leis an Státchiste

B’ionann agus €2.740m (2012 - €18.970m) an ranníocaíocht iomlán leis an Státchiste in 2013, a mhiondealaítear mar a leanas:

   Nótaí 2013 2012 
    €’000 €‘000

Fáltais Bhreise thar na suimeanna a cuireadh i gcuntas i leabhar    
meastachán an Rialtais   

 Ioncam Caipitiúil ó Acmhainní Dílse (Díol Infheistíochtaí/Aisíocaíochtaí   36  15,677 
 Tacaíocht Airgeadais/ Diúscairt Trealaimh)  

 Ioncam ó Acmhainní Dílse (Táillí a Tuilleadh, Ioncam ó Chíosanna,  10(a) 249  - 
 Ioncam tionscadail) 

Forbairt Eolaíochta agus Teicneolaíochta (Aisíocaíochtaí Deontas   -  630 
agus Ioncam ó Tháillí) 

Aisíoc dheontais an Oireachtais - Boird Fiontar Contae agus Cathrach  566  251

Aisíoc dheontais EGF nár úsáideadh - Boird Fiontar Contae agus Cathrach  4 311 

Aisíoc Ioncaim Chaipitiúil ó Acmhainní Dílse (Fuascailt Scaireanna,  10(b) 1,289 - 
Díbhinní agus Aisíocaíochtaí Deontais)  

Aisíoc Chúlchiste Barrachais Oibriúcháin na bliana roimhe 10(c) 596 -

Aisíoc aisíocaíochtaí deontais a fuarthas ón gclár Infheistíochta Déiríochta  - 2,101 

   2,740 18,970 

(a) Fuarthas cead ón Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta in 2012 le hIoncam barrachais Acmhainní Dílse thar an bhfigiúr i Leabhar na 
Meastachán, 2012, a thabhairt ar aghaidh go 2013. Ní raibh an t-ioncam seo ag teastáil in 2013 agus aisíocadh leis an Státchiste é.

(b) Thug an Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta ordú d’Fhiontraíocht Éireann €1.2m a aisíoc. Chomh maith leis sin, aisíocadh Ioncam 
Caipitil Acmhainní Dílse arbh fhiú €0.089m é leis an Státchiste.

(c) D’éiligh an Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta ar Fhiontraíocht Éireann airgead tirim os cionn na dteorainneacha ceadaithe 
d’iarmhéid an leabhair airgid amhail an 31.12.13 a aisíoc. .

Ina theannta sin, choinnigh Fiontraíocht Éireann Ioncam Acmhainní Dílse de €0.5m in 2013 d’fhonn maoiniú a dhéanamh ar ‘Cumas 
Airgeadais a Fhorbairt’, ar clár trialach de chuid na Roinne Oideachais agus Scileanna é a mbeidh Skillsnet Teo. ina bhun in 2014.
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13   Cánachas

Foráiltear le hAlt 227 den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997, go bhfuil ioncam na gcomhlachtaí stáit neamhthráchtála saor ó cháin ach 
amháin má bhíonn an t-ús infhaighte faoi réir cánach ag an bhfoinse (m.sh. CCÚT - cáin choinneála ar ús taisce). Cuirtear glanmhéid 
an ioncaim seo chun sochair an Chuntais Ioncaim agus Caiteachais. 

Tá Fiontraíocht Éireann faoi réir cánacha fostóra in Éirinn agus comhlíonann sí na dualgais a bhaineann leo maidir le siarchoinneáil, 
tuairisciú agus íocaíocht. I dtíortha áirithe ina mbíonn an ghníomhaireacht ag feidhmiú, tá dearbhú faighte nach bhfuil feidhm leis na 
cánacha fostaíochta áitiúla, de bhun an ailt faoi Sheirbhísí Rialtais sa chomhaontú faoi chánachas dúbailte a bhaineann le hábhar. Tá 
dearbhú faighte freisin nach bhfuil an díolúine de bhun an ailt faoi Sheirbhísí Rialtais bailí in dhá dhlínse (an Fhrainc agus an Bheilg), 
mar ar éilíodh an díolúine roimhe seo. Tá soláthar déanta in aghaidh dliteanas dar méid €6,812 go dtí an 31 Nollaig 2013.

11 Cuntas Caipitil

 2013 2012
   €’000 €’000 €‘000 €‘000

Iarmhéid Tosaigh  256,850  266,802

Glanghluaiseachtaí sna nithe seo a leanas:    

 Sócmhainní Seasta Inláimhsithe (3,438)  (5,056) 

 Infheistíochtaí i Scaireanna (2,067)  (18,565)  

 Cistí Caipiteal Síl agus Fiontair 24,037  13,669 

Aistriú (chuig an)/ón gCuntas Ioncaim  
agus Caiteachais  18,532  (9,952)

Iarmhéid Deiridh     
   275,382  256,850 

      
    

12  Cuntas Airleacan an Stáit  2013 2012

  Nótaí €’000 €‘000

Iarmhéid Tosaigh  4,662  7,446 

Aistriú chuig an gCuntas Ioncaim agus Caiteachais     
maidir leis na Sócmhainní Dreasachta Airgid 16 (1,313) (2,784)

 

Iarmhéid Deiridh  3,349  4,662 
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Nótaí leis na Ráitis Airgeadais
Don Bhliain dar Críoch an 31 Nollaig 2013

14 Sócmhainní Seasta Inláimhsithe

   Talamh,  Daingneáin 
   Foirgnimh  Feistis, 
   & Feabhsúcháin  Ríomhairí & 
   Léasacha Mótarfheithiclí Obair Ealaíne Iomlán
   €’000 €’000 €’000 €’000 
 

Costas     
Amhail an 1 Eanáir 2013 62,398 182 5,532  68,112 

Breiseanna 107 41 227 375

Diúscairtí (36) (38) (807) (881)

Aistriú chuig an Roinn Oideachais agus Scileanna (292) - - (292)

      
Amhail an 31 Nollaig 2013 62,177 185 4,952 67,314

      
      
     

Dímheas     
Amhail an 1 Eanáir 2013 54,022 126 4,901 59,049

Muirear don Bhliain 3,227 16 239 3,482

Diúscairtí (36) (13) (793) (842)

Aistriú chuig an Roinn Oideachais agus Scileanna - - - -

Amhail an 31 Nollaig 2013 57,213 129 4,347 61,689

      
      
      
  

Glanmhéid Leabhar    

Amhail an 31 Nollaig 2013 4,964 56 605 5,625

      
Amhail an 31 Nollaig 2012 8,376 56 631 9,063

Aistríodh láithreán do scoil “Foghlaim le Chéile” chuig an Roinn Oideachais agus Scileanna an 8 Feabhra 2013 ag comaoin nialasach. 
Léasaíodh an chuid eile de láithreán Ghlas Naíon le hOllscoil Chathair Bhaile Átha Cliath le héifeacht ón 1 Eanáir 2013 ar léas 99 bliain. 
Is é €2.432m glanluach leabhar an láithreáin seo amhail an 31 Nollaig 2013 (nóta 20(a)) agus taifeadtar é i dtalamh agus i bhfoirgnimh 
thuas.
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15 Sócmhainní Seasta Airgeadais

 
    Nótaí   2013 2012
       €’000 €’000 
 

Infheistíochtaí i Scaireanna 15 (a)   152,038 154,105 

Cistí Caipiteal Síl agus Fiontair 15 (b)   117,719 93,682 

Iomlán na Sócmhainní Seasta Airgeadais    269,757 247,787

(a) Infheistíochtaí i Scaireanna  Infheistíochtaí Infheistíochtaí 
    Luaite Eile Iomlán
    €’000 €’000 €’000
    Nóta (15c)   
 

Costas     

Amhail an 1 Eanáir 2013  16,624 312,714 329,338

Coigeartú Athrangúcháin  1,500 (1,500) -

Breiseanna  - 32,017 32,017

Diúscairtí  (16,624) (11,122) (27,746)

Nithe a díscríobhadh maidir le cuideachtaí a  - (11,272) (11,272)  
leachtaíodh/a díscaoileadh

        
Amhail an 31 Nollaig 2013  1,500 320,837  322,337 

        
      

Soláthar do Laghdú ar Luach     

Amhail an 1 Eanáir 2013  10,762 164,471 175,233

Coigeartú Athrangúcháin  1,500 (1,500) -

Diúscairtí  (10,762) (4,081) (14,843)

Nithe a díscríobhadh maidir le cuideachtaí a  - (10,672) (10,672)  
leachtaíodh/a díscaoileadh

Méadú/(Laghdú) ar sholáthar  (141) 20,722 20,581

        
Amhail an 31 Nollaig 2013  1,359  168,940 170,299

        
      

Glanmhéid Leabhar

Amhail an 31 Nollaig 2013  141 151,897 152,038 

Amhail an 31 Nollaig 2012  5,862  148,243 154,105 

        
  

Nótaí leis na Ráitis Airgeadais
Don Bhliain dar Críoch an 31 Nollaig 2013
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(b) Cistí Caipiteal Síl agus Fiontair

Cuireann Fiontraíocht Éireann cistí um Chaipiteal Síl agus Fiontair ar fáil de bhun Alt 6 den Acht um Fhorbairt Tionscail, 1995, d’fhonn 
cabhrú leis na fiontair méadú agus gníomhaíochtaí nua a fhorbairt nó nuálaíochtaí nó teicneolaíochtaí nua a ghlacadh chucu féin. 
Aistrítear airleacain Fhiontraíocht Éireann chun gnóthas infheistíochta agus cuirtear iad le cistiú ón earnáil phríobháideach. Bíonn 
Bainisteoir Infheistíochta i mbun gach ciste dá leithéid. Is mar seo a leanas a bhí toradh na bliana:

       2013 2012
       €’000 €’000 
 

Costas     

Amhail an 1 Eanáir     191,993 170,218

Breiseanna    33,476  29,873

Diúscairtí     (4,733) (8,098)

Nithe a Díscríobhadh    (843) -

Amhail an 31 Nollaig     219,893 191,993

        
       

Soláthar do Laghdú ar Luach     

Amhail an 1 Eanáir    98,311 90,205

Gluaiseacht sa Bhliain    3,863 8,106

Amhail an 31 Nollaig    102,174 98,311

        
Glanmhéid Leabhar     

Amhail an 31 Nollaig    117,719 93,682

(c) Infheistíochtaí Luaite

€0.141m (2012 - €5.862m) a bhí i luach margaidh na n-infheistíochtaí luaite a bhí i seilbh amhail an 31 Nollaig 2013.  
€0.074m a bhí i luach margaidh na n-infheistíochtaí luaite a bhí i seilbh amhail an 14 Bealtaine 2014.   
      

Nótaí leis na Ráitis Airgeadais
Don Bhliain dar Críoch an 31 Nollaig 2013
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16 Sócmhainní Dreasachta Airgeadais

      T&F Soláthar do  
      & Tacaíocht Ghannchion agus   
      Caipitil  do Nithe a   
     TMC Airgeadais Díscríobhadh Iomlán
     €’000 €’000 €’000 €’000 
 

Iarmhéid Tosaigh amhail an 1 Eanáir 2013  4 7,006 (2,348) 4,662

        
Dreasachtaí In-aisghabhála a Íocadh le Cuideachtaí - 466 - 466

Dreasachtaí In-aisghabhála a fuarthas ó Chuideachtaí (4) (1,795) - (1,799)

Gannchion don bhliain  - (63) - (63)

Soláthar don bhliain  - - 83 83

        
Glanghluaiseacht don Bhliain  (4) (1,392) 83 (1,313)

        
Iarmhéid deiridh amhail an 31 Nollaig 2013  - 5,614 (2,265) 3,349 
 

17 Féichiúnaithe

       2013 2012
       €’000 €’000 
 

Méideanna atá dlite laistigh de bhliain amháin:     

Féichiúnaithe Trádála    1,270 689

Réamhíocaíochtaí agus Ioncam Fabhraithe    1,450 1,523

Asbhaintí Párolla    19 46 

Féichiúnaithe Eile    532 725

      3,271 2,983

18 Creidiúnaithe

       2013 2012
       €’000 €’000 
 

Méideanna atá dlite laistigh de bhliain amháin:     

Creidiúnaithe Trádála    655 1,569

Fabhruithe     3,248 2,628

Creidiúnaithe Tacaíocht Airgeadais     385 110

CBL Iníoctha    168  4

Seirbhísí Gairmiúla ag Siarchoinneáil Cánach atá Dlite   127 101

Ranníocaíocht leis an Státchiste    900 1,755

Eile     386 923

      5,869 7,090

Nótaí leis na Ráitis Airgeadais
Don Bhliain dar Críoch an 31 Nollaig 2013

I mí Aibreáin 2010, bhunaigh an tAire Airgeadais an Oifig um Athbhreithniú Creidmheasa (OAC) mar phróiseas simplí agus 
éifeachtach athbhreithnithe d’fhiontair bheaga agus mheánmhéide (d’FBManna), do thrádálaithe aonair agus d’fhiontair feirme 
ar dhiúltaigh bainc atá páirteach i scéim na GNBS creidmheas a thabhairt dóibh, agus d’fhonn beartas creidmheasa a scrúdú 
le go bhféadfadh an tAire cinneadh a dhéanamh ar na bearta a d’fhéadfadh bheith riachtanach sa todhchaí leis an sreabhadh 
creidmheasa a mhéadú. Is é Fiontraíocht Éireann a dhéanann an OAC a óstáil agus déantar gach costas a aisghabháil ó na bainc 
rannpháirteacha. Amhail an 31 Eanáir 2013, bhí €232k (atá curtha san áireamh in ‘Féichiúnaithe Eile’ dlite le Fiontraíocht Éireann as 
caipiteal oibre sealadach.
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19 Gealltanais

(a) Léasanna Oibriúcháin

€6.740m (2012 - €7.439m) a bhí sna híocaíochtaí a rinneadh de bhun Léasanna Oibriúcháin ar Fhoirgnimh agus a cuireadh do 
dhochar na ráiteas airgeadais. Tá íocaíochtaí dar luach €6.731m dlite lena ndéanamh i leith Léasanna Oibriúcháin ar Fhoirgnimh in 
2014. Is i leith léasanna a éagann mar a leanas iad:

       2013 2012
       €’000 €’000 
 

Éag an Léasa

Laistigh de Bhliain Amháin    1,354 1,621

Idir Bliain Amháin agus Cúig Bliana    1,381 1,387

Tar éis Cúig Bliana    3,996 3,991

      6,731 6,999

(b) Gealltanais Tacaíocht Airgeadais

Meastar gurb ionann agus €346m (2012- €337m) na híocaíochtaí is dócha a thiocfaidh de bharr gealltanais tacaíocht airgeadais a 
rinneadh de réir scéimeanna éagsúla tacaíochta, lena n-áirítear scéimeanna de chuid an AE.

(c) Cistí Caipiteal Síl agus Fiontair

Meastar gurb ionann agus €176m (2012 - €97m) na híocaíochtaí is dócha a thiocfaidh de bharr gealltanas Cistí Caipiteal Síl agus 
Fiontair a rinneadh de réir comhaontuithe conartha éagsúla.

(d) Gealltanais Chaipitil

Ní dócha go dtiocfaidh aon íocaíocht ábhartha aníos sa todhchaí de bharr gealltanais tógála caipitil.

20 Maoin

(a) Talamh agus Foirgnimh Ruílse

Tá Talamh agus Foirgnimh ag Fiontraíocht Éireann sna suíomhanna seo a leanas:

      Glanluach Leabhar
      amhail an 31.12.13   
 Suíomh   €’000

 

Baile Átha Luain   33 

Corcaigh   69 

Dún Dealgan   1 

Gaillimh   192 

Glas Naíon   2,432 

Sionainn   63 

Sligeach   11 

Port Láirge   48 

     2,849 

Nótaí leis na Ráitis Airgeadais
Don Bhliain dar Críoch an 31 Nollaig 2013
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(b) Maoin ar léas

Tá spás oifige ar léas ag Fiontraíocht Éireann sna suíomhanna seo a leanas:

 Suíomh   Dáta Éaga Clásal Scoir Préimh Bhliantúil
        €’000 
 

Ceannoifig - Baile Átha Cliath

An Pointe Thoir (P4A)    2031 2021 1,333 

An Pointe Thoir (P4B (1))   2014  35 

An Pointe Thoir (P4B (2))   2027 2016 165 

An Pointe Thoir (P4C)   2031 2021 1,547 

Carrchlós Imeachtaí an Phointe Thoir   2013  65

Oifigí Réigiúnacha     

Leitir Ceanainn   2015  50 

Trá Lí   2019 2014 48 

An Pháirc Thiar - Sionainn   2028 2015 & 2022 337 

Oifigí Thar Lear

Amstardam   2016 * 80 

Bostún   2019 ** 72 

Dubai   2015 * 99 

Dusseldorf   2016 ** 119 

Hong Cong   2015  75

Londain   2016 * 382 

Milano   2018 * 105 

Nua-Eabhrac   2019 ** 494 

Páras   2016  119 

Mountain View   2014 ** 151 

Sao Paulo   2016 ** 40 

Singeapór   2018 ** 74 

Stócólm   2014 ** 133 

Toronto   2017 ** 45 
Austin   2014  24 

Iostanbúl   2014  33 

Mumbai   2014  33

Béising   2016 ** 172 

Johannesburg   2016  24 

       
Trí bhíthin meamraim thuisceana, faigheann Fiontraíocht Éireann spás oifige ar cíos     
ón Roinn Gnóthaí Eachtracha sna suíomhanna thíos:   

An Bhruiséil     40 

Maidrid     89 

Búdapeist     11 

Moscó     30 

Prág      36 

Riyadh     11 

Súl      71 

Shang-hai    ** 274 

Sydney     94 

Tóiceo    ** 164 

Vársá     57 

Iomlán   Nóta 19 (a)  6,731

*  Áirítear air seo cíos a íoctar maidir le foligean spás oifige le gníomhaireachtaí eile. 
**  Áirítear air seo cíos a íoctar maidir le foligean spás gorlainne le cuideachtaí cliaint.

Nótaí leis na Ráitis Airgeadais
Don Bhliain dar Críoch an 31 Nollaig 2013
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21 Comhaltaí an Bhoird - Nochtadh Idirbheart

Ghlac Fiontraíocht Éireann gnásanna i gcomhréir leis na treoirlínte a d’eisigh an Roinn Airgeadais maidir leis an nochtadh leasanna ag 
comhaltaí Boird agus chloígh Fiontraíocht Éireann leis na gnásanna sin le linn na bliana.

Chomhlíon comhaltaí an Bhoird agus Fiontraíocht Éireann treoirlínte na Roinne Airgeadais a chlúdaíonn cásanna leasa phearsanta.
Sa ghnáthchúrsa gnó, féadfaidh Fiontraíocht Éireann tacaíocht airgeadais agus infheistíochtaí a fhaomhadh mar rogha ar scaire-
anna tosaíochta agus ar ghnáthscaireanna agus dul isteach i gcomhaontuithe conartha eile le gnóthais ina bhfuil comhaltaí Boird 
Fhiontraíocht Éireann fostaithe nó ina bhfuil leas acu ar shlí eile.

I gcásanna coinbhleacht leasa féideartha, ní bhfuair comhaltaí Boird doiciméadúchán Boird maidir leis an idirbheart beartaithe agus 
níor ghlac na comhaltaí páirt i bplé a bhaineann leis na cúrsaí ná níor fhreastail siad ar an bplé sin. Tá sceideal de na hidirbhearta sin ar 
fáil ach é a iarraidh.

Is mionsonraithe thíos atá faomhadh agus íocaíochtaí Tacaíocht Airgeadais agus idirbheart eile a rinneadh sa bhliain le comhaltaí ina 
bhfuil Comhaltaí Boird fostaithe nó lena bhfuil baint acu ar shlí eile. Áirítear air sin scairshealbhú in institiúidí airgeadais a bhfuil leas 
acu i gCistí Caipiteal Síl agus Fiontair ina bhfuil Fiontraíocht Éireann ina hinfheisteoir.

Mionsonraítear iad mar seo a leanas:

       2013 2012
       €’000 €’000 
 

Tacaíocht Airgeadais a Faomhadh    27,226  5,203 

Tacaíocht Airgeadais a Íocadh    271  3,509 

Tacaíocht d’Institiúidí Taighde a Faomhadh    8,019 0 

Tacaíocht d’Institiúidí Taighde a Íocadh    5,512  - 

Infheistíochtaí Caipiteal Síl agus Fiontair a Faomhadh   - - 

Infheistíochtaí Caipiteal Síl agus Fiontair a Íocadh   1,896  2,677 

Fáltais ar Infheistíochtaí Caipitil Síl agus Fiontair    589  36 

Íocaíochtaí le Soláthraithe    18 76

Ioncam Eile a Fuarthas    155 90

22 Méid Comparáideach

Rinneadh athghrúpáil agus athshonrú ar fhigiúirí comparáideacha áirithe ar an mbonn céanna ar a bhfuil figiúirí na bliana reatha.

23 Faomhadh na Ráiteas Airgeadais

D’fhaomh Bord Fhiontraíocht Éireann na ráitis airgeadais an 14 Bealtaine 2014.

Nótaí leis na Ráitis Airgeadais
Don Bhliain dar Críoch an 31 Nollaig 2013
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PRÍOMHOIFIGEACH FEIDHMIÚCHÁIN  Julie Sinnamon

Preas, Caidreamh Poiblí, Cumarsáid Idirnáisiúnta agus Margaíocht Chorparáideach   Alan Hobbs    
 - Cumarsáid Idirnáisiúnta  Gerry O’Brien

MICRIFHIONTAIR AGUS GNÓTHAIS BHEAGA  Tom Hayes

Forbairt Ionchais Ghnólachtaí Nuathionscanta Ardacmhainne  Richard Murphy

Aonad Comhordaithe na nOifigí Fiontair Áitiúla  Richard Murphy

An tOirthuaisceart/an tIarthuaisceart  Paschal McGuire

Baile Átha Cliath/an tOirthear Láir  David Byrne

Lár Tíre   Michael Brougham

An Deisceart/an tOirdheisceart  Enda McDonnell

An tIarthar Láir   Jerry Moloney

An tIarthar  Barry Egan

ONNMHAIRÍ FÉIDEARTHA  Tom Hayes

Onnmhaireoirí Féideartha  David Byrne

 - Ag Ullmhú le haghaidh Onnmhairithe 

 - Measúnú agus Seirbhísí Comhairle Gnó ar líne

 - Scéimeanna Tacaíochta Iomaíocha 

SCÁLÚ AGUS GNÓLACHTAÍ NUATHIONSCANTA  Lisa Vaughan

Scálú   Lisa Vaughan (Eatramhach)

Gnólachtaí Nuathionscanta Ardacmhainne – Fás Luathaithe   Lisa Vaughan (Eatramhach)

Gnólachtaí Nuathionscanta Ardacmhainne – Bogearraí Airgeadais agus Fiontraíochta   Michael Moriarty

Gnólachtaí Nuathionscanta Ardacmhainne – Eolaíochtaí Tionsclaíocha agus Beatha  Brian O’Neill

Gnólachtaí Nuathionscanta Ardacmhainne – Cumarsáid agus Inneachar Digiteach  John O’Dea  

Banfhiontraíocht John O’Dea

Fiontraíocht Thar Lear  Lorcan O’Sullivan 

STRUCHTÚR NA hEAGRAÍOCHTA 
Amhail Meitheamh 2014  

Príomhoifigeach 
Feidhmiúcháin
Julie Sinnamon 

Micrifhiontair 
agus Gnóthais 

Bheaga

Scálú agus 
Gnólachtaí 

Nuathionscanta 
Ardacmhainne

Díolacháin 
agus Comh-
pháirtíochtaí 
Idirnáisiúnta

Onnmhaireoirí 
Féideartha

Taighde agus 
Nuálaíocht

Beartas, 
Acmhainní 

Daonna agus 
Infheistíocht  
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TAIGHDE AGUS NUÁLAÍOCHT  Gearoid Mooney

Idirnáisiúnú Taighde agus Nuálaíochta   Imelda Lambkin

Bainistíocht agus Seirbhísí Buiséad Taighde  Joe Curtis

Bonneagar agus Comhoibriú Teicneolaíochta  Declan Lyons

Aistriú Eolais Éireann   Alison Campbell

Eolaíocht Bheatha agus Tráchtálaíocht Bhia  Keith O’Neill

Déantúsaíocht, Innealtóireacht agus Tráchtálaíocht Fuinnimh   Deirdre Glenn

 - Cláir Tráchtálaíochta Tionscal  Neil Kerrigan

Tráchtálaíocht TFC  Gearoid Mooney (Eatramhach) 

Seirbhísí a Thrádáiltear go hIdirnáisiúnta, Bogearraí agus Soláthar Poiblí   Jennifer Condon

Cumarsáid agus Inneachar Digiteach   Pat Byrne

Bogearraí agus Teicneolaíocht TFC agus Foinsiú Teicneolaíochta   Michael Hughes

Réitigh Bhogearraí Fiontraíochta   Jim Cuddy

Foinsiú Allamuigh Seirbhísí Airgeadais agus Próiseas Gnó   Leo McAdams

Soláthar Poiblí  Leo McAdams

Seirbhísí Oideachais, Gnó agus Tomhaltóirí  Marina Donohoe 

Bia    Michael Cantwell

Feolta Príomha   Tom Cusack

Infheistíocht Dhíreach Eachtrach i mBia   Tom Cusack

Déiríocht, Bianna/Comhábhair Feidhme, Deochanna agus Teicneolaíocht an Bhia  Rosemary Sexton

Bianna Tomhaltais, Bia Mara agus Gairneoireacht  Jenny Melia

Fiontair Bhia agus Gnólachtaí Nuathionscanta Ardacmhainne  Jenny Melia 

Tógáil, Tomhaltas agus Seirbhísí Tacaíochta  Brendan Flood

Tógáil, Adhmad agus Miondíol Tomhaltais   Stephen Hughes

Feabhsú an Phróisis Ghnó & TF agus an tIonad Taighde Margaíochta   Deirdre McDonough

Riarachán Deontas   Hugh O’Rourke

Bainistíocht Imeachtaí  Brendan Flood (Eatramhach) 

Seirbhísí a 
Thrádáiltear go 
hIdirnáisiúnta, 
Bogearraí agus 
Soláthar Poiblí

Bia Tógáil, Tomhaltas 
agus Seirbhísí 

Tacaíochta

Déantúsaíocht agus 
Iomaíochas

Seirbhísí 
Corparáideacha
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Déantúsaíocht agus Iomaíochas    Tom Kelly

Eolaíochtaí Beatha agus Teicneolaíocht Ghlan   Colm Mac Fhionnlaoich

Leictreonaic agus Páipéar, Priontáil agus Pacáistiú   Joe Madden

Innealtóireacht Neil O’Sullivan

Iomaíochas  Richard Keegan

Seirbhísí Corparáideacha  Kevin Sherry (Eatramhach)

Rúnaíocht agus Rialachas Corparáideach  Joe Healy

Airgeadas Leonard Carty

Bainistiú Saoráidí agus Soláthar  Joe Curtis 

DÍOLACHÁIN AGUS COMHPHÁIRTÍOCHTAÍ IDIRNÁISIÚNTA  Kevin Sherry 

Cumarsáid Onnmhaireora  Jim Maguire

Foinsiú Domhanda    Alan Hobbs 

Líonraí Éireannacha Domhanda  Orla Battersby 

an Ríocht Aontaithe, Tuaisceart na hEorpa agus Iarthar na hEorpa   Giles O’Neill

an Ríocht Aontaithe - Iontrálaithe Nua sa Mhargadh   Christine Esson

an Ríocht Aontaithe - Príomhearnálacha   Gavin McWhirter

an Bheilg, an Ísiltír, Lucsamburg   Paul Browne

an Fhrainc   Sinead Lonergan

Margaí Nordacha   John Roche

an Ghearmáin, an Ostair, an Eilvéis  Eddie Goodwin

Lár na hEorpa, an Rúis, Comhlathas na Stát Neamhspleách, Meiriceá Theas agus Margaí Ardfháis   Conor Fahy

Poblacht na Seice, an Ungáir, an Rómáin, an Bhulgáir agus an tSlóvaic  Ladislav Muller

an Pholainn  Mike Hogan

an Rúis, CSN  Gerard MacCarthy

Meiriceá Laidineach   Emanuel Carvalho

Margaí Ardfháis   Conor Fahy

Deisceart na hEorpa, an Meánoirthear, an Afraic agus an India  John MacNamara

an Iodáil, an Spáinn, an Phortaingéil  Paul Maguire

an Tuirc   Jonathan Ryan 

an Meánoirthear, an Afraic Thuaidh   Sean Davis

an Afraic Theas   Fred Klinkenberg

an India  Pat O’Riordan

Stáit Aontaithe Mheiriceá agus Ceanada  Orla Battersby

Nua-Eabhrac   Jonathan McMillan       

an Cósta Thiar agus na Stáit Dheisceartacha   Nick Marmion  

Bostún  Doreen McKeown

Ceanada Ross O’Colmain

an Áise-an tAigéan Ciúin  Alan Dixon

Réigiún COEAN (Singeapór)   Smruti Inamdar

an Astráil, an Nua-Shéalainn   Paul Burfield

an tSín   Gary Fallon 

an tSeapáin   Eddie Hughes

an Chóiré  Dianne Rhee

BEARTAS, ACMHAINNÍ DAONNA AGUS INFHEISTÍOCHT   Niall O’Donnellan  

Beartas, Straitéis agus Caidreamh Rialtais   Joe Healy

Pleanáil, Cur i bhFeidhm agus Measúnú/Méadracht   Eileen O’Neill

Meastóireacht Tráchtála   Joe Breslin

Caipiteal Fáis/Baincéireacht   Niall O’Donnellan (Eatramhach)

Gnáthscaireanna  Joe Breslin

Scileanna Cliaint  Jerry Moloney

Acmhainní Daonna   Mark Christal

Forbairt Cumais agus Meantóireachta  Eileen O’Neill
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RÉIGIÚN/OIFIG   TEILEAFÓN  FACS  SEOLADH

CEANNOIFIG

Baile Átha Cliath  +(353) 1 727 2000  +(353) 1 727 2020 An Plaza, Páirc Gnó an Phointe Thoir, Baile Átha Cliath 3, Éire

AN CEANNCHEATHRÚ NÁISIÚNTA UM FHIONTRAÍOCHT AGUS FORBAIRT RÉIGIÚNACH

Sionainn  +(353) 61 777 000  +(353) 61 777 001 4500 Ascaill an Atlantaigh, an Pháirc Thiar, Sionainn,  
   Co. an Chláir 

LÍONRA RÉIGIÚNACH

Baile Átha Cliath/an tOirthear Láir:       

Baile Átha Luain  +(353) 1 727 2000  +(353) 1 727 2020 An Plaza, Páirc Gnó an Phointe Thoir, Baile Átha Cliath 3 

Lár Tíre:       

Baile Átha Luain   +(353) 90 648 7100  +(353) 90 648 7101 Bóthar Bhaile Átha Cliath, Baile Áth Luain, Co. na hIarmhí

An tOirthuaisceart:      

Dún Dealgan  +(353) 42 935 4400  +(353) 42 935 4401 Páirc Thionsclaíoch Fhionnúrach, Dún Dealgan, Co. Lú 

An tIarthuaisceart:       

Sligeach  +(353) 71 915 9700  +(353) 71 915 9701  Páirc Gnó Fhionnasclainn, Sligeach 

Leitir Ceanainn  +(353) 74 916 9800  +(353) 74 916 9801 Teach Portland, Bóthar an Phoirt, Leitir Ceanainn,  
   Co. Dhún na nGall 

An tIarthar Láir:       

Sionainn  +(353) 61 777 000  +(353) 61 777 001 Ascaill an Atlantaigh, an Pháirc Thiar, Sionainn, Co. an Chláir

Trá Lí  +(353) 66 714 9394  +(353) 66 714 9380  Sráid Deini, Trá Lí, Co. Chiarraí 

An Deisceart/an tOirdheisceart:       

Corcaigh +(353) 21 480 0200  +(353) 21 480 0271  Teach Tionscail, Ascaill Rossa, Baile an Easpaig, Corcaigh 

Port Láirge  +(353) 51 333 500  +(353) 51 333 501 Páirc Thionsclaíoch Phort Láirge, Bóthar Chorcaí, Port Láirge

An tIarthar:       

Gaillimh  +(353) 91 735 900  +(353) 91 735 902  Páirc Gnó Mervue, Gaillimh 

OIFIGÍ THAR LEAR

An Eoraip 

Amstardam  +(31 20) 676 3141    An tIonad Trádála Domhanda, Strawinskylaan 1351, 1077 XX,  
   Amstardam, an Ísiltír

Búdaipeist  +(36 1) 301 4950  +(36 1) 301 4955  Bank Centre, Szabadság Tér 7, Búdaipeist 1054, an Ungáir 

An Bhruiséil  +(32 2) 673 9866    Park View, Chaussee d’Etterbeek, 180 Etterbeeksesteenweg,  
   an Bhruiséil, 1040, an Bhruiséil, an Bheilg

Düsseldorf  +(49 211) 470 590  +(49 211) 470 5932  Derendorfer Allee 6, 40476 Düsseldorf, an Ghearmáin

Iostanbúl  +(90212) 3191832  Buyukdere Cad.Metrocity AVM D Blok Kat:4, Levent,   
   Iostanbúl, an Tuirc

Londain  +(44 20) 7438 8700  +(44 20) 7438 8749  2nd Floor, Shaftesbury House, 151 Shaftesbury Avenue,   
   Londain WC2H 8AL, Sasana

Maidrid  +(34 91) 436 4086  +(34 91) 435 6603  Casa De Irlanda, Paseo de la Castellana 46 – 3, 28046,   
   Maidrid, an Spáinn

Milano +(39 02) 8800991  +(39 02) 8690243  Via De Amicis 53, 20123 Milano, an Iodáil

Moscó  +(7495) 937 5943  +(7495) 680 5362  f/ch An Rannóg Tráchtála, Ambasáid na hÉireann,   
   Grokholsky, Pereulok 5, Moscó, an Rúis

Páras  +(33 1) 5343 1200  +(33 1) 4742 8476  Rue de Miromesnil, 75008 Páras, an Fhrainc

Prág  +(420) 257 199 621  +(420) 257 532 224  Trziste 13, 118 00 Prág 1, Poblacht na Seice

Stócólm  +(46 8) 459 21 60  +(46 8) 661 75 95  Box 5737, Sibyllegatan 49, 114 87 Stócólm, an tSualainn

Vársá  +(48 22) 583 1200  +(48 22) 646 5015  Ulica Mysia 5, 00-496 Vársá, an Pholainn

LÍONRA OIFIGÍ 
FIONTRAÍOCHT ÉIREANN
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REGION/OFFICE  TELEPHONE  FACSIMILE  ADDRESS

An Meánoirthear agus an Afraic

Dubai  +(971 4) 329 8384  +(971 4) 329 8372  4th Floor, Number One Sheikh Zayed Road, PO Box 115425  
   Dubai, Aontas na nÉimíríochtaí Arabacha

Johannesburg   +(27 11) 5505440    24 Fricker Road, Illovo, Johannesburg,    
   an Afraic Theas

Riyadh  +(966 1) 488 1383  +(966 1) 488 1094  f/ch Ambasáid na hÉireann, PO Box 94349, Riyadh 11693,  
   an Araib Shádach

CRÍOCHA MHEIRICEÁ

Austin  +(1 512) 514 6151 7000   N Mopac Expwy, Suite 2099, Austin, TX 78731

Bostún  +(1 617) 292 3001  +(1 617) 292 3002  535 Boylston St, 5th Floor, Bostún, MA 02116, SAM 

Nua Eabhrac  +(1 212) 371 3600  +(1 212) 371 6398  6398 Ireland House, 345 Park Avenue, 17th Floor,  
   Nua Eabhrac, NY 10154-0037, SAM

São Paulo +(55 11) 3355 4800  Rua Haddock Lobo, 1421 – Conj 51, Cerqueira César,  
   São Paulo, 01414-003, SP, an Bhrasaíl 

Silicon Valley  +(650) 294 4081    800W, El Camino Real, Suite 420, Mountain View,  
   CA 94040, SAM

Toronto  +(1 416) 934 5033  +(1 416) 928 6681  2 Bloor Street W, Suite 1501, Toronto, Ontario, M4W 3E2,   
   Ceanada

AN ÁISE/AN TAIGÉAN CIÚIN

Béising  +(86 10) 8448 8080  +(86 10) 8448 4282  An Rannóg Tráchtála, Ambasáid na hÉireann, C612A Office  
   Building, Beijing Lufthansa Ctr., No. 50 Liangmaqiao Road,  
   Chaoyang District, Beijing 100125, an tSín

Hong Cong  +(852) 2845 1118  +(852) 2845 9240  Room 504 (5/F), Tower 2 Lippo Centre, 89 Queensway,   
   Admiralty, Hong Cong

Deilí Nua  +(91 11) 424 03 178  +(91 11) 424 03 177  An Rannóg Tráchtála, Ambasáid na hÉireann, 230 Jor Bagh,  
   New Delhi 110 003, an India

Súl  +(82 2) 755 4767  +(82 2) 757 3969  3969 Ireland House, 13th Floor Leema B/D, 146-1  
   Susong-Dong, Jongro-Ku, Seoul 110-755, an Chóiré 

Shanghai  +(86 21) 6279 7088  +(86 21) 6279 7066  An Rannóg Tráchtála, Ard-Chonsalacht na hÉireann,  
   Suite 700A, Shanghai Centre, 1376 Nanjing Road West,   
   Shanghai 200040, an tSín

Singeapór  +(65) 6733 2180  +(65) 6733 0291  Ireland House, 541 Orchard Road #08-00, Liat Towers,   
   Singeapór 238881

Sydney  +(61 2) 927 38514  +(61 2) 926 49589  Level 26, 1 Market Street, Sydney 2000, NSW, an Astráil

Tóiceo  +(81 3) 3263 0611  +(81 3) 3263 0614  Ireland House, 2-10-7 Kojimachi, Chiyoda-ku, Tóiceo,  
   102-0083, an tSeapáin
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Fiontraíocht Éireann, An Plaza, Páirc Gnó an Phointe Thoir, Baile Átha Cliath 3
Teil: (01) 727 2000  Facs: (01) 727 2020
www.enterprise-ireland.com

Is féidir an Tuarascáil Bhliantúil seo agus na Cuntais a léamh ar líne ag:
www.enterprise-ireland.com/annualreport2013gaeilge/
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