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Comhráiteas
An Taoiseach agus an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara

Is cúis mhór áthais dúinn an Tuarascáil seo maidir le Dul Chun Cinn i ndáil le Plean 2012 an Rialtais, is é sin, Plean Comhtháite 

Muirí d’Éirinn - Feidhm a bhaint as Saibhreas ár nAigéin, a fhoilsiú. Dar leis an Rialtas, tá an earnáil mhuirí ina cuid an-

tábhachtach den téarnamh náisiúnta agus tá Feidhm a bhaint as Saibhreas ár nAigéin an-tábhachtach mar spreagadh i leith 

forbairt a dhéanamh ar an earnáil chun go mbainfear amach na spriocanna atá leagtha amach di i dtaca le fás de. Sa Tuarascáil 

maidir le Dul Chun Cinn, tugtar tuairisc ar an obair atá déanta chun na gníomhaíochtaí atá sonraithe sa Phlean a chur i 

bhfeidhm agus molaimid gach duine a bhí bainteach leis an obair sin as an méid atá déanta acu. Tá dianiarracht déanta, ó bhí 

an bhliain 2012 ann, chun dul chun cinn a dhéanamh maidir leis na Gníomhartha luatha, ar gníomhartha iad atá thar a bheith 

tábhachtach. 

Go háirithe, is mian linn buíochas a ghabháil leis an nGrúpa Comhordúcháin Mhuirí Tras-Roinne agus do na gníomhaireachtaí 

muirí as an obair atá déanta acu chun a chinntiú go ndéanfaí dul chun cinn.  Thuigeamar go bhfuil cur chuige comhtháthaithe 

thar gach réimse den Rialtas riachtanach chun ár bhfís a bhaint amach agus, chuige sin, neartaíomar an grúpa trí dhá 

Thascfhórsa a chur ag obair leis chun aghaidh a thabhairt ar ghníomhaíochtaí Cumasúcháin agus Forbartha. Gabhaimid buíochas 

le comhaltaí na dTascfhórsaí sin a chaith a gcuid ama, agus a chuir a n-oilteacht ar fáil, go fial le linn roinnt Gníomhaíochtaí 

tábhachtacha de chuid Feidhm a Bhaint as Saibhreas ár nAigéin a shaothrú. 

Tá an Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn á foilsiú i gcomhthráth leis an gcéad Chomhdháil ar Shaibhreas ár nAigéin ar an 18 

Meitheamh i gCaisleán Bhaile Átha Cliath. Le linn na Comhdhála, déanfar athbhreithniú ar an dul chun cinn atá déanta go 

dtí seo i dtaca le cur i bhfeidhm Feidhm a Bhaint as Saibhreas ár nAigéin agus díreofar ar dheiseanna fostaíochta a bheidh 

ann amach anseo. Tá an Rialtas tar éis a thiomantas i leith fhorbairt na hearnála muirí a léiriú agus mholfaimis don earnáil 

phríobháideach chur leis an tiomantas sin agus pleananna a chur ar fáil le haghaidh fostaíochta agus infheistíochta.

Tionscadal uile-Rialtais is ea cur i bhfeidhm Feidhm a Bhaint as Saibhreas ár nAigéin. Is é atá san fhís atá againn ná go mbeidh 

saibhreas  náisiúnta ár n-aigéin ina gné thábhachtach den téarnamh eacnamaíochta agus den fhás inbhuanaithe agus leanfaimid 

de bheith ag obair le geallsealbhóirí na hearnála chun an fhís sin a bhaint amach ar mhaithe lenár gcuid saoránach.

 

Éanna Ó Coinnigh, T.D.,    Siomón Ó Coibheanaigh, T.D.,

Taoiseach     Aire Talmhaíochta, Bia agus Mara
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Clár

Sa Tuarascáil seo ar Dhul Chun Cinn, leagtar amach an obair atá déanta agus na tionscnaimh atá curtha i bhfeidhm, agus an obair 
atá á déanamh agus na tionscnaimh atá á gcur i bhfeidhm,  chun na Gníomhartha luatha atá leagtha amach in ‘Feidhm a Bhaint as 
saibhreas ár nAigéin’ (HOOW), is é sin le rá, an chéad phlean chomhtháite muirí de chuid na hÉireann (IMP). Nuair a foilsíodh 
Feidhm a Bhaint as Saibhreas ár nAigéin, díríodh aird as an nua ar shaincheisteanna a bhaineann le beartas muirí in Éirinn. Le linn an 
plean a chur i bhfeidhm, agus formhaoirsiú air sin á dhéanamh ag Grúpa Comhordúcháin Mhuirí tras-Rialtais (MCG), tá tús curtha 
le ré nua comhoibrithe tras-rialtais i ndáil le nithe a bhaineann leis an mbeartas muirí i gcoitinne agus, ag an am céanna, tá sásra á 
sholáthar chun teagmháil a dhéanamh leis na geallsealbhóirí iomchuí sa gheilleagar ina iomláine i ndáil le forbairt na hearnála muirí.



RÉAMHRÁ

CÚLRA

Is ionann Feidhm a Bhaint as Saibhreas ár nAigéin (HOOW) agus Plean Comhtháite Muirí (IMP) na 
hÉireann a foilsíodh i lár na bliana 2012 agus ina leagtar amach treochlár i gcomhair fhís an Rialtais, 
chomh maith le spriocanna ardleibhéil agus gníomhartha comhtháite a leagan amach i ndáil le réimsí an 
bheartais, an rialachais agus an ghnó, chun a chumasú ár n-acmhainneacht mhuirí a bhaint amach.  Tríd 
an bPlean a chur i bhfeidhm tiocfaidh córas comhtháite chun cinn in Éirinn maidir le pleanáil beartais 
agus clár do ghnóthaí muirí. Is ionann aigéan na hÉireann agus sócmhainn náisiúnta a thacaíonn le 
geilleagar ilchineálach muirí agus ag a bhfuil acmhainneacht maidir le leas a bhaint as an margadh muirí 
domhanda le haghaidh bia mara, as an turasóireacht, as ola agus gás, as fuinneamh aigéin in-athnuaite, as 
slándáil mhara agus as réimsí nua a bhaineann le sláinte, leigheas agus teicneolaíochta.

Ina theannta sin, soláthraíonn acmhainní muirí na hÉireann tairbhí riachtanacha neamhthráchtála amhail 
taitneamhacht, bithéagsúlacht agus ár n-aeráid chineálta. Cuireann éiceachórais mhuirí na hÉireann (i.e. 
amach ón gcósta, isteach ón gcósta agus ar an gcósta) raon saibhir ilchineálach speiceas agus gnáthóg ar 
fáil.   Soláthraíonn an tsócmhainn náisiúnta seo acmhainneacht shuntasach d’earnáil mhuirí na hÉireann 
agus is gá dár gcuid saoránach í a chosaint, a bhainistiú agus a fhorbairt agus is gá í a chosaint, a bhainistiú 
agus a fhorbairt ar mhaithe lenár gcuid saoránach. Tá rún daingean ag an Rialtas a chinntiú go mbeidh ár 
n-aigéan ina phríomhchuid dár dtéarnamh eacnamaíochta agus den fhás inbhuanaithe agus go nginfidh sé 
tairbhí dár gcuid saoránach go léir.  
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In HOOW, leagtar amach fís chomhroinnte mar a leanas:
Beidh saibhreas ár n-aigéin ina phríomhghné dár dtéarnamh eacnamaíochta agus den fhás inbhuanaithe, rud a chothóidh tairbhí dár 
saoránaigh ar fad, agus tacaíocht á fáil ina leith trí bhíthin beartais, pleanála agus rialála de chineál comhleanúnach agus bainistíocht 
á dhéanamh ina leith ar mhodh comhtháite.

Rinneadh trí sprioc ardleibhéil, a ngabhann tábhacht chomhionann le gach ceann ar leith acu, a fhorbairt ar bhonn choincheap 
na forbartha inbhuanaithe. 

 

Chun tacú leis an bhfís agus leis na spriocanna, sainaithníodh ocht gcumasóir atá riachtanach i dtaca le cruthú na ndálaí i 
gcomhair fáis agus infheistíochta. Ní leagtar na cumasóirí amach in ord tosaíochta ó thaobh tábhachta de agus tá idirspleáchas 
tréan agus sineirgíochtaí tréana ann eatarthu. 

Seo a leanas na hocht gcumasóir:

SPRIOC 01 SPRIOC 02 SPRIOC 03 
Díríonn Sprioc 1 ar gheilleagar 
mara a mbeidh borradh faoi, ina 
n-úsáideann Éire na deiseanna 
margaidh chun aisghabháil 
eacnamaíochta agus fás 
inbhuanaithe atá cuimsitheach ar 
bhonn sóisialta a bhaint amach.
  
• Fás inbhuanaithe eacnamaíochta 

san earnáil mhuirí. 
• Méadú a dhéanamh ar an 

ranníocaíocht lenár GDP 
náisiúnta

• Creat rialachais, beartais agus 
pleanála atá áisiúil don lucht gnó 
ach, ag an am céanna, atá láidir, 
a chur ar fáil 

Is é is aidhm do Sprioc 2 ná 
éiceachórais fholláine a bhaint 
amach, ar éiceachórais iad a 
sholáthraíonn earraí agus seirbhísí 
de chineál airgeadaíochta agus 
neamhairgeadaíochta (e.g. bia, 
aeráid, sláinte agus leas).  

• Ár mbithéagsúlacht shaibhir 
mhuirí agus ár n-éiceachórais 
shaibhre mhuirí a chosaint agus a 
chaomhnú

• Ár n-acmhainní beo agus 
neamhbheo a bhainistiú ar 
mhodh atá comhchuí i dtaca leis 
an éiceachóras de

• Reachtaíocht chomhshaoil a chur 
i bhfeidhm agus a chomhlíonadh

Is é is aidhm do Sprioc 3 ná méadú a 
dhéanamh ar an leas a bhainimid as 
an bhfarraige. Chun ár n-oidhreacht 
shaibhir mhuirí a shaothrú tuilleadh, 
is é atá sa sprioc atá againn ná ár 
bhféiniúlacht mhuirí a neartú agus 
méadú a dhéanamh ar ár bhfeasacht 
ar an luach (de chineál margaidh 
agus neamh-mhargaidh), ar na 
deiseanna agus ar na tairbhí sóisialta 
a bhaineann le leas a bhaint as an 
bhfarraige

Governance
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South 
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Tá spriocanna uaillmhianacha leagtha síos ag an Rialtas don chuid dár ngeilleagar a bhaineann leis an aigéan ach is spriocanna réalaíocha 
iad.  Tá sprioc fhoriomlán ann chun luach shaibhreas ár n-aigéin a dhúbailt go dtí 2.4% de GDP faoin mbliain 2030, agus beidh sé sin 
os cionn an mheáin dhomhanda, is é sin, 2% de GDP agus beidh sé ag dul i dtreo mheán 3-5% an AE.  Ina theannta sin, i bhfianaise na 
ndeiseanna margaidh atá sainaitheanta, tá sprioc leagtha síos ag an Rialtas don bhliain 2020, is é sin le rá, go mbeidh an láimhdeachas 
bliantúil níos mó ná €6.4bn agus go mbainfidh an láimhdeachas sin le raon earnálacha muirí ilchineálacha.  B’ionann an figiúr sin agus 
dúbailt an láimhdeachais reatha atá ann sna hearnálacha sin
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An Grúpa Comhordúcháin Mhuirí
In Éirinn, tá an fhreagracht as nithe a bhaineann le cúrsaí muirí leata thar roinnt Ranna agus gníomhaireachtaí Rialtais. Mar 
aitheantas don ghá le comhordú níos fearr agus do scóip leathan na hearnála, bunaíodh an Grúpa Comhordúcháin Mhuirí 
Idir-Roinne (MCG) sa bhliain 2009. 

Feidhmíonn an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara mar chathaoirleach ar an ngrúpa agus is í Roinn an Taoisigh a 
thionólann é agus tarraingíonn sé ionadaithe le chéile ó Ranna a bhfuil baint acu le cúrsaí muirí chun straitéis chomhtháite 
mhuirí an Rialtais a chur ar aghaidh agus déanann sé comhordú ar nithe a bhfuil gníomhartha tras-roinne ag teastáil ina 
leith.
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Inter-Departmental 
Marine Co-ordination 
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Host:  Dept of the 
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Department 
of Agriculture, 

Food & the 
Marine 

Department of 
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Department 
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Community 
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Government
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of Jobs, 
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of Transport, 
Tourism and 

Sport 
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The Marine Coordination Group was pivotal in the development of Harnessing Our Ocean Wealth. Further information on the 
Marine Coordination Group’s role in implementing Harnessing Our Ocean Wealth is provided in Section 2 below.
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Cur i bhFeidhm
San iomlán, tá 39 nGníomh sainaitheanta in Feidhm a Bhaint as Saibhreas ár nAigéin (HOOW) faoi ocht gcinn de chumasóirí. 
Tá gach gníomh ar leith nasctha leis an sprioc chuí agus tá amlínte agus freagracht as cur i gcrích leagtha amach freisin.  Rinneadh 
sraith 15 cinn de na gníomhartha luatha sin a shainaithint mar bhonn le treochlár 2012-2014.

Rinneadh freagracht fhoriomlán as maoirsiú a dhéanamh ar chur i gcrích agus ar chur i bhfeidhm trasrialtais i 
dtaca le Feidhm a Bhaint as Saibhreas ár nAigéin a shannadh don Ghrúpa Comhordúcháin Mhuirí agus tá an 
maoirsiú sin bunaithe ar na sásraí seo a leanas:

1. Cur i bhfeidhm beartais agus clár straitéise iomchuí ag ranna ar leithligh
2. Cumarsáid agus teagmháil fheabhsaithe trasrialtais
3. Faisnéis cothrom le dáta a thabhairt don MCG ar bhonn leanúnach
4. Tascfhórsaí sainiúla a bhunú
5. Athbhreithniú rialta ar dhul chun cinn
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An Chéad Athbhreithniú Bliantúil ar Dhul Chun Cinn
Sa chéad Athbhreithniú seo ar Dhul Chun Cinn, dírítear ar na príomhghníomhaíochtaí a ndeachthas ina mbun ón tráth a 
foilsíodh an Plean go dtí deireadh na bliana 2013, rud atá de réir an ghealltanais i leith athbhreithniú bliantúil a dhéanamh ar dhul 
chun cinn i ndáil le cur i bhfeidhm Feidhm a Bhaint as Saibhreas ár nAigéin agus i leith aiseolas a thabhairt do na geallsealbhóirí.  
Beidh an chéad Chomhdháil ar Shaibhreas ár nAigéin ann i Meitheamh 2014 mar chuid dheireanach den athbhreithniú seo ar 
dhul chun cinn.

Sa tuarascáil seo, déantar cur síos ar na gníomhartha atá déanta ag na Ranna ar a bhfuil freagrachtaí muirí agus 
ag a gcuid Comhlachtaí Stáit iomchuí, agus tugtar aird ar leith ar na nithe seo a leanas:

• Achoimre ar na príomhnithe a baineadh amach, lena n-áirítear faisnéis cothrom le dáta faoi na sásraí a    
sainaithníodh chun an Plean a chur i bhfeidhm (Roinn 2);
• Dul chun cinn maidir leis na gníomhartha luatha a sainaithníodh i dtreochlár 2012-2014 (Roinn 3);
• Faisnéis cothrom le dáta faoi ghníomhaíochtaí agus faoi ghníomhartha eile (Roinn 4); agus
• Nithe a ndíreofar aird orthu sa bhliain 2014 (Roinn 5).

HARNESSING OUR OCEAN WEALTH REVIEW OF PROGRESS 2012/13 7



2. Na Príomhnithe atá bainte amach ón tráth a   
  seoladh Feidhm a Bhaint as Saibhreas ár nAigéin  

I Roinn 2 den Tuarascáil seo ar Dhul Chun Cinn, dírítear ar na príomhnithe atá bainte amach agus ar na príomh-
aschuir le linn Feidhm a Bhaint as Saibhreas Ár nAigéin (HOOW) a chur i bhfeidhm, go háirithe:

• Faisnéis uasdátaithe maidir leis an tsamhail i gcomhair cur i bhfeidhm mar atá leagtha amach in HOOW; agus
• Achoimre ar na príomhnithe atá bainte amach faoi gach ceann ar leith de na hocht gcumasóirs.

Déantar an dul chun cinn ar ghníomhartha luatha a sainaithníodh in HOOW a chur i láthair i Roinn 3 agus déantar 
gníomhaíochtaí agus gníomhartha eile a chur i láthair i Roinn 4.

Sásraí Tras-Rialtais a Chur i bhFeidhm chun 
Comhordú agus Comhtháthú Níos Mó a Bhaint Amach  

Beartas muirí, pleanáil agus gníomhartha 
comhordaithe trasrialtais
Táthar ag leanúint de roinnt beartas agus straitéisí, arb é is aidhm dóibh ná tacú le ranníocaíocht mhéadaithe le GDP 
na hÉireann ón gcuid den gheilleagar a bhaineann leis an aigéan, a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm i roinnt Ranna agus 
gníomhaireachtaí Rialtais.   Leanann Ranna agus gníomhaireachtaí Rialtais de bheith ag obair le chéile i ndáil le raon 
saincheisteanna ilchineálacha a bhaineann le cúrsaí muirí, trí ghrúpaí trasrialtais a bhí ann cheana féin nó trí ghrúpaí trasrialtais 
nua-bhunaithe. 

I Márta 2013, sheol an tAire Iompair, Turasóireachta agus Spórt, Leo Varadkar, TD, Beartas Náisiúnta na gCalafort.  Leis an 
mbeartas nua sin, bunaítear creat chun an earnáil a fhorbairt tuilleadh trí roinnt cuspóirí soiléire a leagan amach, mar aon le 
hamlínte a leagan síos maidir leis na cuspóirí sin a bhaint amach.  Ón tráth a foilsíodh an beartas sin, tá tús curtha ag an Roinn 
Iompair, Turasóireachta agus Spóirt le cur i bhfeidhm an bheartais i roinnt réimsí éagsúla. (Tá tuilleadh mionsonraí ar fáil i Roinn 
2 thíos).

I mí Iúil 2013, sheol an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Siomón Ó Coibheanaigh, TD, straitéis nua Bhord Iascaigh Mhara 
(BIM) don earnáil bhia mara. Sa straitéis cúig bliana (2013-2017) dar teideal “Capturing Ireland’s share of  the global seafood 
opportunity”, leagtar amach spriocanna a bhaineann le 1,200 post breise a chruthú faoi dheireadh na bliana 2017, agus é sin 
a dhéanamh i gcomhthráth le luach iomlán díolachán €1 billiún, ar onnmhairí iad €650m den luach sin, a bhaint amach. Tá an 
straitéis i gcomhréir le Fómhar Bia 2020 (tugtar tuilleadh mionsonraí thíos).  

A mhéid a bhaineann le hearnálacha atá ag teacht chun cinn, cuireadh bailchríoch ar an bPlean Forbartha fuinnimh In-Athnuaite 
Eischósta (OREDP) sa bhliain 2013 agus sheol an tAire Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha, Pádraic Ó Coinín, 
TD, an plean sin i mí Feabhra 2014. San OREDP leagtar amach príomhphrionsabail, spriocanna, gníomhartha beartais agus 
cumasóirí i ndáil le hacmhainneacht shuntasach na hÉireann sa réimse seo a bhaint amach agus soláthraítear creat chun forbairt 
inbhuanaithe a dhéanamh ar fhuinneamh in-athnuaite eischósta in Éirinn. Tá cur i bhfeidhm an phlean ar siúl faoi láthair agus 
baineann trí shruth oibre leis: An Comhshaol, Bonneagar agus Cruthú Post 
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Sa bhliain 2013, bunaíodh an Tascfhórsa Forbartha. I measc chúraimí an tascfhórsa áirítear ullmhú straitéise chomhtháite 
fiontraíochta le haghaidh roinnt réimsí nua agus réimsí atá ag teacht chun cinn. Tugtar tuilleadh mionsonraí thíos.
De bharr ilchineálacht an réimse mhuirí, leanann roinnt Ranna agus gníomhaireachtaí de bheith ag obair le chéile maidir leis na 
gníomhartha atá leagtha amach sa Phlean a chur i bhfeidhm. Seo a leanas roinnt samplaí:

• Creat-Treoir na Straitéise Muirí (MFSD): I bhfianaise chineál dinimiciúil na timpeallachta muirí agus na ngníomhaíochtaí a 
tharlaíonn laistigh di, is cuid bhunúsach den Treoir é comhordú farraigí réigiúnacha.  Tá an Roinn Comhshaoil, Pobail agus 
Rialtais Áitiúil i gceannas ar chur i bhfeidhm an MSFD agus faigheann sí tacaíocht ina leith sin ón Roinn Talmhaíochta, Bia agus 
Mara, ón Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, ón Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha, ón Roinn 
Iompair, Turasóireachta agus Spóirt agus ó ghníomhaireachtaí éagsúla lena n-áirítear Foras na Mara, an Ghníomhaireacht um 
Chaomhnú Comhshaoil agus Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann agus tá siad go léir tar éis comhoibriú le chéile chun 
an chéad chéim den Treoir a chur i gcrích, Measúnacht Tosaigh ar Uiscí Mara na hÉireann a dhéanamh agus an sainmhíniú ar 
Stádas Maith Comhshaoil (GES) a sholáthar agus chun Spriocanna agus Táscairí a bhunú chun dul chun cinn maidir le GES a 
choimeád ar bun a thomhas. Mar thoradh ar chomhoibriú idir Ranna agus gníomhaireachtaí éagsúla, seoladh Atlas Muirí na 
hÉireann freisin. Tá tuilleadh mionsonraí faoin MFSD ar fáil i Roinn 2 thíos.

• Rinneadh Grúpa Gníomhaíochta ar Thosaíochtaí Taighde, agus an tAire Stáit ar a bhfuil freagracht maidir le Taighde agus 
Nuálaíocht  ag an Roinn Fiontar, Post agus Nuálaíochta, Sean Sherlock, TD, ina chathaoirleach air, a chur ar bun chun 
formhaoirsiú a dhéanamh ar na moltaí atá ann sa tuarascáil ar Thosaíochtaí Taighde. Tá ballraíocht an ghrúpa comhdhéanta 
d’ionadaithe ó gach gníomhaireacht rialtais atá freagrach as buiséid taighde, mar aon le hionadaithe óna gcuid máthair-
ranna. I measc bhaill an ghrúpa sin áirítear Fondúireacht Eolaíochta Éireann, an tÚdarás um Ard-Oideachas, GFT Éireann, 
Fiontraíocht Éireann, an Bord Taighde Sláinte, Teagasc, Foras na Mara, an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil 
agus Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann. Tá an grúpa freagrach as gníomhartha, amlínte agus príomhghníomhaithe a 
shainaithint, as comhairle a ghlacadh le gníomhaithe tionscail agus as foinsí riachtanacha maoiniúcháin a shainaithint.

• Na Treoracha maidir le Gnáthóga agus maidir le hÉin a chur i bhfeidhm – Mar thoradh ar obair grúpa ardleibhéil a raibh 
oifigigh ón Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara, ón Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta (an tSeirbhís Páirceanna 
Náisiúnta & Fiadhúlra), ó Fhoras na Mara agus ó BIM páirteach ann, cinntíodh go ndearnadh dul chun cinn éifeachtúil 
éifeachtach maidir leis an mórthionscadal casta ilbhliantúil seo. Tá tuilleadh mionsonraí ar fáil anseo thíos. 

• Grúpa Oibre MCG ar Shábháilteacht, Slándáil agus Faireachas Muirí, agus an Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt ina 
cathaoirleach air, ar grúpa é a fhéachann le comhordú a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí agus ar riachtanais na ngníomhaithe 
éagsúla rialtais atá ag feidhmiú sa réimse seo.    

• Grúpa Stiúrtha Fuinnimh In-Athnuaite Eischósta (ORESG), a bunaíodh sa bhliain 2014 chun formhaoirsiú a dhéanamh ar 
chur i bhfeidhm an ORESG.  Tuairiscíonn an Grúpa Stiúrtha don Aire Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha.  
Is í an Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha (an Rannán Fuinnimh In-Athnuaite agus Inbhuanaithe) a 
fheidhmíonn mar chathaoirleach ar an nGrúpa agus áirítear dhá ionadaí dhéag ann ó Ranna agus ó ghníomhaireachtaí araon.

Grianghraf  de na daoine 
seo a leanas a bhí i 
láthair nuair a seoladh 
straitéis BIM don earnáil 
bhia mara (2013-
2017) Kieran Calnan, 
Cathaoirleach BIM, 
Siomón Ó Coibheanaigh, 
TD, Aire Talmhaíochta, 
Bia agus Mara agus 
Jason Whooley, 
Príomhoifigeach 
Feidhmiúcháin BIM
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Tá samplaí eile de ghníomhaíocht trasroinne/trasghníomhaireachta le fáil ar fud na tuarascála seo ar Dhul Chun Cinn.

Faisnéis uasdátaithe leanúnach don Ghrúpa 
Comhordúcháin Mhuirí
Ón tráth a bunaíodh an Grúpa Comhordúcháin Mhuirí Idir-Roinne (MCG) sa bhliain 2009, tháinig sé le chéile ar bhonn 
rialta agus, le linn na gcruinnithe, tarraingíodh le chéile ionadaithe ó Ranna agus ó ghníomhaireachtaí a bhfuil baint acu le 
saincheisteanna muirí chun plé agus comhordú a dhéanamh maidir le saincheisteanna a bhfuil gníomh idir-roinne ag  
teastáil ina leith. 

Bhí ról lárnach ag an nGrúpa i dtaca le forbairt Feidhm a Bhaint as Saibhreas ár nAigéin agus tá teagmháil déanta aige leis 
na príomh-gheallsealbhóirí san earnáil phoiblí agus san earnáil phríobháideach araon amhail Fáilte Éireann, Comhlachas 
Loingseoireachta na hÉireann agus an tAonad Taighde ar Ghnéithe Socheacnamaíocha na Mara in Ollscoil na hÉireann,  
Gaillimh A mhéid a bhaineann leis an réimse idirnáisiúnta dá chuid oibre, bhí trí chruinniú ag an nGrúpa le hoifigigh ón 
gCoimisiún Eorpach ó bhí an bhliain 2012 ann. Bhí naoi gcruinniú ag an MCG sa bhliain 2013 agus leanfaidh Ranna agus 
gníomhaireachtaí Rialtais agus na príomh-gheallsealbhóirí d’fhaisnéis uasdátaithe a sholáthar don MCG ar fud na bliana 2014 
agus ina dhiaidh sin faoin dul chun cinn atá á dhéanamh maidir le cur i bhfeidhm straitéisí agus beartas atá ann cheana féin agus 
a thiocfaidh chun cinn.

Tascfhórsaí Sainiúla: Tascfhórsa na gCumasóirí agus 
an Tascfhórsa Forbartha
Tá gealltanas ann in Feidhm a Bhaint as Saibhreas ár nAigéin (HOOW) chun dhá thascfhórsa shainiúla oibríochta a bhunú chun 
feidhmiú faoi choimirce an Ghrúpa Comhordúcháin Mhuirí (MCG) agus é mar aidhm acu tacaíocht chothrománach aontach 
a sholáthar i gcomhair beartas agus clár i Ranna éagsúla. Déantar moltaí/aschuir na dtascfhórsaí a thíolacadh don MCG agus 
déanann an MCG breithniú i dtaobh na slí cuí chun iad a chur i bhfeidhm. Chun tacú le cur i bhfeidhm HOOW, rinneadh 
Tascfhórsa Cumasóirí i ndáil le Pleanáil Spásúil Mhuirí a bhunú i mí na Nollag 2012 agus rinneadh Tascfhórsa Forbartha a bhunú 
i mí na Nollag 2013.

Tascfhórsa na gCumasóirí
Mar chuid den ghníomh rialachais atá ann in HOOW maidir le “cur chuige comhtháite maidir le pleanáil mhara agus chósta agus 
ceadúnú an chéanna a fhorbairt d’fhonn acmhainn gheilleagar mhara na hÉireann a mhéadú”, bhunaigh an tAire Tascfhórsa na 
gCumasóirí (ETF) i mí na Nollag 2012 chun aghaidh a thabhairt ar an ngníomh luath a sainaithníodh do threochlár 2012-2014 
maidir le pleanáil spásúlachta mhuirí (MSP).

Ba é an Dr. Peter Heffernan, Príomhfheidhmeannach Fhoras na Mara, a bhí ina chathaoirleach ar an ETF agus, i measc a bhall, 
áiríodh ionadaithe ón Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, ón Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt, ón Roinn 
Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha, ón Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara, ón Roinn Comhshaoil, Pobail agus 
Rialtais Áitiúil agus ó Oifig an Ard-Aighne, mar aon le hionadaí ón earnáil phríobháideach (Leas-Chathaoirleach an ETF). 

Chuir an tascfhórsa a thuarascáil agus a chuid moltaí maidir le Creat i gcomhair Pleanála Spásúlachta Muirí faoi bháid an Aire Uí 
Choibheanaigh agus an MCG i mí na Samhna 2013. Tá mionbhreithniú déanta ag an MCG ar an tuarascáil sin.
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Agus aird á tabhairt ar thuarascáil Thascfhórsa na gCumasóirí, aontaíonn an MCG gurb í an Roinn Comhshaoil, Pobail & Rialtais 
Áitiúil (DECLG) an eagraíocht is oiriúnaí chun gníomhú mar Roinn ceannais i dtaca le Pleanáil Spásúlachta Mhuirí (MSP), ag 
féachaint do na sineirgíochtaí atá ann idir MSP agus ról láithreach na Roinne sin i leith na Creat-Treorach maidir le Straitéis 
Mhuirí agus i leith nithe a bhaineann leis an Urthrá. I bhfianaise na hacmhainneachta agus na scileanna atá ann cheana féin, lena 
n-áirítear gníomhaíochtaí eolaíochta, léarscáilíochta agus GIS, measann an MCG gurb é Foras na Mara an ghníomhaireacht is 
oiriúnaí chun dul i mbun na feidhme déanta pleananna. Oibreoidh DECLG agus Foras na Mara le chéile chun reachtaíocht a 
ullmhú le haghaidh MSP in Éirinn agus chun MSP a chur i bhfeidhm in Éirinn. 

De bhreis ar an ngealltanas náisiúnta chun MSP a chur i bhfeidhm, táthar ag feitheamh le dréacht-Treoir AE maidir le MSP. 

An Tascfhórsa Forbartha
In Feidhm a Bhaint as Saibhreas ár nAigéin (HOOW), tugtar gealltanas go mbunófar Tascfhórsa Forbartha (DTF) chun díriú 
ar phoist agus ar fhás. Sa chuid deiridh den bhliain 2013, cheap an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara Robert Dix, ar 
feidhmeannach é san earnáil mhuirí agus taithí mór aige san earnáil sin, mar Chathaoirleach ar an DTF.

Tá 24 bhall ar an DTF ar ionadaithe iad de chuid an tionscail, an Stáit agus na hearnála NGO agus bhí an chéad chruinniú den 
Tascfhórsa Forbartha ann i mí na Nollag 2013. Is iad na téarmaí tagartha atá aige scrúdú a dhéanamh, agus tuarascáil a ullmhú, 
ar ghníomhartha sonracha de chuid HOOW a bhaineann leis na ceithre chumasóir, is é sin le rá:

• Rialachas: Straitéis chomhtháite fiontraíochta a fhorbairt chun móiminteam a ghiniúint maidir le deiseanna sonracha atá ag 
teacht chun cinn sa mhargadh, ar straitéis í a ullmhófar thar ghníomhaireachtaí forbartha éagsúla (m.sh. ábhair in-athnuaite 
amach ón gcósta, seirbhísí amach ón gcósta, TFC agus brathadóirí, biteicneolaíocht).  Gníomh #1

• Forbairt Gnó, Margaíocht & Cur Chun Cinn: Teachtaireacht shoiléir a thabhairt d’infheisteoirí go bhfuil Éire “Ar oscailt 
le haghaidh gnó mara agus gur áit mhaith í chun na críche sin” go hintíre agus go hidirnáisiúnta araon agus leanúint de 
dheiseanna gnó atá bainteach le cúrsaí mara a mhargú agus a chur chun cinn trí GFT, EI, IMDO, Bord Bia, BIM, Údarás na 
Gaeltachta, Fáilte Éireann.  Gníomh #17

• Taighde, Eolas, Teicneolaíocht & Nuálaíocht: Tacaíocht a thabhairt d’áiseanna tástála atá ann cheana agus atá nua a 
úsáidtear chun críocha taispeántais agus tráchtálaíochta a chuireann Éire chun cinn mar áit chun tástálacha a dhéanamh 
ar theicneolaíochtaí fuinnimh in-athnuaite; agus TFC (SmartOcean) a dhíríonn ar fhorbairt teicneolaíochtaí nuálaíocha a 
thacaíonn le bailiú eolais fíorama (m.sh. le haghaidh slándála, faireachais, monatóireacht ar an gcomhshaol).  Gníomh #25

• Acmhainneacht, Oideachas, Oiliúint & Feasacht: Éire a bhunú mar cheann scríbe idirnáisiúnta d’oiliúint mhara a 
úasmhéadaíonn cumas agus acmhainn áiseanna/cláir um oiliúint mhara (m.sh. oiliúint BIM, Imerc, Institiúid Uí Riain, NMCI, 
tionscnamh SMART ar bord loinge, oibreoirí oiliúna príobháideacha); agus imeascadh i dtionscnaimh náisiúnta amhail 
Educate in Ireland.   Gníomh #28

Tá foghrúpaí bunaithe ag an tascfhórsa, faoi chathaoirleacht GFT Éireann, Fhiontraíocht Éireann, Fhondúireacht Eolaíochta na 
hÉireann agus Choimisinéirí Soilse na hÉireann, chun dul chun cinn a dhéanamh maidir le gach ceann ar leith de na réimsí atá 
leagtha amach ina théarmaí tagartha. Tagann an DTF le chéile ar bhonn míosúil agus déantar tuairisciú don MCG go tráthrialta. 
Samhlaíonn an DTF go gcríochnóidh sé a chuid oibre faoi dheireadh na bliana 2014/faoi thús na bhliana 2015.
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RIALACHAS

Tá dea-rialachas agus dea-ghníomhaíocht chomhordaithe  
tras-rialtais ríthábhachtach maidir lenár bhFís agus Spriocanna  
a bhaint amach (HOOW, lch. 32).

In Feidhm a Bhaint as Saibhreas ár nAigéin, sainaithnítear roinnt 
gníomhartha rialachais a chlúdaíonn forbairt agus cur i bhfeidhm 
raoin beartas agus straitéisí muirí/mara agus, go sonrach, 
a chlúdaíonn an gá le forbairt a dhéanamh ar chur chuige 
comhtháite i ndáil le pleanáil agus ceadúnú i dtaca le cúrsaí  
muirí agus cósta de.



Rialachas
Pleananna maidir le hathchóiriú radacach  
ar earnáil na gcalafort
Rinneadh pleananna maidir le hathchóiriú radacach ar chalafoirt tráchtála na hÉireann agus maidir le ról níos gníomhaí don 
Rialtas i ndáil le hearnáil na gcalafort muirí a fhoilsiú i mBeartas nua an Rialtais maidir le Calafoirt, ar beartas é a d’fhógair an 
tAire Iompair, Turasóireachta & Spóirt, Leo Varadkar, TD, i Márta 2013.

Is é is aidhm don Bheartas nua maidir le Calafoirt ná feidhm a bhaint as acmhainn gach calafoirt ar leith in Éirinn. Aithníonn 
an Beartas an ilchineálacht ollmhór a bhaineann leis na 19 gcalafort a láimhseálann lastas tráchtála. Is iad seo a leanas 
príomhghnéithe an bheartais nua:

• an Rialtas ag teacht chun bheith ina gheallsealbhóir níos gníomhaí nó ina gheallsealbhóir gníomhaíoch

• spreagadh a thabhairt i leith infheistíochta príobháidí sna calafoirt;

• imeacht ó bheartas ar dá réir ‘a oireann socrú amháin do gach riachtanas’ chuig beartas ar dá réir a aithnítear go bhfuil 
róil Éagsúla ag calafoirt Éagsúla, anois agus amach anseo.  Agus aitheantas á thabhairt do róil éagsúla gach calafoirt ar leith, 
cinntear leis an mBeartas cé na calafoirt ag a bhfuil Tábhacht Náisiúnta agus feidhm náisiúnta cé calafoirt ag a bhfuil Tábhacht 
Réigiúnach agus saintábhacht ar an leibhéal náisiúnta.
- Is iad seo a leanas na calafoirt atá ainmnithe mar Chalafoirt ag a bhfuil Tábhacht Náisiúnta (Sraith 1): Cuideachta Phort 

Bhaile Átha Cliath, Cuideachta Phort Chorcaí agus Port na Sionainne/Fhainge;
- Is iad seo a leanas na calafoirt atá ainmnithe mar Chalafoirt ag a bhfuil Tábhacht Náisiúnta (Sraith 2): Europort Ros Láir 

agus Cuideachta Phort Phort Láirge.
- Calafoirt ag a bhfuil Tábhacht Réigiúnach: Déantar 8% den trádáil náisiúnta sna 14 chalafort eile ach tá tábhacht 

náisiúnta ag cuid mhór acu ó thaobh seirbhísí nó táirgí de chineál speisialtóireachta de. Ina measc sin, áirítear cúig 
chuideachta de chuid an Stáit i nDroichead Átha, i nDún Laoghaire, i nGaillimh, i Ros Mhic Thiúin agus i gCill Mhantáin. 
Déanfar na Calafoirt sin ag a bhfuil Tábhacht Réigiúnach a chur isteach i struchtúr faoi cheannaireacht na n-údarás áitiúil 
agus gheobhaidh na húdaráis áitiúla scairshealbhaíocht sna calafoirt.

• Nuair atá gá le hinfheistíocht in acmhainneacht domhainuisce amach anseo coimisiúnóidh an Roinn Iompair, Turasóireachta 
agus Spóirt (DTTAS) diananailís ina leith agus is iad na calafoirt náisiúnta a bheidh i gceannas ar an bpróiseas;

• Leanfaidh cúraimí tráchtála na gcalafort de bheith ar marthain. Beifear ag súil go mbeidh siad brabúsmhar agus go n-íocfaidh 
siad díbhinn agus ní bhfaighidh siad deontais Státchiste.

Is é is aidhm don bheartas nua ná foráil a dhéanamh i ndáil le hinfheistíocht earnála príobháidí i gcalafoirt. Déanfar córas nua 
formhaoirseachta feidhmíochta, mar aon le cur chuige nua i dtaca le pleanáil acmhainneachta, a fhorbairt chun a chinntiú go 
bhfuil barr a chumais á bhaint amach ag gach calafort ar leith. Is é atá sa chroíchuspóir ná margadh iomaíoch éifeachtach le 
haghaidh seirbhísí iompair mhuirí a éascú. 
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Sciar de na deiseanna domhanda i dtaca  
le bia mara a áirithiú d’Éirinn  
I mí Iúil 2013, sheol an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Siomón Ó Coibheanaigh, TD, straitéis nua Bhord Iascaigh Mhara 
(BIM) don earnáil bhia mara. Sa straitéis cúig bliana (2013-2017) dar teideal ‘Capturing Ireland’s share of  the global seafood 
opportunity’, leagtar amach spriocanna a bhaineann le 1,200 post breise a chruthú faoi dheireadh na bliana 2017, agus é 
sin a dhéanamh i gcomhthráth le luach iomlán díolachán €1 billiún, ar onnmhairí iad €650m den luach sin, a bhaint amach. 
Tá an straitéis i gcomhréir le Fómhar Bia 2020. Leanann BIM de chur chuige comhtháite a chur chun cinn maidir le méadú a 
dhéanamh ar an earnáil bhia mara agus seo a leanas na tosaíochtaí atá ann ina leith sin:

1. Leathnú a dhéanamh ar an mbonn amhábhair; feirmeacha nua dobharshaothraithe a fhorbairt, gabhálacha ó shoithí 
coigríche a mhealladh, agus forbairt a dhéanamh ar speicis nua amhail torciasc.

2. Uasmhéadú a dhéanamh ar luach amhábhair trí nuálaíocht a thagann ón margadh, trí fhorbairt a dhéanamh ar tháirgí nia, trí 
bhrandáil agus trí éiceadheimhniúchán.

3. Forbairt a dhéanamh ar chúrsaí scála san earnáil trí chomhoibriú agus comhfhiontair ar thaobh cuideachtaí, trí infheistíocht i 
bpróiseáil bia mara, trí iomaíochas agus trí struchtúir an mhargaidh a shaothrú. 

D’éirigh le hiarrachtaí earnáil bhia mara na hÉireann díriú ar dheiseanna nua gnó i margaí amhail an tSín, an Rúis agus an Afraic 
agus tá fianaise ar dhul chun cinn i dtreo an sprioc €1,000 milliún a bhaint amach le fáil sa mhéadú suntasach 20% ar onnmhairí 
foriomlána arbh fhiú €517m iad sa bhliain 2012. Cé gur toradh iontach a bhí sa mhéid sin, mar thús, ní féidir a bheith bogásach 
mar go léiríonn an meath a tharla ina dhiaidh sin ar onnmhairí bia mara sa bhliain 2013 go bhfuil gá le forbairt leanúnach a 
dhéanamh ar struchtúir láithreacha agus ar phleananna earnála trí bhíthin pleananna comhtháite amhail Feidhm a Bhaint as 
Saibhreas ár nAigéin.

Pleanáil & Ceadúnú
I mí Dheireadh Fómhair 2013, d’fhoilsigh Jan Uí Shúilleabháin TD, Aire Stáit Tithíochta agus Pleanála sa Roinn Comhshaoil, 
Pobail & Rialtais Áitiúil, an Scéim Ghinearálta an Bhille um an Limistéar Muirí agus Imeall Trá (Leasú). Is é is aidhm don Bhille ná:

• An córas toilithe i leith an imill trá a ailíniú leis an gcóras pleanála; agus

• Sásra comhleanúnach a sholáthar chun gníomhaíocht forbraíochta i gCrios Eisiatach Eacnamaíochta an Stáit (EEZ) lasmuigh 
d’achar na n-uiscí teorann/an imill trá agus ar an scairbh ilchríochach a éascú agus a bhainistiú, lena n-áirítear gníomhaíocht a 
bhaineann le tionscadail bhonneagair amhail ola agus gás, calafoirt agus fuinneamh in-athnuaite amach ón gcósta.

Tá sé beartaithe leis an mBille socrú a dhéanamh maidir le próiseas toilithe níos sruthlínithe i gcás na ngnéithe mórthíre agus 
eischósta de thionscadail bonneagair straitéisigh agus beidh an Bord Pleanála (an Bord) a ghníomhóidh mar údarás toilithe lena 
aghaidh sin. Laghdóidh an t-athrú sin dúblú sa phróiseas toilithe agus ní bheidh ach aon Mheasúnacht Tionchair Timpeallachta 
amháin ag teastáil ina leith, rud a laghdóidh an costas a ghabhann le hiarratas a dhéanamh. Déanfar an fhreagracht as forbairt 
atá suite sa limistéar farraige atá gar don chladach a shannadh d’údaráis chósta áitiúla, gan forbairtí a bhfuil Measúnacht 
Tionchair Timpeallachta nó Measúnacht Chuí ag teastáil ina leith a áireamh mar go mbeidh forbairtí den sórt sin faoi chúram 
díreach an Bhoird. Déanfar dul chun cinn maidir leis an mBille sa bhliain 2014. Tá tuilleadh mionsonraí ar fáil i Roinn 2.

I measc nithe eile atá bainte amach, airítear an méid seo a leanas: dul chun cinn maidir le cur i bhfeidhm Threoracha an AE 
maidir le Gnáthóga agus maidir le hÉin, ar Treoracha iad a dtugtar mionsonraí fúthu thíos, agus moltaí maidir le pleanáil 
spásúlachta mhuirí a chur ar bun in Éirinn, ar moltaí iad a thíolaic Tascfhórsa na gCumasóirí don Ghrúpa Comhordúcháin Mhuirí 
ag deireadh na bliana 2013. 

Ina theannta sin, déantar tuilleadh mionsonraí faoin dul chun cinn a rinneadh ar na gníomhartha Rialachais atá sainaitheanta 
in HOOW a phróifíliú i Roinn 3 (Dul Chun Cinn ar Ghníomhartha Luatha) agus i Roinn 4 (Gníomhaíochtaí agus 
Gníomhartha Eile).
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SÁBHÁILTEACHT, SLÁNDÁIL 
& FAIREACHAS MUIRí

The creation of the conditions needed for economic growth, investment and job creation depend on the State 

ensuring a safe, secure and protected environment consistent with best international standards of governance 

and the protection of the maritime environment.... Ireland must have in place effective and efficient security and 

surveillance arrangements and quality maritime regulatory regimes that meet best practice within which our 

ocean wealth can prosper (HOOW Pg 34).



Sábháilteacht, Slándáil 
& Faireachas Muirí
Comhordú agus comhoibriú
Is é an Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt (DTTAS) a ghníomhaíonn mar chathaoirleach ar an ngrúpa oibre MCG ar 
Shábháilteacht, Slándáil agus Faireachas Muirí, ar grúpa é a fhéachann le comhordú a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí agus ar 
riachtanais na ngníomhaithe Éagsúla Rialtais atá ag feidhmiú sa réimse seo.  

Bunaíodh Riarachán Muirí Éireann (IMA) sa bhliain 2013 chun pleanáil agus soláthar seirbhísí muirí uile DTTAS a chomhtháthú 
in aon oifig náisiúnta amháin. Tá sé lárnach i dtaca le hiarrachtaí na Roinne maidir le seirbhísí muirí a sholáthar ar bhealach níos 
éifeachtúla agus níos éifeachtaí. Tá sé comhdhéanta den Rannán Beartais Sábháilteachta Muirí, de Gharda Cósta na hÉireann, 
den Rannán Iompair Mhuirí agus de Rannán nua Seirbhísí Muirí. Leanann an IMA d’fhorbairt a dhéanamh ar an earnáil iompair 
mhuirí trí bhunú leibhéal sábháilteachta idirnáisiúnta a éascú agus trí fheabhas a chur ar an mbonneagar atá ag teastáil chun 
fostaíocht sna hearnálacha loingseoireachta, iascaireachta agus fóillíochta a áirithiú.

Uachtaránacht na hÉireann ar an Aontas  
Eorpach - fócas ar shlándáil, ar fhaireachas  
& ar shábháilteacht mhuirí
I rith na bliana 2013, rinneadh seimineár idirnáisiúnta ar “Challenges and Opportunities in Maritime Security and Surveillance 
for Effective Governance and Innovation in the EU’s Maritime Domain” a sheoladh mar chuid de chlár na hÉireann le linn a 
huachtaránachta ar an Aontas Eorpach.  Bhí an seimineár ceaptha ar mhaithe le heolas a pháirtiú a d’úsáidfí le linn forbairt 
a dhéanamh ar Chumarsáid chomhpháirteach an Choimisiúin Eorpaigh agus Ard-Ionadaí an Aontais Eorpaigh do Ghnóthaí 
Eachtracha agus do Shlándáil, ar cumarsáid í ina leagfaí amach an bonn ar dá réir a sholáthrófaí fearann muirí domhanda atá 
oscailte agus slán.  I mí na Nollag 2013, ghlac an Coimisiún Eorpach conclúidí á rá go bhfuil Straitéis Slándála Muirí an AE le 
cur ar fáil faoi Mheitheamh 2014 ar bhonn na Cumarsáide comhpháirtí agus go ndéanfaí pleananna gníomhaíochta a fhorbairt 
ina dhiaidh sin mar fhreagairt i leith dúshlán muirí.   Úsáidfear na pleananna gníomhaíochta sin le linn forbairt a dhéanamh ar 
fhreagra na hÉireann maidir le slándáil agus faireachas a sholáthar san fhearann muirí.
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I Márta 2013, le linn uachtaránacht na hÉireann ar an Aontas Eorpach, thángthas ar chomhaontú críochnaitheach faoi thograí 
ar shábháilteacht i ndáil le gníomhaíochtaí sirtheoireachta, taiscéalaíochta agus táirgthe ola agus gáis amach ón gcósta. Leis 
an Treoir maidir le Sábháilteacht Amach ón gCósta, soláthraítear réimse nua inniúlachta don AE i leith rialáil a dhéanamh 
ar ghníomhaíochtaí taiscéalaíochta agus táirgthe ola agus gáis amach ón gcósta agus ar ghnéithe de na gníomhaíochtaí sin a 
d’fhéadfadh a bheith ina chúis le guaiseacha sábháilteachta agus le mórghuaiseacha comhshaoil araon. Rinneadh an Treoir a 
fhorbairt mar thoradh ar athbhreithniú ar an gcreat rialála atá i bhfeidhm sna Ballstáit agus rinneadh an t-athbhreithniú sin i 
ndiaidh thubaiste an Deep Water Horizon sa bhliain 2010. 

Cinnteoidh an Treoir go mbainfear an úsáid is fearr as dea-chleachtais i ndáil le rialú mórghuaiseacha i dtaca le hoibreachtaí ola 
agus gáis amach ón gcósta a d’fhéadfadh difear a dhéanamh d’uiscí nó do chladaigh an Aontais; déanfaidh sí dea-chleachtais 
rialála a chur i bhfeidhm i ngach dlínse Eorpach ina mbíonn gníomhaíochtaí ola agus gáis amach ón gcósta ar siúl iontu; 
neartóidh sí ullmhacht agus cumas gníomhaithe an Aontais chun déileáil le héigeandálaí a d’fhéadfadh difear a dhéanamh do 
shaoránaigh nó do chomhshaol an Aontais, agus feabhsóidh sí agus soiléireoidh sí na forálacha láithreacha a bhaineann le 
dliteanas an Aontais agus le cúiteamh.

I mí na Nollag 2013, rinne Éire córais sábháilteachta de chineál nua-aimseartha, trédhearcach agus neamhspleách a thabhairt 
isteach don earnáil agus tá na córais sin i gcomhréir leis an gcur chuige atá á mholadh i dTreoir 2013 an AE maidir le 
Sábháilteacht Amach ón gCósta (bhí Treoir an AE ar aon dul, tríd is tríd, leis an gcur chuige atá le brath in Acht Sábháilteachta 
na hÉireann a ritheadh a bhliain 2010.  Is é an Rialálaí Fuinnimh neamhspleách (An Coimisiún um Rialáil Fuinnimh) an Rialálaí 
Réamhtheachtach Sábháilteachta Peitriliam anois. 

Seirbhís Chabhlaigh na hÉireann – 
príomhghníomhaireacht farraige an Stáit
I rith na bliana 2013, rinne an tSeirbhís Chabhlaigh uasghrádú ar a teicneolaíocht mhuirí i Lárionad Oibríochtaí na Bunáite 
Cabhlaigh agus déanfar na bogearraí sin a shuiteáil ar gach long de chuid an Chabhlaigh faoi dheireadh mhí Aibreáin 2014. 
Mar chuid de thionscadal atá á fhorbairt trí thionscadal na Gníomhaireachta um Chosaint, MARSUR, tá bogearraí suiteáilte ag 
an tSeirbhís Chabhlaigh chun a chumasú di faisnéis a pháirtiú go leictreonach.  Ina theannta sin, tá an tSeirbhís Chabhlaigh ag 
obair le cuideachtaí nua-bhunaithe i gcampas Imerc chun réitigh a fhorbairt i ndáil le faireachas muirí, lena n-áirítear cumarsáid 
gan sreang agus córais aerfheithiclí gan foireann. Is ionann rannpháirtíocht na Seirbhíse Cabhlaigh i mBraisle Imerc agus sampla 
uathúil de chomhoibriú míleata/sibhialta, rud a chumhachtaíonn don tseirbhís chabhlaigh feabhas a chur ar a cumas, ó thaobh 
sábháilteachta, slándála agus faireachais de, trí oibriú leis an lucht taighde agus fiontraíochta. Tá tuilleadh mionsonraí faoi Imerc 
le fáil anseo thíos.

Ina theannta sin, déantar tuilleadh mionsonraí faoin dul chun cinn a rinneadh ar na gníomhartha Sábháilteachta, Slándála 
& Faireachais atá sainaitheanta in HOOW a phróifíliú i Roinn 3 (Dul Chun Cinn ar Ghníomhartha Luatha) agus i Roinn 4 
(Gníomhaíochtaí agus Gníomhartha Eile).
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COSAINT AGUS CAOMHNÚ 
ÉICEACHÓRAIS MHUIRÍ NA 
hÉIREANN 
(CÚRSAÍ MUIRÍ-GLAN-GLAS)

Cuireann éiceachórais mhuirí na hÉireann raon saibhir ilchineálach speiceas agus gnáthóg ar fáil.  Caithfimid 
na héiceachórais seo a chosaint agus a chaomhnú, lena chinntiú nach gcuireann  straitéisí forbartha agus 
cleachtais bhainistíochta isteach ar chumas na n-éiceachóras earraí agus seirbhísí margaidh agus neamh-
mhargaidh a sheachadadh (HOOW, lch. 36).



 

Cosaint agus caomhnú 
éiceachórais mhuirí na hÉireann 
(Cúrsaí Muirí-Glan-Glas)

Creat-Treoir an AE maidir le  
Straitéis Mhuirí a chur i bhfeidhm
I mí na Samhna 2013, d’fhoilsigh an Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil Tuarascáil Tosaigh na hÉireann faoi 
Mheasúnacht faoin gCreat-Treoir maidir le Straitéis Mhuirí. Bhain an tuarascáil úsáid as raon leathan sonraí agus foinsí faisnéise, 
lena n-áirítear tuarascálacha náisiúnta faoi fhaireachán agus faoi mheasúnacht, torthaí ó shuirbhéanna náisiúnta agus litríocht 
eolaíochta, mar aon le heolas a fuarthas ó shaineolaithe Stáit, ó shainchomhairleoirí agus ó shaineolaithe acadúla.

Cuimsíonn an tuarascáil tuarascáil achomair faoin measúnacht tosaigh agus tuarascáil de chineál níos mionsonraithe agus níos 
teicniúla i gcomhréir le hairteagal 19 den Treoir. Tá an méid seo a leanas san áireamh sa tuarascáil:

• Tuairisc ghinearálta agus measúnacht stádais i ndáil leis na gnéithe nádúrtha, fisiceacha agus aigéaneolaíocha is 
iomadúla, mar aon leis na saintréithe éiceolaíochta atá ann i limistéar measúnachta na hÉireann;

• Measúnacht ar an mbrú agus ar na tionchair ar daoine is cúis leo agus a fhearann ar an stádas comhshaoil; agus
• Measúnú ar shuntasacht soch-eacnamaíochta chomhshaol muirí na hÉireann.
 
 Tugtar suntas don méid seo a leanas sa tuarascáil: 
• I gcoitinne, meastar go bhfuil gnáthóga grinnill i riocht folláin;
• Is é atá sna príomhfhoinsí daonna i dtaca le saibhriú cothaitheach i limistéar measúnachta na hÉireann ná gníomhaíochtaí 

talmhaíochta, sceití dramhuisce agus rith chun srutha ó mhaoin gan séarachas. Meastar go bhfuil an stádas foriomlán, ó 
thaobh cothaitheach de, go maith agus i gcomhréir le baint amach Dea-Stádais Comhshaoil (GES);

• Maidir le bia mara as uiscí na hÉireann, bíonn sé, ar bhonn comhsheasmhach, i gcomhréir leis na caighdeáin uasta atá leagtha 
síos i nDlí na hEorpa maidir le héilleáin neamhshintéiseacha;

• Tá leibhéal na radanúiclídí atá ann i samplaí sliogéisc an-íseal agus bíonn formhór na dtomhas gar do na tairseacha braite nó 
faoi bhun na dtairseach sin; 

• I dtaca le haigéadú méadaitheach muirí de, tá fianaise ann a thugann le fios go bhfuil laghdú ag teacht ar an leibhéal ph sna 
huiscí amach ó chósta na hÉireann;

• Tá caighdeán an uisce snámha ard de ghnáth in Éirinn agus comhlíonann 93% de na huiscí snámha ainmnithe an caighdeán 
íosta faoi Threoir an AE maidir le hUisce Snámha;

• De réir na faisnéise atá ann faoi láthair, tugtar le fios gur beag an tionchar atá ag bruscar muirí ar an líon céiticeach agus 
rónta atá ann, cé nach dtuigtear ho hiomlán an ghaolmhaireacht idir toirt/cineál an bhruscair mhuirí agus an tionchar ar an 
gcomhshaol muirí;

• De réir mar a thagann méadú ar ghníomhaíochtaí taiscéalaíochta agus fuinnimh in-athnuaite amach ón gcósta, is dóigh go 
dtiocfaidh méadú comhfhreagrach ar thorann bangach agus ar thorann leanúnach sa chomhshaol muirí.  
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Mar chuid den mheasúnacht tosaigh ar uiscí muirí na 
hÉireann, d’fhorbairt Foras na Mara Atlas Muirí na 
hÉireann ina gcuimsítear na sonraí agus an fhaisnéis go 
léir a bhaineann le spásúlacht agus a tiomsaíodh nó a 
sainaithníodh le linn phróiseas na Measúnachta Tosaigh 
don MSFD. Seoladh an tAtlas i mí na Samhna agus tá sé ar 
fáil ar líne ag http://atlas.marine.ie. 

Tá Creat-Treoir an AE maidir le Straitéis Mhuirí á cur 
i bhfeidhm trí thionscadal na Creat-Treorach maidir le 
Straitéis Mhuirí atá á mhaoiniú ag an Roinn Comhshaoil, 
Pobail & Rialtais Áitiúil agus á bhainistiú ag Foras na Mara. 
Tá formhaoirsiú á dhéanamh ar an tionscadal ag Grúpa 
Oibre Teicniúil ina gcuimsítear saineolaithe ó Ranna agus ó 
ghníomhaíochtaí iomchuí de chuid an Rialtais.
 
 

Treoracha an AE maidir le Gnáthóga agus maidir le 
hÉin (Nature 2000) a chur i bhfeidhm
Trí chomhoibriú rathúil idir-roinne ón tráth a seoladh HOOW, rinneadh dul chun cinn suntasach i ndáil le cur i bhfeidhm Threoir 
an AE maidir le Gnáthóga. Áiríonn sé sin gníomhaíochtaí bailithe sonraí, Cuspóirí Caomhantais a leagan síos do 75 láithreán 
Natura, Measúnachtaí Cuí a dhéanamh agus ceadúnú oiriúnaitheach. Tá Measúnachtaí Cuí curtha i gcrích i leith Loch na dTrí 
gCaol, Chuan Dhún Dealgan, Loch Trasna, Loch Súilí, Bhá Dhún na nGall agus Chuan Dhún Garbhán. Tá Measúnachtaí Cuí ar 
siúl faoi láthair i sé cinn eile de chuanta lena ngabhann tábhacht i dtaca le dobharshaothrú de.  Tá torthaí suntasacha á mbaint 
amach anois i ndáil le ceadúnú an dobharshaothraithe agus rinneadh 137 gcinneadh maidir le ceadúnais dobharshaothraithe sa 
bhliain 2013 agus bhain 120 cinneadh díobh sin le láithreáin atá suite i limistéir ‘Natura’. 

I gcás iascach intíre, rinneadh measúnachtaí riosca a ullmhú i níos mó ná 45 láithreán Nature 2000, lena n-áirítear láithreáin i Muir 
Éireann ó Cheann an Chairn go Cairlinn, chomh maith le láithreáin eile i gCorcaigh agus i nDún na nGall.  Tharla an méid sin i 
ndiaidh caibidlíochta rathúla chun ceadú a fháil ón Ardstiúrthóireacht Chomhshaoil i mí Bhealtaine 2013 i ndáil le measúnachtaí 
riosca ar idirghníomhaíochtaí iascach mara le speicis chosanta agus le gnáthóga cosanta a dhéanamh i gcomhréir le hAirteagal 
6.2 den Treoir maidir le Gnáthóga. Tá sé sin de bhreis ar leanúint de mheasúnachtaí cuí a dhéanamh ar iascaigh atá faoi réir 
údaruithe.  Mar ghníomhartha i leith roinnt rioscaí, táthar tar éis bearta maolúcháin a chur i bhfeidhm cheana féin agus tá dul 
chun cinn maith déanta maidir le hullmhú tuilleadh beart den sórt sin.

Atlas ar a dtaispeántar Dáileadh agus Líonmhaireacht 
Choibhneasta Mamach Muirí in Uiscí Amach ó 
Chósta na hÉireann  
Rinne an tUas Séamus Ó Duibhneacháin, TD, Aire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta “Atlas ar a dtaispeántar Dáileadh 
agus Líonmhaireacht Choibhneasta Mamach Muirí in Uiscí Amach ó Chósta na hÉireann: 2005-2011” a sheoladh i mí Iúil 2013. 
Is ionann seoladh an Atlais agus deireadh sé bliana de shuirbhéanna ar ina leith a caitheadh níos mó ná 1,000 lá ar farraige. 
Tá anailís mhionsonraithe ann ar 21 speiceas, is é sin le rá, muca mara, deilfeanna, míolta móra agus rónta, atá ann in uiscí na 
hÉireann agus déantar suíomhanna séasúracha agus suíomhanna geografacha a thaispeáint ann. Beidh an t-atlas ina fhoinse 
luachmhar sonraí d’eolaithe muirí, do chaomhnóirí muirí agus do dhaoine den phobal a bhfuil spéis acu i mamaigh mhuirí agus 
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i gcosaint mamach muirí. Ullmhaíodh an t-atlas faoi thionscadal a bhfuarthas maoiniúchán ina leith thar roinnt blianta ón Roinn 
Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta agus cuireadh an tionscadal sin i gcrích i gcomhar le Foras na Mara.

Soláthraíonn uiscí na hÉireann gnáthóg do chineálacha ilchineálacha míolta móra agus deilfeanna agus tá an fhaisnéis a bailíodh 
san áireamh i dtuarascáil na hÉireann chuig an gCoimisiún Eorpach maidir le caomhnú mamach muirí mar chuid d’oibleagáidí na 
hÉireann faoi Threoir an AE maidir le Gnáthóga.

An Comhbheartas Iascaigh a Athchóiriú
Ceann de na nithe is tábhachtaí a baineadh amach le linn Uachtaránacht na hÉireann ar an AE sa bhliain 2013 ab ea comhaontú 
a áirithiú i ndáil le hathchóiriú an Chomhbheartais Iascaigh (CFP). Bhí deacrachtaí ag baint le hathchóiriú an CFP roimhe seo de 
bharr chastacht an bheartais a bhíodh ann agus de bharr an ghá le haontú a fháil ó na Ballstáit eile. Leis an gcomhaontú seo, a 
sainaithníodh ag céim luath mar cheann de phríomhthosaíochtaí na hÉireann le linn na huachtaránachta sé mhí, cuirtear tús le 
ré nua le haghaidh iascach inbhuanaithe fadtéarma ar fud an AE sna deich mbliana seo chugainn agus dá éis sin. Cé go mbeidh 
cur i bhfeidhm athruithe radacacha, amhail an cosc ar iasc a chaitheamh thar bord, ina dhúshlán suntasach i dtosach báire, 
nuair a bheidh na hathruithe curtha i bhfeidhm go hiomlán is ceart go mbeidh rathúnas athnuaite ann san earnáil iascaigh le 
himeacht aimsire, rud a chruthóidh deiseanna nua fadtéarma le haghaidh fáis eacnamaíochta i gceantair chósta agus tionscal atá 
inbhuanaithe san fhadtéarma.  

Ina theannta sin, déantar tuilleadh mionsonraí faoin dul chun cinn a rinneadh ar na gníomhartha Cúrsaí Muirí-Glan-Glas atá 
sainaitheanta in HOOW a phróifíliú i Roinn 3 (Dul Chun Cinn ar Ghníomhartha Luatha) agus i Roinn 4 (Gníomhaíochtaí 
agus Gníomhartha Eile).
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FORBAIRT GNÓ, 
MARGAÍOCHT &  
CUR CHUN CINN

Tá sé ríthábhachtach na coinníollacha cearta a chruthú do ghnó agus brandáil agus tógáil ar cháil na hÉireann 
mar gheilleagar ardteicneolaíochta, nuálaíoch, chun feidhm a bhaint as saibhreas ár n-aigéin (HOOW, lch. 38).



Forbairt Gnó, Margaíocht 
& Cur Chun Cinn
Origin Green – Working with nature
Rinne an Bord Bia a chlár inbhuanaitheachta Origin Green a thabhairt isteach sa bhliain 2012. Is é is aidhm don chlár ná, 
faoin mbliain 2014, go dtiocfaidh 75% de na honnmhairí bia agus dí go léir ó fheirmeacha agus ó mhonaróirí bia atá ina gcuid 
den chlár. Ar an leibhéal próiseála, díríonn pleananna cuideachta ar fhoinsiú amhábhair, ar éifeachtúlacht acmhainní agus ar 
shaincheisteanna a bhaineann le hinbhuanaitheacht shóisialta i gcoitinne. Tá tacaíocht thréan faighte don chlár ó thionscal bia 
mara na hÉireann ón tráth a cuireadh tús leis agus, faoi láthair, tagann 20% de na baill lánfhíoraithe de chuid Origin Green ón 
earnáil bhia mara agus tá cúig chuideachta bhia mara eile tar éis a bpleananna inbhuanaitheachta a thíolacadh lena bhfíorú.  
Tá 27 gcuideachta bhia mara eile ann agus iad ag na céimeanna tosaigh den phróiseas, is é sin le rá, freastal a dhéanamh ar 
cheardlanna nó pleananna Origin Green a fhorbairt. 

I measc samplaí de na spriocanna uaillmhianacha atá á leagan síos ag baill fhíoraithe san earnáil bhia mara áirítear laghdú 30% 
ar úsáid uisce ag an gcéim phróiseála, méadú 20% ar éifeachtúlacht fuinnimh, laghdú comhchosúil ar astaíochtaí oibríochta agus 
foinsiú an éisc ar fad ó scéimeanna aitheanta deimhniúcháin. 

Tá cuideachtaí bia mara tar éis Origin Green a chomhtháthú isteach ina ngnó agus glacann siad le hinbhuanaitheacht anois mar 
phointe tábhachtach díola i dtaca le leathnú a dhéanamh ar an mbonn custaiméara in Éirinn agus go hidirnáisiúnta agus, chomh 
maith leis sin, cinntítear, dá bharr sin, go bhfuil táirgeadh á dhéanamh acu ar mhodh freagrach éifeachtúil.   Trína bheith in ann a 
thaispeáint go bhfuil pleananna fíoraithe ann, lena ngabhann spriocanna soiléire, agus trí thuairisciú bliantúil faoi dhul chun cinn a 
dhéanamh, tá cuideachtaí bia mara na hÉireann i riocht maith chun gaolmhaireachtaí níos láidre a fhorbairt leis na custaiméirí sin 
a mheasann gur saincheist thábhachtach ghnó í foinsiú inbhuanaithe. 

Beidh clár cumarsáide an Bhoird Bia le haghaidh Origin Green, as a leanfaidh caiteachas €3.5 milliún sa bhliain 2014 san earnáil 
bhia agus dí, ina chabhair maidir le cur le feasacht agus tuiscint ar Origin Green sna margaí tosaíochta agus i measc custaiméirí. 
Beidh cuideachtaí ar baill iad in ann tairbhí margaidh a bhaint amach de bharr a mballraíochta sa chlár. 
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Foinsí nua inbhuanaithe ioncaim a chruthú  
do phobail chósta – Grúpaí Gníomhaíochta 
Iascaigh Áitiúla  (FLAG-anna)
Leanann réamhtheachtaí an chiste EMFF, an Ciste Eorpach Iascaigh (EFF), de mhaoiniúchán a sholáthar don tionscal iascaireachta/bia 
mara agus do phobail chósta chun cabhrú leo oiriúnú a dhéanamh i leith na ndátaí athraitheacha san earnáil agus teacht chun bheith 
athléimneach, ó thaobh cúrsaí eacnamaíochta de, agus inbhuanaithe, ó thaobh cúrsaí éiceolaíochta de. Tá Ais 4 den EMFF, Forbairt 
Inbhuanaithe Limistéar Iascaigh, bunaithe ar straitéisí forbartha áitiúla agus cur chuige ón mbun aníos á léiriú mar chuid díobh. Tá Ais 
4 comhchosúil le ‘cur chuige ceantar-bhunaithe’ Leader i leith na forbartha i gceantair thuaithe. Faoi láthair, táthar tar éis sé cinn de 
FLAG-anna a sheoladh in Éirinn. Cuimsíonn gach FLAG ar leith meascán ionadaithe ó eagraíochtaí Stáit agus ó ghrúpaí iascaireachta, 
muirí agus pobail. Ceaptar go mbeifear úsáid a bhaint as eolas a bheidh ann sna straitéisí (atá á bhforbairt) i ndáil le hobair na FLAG-
anna i leith clár comhleanúnacha suas go dtí an bhliain 2021. 

Tá treoir á fáil do na straitéisí ó anailís shocheacnamaíoch agus ó SWOT sna ceantair lena mbaineann agus bíonn próiseas 
comhairliúcháin agus rannpháirtíocht ann freisin sna pobail lena mbaineann. I measc na dtosaíochtaí straitéiseacha atá leagtha amach 
sna straitéisí, airítear an méid seo a leanas: Feabhas a chur ar luach margaidh sliogéisc; Forbairt ar bhia mara ceardaíochta; Feabhas a 
chur ar an gcumas i gcomhair turasóireachta muirí e.g. Feabhsúcháin bhonneagair bheagscála, ‘The Blue Way[1]’, forbairt ar aipeanna 
turasóireachta muirí; oiliúint, cur le scileanna agus éagsúlú; tionscadail trína ndéantar comhtháthú idir bia mara & turasóireacht; agus 
braislí/lárionad gorlann muirí. Comhlánaíonn na cláir FLAG tionscnaimh a mhaoinítear faoin gclár LEADER agus cuireann siad luach le 
tionscadail den sórt sin. Tá córais á gcur i bhfeidhm chun a chinntiú go mbeidh an dá chlár comhlántach lena chéile agus go seachnófar 
dúbláil.

Slí an Atlantaigh Fhiáin
Is é is aidhm do Shlí an Atlantaigh Fhiáin, arb é an chéad bhealach tiomána fadachair de chuid na hÉireann é ó Leithinis Inis 
Eoghain go Cionn tSáile i gContae Chorcaí, ná deis a thabhairt do chuairteoirí fíorbhlas a fháil ar Chósta Thiar na hÉireann. 
I mí Aibreáin 2013, rinne na geallsealbhóirí iomchuí, lena n-áirítear na hÚdaráis Áitiúla agus Cuideachtaí LEADER feadh an 
chósta thiar, an bealach do Shlí an Atlantaigh Fhiáin a shainaithint agus a chomhaontú. D’fhógair an tAire Ó Rinn, TD, Aire 
Stáit ag an Roinn Iompair, Turasóireachta & Spóirt, méadú €8m sa bhliain 2014 ar an leithroinnt le haghaidh Infheistíochta 
Caipitiúla Turasóireachta, agus é dírithe ar fhorbairt Shlí an Atlantaigh Fhiáin. Áireoidh sé sin 159 bpointe fionnachtana feadh 
an  bhealaigh 2,500km. Sa bhliain 2013 freisin, rinneadh forbairt ar thionscadal an Phlean maidir le Teagmháil Trádála. Rinne an 
tAire Ó Rinn Slí an Atlantaigh Fhiáin a sheoladh go hoifigiúil i mí Feabhra 2014.

Maritime Ireland
Leanann Oifig Forbartha Muirí na hÉireann (IMDO) d’Éirinn a mhargú mar ionad tarraingteach do sheirbhísí loingseoireachta 
idirnáisiúnta.  Sa bhliain 2020, rinne an IMDO sainchomhairleoirí nua gnó a cheapadh i Hong Cong agus i Stáit Aontaithe 
Mheiriceá chun tacú le hinfheistíocht i seirbhísí loingseoireachta spriocdhírithe agus, ag an am céanna, d’fhoilsigh siad Tuarascáil 
ar Sheirbhísí Fuinnimh In-Athnuaite Eischósta Chalafoirt na hÉireann inar soláthraíodh forléargas cuimsitheach d’infheisteoirí 
ionchasacha in acmhainneacht chalafort Éireannach déileáil leis an éileamh láithreach, agus leis an éileamh a bhfuiltear ag súil 
leis, san earnáil fuinnimh aigéin atá ag teacht chun cinn. 
Ina theannta sin, tá an IMDO tar éis ionchur agus cúnamh a sholáthar do thionscnóirí an Lárionaid Seirbhísí Loingseoireachta 
Idirnáisiúnta i nDugthailte Bhaile Átha Cliath. I mí na Samhna 2013, ghlac Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath scéim pleanála 
Chrios Forbartha Straitéisí (SDZ) na Lotaí Thuaidh/Dhuga na Canálach Móire arb é is cuspóir di ná forbairt a dhéanamh ar 
Lárionad Seirbhísí Loingseoireachta Idirnáisiúnta laistigh den SDZ. 

Ina theannta sin, déantar tuilleadh mionsonraí faoin dul chun cinn a rinneadh ar na gníomhartha Forbartha Gnó, Margaíochta 
& Cur Chun Cinn atá sainaitheanta in HOOW a phróifíliú i Roinn 3 (Dul Chun Cinn ar Ghníomhartha Luatha) agus i Roinn 4 
(Gníomhaíochtaí agus Gníomhartha Eile).

[1] The Blue Way concept follows on from the road-based Wild Atlantic Way linking 
piers, festivals, regattas, and cruising routes covering the coasts of  Clare and Galway.
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TAIGHDE, EOLAS, 
TEICNEOLAÍOCHT & 

NUÁLAÍOCHT
Tacaíonn Taighde & Forbairt (R&D) agus gníomhaíochtaí eile giniúna eolais (e.g. léarscáiliú ghrinneall na farraige) le 
fás inbhuanaithe eacnamaíochta agus le cruthú post trí fhorbairt a dhéanamh ar tháirgí nua agus ar sheirbhísí nua, 
éascaíonn siad bainistiú agus cosaint níos fearr i dtaca le héiceachórais mhuirí de, agus soláthraíonn siad faisnéis i 

gcomhair beartais, rialachais agus rialáil i ndáil leis an earnáil mhuirí (HOOW, lch. 39).



 

Taighde, Eolas, 
Teicneolaíocht & Nuálaíocht

Leantar de RTDI straitéiseach muirí a mhaoiniú trí 
chomhoibriú trasrialtais/trasghníomhaireachta
Tríd an bPróiseas Tosaíochtaí Taighde Náisiúnta a chur i bhfeidhm, ar próiseas é atá ar siúl ó mí an Mhárta 2012, déanfar 
formhór an mhaoiniúcháin phoiblí do thaighde a ailíniú le 14 Réimse Tosaíochta inar dóigh d’Éirinn tairbhí eacnamaíochta agus 
sochaíocha a bhaint amach, go háirithe i bhfoirm post. I measc na Réimsí Tosaíochta, áirítear Táirgeadh Inbhuanaithe Bia, Bia 
don tSláinte agus Fuinneamh Muirí In-Athnuaite. Chun aghaidh a thabhairt ar na creatchoinníollacha, táthar tar éis Pleananna 
Gníomhaíochta a fhorbairt do ma Réimsí Tosaíochta go léir amhail rialáil agus caighdeáin, comhoibriú idir an tionscal agus an 
lucht acadúil, tacaíocht a thabhairt i leith na scileanna iomchuí a chur ar fáil do chéimithe, d’iarchéimithe agus do thaighdeoirí le 
go mbeidh mais chriticiúil ann. I Meitheamh 2013, d’aontaigh an Rialtas na Pleananna Gníomhaíochta sin a fhoilsiú.  

Déanann Grúpa Gníomhaíochta Tosaíochtaí Taighde, faoi chathaoirleacht an Aire Uí Shearlóg, Aire Stáit atá freagrach as 
Taighde agus Nuálaíocht, formhaoirsiú ar chur i bhfeidhm na moltaí atá ann sa tuarascáil maidir le Tosaíochtaí Taighde.   Tá 
ballraíocht an ghrúpa comhdhéanta d’ionadaithe ó gach gníomhaireacht rialtais atá freagrach as buiséid taighde, mar aon le 
hionadaithe óna gcuid máthair-ranna. Tá an grúpa freagrach as gníomhartha, amlínte agus príomhghníomhaithe a shainaithint, 
as comhairle a ghlacadh le gníomhaithe tionscail agus as foinsí riachtanacha maoiniúcháin a shainaithint. Déantar na 
príomhinfheistíochtaí i dtaighde agus i nuálaíocht mhuirí a phróifíliú anseo thíos.

Lárionad Taighde Fuinnimh In-Athnuaite Mhuirí na 
hÉireann (MaREI)
I mí na Samhna 2013, rinne an tAire Taighde agus Nuálaíochta, Seán Ó Searlóg, TD, Lárionad Taighde Fuinnimh In-Athnuaite 
Muirí na hÉireann (MaREI) a sheoladh go hoifigiúil ar lárionad é a fhaigheann maoiniúchán ó SFI. Tá Lárionad Taighde MaREI sa 
riocht gur féidir leis Éire a chur ar thús cadhnaíochta san earnáil dhomhanda taighde fuinnimh in-athnuaite. Is é atá san aidhm 
atá ag MaREI ná taighde den scoth a sheoladh maidir le gach gné d’fhuinneamh in-athnuaite muirí sa raon réimsí ó róbataic 
mhuirí agus ábhair mhuirí a sheasfaidh dálaí aigéin, go feistí fuinnimh gaoithe, toinne agus muirí amach ón gcósta, chomh maith 
le teicneolaíochtaí a sholáthróidh cumhacht don eangach lena húsáid in Éirinn agus thar lear.  Tacóidh MaREI go díreach le 
77 bpost ardoilteachta agus tá 45 cheannaire margaidh, a bhaineann le réimsí an fhuinnimh, na teicneolaíochta muirí, agus na 
mbogearraí agus na gcrua-earraí, ag infheistiú os cionn €10 milliún as buiséad foriomlán €29 milliún. Tarraingíonn MaREI sé cinn 
de HEI-anna le chéile agus is é Beaufort Research, i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh, atá i gceannas air. 
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Gnóthaíonn tionscadail bhia mhuirí maoiniúchán 
taighde €4.5m ó FIRM
I mí na Samhna 2013, d’fhógair an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Siomón Ó Coibheanaigh, TD, luach €4.5m de 
dhámhachtainí d’ocht gcinn de thionscadail a bhaineann le bianna muirí agus biteicneolaíocht mhuirí agus atá á maoiniú faoin 
mBeart Taighde Institiúidigh Bia (FIRM).  Déileálann na tionscadail le raon dúshlán taighde a bhaineann leis an earnáil bhianna 
muirí, lena n-áirítear feabhas a chur ar cháilíocht táirgí portáin agus gliomaigh atá réidh lena n-ithe agus teicneolaíochtaí 
nuálacha próiseála a chur i bhfeidhm chun seilfré éisc a fhadú. Rud suntasach a bhaineann leis na tionscadail ná an aird a 
thugtar ar úsáid bith-acmhainní muirí mar bhonn le haghaidh táirgí bia folláine. Áiríonn sé sin tionscadail trína bhféachtar le 
hacmhainn feamainne na hÉireann a shaothrú, agus spriocdhíriú á dhéanamh ar úsáid na feamainne mar fhoinse chomhábhar 
réamhbhitheach do chomhdhúile a chuireann feabhas ar shláinte na hinchinne; agus saothrú á dhéanamh ar na héifeachtaí 
frith-athlastacha atá ag comhdhúile feamainne ar ghalair phutóige. Déanfaidh na tionscadail taighde atá á reáchtáil ag an lucht 
fiontraíochta eolas a ghiniúint a bheidh ar fáil do ghnólachtaí Éireannacha atá ag iarraidh luach níos mó a ghiniúint as bith-
acmhainní muirí le linn táirgí bia agus táirgí a bhaineann le folláine a fhorbairt. 

Cur i bhfeidhm ‘Casadh na Taoide’ agus ullmhú an 
Chláir Oibre Straitéisigh nua maidir le Taighde Muirí
Sa bhliain 2013, chun tacú le hobair Thascfhórsa na gCumasóirí maidir le pleanáil spásúlachta mhuirí, rinne Foras na Mara  
infheistíochtaí nua (trí bhíthin tionscadal a cómhaoiníodh i gcomhar le BIM agus EPA) sna réimsí seo a leanas: sliogiasc, 
dobharshaothrú, aigéadú aigéin, iascach (doingean mara) agus taighde.  Thar an tréimhse, lean Foras na Mara de roinnt 
tionscadal atá ar siúl faoi láthair a mhaoiniú (20 ceann lena ngabhann cúnamh deontais €35.2m). Ina theannta sin, ón tráth a 
seoladh HOOW, lean an Foras dá iarraidh bhliantúil chomórtais i ndáil le rochtain ar Shoithí Taighde Náisiúnta, ar próiseas é 
sin lena ngabhann luach €3.2m le haghaidh suirbhéanna taighde agus sainchlár oiliúna araon (trína dtugtar tacaíocht do 100 eolaí 
agus do 300 mac léinn).

Sa bhliain 2013, chuir Foras na Mara tús le hullmhú Cláir Oibre Straitéisigh nua maidir le Taighde Muirí & Nuálaíocht Mhuirí 
(2014-2020). Déanfaidh an Plean gníomhartha tosaíochta taighde a shainaithint a mheastar a bheith riachtanach chun na 
dálaí cearta a chruthú le tacaíocht a sholáthar i ndáil leis an bPlean Comhtháite Muirí (HOOW) a chur i bhfeidhm.  Beidh 
sé i gcomhréir le straitéisí taighde atá ann cheana féin agus le tosaíochtaí atá beartaithe don tréimhse chéanna e.g. Próiseas 
Socraithe Tosaíochtaí Taighde Náisiúnta, Food Research Ireland agus Plean Gníomhaíochta an Atlantaigh, agus cuirfidh sé leis 
an méid atá déanta, agus leis na hinfheistíochtaí atá geallta, faoi Straitéis Chasadh na Taoide 2007-2013. Tá an plean á fhorbairt 
i gcomhar le ranna rialtais lena mbaineann agus lena gcuid gníomhaireachtaí taighde agus forbartha, agus i gcomhar leis an 
Tascfhórsa Forbartha (DTF).  Déanfar comhairliúchán cuimsitheach le geallsealbhóirí mar chuid de agus díreofar go sonrach ar 
an tionscal.

Minister for Research and Innovation, Sean Sherlock, TD, Professor Tony Lewis, MaREI, Georgina Foley, Beaufort Research 
and Professor Mark Ferguson, Director General of  SFI. Picture Michael Mac Sweeney/Provision
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Mar thoradh ar rath na hÉireann i dtaca le 
maoiniúchán agus deiseanna taighde AE, déanfar 
circa €200 milliún a spriocdhíriú ar thaighde muirí i 
gclár Horizon 2020 an AE sa tréimhse 2014-15
Sa tréimhse 2012/2013, lean taighdeoirí muirí na hÉireann de rath a bheith acu i dtaca le cláir mhaoiniúcháin chomórtais de 
chuid an AE (e.g. FP7 agus INTERREG), agus fuair taighdeoirí muirí na hÉireann agus SME-anna muirí os cionn €69 milliún 
san iomlán de chúnamh deontais le linn thimthriall maoiniúcháin an AE (2007-2013). Agus ciallaíonn sé sin go raibh 250 post 
nua ann, idir phoist eolaíochta agus phoist theicniúla, lena n-áirítear poist  iar-dhochtúireachta. Ghnóthaigh earnáil mhuirí na 
hÉireann os cionn €48 milliún de mhaoiniúchán comórtais faoin gClár FP7 agus is ionann an tsuim iontach sin agus 8% den 
mhéid iomlán a tarraingíodh anuas ar bhonn náisiúnta ón FP7.

Is é Horizon 2020 clár nua €80 billiún an AE do thaighde agus nuálaíocht agus beidh sé á reachtáil ón mbliain 2014 go dtí an 
bhliain 2020 agus ba iad Coimisinéir Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta an AE, Máire Nic Eochagáin Uí Chuinn, agus an tAire 
Taighde agus Nuálaíochta, Seán Ó Searlóg, TD, a sheol é i mí na Nollag 2013. 

Tá circa €200 milliún curtha ar leataobh go sonrach le haghaidh taighde agus nuálaíochta muirí sa chéad dá bhliain (2014/2015) 
de chlár seacht mbliana an AE dar teideal Horizon 2020 (2014-2020). De bhreis air sin, tá deiseanna suntasacha eile ann le 
haghaidh maoiniúcháin do thaighde agus nuálaíocht mhuirí faoi na ceannteidil éagsúla cineálacha (i.e. bia, iompar, fuinneamh, 
comhshaol, athrú aeráide, slándáil, etc.).  Cuireadh tús le héilimh ó bhuiséad 2014 i mí na Nollag 2013. 

Trí obair an Ghrúpa Comhordúcháin Mhuirí, an Attaché Gnóthaí Muirí, Fhoras na Mara agus na Roinne Post, Fiontar agus 
Nuálaíochta, thíolaic Éire aighneachtaí suntasacha do Straitéis an AE maidir leis an Atlantach agus don Phlean Gníomhaíochta 
a bhaineann léi agus chuaigh na haighneachtaí sin i gcion ar mhórghnéithe den chlár dá bhforáiltear in Horizon 2020 (Fás 
Gorm agus tionscnaimh de chineál níos leithne a bhaineann le cúrsaí muirí). Tá na nithe sin ailínithe go maith le spriocanna 
straitéiseacha HOOW agus is ceart gur foinsí maithe maoiniúcháin a bheidh iontu i gcás na hÉireann sa tréimhse 2014-20.
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Leanann an Rialtas de ghealltanais a thabhairt i leith 
léarscáiliú chríoch luachmhar mhuirí na hÉireann. 
Is é Léarscáiliú Comhtháite d’Fhorbairt Inbhuanaithe Acmhainn Mhuirí na hÉireann (INFOMAR) an clár suaitheanta, ar scála 
Náisiúnta, chun léarscáiliú a dhéanamh ar chríoch luachmhar mhuirí iomlán na hÉireann ina bhfuil achar atá beagnach deich 
n-oiread achar na mórchríche atá ann. Tá an obair seo á déanamh ag Suirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann (GSI) i gcomhar 
le Foras na Mara agus tá an tionscadal á mhaoiniú ag máthair-roinn an GSI, is é sin, an Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus 
Acmhainní Nádúrtha. De réir staidéar eacnamaíochta seachtrach a rinneadh roimhe seo, bíonn an fáltas ó infheistíocht os 
cionn ceithre oiread an chostais a ghabhann le sonraí a fháil agus, rud atá tábhachtach, bíonn an fáltas sin le fáil in earnálacha 
iolracha, idir phoiblí agus phríobháideach, lena n-áirítear SME-anna agus eagraíochtaí taighde. Sa bhliain 2012, rinneadh os cionn 
2,500 km. c. A léarscáiliú faoin gclár, lena n-áirítear Cuan Chorcaí agus Bá an Daingin agus, sa bhliain 2013, rinneadh os cionn 
3,000 km. c. A léarscáiliú, lena n-áirítear Inbhear na Sionainne, agus críochnaíodh limistéar Tosaíochta an Deiscirt sa Mhuir 
Cheilteach.

I dtaca le breisluach de, rinne Clár INFOMAR léarscáiliú comhoibritheach le BIM, NPWS agus SEAI agus tugadh cabhair 
d’Aonad na Seandálaíochta Faoi Uisce de chuid sheirbhís na Séadchomharthaí Náisiúnta Rinneadh trí chlár taighde agus 
forbartha is fiche a chur i gcrích, agus SME-anna bainteach le 50% díobh, i réimsí sa raon ó Léirshamhlú 3D, go Autopilot do 
chórais léarscáilíochta agus samhaltú agus imscrúdú láithreáin i ndáil le forbairt fuinnimh in-athnuaite amach ón gcósta. Tugadh 
tuairiscí faoi dhul chun cinn maidir le tionscadail le linn Sheimineáir INFOMAR i gCorcaigh (2012) agus i Luimneach (2013) agus 
tá na sonraí go léir, an léarscáiliú agus na tuarascálacha ar fáil saor in aisce ar líne ag infomar.ie.

Ina theannta sin, bhain INFOMAR leibhéal ard infheistíochta amach trí rannpháirtíocht i raon clár a bhfaigheann an Státchiste 
maoiniúchán seachtrach ina leith. Rinneadh tionscadal Geoseas a mhaoiniú faoi FP7-Bonneagar agus, mar thoradh air sin, 
éascaíodh nascadh lárionad sonraí geolaíochta muirí ar fud na hEorpa, lena n-áirítear an GSI. Chun tacú le cinnteoireacht 
mhuirí fheabhsaithe trí acmhainní ar líne a úsáid, ghlac an GSI páirt sa chéim thosaigh Hidreagrafach agus sa chéim thosaigh 
Gheolaíochta den Líonra Eorpach um Breathnóireacht agus Sonraí Muirí (EMODNET) a fhaigheann maoiniúchán ó 
Stiúrthóireacht Mhuirí an AE. Bhí foireann agus soithí suirbhéireachta INFOMAR de chuid Fhoras na Mara agus Shuirbhéireacht 
Gheolaíochta na hÉireann páirteach i dtionscadal INIS HYDRO, a fhaigheann maoiniúchán faoi InterRegIVA agus atá á bhainistiú 
ag an gComhlacht um Chláir Speisialta AE (SEUPB), chun léarscáiliú nua hidreagrafach, caighdeáin nua hidreagrafacha agus 
doiciméid nua hidreagrafacha a sholáthar in Éirinn, i dTuaisceart Éireann agus in Albain.
 
Rinneadh clár INFOMAR a athbhreithniú go seachtrach arís i rith na tréimhse 2012/13 agus breithníodh go raibh ag éirí leis 
agus go raibh sé cothrom le dáta agus, i mí na Samhna 2013, gheall an Rialtas €15 mhilliún don tréimhse go dtí an bhliain 
2018 chun tacú le leanúnachas an tionscadail.  Mar thoradh ar na moltaí a lean as an athbhreithniú, tá tús curtha le tionscadail 
nua faoin gclár, ar tionscadail iad a bhaineann le hoiliúint i léarscáiliú muirí agus le forbairt a dhéanamh ar acmhainní do 
bhunscoileanna agus do scoileanna dara leibhéal.  Rud tábhachtach ná go bhfuil na sonraí agus as an eolas atá á mbailiú faoi 
chlár INFOMAR á n-úsáid i gcuid mhór earnálacha, ag comhlachtaí poiblí, ag comhlachtaí príobháideacha agus ag comhlachtaí 
taighde, i réimsí éagsúla lena n-áirítear sábháilteacht mhuirí/cairteacha muirí, fuinneamh amach ón gcósta, dobharshaothrú, 
cosaint chósta, cosaint chomhshaoil, oidhreacht longbhristeacha, turasóireacht agus taighde.
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INFOMAR and related project mapping coverage at end of  2013 (colour areas show depth of  mapped seabed)
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Tá acmhainneacht shuntasach ag an achar amach ó 
chósta na hÉireann i dtaca le hola agus gás de
Cuid an-tábhachtach den ionchas le haghaidh sirtheoireachta i limistéir eischósta na hÉireann is ea feabhas a chur ar 
infhaighteacht sonraí agus féachaint le deireadh a chur leis na rioscaí a ghabhann le hiarrachtaí taiscéalaíochta. I Meitheamh 
2013, cuireadh tús leis an suirbhé seismeach réigiúnach 2D is mó dá raibh ann riamh i limistéir eischósta na hÉireann agus is é is 
aidhm dó ná aghaidh a thabhairt ar bhearnaí atá ann i dtaca le sonraí de. Rinneadh os cionn 10,000 km de shonraí seismeacha 
faoi na fillteacha ar fad a fháil sa bhliain 2013 agus, sa dara céim den chlár sa bhliain 2014, féachfar leis an gclúdach iomlán 
a mhéadú go dtí 18,000km. Tá próiseáil ar siúl ar na sonraí nua ó shuirbhé 2013 agus is é atá san aidhm atá ann ná sonraí 
próiseáilte a bheith ar fáil lena scaoileadh an tráth céanna a gcuirtear tús leis an gcéad bhabhta ceadúnúcháin eile.

Is é a bheidh i gcostas iomlán shuirbhé 2013/2014 ná suim thart ar €20 milliún agus tá sé á mhaoiniú ó ranníocaíochtaí giaráilte 
ón tionscal.   Nuair atá an suirbhé cumaisc seo críochnaithe, beidh eangach réigiúnach sonraí seismeacha ardchaighdeáin ann 
faoi imchuacha teorann na hÉireann agus, mar thoradh ar léirmhíniú a dhéanfar ar na sonraí sin, is ceart go mbeifí in ann tuiscint 
níos fearr a fháil ar chórais pheitriliam na hÉireann, deireadh a chur le rioscaí a bhaineann le meastacháin ar an acmhainneacht a 
bhaineann leis na hacmhainní agus, de bhreis air sin, a chumasú don tionscal agus don Rialtas measúnú níos fearr a dhéanamh i 
ndáil le deiseanna ceadúnúcháin sa todhchaí.

Tar éis Bhabhta rathúil Ceadúnúcháin 2011 d’Imeall an Atlantaigh, rinneadh 11 cheann de na 13 Rogha Cheadúnúcháin a 
dámhadh faoin mbabhta sin a athrú ina gCeadúnais Taiscéalaíochta Teorann agus tá gealltanas tugtha ag na sealbhóirí i leith clár 
oibre taiscéalaíochta atá dírithe ar mheasúnú níos mionsonraithe a dhéanamh ar acmhainn na limistéar atá ceadúnaithe i dtaca 
le peitriliam de. Tá na cláir oibre trí bliana sin ceaptha chun eolas a chur ar fáil le linn cinntí a dhéanamh i dtaobh an ceart, nó 
nach ceart, dul ar aghaidh chuig druileáil taiscéalaíochta i gcás gach ceadúnais ar leith.

Imerc – braisle thaighde, oiliúna agus thráchtála a 
fhorbairt  chun deiseanna na hÉireann a shaothrú i 
margaí domhanda muirí agus fuinnimh an lae amáraigh 
Is é atá i bhfís Imerc ná braisle thaighde, oiliúna agus thráchtála den scoth a fhorbairt chun deiseanna na hÉireann a 
shaothrú i margaí domhanda muirí agus fuinnimh an lae amáraigh.

Go dtí seo, tá comhpháirtithe Imerc tar éis próiseas athchóiriúcháin earnála poiblí a chur i gcrích chun an méid seo  
a leanas a bhaint amach:
• Bonneagar nua (e.g. Saotharlann Beaufort);
• Gorlanna tionscail (e.g. Naoi gcuideachta nua-bhunaithe sna réimsí seo a leanas: innealtóireacht aigéin, cumarsáid gan sreang 

ar farraige, aer-fheithiclí gan foireann, breosla glan, ailtireacht chabhlaigh etc.);
• Cumas chun timpeallacht dhinimiciúil taighde a chruthú (e.g. Lárionad athnuaiteán muirí an SFI, is é sin, MaREI, agus 

Lárionad Halpin i gcomhair taighde agus nuálaíochta); 
• Cruthú post – tuairiscíodh 195 phost a bheith ann i bPlean Gníomhaíochta an Rialtais i gcomhair Post sa bhliain 2013 (lena 

n-áirítear 10 bpost i gcuideachtaí nua-bhunaithe/i bhfiontair leathnaithe; 165 phost tógála; 20 post nua taighde);
• Timpeallacht tharraingteach le haghaidh Infheistíochta Dírí Coigríche mar a thaispeántar le hionchorprú cuideachtaí amhail 

Sound and Sea Technology, Mymic agus Murray and Associates;
• Seirbhís Chabhlaigh ag a bhfuil an chumhacht chun fiontraíocht agus taighde a éascú trí shaoráidí tástála agus fios gnó a 

sholáthar;
• Fás agus rath i gColáiste Náisiúnta Mara na hÉireann (NMCI) (agus fianaise air sin le fáil le déanaí nuair a roghnaíodh NMCI 

mar mhol domhanda oiliúna do Chevron Shipping);
• Máistirphlean chun forbairt spásúlachta a dhéanamh ar champas nua muirí agus fuinnimh den scoth i gCuan Chorcaí; agus
• Gaolmhaireachtaí láidre idir taighdeoirí, fiontraithe, oideachasóirí, mic léinn, an tionscal, pearsanra na seirbhíse cabhlaigh 

agus gníomhaireachtaí stáit, arb iad inneall na nuálaíochta iad sa Bhraisle ina hiomláine.

HARNESSING OUR OCEAN WEALTH REVIEW OF PROGRESS 2012/13 31



Mar thoradh ar threochlár Imerc go dtí an bhliain 2025, soláthrófar Campas Imerc ina mbeidh achar os cionn 100 acra – ar 
achar é ina mbeidh meascán ilchineálach gníomhaíochtaí de chineál oifige, R&D, oiliúna, míleata agus cuairteora ar siúl, agus 
níos mó ná 3,000 post á gcur ar fáil sna príomhréimsí oibre de chuid Imerc mar a leanas:

1. Sábháilteacht agus slándáil mhuirí
2. Loingseoireacht, loighistic agus iompar
3. Fuinneamh muirí agus 
4. Áineas muirí

Tá comhghuaillíocht thríthaobhach ina gcuimsítear Coláiste na hOllscoile, Corcaigh, Institiúid Teicneolaíochta Chorcaí agus 
Seirbhís Chabhlaigh na hÉireann, ag obair chun uirlisí a sholáthar do thaighdeoirí, d’fhorbróirí teicneolaíochta, do chuideachtaí 
agus d’infheisteoirí, is é sin le rá, uirlisí atá ag teastáil chun gaolmhaireachtaí a chruthaíonn luach a chur ar bun, chun 
comhghuaillíochtaí a dhéanamh agus chun tacaíocht a thabhairt i ndáil le bonneagar atá níos sorochtana agus níos éifeachtaí san 
earnáil mhuirí agus san earnáil fuinnimh.  Tá an IDA agus Calafort Chorcaí ina ngeallsealbhóirí tábhachtacha i dtaca le cabhair a 
thabhairt maidir leis na cuspóirí sin a bhaint amach.

Geilleagar aigéin na hÉireann a luacháil
Rinne an tAonad Taighde ar Ghnéithe Socheacnamaíocha na Mara (SEMRU) in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, a dhara tuarascáil 
ar Gheilleagar Aigéin na hÉireann a fhoilsiú ag deireadh na bliana 2013. Ba é a bhí i bpríomhfhócas na tuarascála ná próifíl de 
gheilleagar aigéin na hÉireann agus a sholáthar agus dul chun cinn a shainaithint i ndáil leis na spriocanna atá leagtha amach in 
HOOW. Mar thoradh ar an tuarascáil, táthar in ann anailís chomparáideach a dhéanamh idir na ranníocaíochtaí leis an ngeilleagar 
náisiúnta ó earnálacha muirí seanbhunaithe agus ó earnálacha muirí atá ag teacht chun cinn Is í bliain tagartha na tuarascála ná an 
bhliain 2010.

Taispeánann torthaí an staidéir gurbh ionann luach díreach eacnamaíochta gheilleagar aigéin na hÉireann agus €1.2 billiún nó suim 
tuairim is 0.8% de GDP. Bhí láimhdeachas €3.5 billiún ann san earnáil agus chuir sí fostaíocht ar fáil do thuairim is 16,300 duine 
(Coibhéisí Lánaimseartha).  Tharla laghdú suntasach ar ghníomhaíocht i dtionscail mhuirí sheanbhunaithe amhail loingseoireacht 
agus iompar muirí, turasóireacht mhuirí agus monaraíocht, tógáil agus innealtóireacht mhuirí. Tá na treochtaí sin i gcomhréir 
le hearnálacha eile sa gheilleagar agus léiríonn siad tionchar an choir chun donais eacnamaíoch dhomhanda i rith thréimhse an 
staidéir. Tharla laghdú sa láimhdeachas foriomlán san earnáil iascaigh mara; ach tháinig méadú ar bhreisluach comhlán agus ar 
fhostaíocht araon. Bhí méadú láimhdeachais agus breisluacha chomhláin ann san earnáil dobharshaothraithe, mar aon le laghdú 
ar fhostaíocht. I gcomparáid leis na tionscail mhuirí sheanbhunaithe, bhí fás ann sna tionscail mhuirí atá ag teacht chun cinn. Bhí 
méaduithe suntasacha láimhdeachais agus fostaíochta ann i dtaca le táirgí muirí ardteicneolaíochta, biteicneolaíocht mhuirí agus 
biotáirgí muirí, agus fuinneamh muirí in-athnuaite. I ngach cás, áfach, d’fhan an breisluach comhlán ag an leibhéal céanna nó tháinig 
laghdú air. Tharla laghdú gníomhaíochta ann sa tráchtáil mhuirí mar earnáil atá ag teacht chun cinn agus tá sé sin i gcomhréir leis an 
treocht sa gheilleagar i gcoitinne agus sna margaí airgeadais idirnáisiúnta.

Tá an staidéar ina chuid de shraith tuarascálacha a bhaineann le geilleagar aigéin na hÉireann agus a choimisiúnaigh Foras na Mara 
faoi Dhámhachtain Beaufort agus a fhoilsíonn SEMRU gach dara bliain. San iomlán, is ionann na torthaí agus léiriú ar na treochtaí 
ginearálta eacnamaíochta a bhí ann in Éirinn i rith thréimhse an staidéir agus comhfhreagraíonn siad don phointe is ísle den chúlú 
eacnamaíochta (2007-2010).

Ina theannta sin, rinneadh taighde faoi luacháil acmhainní éiceolaíochta de chineál muirí agus cósta (e.g. seirbhísí éiceachóras muirí). 

Ina theannta sin, déantar tuilleadh mionsonraí faoin dul chun cinn a rinneadh ar na gníomhartha Taighde, Eolais, Teicneolaíochta 
& Nuálaíochta atá sainaitheanta in HOOW a phróifíliú i Roinn 3 (Dul Chun Cinn ar Ghníomhartha Luatha) agus i Roinn 4 
(Gníomhaíochtaí agus Gníomhartha Eile).
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ACMHAINNEACHT, 
OIDEACHAS, OILIÚINT 
& FEASACHTS
Tá fórsa oibre atá oilte agus cleachta agus a oiriúnaíonn do cheanglais atá ag athrú agus do dheiseanna 
nua ríthábhachtach maidir le tionscal dúchasach na hÉireann a fhorbairt, le hinfheistíocht dhíreach 
eachtrach a mhealladh agus le seirbhísí poiblí éifeachtacha a sholáthar (HOOW, lch. 42).



Acmhainneacht, Oideachas, 
Oiliúint & Feasacht

Riachtanais amach anseo, ó thaobh scileanna de, agus 
treochtaí soláthair agus éilimh, ó thaobh an mhargaidh 
saothair de, a shainaithint
Tá an Sainghrúpa ar Riachtanais Scileanna sa Todhchaí tar éis tús a chur le staidéar chun na riachtanais scileanna sa todhchaí 
agus treochtaí soláthair agus éilimh sa mhargadh saothair sa réimse muirí a shainaithint. Déanfar tuarascáil a ullmhú ina mbeidh 
athbhreithniú cuimsitheach ar na riachtanais atá ann faoi láthair agus a bheidh ann amach anseo san earnáil mhuirí ina hiomláine 
agus ina mbeidh moltaí chun aghaidh a thabhairt ar na riachtanais oiliúna, ardoideachais agus breisoideachais agus ar na 
riachtanais a bhaineann le Forbairt Ghairmiúil Leanúnach (CPD) ar fud na hearnála.

Oiliúint Mhuirí & Oideachas Mhuirí – cláir oiliúna agus 
oideachais den scoth a sholáthar do mharaithe, don 
tSeirbhís Chabhlaigh agus go ghairmithe
Leanann Coláiste Náisiúnta Muirí na hÉireann (NMCI) d’fhorbairt a dhéanamh ar a chuid clár acadúla oiliúna agus oideachais 
a sholáthar don tSeirbhís Chabhlaigh agus do ghairmithe.  Soláthraíonn an NMCI roinnt cúrsaí lánaimseartha atá dírithe ar 
thionscal na loingseoireachta agus bíonn tuairim is 400 duine, idir mhic léinn agus dhaltaí cabhlaigh, rollaithe le haghaidh na 
gcúrsaí sin gach bliain.  Déanann an NMCI raon gearrchúrsaí cuimsitheacha a sholáthar freisin do chliaint náisiúnta agus do 
chliaint idirnáisiúnta araon, ar cúrsaí iad a bhaineann leis na hábhair seo a leanas: Sábháilteacht ar Farraige, Tarrtháil, Gníomhú 
Éigeandála, Loingseoireacht, Raidió, Cúrsaí Athnuachana, gearrchúrsaí Speisialtóireachta do na Tionscail Ola agus Gáis Amach 
ón gCósta, lena n-áirítear cúrsaí Ionsamhlóir-bhunaithe, cúrsaí Saincheaptha nó Saindeartha do chliaint tráchtála ar leithligh, 
lena n-áirítear Údaráis Chalafoirt, agus Cuideachtaí agus Oibreoirí Loingseoireachta. Sa tréimhse ó 2012 go 2013, ba é a bhí 
sa mheánlíon mach léinn agus oiliúnaithe a d’fhreastail ar chúrsaí a bhí á thabhairt ag Seirbhísí NMCI ná 1,500. Ceaptar go 
dtiocfaidh méadú, go dtí 1,720, ar an líon mach léinn a bheidh páirteach sna cúrsaí sa bhliain 2014.
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Comhghuaillíocht Straitéiseach Mhuirí le haghaidh 
Taighde agus Oiliúna (SMART) – ag soláthar oiliúna 
praiticiúla, saincheaptha, taighde ar bord soithigh
Is é atá sa Chomhghuaillíocht Straitéiseach Mhuirí le haghaidh Taighde agus Oiliúna (SMART) ná clár comhpháirtíochta de 
chuid Institiúidí Ardoideachais (HEI-anna) a fhaigheann tacaíocht ó Fhoras na Mara agus ón Údarás um Ard-Oideachas agus ina 
dtarraingítear le chéile saineolas, saoráidí agus bonneagar atá ann cheana féin chun méadú a dhéanamh ar acmhainneacht trí 
oiliúint a sholáthar amach ón gcósta do mhic léinn eolaíochta, teicneolaíochta agus innealtóireachta muirí. 

Sa bhliain 2013, chuir SMART roinnt clár ardchaighdeáin oideachais ar fáil amach ón gcósta ar mhodh cost-éifeachtach, lena 
n-áirítear an méid seo a leanas:

• 18 gcúrsa oiliúna ar farraige a fhorbairt agus a sholáthar do 194 mhac léinn, idir fhochéimithe agus chéimithe, thar 34 lá ar 
farraige;

• Infheistíocht €296k le haghaidh am ar bord loinge (2013) ar mhodh cúnaimh deontais ó Fhoras na Mara mar mhaoiniúchán 
chun cláir a sholáthar maidir le hathnuaiteáin mhuirí, léarscáiliú ghrinneall na farraige, agus fuinneamh agus cumarsáid amach 
ón gcósta;

• An conradh tairisceana a fháil chun Pacáiste Oibre Oiliúna agus Oideachais Eurofleets II a áirithiú; agus
• Aitheantas idirnáisiúnta a bhunú mar cheannaire sa réimse oideachais agus oiliúna amach ón gcósta trí rannpháirtíocht 

leanúnach i gcuibhreannais a fhaigheann maoiniúchán ón Eoraip (e.g. Eurofleets) agus i gcomhghuaillíochtaí le hinstitiúidí 
taighde den scoth (e.g. Institiúid Alfred Wegner sa Ghearmáin).

I gcomparáid leis an mbliain 2012, tháinig méadú ar oiliúint, agus ar an am a caitheadh ar farraige i ndáil leis an oiliúint, is é sin le 
rá, bhí méadú faoi dhó ann i dtaca leis an líon mac léinn a bhí i mbun oiliúna (ó 105 go 211) agus méadú 40% a bhí ann i dtaca 
leis an líon laethanta a caitheadh ar farraige (ó 21 go 38).
 
Ina theannta sin, déantar tuilleadh mionsonraí faoin dul chun cinn a rinneadh ar na gníomhartha Acmhainneachta, Oiliúna 
& Feasachta atá sainaitheanta in HOOW a phróifíliú i Roinn 3 (Dul Chun Cinn ar Ghníomhartha Luatha) agus i Roinn 4 
(Gníomhaíochtaí agus Gníomhartha Eile).
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BONNEAGAR

Tá cothabháil, uasghrádú agus soláthar bonneagair [de chineál muirí 
agus cósta] ríthábhachtach i dtaca leis an ngeilleagar náisiúnta de 
agus, chomh maith leis sin, i dtaca le riachtanais fuinnimh agus 
acmhainneacht onnmhairiúcháin, tacú le pobail chósta agus tuaithe, 
cláir oibríochta [eolaíochta] a reáchtáil,  gníomhaíochtaí taighde, 
forbartha agus nuálaíochta a chumasú, aistriú teicneolaíochta a 
éascú, táirgí agus seirbhísí nua a fhorbairt, agus sábháilteacht agus 
slándáil an fhearainn mhuirí a áirithiú (HOOW, lch. 43).



Infrastructure
Uasmhéadú a dhéanamh ar an úsáid a bhaintear as 
bonneagar muirí láithreach an stáit
Leanann úsáideoirí éagsúla ón earnáil stáit agus ó earnáil na dtaighdeoirí tríú leibhéal de shoithí taighde an Stáit, atá á mbainistiú 
ag Foras na Mara, a úsáid go forleathan. Moltar suirbhéanna ildisciplíneacha a dhéanamh aon uair is féidir. Úsáidtear na 
soithí chun tacú le roinnt clár tábhachtach lena n-áirítear gníomhaíochtaí léarscáilíochta agus faireacháin chun tacú le taighde 
fuinnimh aigéin, gníomhaíocht chothabhála agus lonnaithe do chlár náisiúnta na mbaoithe aimsire, cláir fhaireacháin lena 
n-áirítear faireachán cothaitheach OSPAR, faireachán uiscí idirchriosacha agus cósta faoin gCreat-Treoir maidir le hUisce, 
faireachán cothaitheach, HAB-anna (Bláis Algaí Dhíobhálacha) agus beantach, faireachán radaighníomhaíochta don Institiúid 
Éireannach um Chosaint Raideolaíoch agus taighde (e.g. aigéadú aigéin ó HAB-anna). Déantar na suirbhéanna sin de bhreis ar 
phríomhobair an Fhorais a bhaineann le tacú le suirbhéanna iascaigh a fhaigheann maoiniúchán ón AE (suirbhéanna rialála agus 
bailithe sonraí faoin gComhbheartas Iascaigh).

Oibríonn Foras na Mara go dlúth le comhlachtaí eile agus tá Meabhráin Tuisceana (MOU) i bhfeidhm aige le comhlachtaí eile 
e.g. Seirbhís Chabhlaigh na hÉireann, Coimisinéirí Soilse na hÉireann (CIL), Suirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann, agus 
déantar ardáin agus trealamh a chomhroinnt ar bhonn rialta i gcúrsa na ngníomhaíochtaí a sheoltar. I rith shamhradh na bliana 
2013, rinne Foras na Mara suirbhé ROV ar shócmhainní fomhuirí Kinsale Energy Ltd a chríochnú ar bhonn tráchtála agus i 
gcomhpháirtíocht le CIL agus a soitheach, Granuaile. De bharr an tionscadail sin, méadaíodh go mór cumais na n-eagraíochtaí 
sin chun tascanna chomh casta sin a chur i gcrích.

Faoi láthair, tá an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta ag obair i gcomhpháirtíocht le Foras na Mara chun scrúdú a 
dhéanamh i dtaobh an fiú úsáid a bhaint as turais áirithe mara a dtéann soithí náisiúnta taighde ina mbun chun faireachán 
mamach muirí a dhéanamh faoi Threoir an AE maidir le Gnáthóga.

I rith na bliana 2013, lean CIL d’fhorbairt a dhéanamh ar Cholún 3 dá straitéis nua, is é sin le rá, bonneagar uile-oileáin CIL, ina 
bhfuil ardáin sheasta, shnámhacha agus shoghluaiste, mar aon leis na gréasáin teicneolaíochta agus cumarsáide cósta, a shaothrú 
agus a ghiaráil. Rinneadh an gréasán baoithe “cliste” a bhailíonn agus a tharchuireann sonraí meit-aigéin a leathnú chuig ceithre 
stáisiún (Baile Átha Cliath, Loch Garman x 2 agus Ciarraí) agus déanfar é a leathnú go 12 láithreán i rith na bliana 2014. Chuir 
CIL tús le huasghrádú ar a mbonneagar cumarsáide cósta trí ródairí 3G/4G agus aeróga ardneartúcháin a shuiteáil chun neart 
comharthaí agus rátaí tréchur sonraí a optamú chun críocha CIL agus thar ceann na dtríú páirtithe. Lean CIL de tarchuradóirí 
agus bunstáisiún AIS (Córas Aitheanta Uathoibríoch) a úsáid feadh an chósta chun feabhas a chur ar na háiseanna atá ann 
don tseirbhís loingseoireachta agus, ina theannta sin, chun faireachán agus soláthar seirbhísí AIS do thríú páirtithe a éascú. Ag 
deireadh na bliana 2013, chuir CIL tús le caibidlíochtaí le Coillte chun úsáid an bhonneagair a chur chun cinn ar mhaithe le 
leathnú a dhéanamh ar an gclúdach gutha/sonraí i gcomhpháirtíocht le solathróirí teileachumarsáide agus, ina theannta sin, chun 
bonneagar CIL a ghiaráil lena chur ar fáil i ndáil leis an bPlean Náisiúnta Leathanbhanda. Baineadh úsáid as roinnt láithreán de 
chuid CIL chun tionscadail taighde acadúil agus teicneolaíochta nua a reáchtáil, lena n-áirítear seismeolaíocht, Lidar agus radar 
ardmhinicíochta (HF). Lean CIL d’athchaipitliú a dhéanamh ar an ngréasán GPS Difreálach (DGPS) chun seirbhís faireacháin 
agus ceartúcháin iomláine a sholáthar don chóras suite domhanda (GPS). I Meán Fómhair 2013, sheol CIL tionscadal an Raoin 
Turasóireachta Tithe Solais Uile-Oileáin trína ndéanfar saoráidí tábhachtacha de chuid tithe solais oibríochtúla a chur ar fáil i 
gcomhair cóiríochta sainturasóireachta, mar thaitneamhachtaí agus mar fhorbairt ar an earnáil turasóireachta tithe solais.
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Minister for Transport, Tourism and Sport, Leo Varadkar TD and Minister for Enterprise, Trade and Investment in the 
Northern Ireland Executive, Arlene Foster, MLA with Pat Colgan, Chief  Executive of  the Special EU Programmes Body and 
Yvonne Shields, Chief  Executive of  the Commissioners of  Irish Lights at the launch of  the All-Island Lighthouse Trail project.
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Leas a bhaint as acmhainneacht an bhonneagair cósta
Baineann Slí an Atlantaigh Fhiáin, a seoladh i bhFeabhra 2014, leas as acmhainneacht bhonneagar cósta na hÉireann. Is é is 
aidhm fhoriomlán don tionscadal ná forbairt a dhéanamh ar bhealach tiomána fadachair a gheobhaidh poiblíocht níos mó do 
chósta thiar na hÉireann sna margaí turasóireachta thar lear. Tá tuilleadh mionsonraí ar fáil i Roinn 2. 

Rinne an tAire Iompair, Turasóireachta & Spóirt, Leo Varadkar, TD, agus Aire Fiontar, Trádála agus Infheistíochta Thuaisceart 
Éireann, Arlene Foster, MLA, tionscadal trasteorann, faoi choimirce Choimisinéirí Soilse na hÉireann, a sheoladh go hoifigiúil 
i Meán Fómhair 2013.  Le linn Chéim 1 den tionscadal, déanfar cúig láithreán tí solais i dTuaisceart an oileáin a fhorbairt mar 
thaitneamhachtaí do chuairteoirí.

Ina theannta sin, déantar tuilleadh mionsonraí faoin dul chun cinn a rinneadh ar na gníomhartha Bonneagair  
atá sainaitheanta in HOOW a phróifíliú i Roinn 3 (Dul Chun Cinn ar Ghníomhartha Luatha) agus i Roinn 4  
(Gníomhaíochtaí agus Gníomhartha Eile).
 



ICOMHAR 
IDIRNÁISIÚNTA 
SA RÉIMSE MUIRÍ

Tá comhar idirnáisiúnta ina ghné riachtanach den bheartas comhtháite agus de phleanáil 
chomhtháite i ndáil leis an réimse muirí. Is féidir freisin torthaí agus tairbhí eacnamaíochta 
a fháil de bharr comhoibriú dlúth lenár gcomhpháirtí idirnáisiúnta agus lenár gcomharsana 
Atlantacha (HOOW, lch. 45).



Comhar Idirnáisiúnta  
sa Réimse Muirí
Uachtaránacht ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh
Tharla forbairtí tábhachtacha ar leibhéal an AE sa tréimhse ón tráth a seoladh HOOW, ar tréimhse í ina raibh gníomhaíochtaí 
a bhain le comhar idirnáisiúnta ar thús cadhnaíochta mar thoradh ar uachtaránacht na hÉireann ar Chomhairle an Aontais 
Eorpaigh ó Eanáir go Meitheamh 2013. Le linn Uachtaránacht na hÉireann ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh, soláthraíodh 
raon sásraí le haghaidh comhair idirnáisiúnta agus leanann siad sin de chur i bhfeidhm HOOW a éascú.  

Le linn Uachtaránacht ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh a shealbhú ó Eanáir go Meitheamh 2013, bhí deis uathúil ann chun 
suntas a thabhairt don earnáil mhuirí agus dul chun cinn a dhéanamh maidir le reachtaíocht mhuirí ar leibhéal an AE. Ós rud é 
gurbh é a bhí i dtéama na hUachtaránachta ná cobhsaíocht, poist agus fás, chinntigh an Rialtas go ndearnadh tús áite, i dtéarmaí 
chuspóirí ginearálta an Stáit le linn na hUachtaránachta, a thabhairt d’earnáil mhuirí ina bhfuil 5 mhilliún post ar fud na hEorpa.

Baineadh raon leathan rudaí ilchineálacha sa réimse muirí a bhaint amach le linn na hUachtaránachta, ar rudaí iad a bhain le 
roinnt earnálacha éagsúla, agus sa raon imeachtaí a bhí ann áiríodh comhdháil ar Space Innovation Powering Blue Growth agus 
seoladh comhpháirteach Chomhghuaillíocht an AE, na Stát Aontaithe agus Cheanada i ndáil le Taighde ar an Aigéan Atlantach i 
nGaillimh.

Ceann de na nithe is tábhachtaí a baineadh amach le linn Uachtaránacht na hÉireann ar an AE ab ea comhaontú a áirithiú i ndáil 
le hathchóiriú an Chomhbheartais Iascaigh (CFP). Tá tuilleadh mionsonraí ar fáil anseo thuas.
  

Straitéis Fáis Ghoirm an AE
I rith na tréimhse 2012/2013, rannchuidigh an Grúpa Comhordúcháin Mhuirí, agus tacaíocht aige ó Fhoras ma Mara agus ón 
Attaché Gnóthaí Muirí, le Straitéis Fáis Ghoirm an AE freisin e.g. trí pháirt a ghlacadh in obair Fhóram an Atlantaigh agus trí 
thacú le hobair an Fhóraim sin – is é atá san Fhóram, ná próiseas comhairliúcháin faoi Straitéis an Aontais Eorpaigh maidir leis 
an Atlantach, ar próiseas é atá beartaithe chun plean gníomhaíochta a fhorbairt i ndáil le cur i bhfeidhm na straitéise. I measc na 
mbuaicphointí a bhí ann thar an tréimhse, áirítear an méid seo a leanas:  

• Comhreáchtáil (Ardstiúrthóireacht MARE/Foras na Mara) Cheardlann Réigiúnach deiridh na bhFóram Atlantach maidir le 
Plean Gníomhaíochta an AE i ndáil leis an Atlantach (4-5 Márta 2013, Corcaigh) ar lena linn a socraíodh seisiúin faoi Taighde 
& Nuálaíocht, faoi Chalafoirt agus Loingseoireacht agus faoi pheirspictíocht fhoriomlán an Phlean Gníomhaíochta don 
Aigéan Atlantach; 

• Comhaontú faoi ábhar/thosaíochtaí, agus faoi sheoladh, Straitéis an AE i ndáil leis an Atlantach – Plean Gníomhaíochta don 
Aigéan Atlantach (2014-2020) (Bealtaine 2013);

• Comhreáchtáil (Ardstiúrthóireacht TAIGHDE/Foras na Mara) Chomhdháil Uachtaránachta na hÉireann ar an AE dar 
théama “The Atlantic - A Shared Resource” (Gaillimh: 23-34 Bealtaine 2013); agus

• Síniú Ráiteas na Gaillimhe ar Chomhar an Aigéin Atlantaigh agus seoladh na Comhghuaillíochta Taighde ar an Atlantach (an 
Coimisiún Eorpach, Stáit Aontaithe Mheiriceá agus Ceanada).
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Comhar maidir leis an Aigéan Atlantach
I mBealtaine 2013, tharla ócáid ardleibhéil in Institiúid Mhuirí 
na Gaillimhe ar lena linn a cuireadh fís ar fáil i ndáil le comhar 
feabhsaithe ar an dá thaobh den Atlantach agus a seoladh 
Comhghuaillíocht Cheanada-AE-Stáit Aontaithe Mheiriceá faoi 
Thaighde ar an Aigéan Atlantach. Rinne na Coimisinéirí Nic 
Eochagáin-Uí Chuinn agus Damanaki, thar ceann an AE, an Dr 
Kerri-Ann Jones, Roinn Stáit na Stát Aontaithe, agus an Seanadóir 
Mark Wells as Ceanada Ráiteas na Gaillimhe ar Chomhar an Aigéin 
Atlantaigh a shíniú i láthair an Taoisigh, Éanna Ó Coinnigh, agus an 
Uas. Siomón Ó Coibheanaigh, TD, Aire Talmhaíochta, Bia agus 
Mara na hÉireann. Is é is aidhm don chomhaontú ná iarrachtaí 
breathnadóireachta farraige na dtí chomhpháirtí a nascadh. Mar 
chuid den obair freisin, déanfar staidéar ar an idirghníomhaíocht idir 
an tAigéan Atlantach agus an tAigéan Artach, go háirithe i ndáil leis 
an athrú aeráide. 

Comhar Thuaidh/Theas
I mí na Samhna 2013, rinneadh an 4ú Fóram SmartOcean Bliantúil a thionóil, i gcomhar le InvestNI, sa Titanic Belfast. Ba é ba 
chuspóir don imeacht uile-oileáin ná suntas a thabhairt don acmhainneacht a bhaineann lenár n-acmhainní aigéin chun tacú le 
deiseanna comhroinnte trína soláthrófar táirgí agus seirbhísí ardteicneolaíochta do mhargaí muirí domhanda. Dhírigh an fóram 
ar phríomhréimsí mar a leanas: Fás gorm, sonraí agus eolas muirí, fuinneamh in-athnuaite, agus breathnadóireacht aigéin. I 
measc na ndaoine a labhair le linn an Fhóraim áiríodh daoine as Éirinn, as Meiriceá, as Ceanada agus as an Eoraip ar daoine iad 
a bhain leis an lucht tionscail, leis an lucht acadúil agus le gníomhaireachtaí stáit. 
 

 

Ina theannta sin, déantar tuilleadh mionsonraí faoin dul chun cinn a rinneadh ar na gníomhartha Comhair Thuaidh/Theas atá 
sainaitheanta in HOOW a phróifíliú i Roinn 3 (Dul Chun Cinn ar Ghníomhartha Luatha) agus i Roinn 4 (Gníomhaíochtaí agus 
Gníomhartha Eile).

SmartOcean Forum, November 2013. Dr. Gilles Ollier, Head of  Sector - Earth Observation, Directorate-General for 
Research & Innovation, European Commission, Minister Arlene Foster, Northern Ireland Minister of  Enterprise, Trade 
and Investment, Ms. Alison Gowdy, Director of  Sector and Cluster Development, InvestNI, Dr. Peter Heffernan, Chief  
Executive, Marine Institute, and Dr. Edel O’Connor, National Coordinator Advanced Marine Technology Programme, 
Marine Institute. Photograph courtesy of  the Marine Institute, Copyright Press Eye Ltd, Belfast. 
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3. DUL CHUN CINN AR 
GHNÍOMHARTHA 
LUATHA DE CHUID 
THREOCHLÁR 2012 - 2014

Sainaithníodh cúig ghníomh déag in Feidhm a Bhaint as Saibhreas ár nAigéin mar bhonn 
le treochlár 2012-2014.  Sa roinn seo, tugtar achoimre ar an dul chun cinn maidir leis na 
gníomhaíochtaí a bhaineann leis na gníomhartha luatha a sainaithníodh sna hocht gcumasóir.

I gcás na ngníomhartha seo ar fad, lean gníomhaíochtaí astu sna Ranna iomchuí agus, má bhí 
gá leis, trí theagmháil trasroinne. 

Tá sé tábhachtach a thuiscint go ndéantar cur síos ar an dul chun cinn a bhaineann leis 
na ceithre ghníomh is fiche eile a sholáthar i Roinn 4. Ceaptar go gcuirfear dlús leis na 
gníomhaíochtaí i ndáil leis na gníomhartha eile sin nuair atá na torthaí ó threochlár 2012-
2014 ar fáil. 
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Rialachas 

Gníomh 1: Beartais agus straitéisí soiléire agus réamhbhreathnaitheacha a fhorbairt agus a fhorfheidhmiú a thacaíonn le 
geilleagar ár n-aigéin ranníocaíocht níos mó a thabhairt don GDP náisiúnta.

• Beartas nua maidir le Calafoirt Náisiúnta a fhoilsiú i Márta 2013. Tugtar tuilleadh mionsonraí i Roinn 2.
• Rinneadh athbhreithniú straitéiseach ar Europort Ros Láir atá ainmnithe mar Chalafort ag a bhfuil Tábhacht Náisiúnta (Sraith 

1)
 a chríochnú i bhfómhar na bliana 2013 agus thacaigh an tAire lena chuid moltaí maidir le hIarnród Éireann (mar oibreoirí an 

chalafoirt).
• De bhreis air sin, rinneadh athbhreithniú ar leithligh ar chleachtais iomaíocha laistigh d’earnáil na gcalafort, ar athbhreithniú 

é a rinne an tÚdarás Iomaíochta, a chríochnú i mí na Samhna 2013 agus déanfaidh an tAire Iompair, Turasóireachta agus 
Spóirt tuairisc faoi fhreagraí na hearnála ar na moltaí atá ann san athbhreithniú a thabhairt don Rialtas i rith na bliana 2014.

• Cur i bhfeidhm leanúnach Fómhar Bia 2020 agus foilsiú straitéis nua cúig bliana BIM don earnáil bhia mara dar teideal 
“Capturing Ireland’s share of  the global seafood opportunity”. Sa Straitéis sin, leagtar síos spriocanna maidir le cruthú 1,200 
post breise atá ailínithe le luach iomlán díolachán €1 billiún agus onnmhairí a bheith i gceist le €650m den tsuim sin faoi 
dheireadh na bliana 2017. Tugtar tuilleadh mionsonraí i Roinn 2.

• Cuireadh bailchríoch ar an bPlean Forbartha fuinnimh In-Athnuaite Eischósta (OREDP) sa bhliain 2013 agus seoladh é i 
bhFeabhra 2014.

• Bunaíodh an Tascfhórsa Forbartha (DTF) i mí na Nollag 2013. I measc théarmaí tagartha an DTF áirítear forbairt a 
dhéanamh ar straitéis chomhtháite fiontraíochta chun gníomhaíocht a ghiniúint i ndeiseanna sonracha margaidh atá ag teacht 
chun cinn, ar straitéis í a bheadh le hullmhú i gcomhar le gníomhaireachtaí éagsúla forbartha.

• Thionscain Foras na Mara Tascfhórsa Biteicneolaíochta Muirí sa bhliain 2013 chun fís agus straitéis ghaolmhar a chruthú do 
RTDI i ndáil le biteicneolaíocht mhuirí in Éirinn.  

• Tá tacaíocht tugtha ag an Rialtas i ndáil leis an gcur chuige rathúil, ón mbun aníos, i leith fhorbairt Bhraisle Imerc. De réir 
staidéir a rinne Ollscoil Learphoill sa bhliain 2013 ar acmhainneacht chruthaithe post na braisle, is léir go bhfuil níos mó ná 
3,000 post nua le héascú trí chomhpháirtithe Imerc faoin mbliain 2025. Rachaidh sé sin i gcion ar 33% den sprioc 2.4% atá 
ann san IMP le haghaidh GDP a mhéid a bhaineann le cúrsaí aigéin.

Gníomh 2: Cur chuige comhtháite maidir le pleanáil mhara agus chósta agus ceadúnú a fhorbairt d’fhonn acmhainn gheilleagar 
mhara na hÉireann a mhéadú; cuidiú lenár n-acmhainní a bhainistiú go héifeachtach agus go hinbhuanaithe; coimhlintí a 
d’fhéadfadh a bheith ann a bhainistiú; agus comhchuibhiú le pleanáil chósta/trastíre a áirithiú.

• I mí Iúil 2013, cheadaigh an Rialtas  Scéim Ghinearálta an Bhille um an Limistéar Muirí agus Imeall Trá (Leasú). Foilsíodh an 
Scéim Ghinearálta i mí Dheireadh Fómhair agus rinne an Comhchoiste Oireachtais um Chomhshaol, Cultúr agus Gaeltacht 
grinnscrúdú réamhreachtach uirthi i mí na Samhna. Thug an Coiste tuairisc faoina chuid pléití i bhFeabhra 2014 agus tá a 
chuid cinntí á mbreithniú ag an Roinn. 

• Lean an Roinn Comhshaoil, Pobail & Rialtais Áitiúil den obair ar fhorbairt an chórais FT don urthrá ar tríd a dhéanfar 
bainistiú cás a uathoibriú agus a bhainisteofar bailiú sonraí agus sreabhadh oibre. Tá obair ar Chéim 2 den tionscadal fós ar 
bun agus is é atá i gceist leis sin ná gníomhais agus léarscáileanna stairiúla a scanadh.

• Chun measúnacht dhóthanach ar iarratais ar cheadúnais dobharshaothraithe i limistéir ‘Natura 2000’ a chur i bhfeidhm, 
is é a lean as an forfheidhmiú an phróisis a aontaíodh le hArdstiúrthóireacht Environment sa bhliain 2009 ná cur i gcrích 
Measúnachtaí Cuí i leith Loch na dTrí gCaol, Chuan Dhún Dealgan, Loch Trasna, Loch Súilí, Bhá Dhún na nGall agus Chuan 
Dhún Garbhán. 

• Mar thoradh ar obair cheadúnúcháin i limistéir neamh-Natura, rinneadh 115 chinneadh san iomlán sa bhliain 2012 maidir le 
ceadúnais dobharshaothraithe. Sa bhliain 2013, rinneadh 137 gcinneadh maidir le ceadúnais dobharshaothraithe agus bhain 
120 ceann díobh sin le láithreáin i limistéir ‘Natura’.  

• Rinne Tascfhórsa na gCumasóirí a thuarascáil agus a mholtaí i ndáil le gníomh HOOW dar teideal “Creat um Pleanáil 
Spásúlachta Mhuirí d’Éirinn cuí a fhorbairt ina sonrófar réim agus cuspóirí Plean Spásúlachta Muirí náisiúnta uileghabhálach” a 
chur faoi bhráid an MCG i mí na Samhna.

Tá tuilleadh mionsonraí ar fáil i Roinn 2
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Sábháilteacht, Slándáil & 
Faireachas Muirí 

Gníomh 3: Córais a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm chun eolas fíor-ama a sholáthar maidir le hoibriú, le faireachas 
agus le monatóireacht ar ghníomhaíocht i réimse mara na hÉireann.

• I rith na bliana 2013, rinne an tSeirbhís Chabhlaigh uasghrádú ar a dteicneolaíocht mhuirí i Lárionad Oibríochtaí na Bunáite 
Cabhlaigh agus déanfar na bogearraí sin a shuiteáil ar gach long Chabhlaigh freisin faoi dheireadh mhí Aibreáin 2014.

• Tá Riarachán Muirí Éireann (IMA) de chuid na Roinne Iompair, Turasóireachta agus Spóirt páirteach i dtionscadal atá á 
reáchtáil ag an nGníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Mhuirí (EMSA) chun forbairt a dhéanamh ar léargas faireachais 
mhuirí ar uiscí uile an AE. Mar chuid den tionscadal sin, tá foinsí éagsúla sonraí faireachais mhuirí, de chineál statach agus 
dinimiciúil, á soláthar ah IMA do EMSA lena gcomhtháthú isteach in ardán  agus aiseolas IMDatE.

• Tá an tSeirbhís Chabhlaigh tar éis feabhas a chur ar a cumas chun sonraí fíor-ama a sholáthar don Léargas Muirí Aitheanta 
trína comhoibriú i dtionscadail FP7 amhail Darius agus Perseus agus trína cuid oibre leis an earnáil dhúchasach cuideachtaí 
nua-bhunaithe/forbartha fiontraíochta.

Tá tuilleadh mionsonraí ar fáil i Roinn 2.

 
Cúrsaí Mara-Glas-Glan
Gníomh 9: Creat-Treoir an AE maidir le Straitéis Mhuirí a chur i bhfeidhm  

• Ba é a bhí sa chéad chéim de chur i bhfeidhm an MSFD in Éirinn ná Measúnacht Tosaigh ar uiscí muirí na hÉireann agus 
bunú sraithe cuimsithí de spriocanna comhshaoil agus táscairí gaolmhara i ndáil leis na huiscí muirí mar threoir ar dá réir a 
d’fhéadfaí dul chun cinn a dhéanamh i dtaca le GES a bhaint amach. 

• Tá an obair ar an Measúnacht Tosaigh (Airteagal 8), ar chinneadh Stádais Mhaith Comhshaoil (Airteagal 9) agus ar 
bhunú Spriocanna Comhshaoil (Airteagal 10) curtha i gcrích agus tá na torthaí ar fáil ar láithreán gréasáin an Choimisiúin 
(EIONET), agus tá a cuid oibleagáid sa réimse seo comhlíonta ag Éirinn.

• Chun rannpháirtíocht an phobail a éascú tuilleadh, rinneadh tuarascáil náisiúnta ina dtugtar faisnéis faoi stádas uiscí muirí na 
hÉireann a ullmhú freisin agus foilsíodh í ar an 1 Samhain 2013 in éineacht le hAtlas Muirí na hÉireann. Tá fógra tugtha don 
Choimisiún faoin tuarascáil fhaisnéiseach. 

• Tá Atlas Muirí na hÉireann, ina bhfuil na sonraí agus an fhaisnéis go léir a bhaineann le spásúlacht agus a tiomsaíodh nó a 
sainaithníodh le linn phróiseas na Measúnachta Tosaigh don MSFD, faoi chúram Fhoras na Mara anois agus tá sé arfáilar 
líne ag http://atlas.marine.ie. Tá tionscadal le seoladh sa bhliain 2014 chun uasghrádú a dhéanamh ar an atlas ar mhaithe le 
comhoiriúnacht trasardáin (lena n-áirítear ardán soghluaiste). Déanfaidh Foras na Mara cothabháil leanúnach ar na sonraí 
thar ceann DECLG.

• Ag deireadh na bliana 2013, rinne Foras na Mara nascadh ar cheanglais chreat nua an AE maidir le bailiú sonraí (an Clár 
Oibríochta Bia Mara faoin gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh) chun obair bhreise trína gcomhlíonfar oibleagáidí MSFD a 
chur san áireamh.

Tá tuilleadh mionsonraí ar fáil i Roinn 2.
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Gníomh 10: Na bearta uile atá cuí maidir le hÉirinn a thabhairt chun críche de réir mar a ordaíonn an 
Comhbheartas Iascaireachta (CFP) agus beartais náisiúnta lena n-áirítear caomhnú, bainistiú agus atógáil stoic éisc 
agus saothrú inbhuanaithe fadtéarmach acmhainní mara bitheolaíocha.

• D’éirigh le hUachtaránacht na hÉireann ar an AE ceann dá príomhthosaíochtaí a bhaint amach trí chomhaontú a áirithiú 
ar cheann de phríomhghnéithe Comhbheartas Iascaigh nua an AE i mí Bhealtaine 2013. Mar thoradh ar an CFP nua, a 
tháinig i bhfeidhm ar an 1 Eanáir 2014, beifear in ann stoic éisc in uiscí Eorpacha a athbhunú, rud a thacóidh le méaduithe 
cuótaí d’iascairí Éireannacha trí bhainistíocht fhadtéarmach a dhéanamh ar stoic, trí laghdú a dhéanamh ar an méid éisc a 
chaitear thar bord, agus trí dheireadh a chur le hiasc a chaitheamh thar bord, agus trí stoic a athbhunú go dtí leibhéal na 
hUastáirgeachta Inbhuanaithe.

• I mí na Samhna 2013, cheap an tAire Talmhaíochta, Bua & Mara, Siomón Ó Coibheanaigh, TD, an Dr Noel Cawley mar 
chathaoirleach ar Ghrúpa Forfheidhmiúcháin náisiúnta maidir le hIasc a Chaitear Thar Bord.

• Mar bheart praiticiúil eile i ndáil le cur i bhfeidhm an CFP nua, d’eagraigh an tAire Ó Coibheanaigh an chéad chruinniú den 
Ghrúpa Réigiúnach Ballstát ar Uiscí an Iarthuaiscirt. Tá an grúpa seo Ballstát (Éire, an Ísiltír, an Fhrainc, an Bheilg, an Spáinn 
agus an Ríocht Aontaithe) tar éis teacht le chéile chun forbairt a dhéanamh ar na féidearthachtaí atá ann i dtaca le tuilleadh 
comhair agus cinnteoireachta réigiúnaí faoin CFP nua.

• Ón tráth a foilsíodh HOOW, tá dhá Leabhar Stoc foilsithe ag Foras na Mara agus baineadh úsáid astu sin le linn cinntí 
bainistíochta a dhéanamh faoi dheiseanna iascaireachta do loingeas iascaireachta na hÉireann sa bhliain 2013 agus sa bhliain 
2014 agus bhí siad thar a bheith tábhachtach i ndáil leis na caibidlíochtaí iascaigh leis an AE.  Tá an Leabhar Stoc á fhoilsiú ag 
Foras na Mara ó bhí an bhliain 1993 ann agus tá athrú mór tagtha air sa tréimhse ó shin i leith sa chaoi gur téacs tábhachtach 
eolaíochta é anois a chumasaíonn bonn taca a chur le coincheap na n-iascach inbhuanaithe.

Gníomh 12: Leanúint ag forfheidhmiú reachtaíocht Natura 2000 an AE (Treoracha maidir le hÉin agus Gnáthóga): 

• Fuair Éire ceadú ón Ardstiúrthóireacht Chomhshaoil i mí Bhealtaine 2013 i ndáil le measúnachta’ riosca ar 
idirghníomhaíochta’ iascach mara le speicis chosanta agus le gnáthóga cosanta a dhéanamh i gcomhréir le hAirteagal 6.2 den 
Treoir maidir le Gnáthóga.  Mar chuid den chur chuige nua sin, aithnítear go bhfuil cuid mhór gníomhaíochtaí iascaireachta 
mara ann nach gá réamhúdarú a bheith ann ina leith agus, dá bhrí sin, nach bhfuil sonraí mionsonraithe ar fáil i gcomhair 
measúnachtaí cuí.  Tá an cur chuige maidir le measúnacht riosca á ghlacadh ag Ballstáit eile freisin.

• Go dtí seo, rinneadh measúnachtaí riosca a ullmhú i níos mó ná 45 láithreán Nature 2000, lena n-áirítear láithreáin i Muir 
Éireann ó Cheann an Chairn go Cairlinn, chomh maith le láithreáin eile i gCorcaigh agus i nDún na nGall.  Tá sé sin de bhreis 
ar leanúint de mheasúnachtaí cuí a dhéanamh ar iascaigh atá faoi réir údaruithe.  Mar ghníomhartha i leith roinnt rioscaí, 
táthar tar éis bearta maolúcháin a chur i bhfeidhm cheana féin agus tá dul chun cinn maith déanta maidir le hullmhú tuilleadh 
beart den sórt sin.

• Tá cuspóirí caomhantais do láithreáin Natura 2000, ar cuspóirí iad a bhaineann go sonrach le láithreáin ar leithligh, á 
bhforbairt ar bhonn tosaíochta agus, go dtí seo, foilsíodh 49 gcinn do Limistéir Caomhantais Speisialta (SAC-anna) agus 
26 cinn do Limistéir faoi Chosaint Speisialta (SPA-anna). Is féidir rochtain a fháil orthu ag www.npws.ie/protectedsites/. 
Rinneadh sé SAC mhuirí nua a fhógairt i mí na Nollag 2012. 

Tá tuilleadh mionsonraí ar fáil i Roinn 2.
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Forbairt Gnó, Margaíocht  
& Cur Chun Cinn
Gníomh 17: Teachtaireacht shoiléir a thabhairt d’infheisteoirí go bhfuil Éire “Ar oscailt le haghaidh gnó mara agus gur áit mhaith 
í chun na críche sin” go hintíre agus go hidirnáisiúnta araon agus leanúint de dheiseanna gnó atá bainteach le cúrsaí mara a 
mhargú agus a chur chun cinn trí GFT, EI, IMDO, Bord Bia, BIM, Údarás na Gaeltachta agus Fáilte Éireann.

• Sa bhliain 2013, thug saineolaithe san earnáil bhia dhomhanda don ionchas méadaitheach margaidh a bhaineann le bia mara 
ar bhonn idirnáisiúnta. Á aithint go bhfuil gá le forbairt a dhéanamh ar chumas earnáil bhia mara na hÉireann chun teacht 
chun bheith ar cheann de na gníomhaithe suntasacha sa mhargadh sin, d’eagraigh BIM dhá mhór-chomhdháil sa tréimhse 
2013-14. Le linn chomhdháil 2013 díríodh ar fhorbairt struchtúr na mbealaí chuig an margadh do ghníomhaithe bia mara 
na hÉireann agus lean tionscnaimh nua as sin, lena n-áirítear comhfhiontair de chuid cuideachtaí Éireannacha chun margaí 
a fhorbairt sa tSín agus margaí sliogéisc bheo a fhorbairt sa Fhrainc. Dhírigh Comhdháil Aviva 2014 ar straitéis BIM dar 
teideal “Capturing Ireland’s share of  the global seafood opportunity”, ar infheistíocht san earnáil a chur chun cinn, ar chur 
le scála, ar leathnú a dhéanamh ar an réimse amhábhair agus ar bhreisluach ach inbhuanaitheacht i dtaca le réimse bia mara 
na hÉireann á fheabhsú. D’fhreastail 180 toscaire ar ócáid na bliana 2014, lena n-áirítear infheisteoirí as Éirinn, as an Iorua, as 
Ceanada agus as an Íoslainn.

• Bhain os cionn 100 cuideachta bhia mara leas as seirbhísí Lárionad Forbartha Bia Mara (SDC) BIM chun forbairt a dhéanamh 
ar tháirgí nua agus ar choincheapa táirgí, chun comhairle a fháil faoi bhrandáil agus faoi lipéadú, chun teacht ar phainéil 
anailísithe chéadfaigh, ar mhaithe le tástáil phíolótach, i dtaca le trealamh agus chun scála táirgí a mhéadú.  Seoladh thart 
ar 30 táirge nua ó bhí an bhliain 2012 ann. Maidir le toradh tábhachtach amháin, d’oibrigh an SDC go dlúth le cuideachta 
phróiseála éisc ghil atá bunaithe sa deisceart agus a fuair liostú rathúil le mór-mhiondíoltóir de chuid na Ríochta Aontaithe 
chun dhá tháirge bia mara reoite dá cuid a sholáthar do 80% d’easraisí na hilchuideachta sa Ríocht Aontaithe agus b’fhiú 
€1.3m an socrú sin. Tá 50 duine ar fostú ag an gcuideachta sa ghléasra anois.

• Forbairt thábhachtach maidir le torciasc is ea an fógra a tugadh i mí Aibreáin 2014 faoi infheistíocht €35 mhilliún ag grúpa 
bia mara Éireannaigh i saoráid a meastar ina leith go dtiocfaidh sí chun bheith i measc na saoráidí comhábhar bithmhuirí is 
mó dá bhfuil ann ar an domhan.

• Ós rud é go bhfuil Éire ina ball de Ghníomhaireacht Spáis na hEorpa (ESA), tá deiseanna suntasacha ann chun forbairt a 
dhéanamh ar thionscal bríomhar iartheachtach seirbhísí i réimsí amhail faireachas muirí agus faireachán comhshaoil mhuirí. 
Le tacaíocht ón ESA, tá cuideachtaí agus taighdeoirí Éireannacha ag forbairt seirbhísí nuálacha muirí sna réimsí sin trí úsáid a 
bhaint as sonraí a fuarthas ó shatailítí. Tá TechWorks Marine, ar cliant-chuideachta de chuid Fhiontraíocht Éireann é, tar éis 
tairbhiú ó bhallraíocht na hÉireann san ESA.  Fuair an chuideachta conradh chun bheith i gceannas ar thionscadal taighde de 
chuid an ESA a bhaineann le hasraoin le haghaidh faireacháin cósta.  Is é seo an chéad uair atá tionscadal Fhaire na Cruinne 
de chuid an ESA faoi cheannas grúpa Éireannaigh.

• I mí Aibreáin 2013, d’eagraigh an ESA comhdháil dar teideal “Space Innovation Powering Blue Growth”, ar comhdháil í a 
seoladh i gColáiste Náisiúnta Mara na hÉireann, chun scrúdú a dhéanamh i dtaobh ionad an Spáis i dtaca le cur i bhfeidhm 
an Bheartais maidir le Cúrsaí Mara. Bhí os cionn 120 toscaire i láthair ag an gcomhdháil. Ba iad an ESA, Fiontraíocht Éireann, 
Lárionad Taighde Cósta agus Muirí (Coláiste na hOllscoile, Corcaigh), Garda Cósta na hÉireann, Seirbhís Chabhlaigh na 
hÉireann agus Ardstiúrthóireacht Ghnóthaí Mara an Choimisiúin Eorpaigh a d’eagraigh an chomhdháil i gcomhpháirt lena 
chéile agus ba ócáid í a eagraíodh mar chuid d’Uachtaránacht na hÉireann ar Chomhairle an AE.

• Leanann Oifig Forbartha Muirí na hÉireann (IMDO) d’Éirinn a mhargú mar ionad tarraingteach do sheirbhísí loingseoireachta 
idirnáisiúnta.  Sa bhliain 2020, rinne an IMDO sainchomhairleoirí nua gnó a cheapadh i Hong Cong agus i Stáit Aontaithe 
Mheiriceá chun tacú le hinfheistíocht i seirbhísí loingseoireachta spriocdhírithe agus, ag an am céanna, d’fhoilsigh siad 
Tuarascáil ar Sheirbhísí Fuinnimh In-Athnuaite Eischósta Chalafoirt na hÉireann inar soláthraíodh forléargas cuimsitheach 
d’infheisteoirí ionchasacha in acmhainneacht chalafort Éireannach déileáil leis an éileamh láithreach, agus leis an éileamh a 
bhfuiltear ag súil leis, san earnáil fuinnimh aigéin atá ag teacht chun cinn.

• Tá an IMDO tar éis ionchur agus cúnamh a sholáthar do thionscnóirí an Lárionaid Seirbhísí Loingseoireachta Idirnáisiúnta i 
nDugthailte Bhaile Átha Cliath. I mí na Samhna 2013, ghlac Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath scéim pleanála Chrios 
Forbartha Straitéisí (SDZ) na Lotaí Thuaidh/Dhuga na Canálach Móire arb é is cuspóir dí ná forbairt a dhéanamh ar 
Lárionad Seirbhísí Loingseoireachta Idirnáisiúnta laistigh den SDZ.

• Ar fud na bliana 2013, thacaigh an IDA le forbairt Mháistirphlean Imerc chun an bealach a réiteach i gcomhair mhargadh 
champas Imerc go hidirnáisiúnta mar shuíomh íocónach do chorparáidí ilnáisiúnta agus d’infheistíocht Dhíreach Choigríche.

• Tá an gníomh seo ar cheann de na ceithre ghníomh atá san áireamh i dtéarmaí tagartha an Tascfhórsa Forbartha a bunaíodh i mí na 
Nollag 2013.
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Taighde, Eolas, 
Teicneolaíocht & Nuálaíocht
Gníomh 21: Leanúint ar aghaidh ag maoiniú RTDI (taighde tionscail, beartais agus fionnachtana) mara straitéiseach trí 
chomhoibriú tras-rialtais/tras-ghníomhaireachta thar réimse leathan meicníochtaí maoinithe náisiúnta agus idirnáisiúnta.

• Rinneadh Lárionad Taighde Fuinnimh In-Athnuaite Mhuirí na hÉireann (MaREI), a chosain €29m agus a fhaigheann 
maoiniúchán ó SFI, a sheoladh go hoifigiúil i mí na Samhna 2013.

• Deonaíodh €4.5m d’ocht dtionscadal bianna muirí agus biteicneolaíochta muirí faoi Chlár Taighde FIRM na Roinn 
Talmhaíochta, Bia agus Mara.

• Sa bhliain 2013, rinne Foras na Mara infheistíochtaí nua sna réimsí seo a leanas: dobharshaothrú sliogéisc, aigéadú aigéin, 
iascach agus pleanáil spásúlachta muirí. Rinneadh tionscadail a chómhaoiniú i gcomhar le EPA agus BIM.

• Bhí rochtain ar shoithí taighde Náisiúnta ar fáil trí iarraidh bhliantúil chomórtais Fhoras na Mara atá ar oscailt d’Institiúidí 
Ardoideachais/Taighde chun Taighde a dhéanamh agus Oiliúint a thabhairt ar bord an Celtic Explorer agus an Celtic 
Voyager.  Ba é a bhí i luach iomlán an chúnaimh deontais a dámhadh ó Iúil 2012 go Nollaig 2013 ná €3.2 milliún.

• I Meitheamh 2013, cuireadh tús leis an suirbhé seismeach réigiúnach 2D is mó dá raibh ann riamh i limistéir eischósta na 
hÉireann agus is é is aidhm dó ná aghaidh a thabhairt ar bhearnaí atá ann i dtaca le sonraí de. Rinneadh os cionn 10,000 km 
de shonraí seismeacha faoi na fillteacha ar fad a fháil sa bhliain 2013. Is é a bheidh i gcostas iomlán shuirbhé 2013/2014 ná 
suim thart ar €20 milliún agus tá sé á mhaoiniú ó ranníocaíochtaí giaráilte ón tionscal.

• Sa tréimhse 2012/2013, lean taighdeoirí muirí na hÉireann de rath a bheith acu i dtaca le cláir mhaoiniúcháin chomórtais de 
chuid an AE (e.g. FP7 agus INTERREG), agus fuair taighdeoirí muirí na hÉireann os cionn €50 milliún san iomlán de chúnamh 
deontais le linn thimthriall maoiniúcháin an AE (2007-2013).  

• I measc chonarthaí taighde Ghníomhaireacht Spáis na hEorpa a dámhadh i rith na bliana 2013, áirítear an méid seo a leanas:
 - Staidéar Aerasóil Cáite Farraige OceanFlux a dhíríonn ar úsáid sonraí satailíte chun an flosca táirgthe ó cháithníní cáite 

farraige a chinneadh. 
 - Staidéar ar Phróisis Dromchla Aigéin agus ar a dtionchar  ar aisghabháil salandachta ó Ithir-Taise-Aigéan-Salandacht, 

ar staidéar é a dhíríonn ar scrúdú i dtaobh na bpróiseas aigéanach ar féidir leo cur isteach ar aisghabháil chruinn 
salandachta dromchla ón spás. 

 - Léargas Muirí Aitheanta den Chéad Ghlúin Eile arb é is aidhm dó ná feabhas mór a chur ar cháilíocht agus ar chruinneas 
an léargais mhuirí aitheanta do Sheirbhís Chabhlaigh na hÉireann trí roinnt foinsí breise sonraí a chomhtháthú, ar foinsí 
iad nach n-úsáidtear faoi láthair chun Léargas Muirí Aitheanta a ghiniúint.   

 - Seirbhísí Speisialta Meitéareolaíochta don tSeirbhís Cuardaigh agus Tarrthála Mara chun imscrúdú a dhéanamh i dtaobh 
an féidir Seirbhísí Meitéareolaíochta Speisialtóireachta lena ngabhann cáilíocht aonfhoirmeach a thabhairt isteach don 
Eoraip; riachtanais úsáideoirí, acmhainní teicniúla agus critéir inbhuanaitheachta a leagan amach don tseirbhís.  

 - Anistiamo trína ndéantar scrúdú i dtaobh dúshlán nua a bhaineann le faireachas muirí agus faireachán Artach de chineál 
satailít-bhunaithe. 

 - eSurge, arb é is aidhm dó ná méadú a dhéanamh ar fud an domhain ar an úsáid a bhaineann úsáideoirí táirgí ó mhisin 
Fhaire na Cruinne an ESA mar chuid de chur chuige comhtháite i ndáil le réamhaisnéisiú faoi bhorradh stoirme, faoi 
thonnta, faoi leibhéal na farraige agus faoi thuiliú.

• Sa bhliain 2013, chuir Foras na Mara tús le hullmhú Cláir Oibre Straitéisigh nua maidir le Taighde Muirí & Nuálaíocht Mhuirí 
(2014-2020). Déanfaidh an Plean gníomhartha tosaíochta taighde a shainaithint a mheastar a bheith riachtanach chun na 
dálaí cearta a chruthú le tacaíocht a sholáthar i ndáil leis an bPlean Comhtháite Muirí (HOOW) a chur i bhfeidhm.
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Gníomh 25: Tacaíocht a thabhairt d’áiseanna tástála/saoráidí atá ann cheana agus atá nua a úsáidtear chun críocha taispeántais 
agus tráchtálaíochta a chuireann Éire chun cinn mar áit chun tástálacha a dhéanamh ar theicneolaíochtaí fuinnimh in-athnuaite; 
agus TFC (SmartOcean) a dhíríonn ar fhorbairt teicneolaíochtaí nuálaíocha a thacaíonn le bailiú eolais fíorama (m.sh. le 
haghaidh slándála, faireachais, monatóireacht ar an gcomhshaol).

• Sa bhliain 2013, cuireadh tús le tógáil Shaotharlann Beaufort i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh, atá suite go straitéiseach 
ar Champas Imerc, tadhlach leis an NMCI agus le Seirbhís Chabhlaigh na hÉireann. Nuair a bheidh Beaufort críochnaithe, 
beidh cóiríocht ann do shaoráid náisiúnta an umair tástála fuinnimh aigéin agus beidh sé ina chuid de bhonneagar tástála a 
bheidh ar fáil trí chomhpháirtithe Imerc. Áiríonn sé sin soithí cabhlaigh agus saoráidí ionsamhlúcháin.

• I rith na tréimhse céanna, d’éirigh leis an togra a chuir Halpin Centre for Research and Innovation faoi bhráid an SEAI chun 
acmhainneacht a fhorbairt i gcomhair ardáin nua faireachais mhuirí a bhaineann leas as cumas teicniúil cuideachtaí nuálacha 
nua-bhunaithe amhail Sea-Fi (cumarsáid gan sreang ar muir) agus Skytec (córais aerfheithiclí gan foireann).

• Bhí Foras na Mara i gceannas ar iarratas rathúil a cuireadh faoi bhráid Fhondúireacht Eolaíochta Éireann faoina hiarraidh 
maidir le bonneagar taighde sa bhliain 2012 agus, mar thoradh air sin, ceadaíodh ranníocaíocht mhaoiniúcháin chun cábla 
snáthoptaice agus nód grinnill a thógáil, agus trealamh gaolmhar, agus beidh na nithe sin mar bhonn taca le gníomhaíochtaí 
tástála agus taispeána ar an láithreán ceathrúscála tástála fuinnimh aigéin agus le gníomhaíochtaí SmartBay i gCuan na 
Gaillimhe. Sa bhliain 2013, deonaíodh cead pleanála don stáisiún cladaigh agus beidh sé sin suite in aice leis an meánscoil 
sa Spidéal.  Rinneadh iarratas ar an gceadúnas urthrá a thíolacadh freisin – ní bhfuarthas aon agóidí le linn an phróisis 
comhairliúcháin phoiblí ná le linn an chomhairliúcháin le comhlachtaí poiblí. Cuireadh an t-iarratas ar aghaidh chuig an Aire 
lena bhreithniú. 

• Foras na Mara agus an earnáil tríú leibhéal a bhunaigh SmartBay Ireland sa bhliain 2012 chun bainistiú a dhéanamh ar 
shaoráid tástála agus taispeána muirí na hÉireann i gCuan na Gaillimhe agus is cuideachta neamhbhrabúsmhar í.  Faigheann 
an chuideachta maoiniúchán ón Údarás um Ard-Oideachas (HEA) agus úsáidtear an maoiniúchán sin chun foireann bhuan 
ar a bhfuil seisear daoine a mhaoiniú agus chun costais oibríochta na cuideachta a chlúdach go ceann tréimhse trí bliana. 
Is í Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath (DCU) an eagraíocht cheannais taighde a thacaíonn le SmartBay mar chuid de 
mhaoiniúchán an HEA.  I measc na gcomhpháirtithe taighde eile atá ann áirítear Foras na Mara, Ollscoil na hÉireann, 
Gaillimh, Ollscoil na hÉireann, Má Nuad, an Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, Intel agus IBM.

• Rinneadh ciste SmartBay II le haghaidh Gníomhaíochtaí Cláir i ndáil le Rochtain ar Bhonneagar Náisiúnta a sheoladh i 
Meitheamh 2013 trí Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, ar clár é a mhairfidh dhá bhliain chun a chumasú do thaighdeoirí 
rochtain a fháil Shaoráid Náisiúnta Tástála agus Taispeána SmartBay i gCuan na Gaillimhe. Reáchtáil SmartBay Ireland 
ceardlann do na Príomh-Imscrúdaitheoirí i nGaillimh i Meitheamh 2013. Le linn na ceardlainne, bhí cur i láthair ann mar 
aon le plé chuimsitheach chun scrúdú a dhéanamh i dtaobh riachtanais na n-úsáideoirí i ndáil leis an gcábla cumhachta agus 
sonraí a bheartaítear a shuiteáil agus an Spidéal mar thúsphointe dó; agus fuarthas aiseolas faoi ghníomhaíochtaí reatha 
SmartBay agus faoi cad a bheidh ag tarlú amach anseo.

• Ag tús na bliana 2013, chuir Coimisinéirí Soilse na hÉireann (CIL) tús le tionscadal Dhiamant Digiteach Chuan Bhaile Átha 
Cliath (DBDD) ar tionscadal taispeána ríomh-Loingseoireachta é do limistéar Chuan Bhaile Átha Cliath. Is é is cuspóir 
don tionscadal ná deis a sholáthar d’úsáideoirí san earnáil mhuirí ina hiomláine scrúd agus forbairt a dhéanamh ar an 
acmhainneacht a bhaineann le seirbhísí ríomh-Loingseoireachta. Tá sé de chumas ag seirbhísí ríomh-Loingseoireachta tairbhí 
suntasacha a sholáthar do chuideachtaí loingseoireachta, do rialálaithe, go ghníomhaire loinge, do sheoltóirí, do loingseoirí 
agus, chomh maith leis sin, do leasanna sábháilteachta agus comhshaoil. Bainfidh CIL leas as bonneagar tríú páirtithe atá 
ann cheana féin, as láithreáin CIL agus as a mbonneagar gréasáin chun ardáin a chur ar fáil i gcomhair tástála cumarsáide, 
trealaimh agus réiteach. I measc na stáisiún príomha atá beartaithe áirítear Teach Solais Kish, Teach Solais Dhún Criofainn, 
Calafort Bhaile Átha Cliath agus CIL Dún Laoghaire. Rinneadh Coiste Comhairleach Teicniúil ar a bhfuil ionadaithe ón 
earnáil mhuirí ina hiomláine a bhunú chun ionchur a sholáthar, agus formhaoirseacht a dhéanamh, i ndáil leis an tionscadal.

• Tá an gníomh seo ar cheann de na ceithre ghníomh atá san áireamh i dtéarmaí tagartha an Tascfhórsa Forbartha a bunaíodh 
i mí na Nollag 2013.
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Acmhainneacht, Oideachas, 
Oiliúint & Feasacht
Gníomh 27: Acmhainn (daoine) a chruthú agus a chothabháil chun riachtanais na hearnála muirí a chomhlíonadh m.sh. trí chláir 
oideachas agus oiliúna oiriúnaithe agus trí acmhainn taighde a fhorbairt.

• Tá an Sainghrúpa ar Riachtanais Scileanna sa Todhchaí tar éis tús a chur le staidéar chun na riachtanais scileanna sa todhchaí 
agus treochtaí soláthair agus éilimh sa mhargadh saothair sa réimse muirí a shainaithint.

• Le linn na sé bliana ina mbeidh maoiniúchán SFI á fháil, déanfaidh Lárionad Taighde MaREI 51 mhac léinn PhD agus 15 mhac 
léinn iardhochtúireachta a oiliúint. I gcás na mac léinn MSc, tá imscrúdaitheoirí MaREI tar éis Clár Máistreachta Uile-Oileáin i 
bhFuinneamh In-Athnuaite Muirí a chur ar bun. Is é an clár Máistreachta sin an t-aon cheann amháin dá chineál dá bhfuil ann 
ar an domhan, agus é mar aidhm aige innealtóirí a oiliúint sa chaoi go mbeidh siad in ann gairmréimeanna rathúla a aimsiú sa 
tionscal athnuaiteán muirí. Faigheann na mic léinn MSc ardscileanna innealtóireachta i réimsí amhail fuinneamh, fuinneamh 
taoide agus córais chumhachta, chomh maith le hoilteacht iomchuí neamhtheicniúil a fháil i réimsí amhail suirbhéireacht 
gheolaíochta agus measúnacht tionchair timpeallachta agus, ag an am céanna, faigheann cuideachtaí sa tionscal a chuireann 
sealanna taithí oibre ar fáil rochtain ar oilteacht den scoth maidir le hathnuaiteáin mhuirí, chomh maith le deis chun forbairt a 
dhéanamh ar thionscadail láithreacha agus ar smaointe nua R&D. Tá 12 mhac léinn i mbun an Chláir Máistreachta faoi láthair, 
agus beidh na chéad sealanna taithí oibre sa tionscal ar fáil ó Mheitheamh 2014 go Meán Fómhair 2014.

• Lean Coláiste Náisiúnta Muirí na hÉireann (NMCI) d’oiliúint a sholáthar do thuairim is 400 duine, idir mhic léinn agus daltaí 
cabhlaigh, in aghaidh na bliana. De bhreis air sin, soláthraíonn NMCI raon cúrsaí gearra tráchtála/CPD freisin, ar cúrsaí iad 
atá saindeartha don tionscal. Sa tréimhse 2012-2013, tuairim is 1,500 duine, ar an meán, idir mhic léinn agus oiliúnaithe, a 
bhí ag freastal ar chúrsaí a bhí á soláthar ag Seirbhísí NMCI.

• Leanann Bord Iascaigh Mhara (BIM) de chúrsaí oiliúna a sholáthar ina chuid sainsaoráidí, is é sin le rá, Coláiste Náisiúnta 
Iascaigh na hÉireann, sa Chaisleán Nua, Co. Dhún na nGall, agus i mBaile Chaisleáin Bhéarra i gCo. Chorcaí. Ina theannta 
sin, chuir BIM gearrchúrsaí ar fáil i suímh eile ar fud na hÉireann e.g. trína aonad soghluaiste oiliúna a chuireann oiliúint ar fáil 
ar leibhéal áitiúil.  Ina theannta sin, tá BIM ag méadú a acmhainneachta maidir le cúrsaí a sholáthar trí leathnú a dhéanamh 
chúrsaí ar Bhóthar Crofton, Dún Laoghaire, chun déileáil leis an éileamh ar an gCósta Thoir. Clúdaíonn cúrsaí BIM disciplíní 
éagsúla sa raon ó oiliúint don tionscal iascaireachta i.e. Scipéirí Iascaireachta, Comhalta den Chriú den Dara Grád, Innealtóirí 
Criú agus Muirí, go hOiliúint Sábháilteachta, Raidió agus Loingseoireacht, Inniúlacht Bháid Paisinéirí, Dobharshaothrú, 
Sláinteachas Bia Mara, Próiseáil agus Lipéadú.  Sa bhliain 2012, fuair tuairim is 1,145 dhuine oiliúint don Tionscal Bia Mara sa 
Chaisleán Nua agus thug an t-aonad soghluaiste cuairt ar 30 suíomh cósta ar fud na hÉireann.  

• Oibríonn BIM go dlúth le Boird Oideachais agus Oiliúna (VEC-anna roimhe seo) le linn cúrsaí a sholáthar i gceantair thuaithe 
iargúlta. Chomh maith leis sin, oibríonn sé le hÚdarás na Gaeltachta i gceantair ina labhraítear Gaeilge agus téann sé i 
gcomhairle le fostóirí agus le geallsealbhóirí de chuid an tionscail, ar bhonn rialta, chun a chinntiú go bhfuil na riachtanais 
agus na caighdeáin oiliúna á gcomhlíonadh agus go leanann creidiúnú agus fostaíocht as na cúrsaí.

• Tá sé beartaithe ag BIM Cúrsaí Bainistíochta Gnó Bia Mara a sholáthar amach anseo ina Lárionad Forbartha Bia Mara (SDC) 
i  gCloich na Coillte, Co. Chorcaí, agus sin a dhéanamh i gcomhpháirtíocht le hinstitiúidí áirithe tríú leibhéal.  

• Chun forbairt a dhéanamh ar acmhainneacht le linn oibríochtaí amach ón gcósta a chur i gcrích ar shoithí taighde, lean 
SMART, ar fud na mblianta 2012 agus 2013, de raon cúrsaí saindeartha ar bord loinge a sholáthar do mhic léinn a bhí ag 
gabháil do chúrsaí eolaíochta agus teicneolaíochta a raibh baint acu leis an réimse muirí. Sa bhliain 2013, sheol SMART 
Ceardlann Tionscnaimh SMARTSkills 2013 d’Iarchéimithe dar teideal “Funding Opportunities and Data Access” i bhForas 
na Mara i nGaillimh.  Ceapadh an cheardlann dhá lá chun tacú le taighdeoirí iarchéime trí fhaisnéis phraiticiúil ghonta a 
sholáthar faoi rochtain a fháil ar dheiseanna maoiniúcháin atá ar fáil agus faoi shraitheanna sonraí muirí, ar ábhair iad sin a 
sainaithníodh mar nithe riachtanacha do thaighdeoirí nua.
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Gníomh 28: Éire a bhunú mar cheann scríbe idirnáisiúnta d’oiliúint mhara a úasmhéadaíonn cumas agus acmhainn áiseanna/cláir 
um oiliúint mhara (m.sh. oiliúint BIM, IMERC, Institiúid Uí Riain, NMCI, tionscnamh SMART ar bord loinge, oibreoirí oiliúna 
príobháideacha); agus imeascadh i dtionscnaimh náisiúnta amhail Educate in Ireland.

• Leanann Coláiste Náisiúnta Muirí na hÉireann (NMCI) d’fhorbairt a dhéanamh ar a chuid clár acadúla oiliúna agus oideachais 
a sholáthar don tSeirbhís Chabhlaigh agus do ghairmithe.  Tá tuilleadh mionsonraí ar fáil i Roinn 2. De bhreis air sin, tá tús 
curtha leis na tionscadail seo a leanas: 

 - Gníomh Comhtháite maidir le Cur Chun Cinn Cúrsaí Muirí (IMPACT) Cuireann sé seo úsáid TFC agus modhanna 
ríomhfhoghlama chun cinn i dtaca le gairmoideachas muirí agus gairmoiliúint mhuirí de. 

 - Gréasán Foghlama Muirí (MARLEANET). Is é atá i gceist leis seo ná gréasán oiliúna muirí a chur i bhfeidhm 
d’earnálacha amhail iascaigh, an chabhlach trádála, an Chabhlach agus gníomhaíochtaí amach ón gcósta

 - Ina theannta sin, d’fhorbair an tSeirbhís Chabhlaigh cláir chomhchoiteanna oiliúna agus ardán ríomhfhoghlama don 
earnáil phoiblí agus don earnáil phríobháideach, do chuideachtaí muirí agus d’institiúidí, ar cláir iad a chomhlíonann 
riachtanais nua maidir le múinteoireacht agus maraithe.

 - Úsáideann Clár Foghlama Béarla Mhuirí (MARTELPLUS) na caighdeáin atá ann cheana féin d’Oifigigh i dtionscadal 
MARTEL, cruthóidh tionscadal MARTEL Plus caighdeán breise do Bhéarla Muirí ag an mbunleibhéal d’Aicmigh  
(Céim R).

 
• Lean Taighde Beaufort de bheith chun tosaigh maidir le tionscnamh MARINET trína ndéantar rochtain trasnáisiúnta ar 

shaoráidí tástála tonnta, taoide agus fuinnimh amach ón gcósta a sholáthar saor in aisce. Táthar tar éis os cionn €1.2m agus 
175 seachtaine rochtana a dhámhadh 50 tionscadal rathúil, rud a fhágann gurb é atá sa mhaoiniúchán iomlán a dámhadh go 
dtí seo ná €3.5m.

• Sa bhliain 2013, rinne an Chomhghuaillíocht Straitéiseach Mhuirí do Thaighde agus Oiliúint (SMART) roinnt clár oideachais 
ardcháilíochta amach ón gcósta a sholáthar. Tá tuilleadh mionsonraí ar fáil i Roinn 2.

• Tá an gníomh seo ar cheann de na ceithre ghníomh atá san áireamh i dtéarmaí tagartha an Tascfhórsa Forbartha a bunaíodh 
i mí na Nollag 2013.
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Bonneagar
Gníomh 31: Úsáid bhonneagar mara an Stáit atá ann cheana a mhéadú (m.sh. árthaí taighde, pointí rochtana ar an gcósta), trí 
úsáid agus comhroinnt ilchuspóireach, mar thacaíocht le cláir oibriúcháin taighde, tástáil agus taispeántas agus monatóireacht.

• Bhí comhpháirtithe Imerc in UCC, in CIT agus sa tSeirbhís Chabhlaigh páirteach i raon leathan tionscnamh ar tríothú a 
leathnaíodh an rochtain ar a mbonneagar taighde, oideachais, oiliúna agus tástála chuig raon leathan geallsealbhóirí sa 
tsochaí shibhialta, sa réimse míleata agus sa réimse tionscail (e.g. MARLEANET, MARINET, cianrochtain MaREI, cuideachtaí 
gorlainne NMCI).

• Baineann úsáideoirí éagsúla ó réimse an stáit agus ó réimse an taighde tríú leibhéal úsáid mhór as soithí taighde an Stáit, mar 
atá leagtha amach i Roinn 2.

• I rith shamhradh na bliana 2013, rinne Foras na Mara suirbhé ROV ar shócmhainní fomhuirí Kinsale Energy Ltd a chríochnú 
ar bhonn tráchtála agus i gcomhpháirtíocht le Coimisinéirí Soilse na hÉireann agus a soitheach, Granuaile. De bharr an 
tionscadail sin, méadaíodh go mór cumais na n-eagraíochtaí sin chun tascanna chomh casta sin a chur i gcrích.

• I rith na bliana 2013, lean CIL d’fhorbairt a dhéanamh ar Cholún 3 dá straitéis nua, is é sin le rá, bonneagar uile-oileáin CIL, 
ina bhfuil ardáin sheasta, shnámhacha agus shoghluaiste, mar aon leis na gréasáin teicneolaíochta agus cumarsáide cósta, a 
shaothrú agus a ghiaráil.

• Tá foireann Léarscáiliú Comhtháite d’Fhorbairt Inbhuanaithe Acmhainn Mhuirí na hÉireann (INFOMAR) ag obair in éineacht 
le Lárionad Nuálaíochta Gnó Bhaile Átha Cliath chun forbairt a dhéanamh ar fheasacht i measc an phobail ar an gclár agus ar 
a shócmhainní agus chun spreagadh a thabhairt d’earnálacha nua i leith úsáid a bhaint as na sonraí ar mhaithe le cúrsaí gnó, 
d’fhonn poist agus fás eacnamaíochta a ghiniúint. 

• Tá INFOMAR ag tosú ar ról forbartha a ghlacadh chun dlús a chur leis an líon deiseanna gnó agus teicneolaíochta atá á 
saothrú, a mhéid a bhaineann le haschuir an chláir, lena n-áirítear an méid seo a leanas:

• Forbairt a dhéanamh ar leagan éadrom tílithe den tairseach sonraí chun tacú le húsáid sonraí ar aipeanna d’fheistí 
soghluaiste. Cumasóidh sé sin d’úsáideoirí sonraí tílithe faoin ngrinneall fad atáthar ar farraige lasmuigh de chlúdach GSM. 

• Sraith aipeanna INFOMAR a fhorbairt i gcomhpháirtíocht leis na príomhréimsí muirí, ar mhaithe le seirbhísí feabhsaithe 
faisnéise a sholáthar mar thacaíocht do ghníomhaíochtaí ar an uisce agus san uisce. Is é atá sa chéad aip atá á forbairt ná aip 
thumadóireachta trína ndéantar fóillíocht agus turasóireacht mhuirí a chur chun cinn agus mar thacaíocht do thionscnaimh 
Fháilte Éireann, mar atá, Slí an Atlantaigh Fhiáin agus The Blue Way.

• Forbairt oideachais agus cianrochtana, ina n-áirítear ullmhú bosca uirlisí códúcháin ríomhaireachta le haghaidh tionscadal 
muirí allamuigh agus cur chun cinn a dhéanamh maidir le forbairt cúrsaí tríú leibhéal a bhaineann le suirbhéireacht. 
Spreagfaidh sé sin glúin nua daoine. atá liteartha ó thaobh ríomhairí de agus ar spéis leo eolaíocht mhuirí, eolas a chur ar 
INFOMAR agus ar a chuid feidhmchlár sonraí agus chun forbairt a dhéanamh ar réitigh theicneolaíochta a éascóidh úsáid na 
bhfeidhmchlár sin. 

• Ailtireacht sonraí a thógáil chun sruthlíniú a dhéanamh ar thuairisciú geo-thagartha, ar shonraí geo-thagartha agus ar 
uaslódáil íomhánna geo-thagartha ó 3ú páirtithe. Spreagfaidh úsáid na teicneolaíochta soghluaiste geospásúlachta do 
shaoránaigh chun bheith páirteach i ngníomhaíochtaí eolaíochta a bhaineann le faireachán a dhéanamh ar ár dtimpeallacht 
chósta agus mhuirí agus le cosaint na timpeallachta sin.

• I dtrátha dheireadh na bliana 2014, seolfaidh INFOMAR táirgí agus seirbhísí nua sonraí chun spreagadh a thabhairt 
do dhaoine óga in Éirinn, don tsochaí agus don bhonn turasóireachta coigríche, páirt níos gníomhaí a ghlacadh i 
ngníomhaíochtaí fóillíochta agus foghlama i gceann de na timpeallachtaí muirí is ilchineálaí agus is saibhre, ó thaobh sonraí 
de, dá bhfuil ann in Iarthuaisceart na hEorpa.

Gníomh 34: Tabhairt faoi thionscnaimh náisiúnta, réigiúnacha agus áitiúla atá dírithe ar leas a bhaint as acmhainn bhonneagar 
cósta nua agus atá ann cheana chun táirgí, seirbhísí agus poist inbhuanaithe a fhorbairt. Spreagfadh sé seo infheistíocht ar an 
gcósta.

• Seoladh Slí an Atlantaigh Fhiáin i mí Feabhra 2014, agus é mar aidhm fhoriomlán aige forbairt a dhéanamh ar bhealach 
tiomána fadachair a gheobhaidh poiblíocht níos mó do chósta thiar na hÉireann sna margaí turasóireachta thar lear.  Tá 
tuilleadh mionsonraí ar fáil i Roinn 2.

• Rinneadh tionscadal trasteorann, faoi choimirce Choimisinéirí Soilse na hÉireann, a sheoladh i mí Mheán Fómhair 2013 chun 
láithreáin tithe solais a fhorbairt mar ionaid taitneamhachta do chuairteoirí. Tá tuilleadh mionsonraí ar fáil i Roinn 2.

• Chuir an Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt/Fáilte Éireann bailchríoch ar thuarascáil faoi “Taighde ar dhea-chleachtas 
maidir le háiseanna muiríne agus calaithe a fhorbairt agus a mhaoiniú in Éirinn agus thar lear”.

• Lean earnáil na gcalafort tráchtála den ghnó a bhaineann le cúrsáil a fhorbairt tuilleadh agus d’fheabhas a chur ar an 
mbonneagar a bhaineann le cúrsáil. Léirigh na figiúirí don bhliain 2012 méadú tuairim is 14% ar an líon long cúrsála a tháinig 
isteach i gcalafoirt na hÉireann agus léiríonn figiúirí táscacha don bhliain 2013 méadú eile ar an líon long cúrsála i gcomparáid 
leis an mbliain 2012.

• Tá máistirphleananna foilsithe ag gach ceann ar leith de na trí Chalafort ag a bhfuil Tábhacht Náisiúnta (Calafoirt Shraith 1 – 
Baile Átha Cliath, Corcaigh agus an tSionainn/Faing) chun na riachtanais forbartha is dóigh a bheidh ann sa tríocha bliain atá 
romhainn agus ghlac siad go léir páirt i gcomhairliúcháin réamhphleanála leis an mBord Pleanála i rith na bliana 2013.
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Comhoibriú Idirnáisiúnta & 
Thuaidh/Theas
Gníomh 36: Dul i bhfeidhm ar fhorbairt agus ar chur chun feidhme bheartas muirí, straitéisí muirí agus chláir 
mhuirí an AE (m.sh. IMP-EUSA, CFP, MSP, MSFD) chun spriocanna Feidhm a bhaint as Saibhreas Ár nAigéin a 
sheachadadh. 

• Seoladh ceardlann i mBaile Átha Cliath i mí na Nollag 2013 maidir le “Strengthening the uptake of  EU funds for Natura 
2000”. Rinne an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, Coimisiún an AE agus a gconraitheoirí, Ciste Fiadhúlra an 
Domhain, an cheardlann a eagrú i gcomhpháirt lena chéile. Tíolacadh “Handbook for Financing Natura 2000” atá bunaithe 
ar rialacháin nua iomchuí an AE don tréimhse 2014-2020. Rinneadh na hoibleagáidí atá ar Bhallstáit maidir le bainistiú 
láithreáin Natura 2000 agus na féidearthachtaí maoiniúcháin a éiríonn as ionstraimí maoiniúcháin an AE a thíolacadh agus a 
phlé.

• Sa Chomhaontú Comhphairtíochta a cheadaigh an Rialtas ar an 15 Aibreán 2014, agus a cuireadh faoi bhráid an Choimisiúin 
Eorpaigh ar an 22 Aibreán 2014, leagtar síos na tosaíochtaí ardleibhéil a bhaineann le Cistí ESI na hÉireann ar tríothu atá 
poist agus fás á gcur chun cinn, atá comhrac á dhéanamh in aghaidh dífhostaíochta agus eisiaimh shóisialta, atá infheistíocht 
R&D agus TFC agus iomaíochas na hearnála gnó á gcur chun cinn, agus atá geilleagar nach bhfuil dochrach don timpeallacht 
agus atá éifeachtach ó thaobh acmhainní de á chur chun cinn.

• Le linn Uachtaránacht na hÉireann, rinne an Chomhairle Gnóthaí Ginearálta, le tacaíocht ón gCoimisiún Eorpach, Plean 
Gníomhaíochta don Straitéis maidir leis an Aigéan Atlantach a ghlacadh i Meitheamh 2013. D’óstaigh Rialtas na hÉireann 
an cúigiú cruinniú arb é an cruinniú deiridh den Fhóram Atlantach sa Choláiste Ollscoile Corcaigh ar 2-3 Márta. Ba é sin an 
príomhphróiseas comhairliúcháin do gheallsealbhóirí, as a lean an Plean Gníomhaíochta. 

• Mar chéad chéim d’idirnáisiúnú na Straitéise maidir leis an Aigéan Atlantach, shínigh an AE Ráiteas na Gaillimhe ar Chomhar 
an Aigéin Atlantaigh trínar cuireadh tús le comhghuaillíocht taighde idir an AE, Ceanada agus Stáit Aontaithe Mheiriceá agus 
é mar aidhm aici ár gcomhthuiscint ar éiceachóras an Atlantaigh a mhéadú. 

• Rinneadh Conclúidí na Comhairle maidir le beartas comhtháite muirí a ghlacadh faoi Uachtaránacht na hÉireann ag an 
gComhairle Ghnóthaí Ginearálta i Meitheamh 2013, nuair a tugadh aitheantas don dul chun cinn i roinnt réimsí den bheartas 
muirí ón tráth a shínigh Airí AE Dearbhú Limassol i mí na Samhna 2012.

• I Márta 2013, chuir Uachtaránacht na hÉireann tús le caibidlíochtaí Comhairle faoi thogra le haghaidh Treorach maidir le 
Pleanáil Spásúlachta Mhuirí agus Pleanáil Chomhtháite Cósta. Bhí Uachtaránacht na hÉireann i gceannas ar roinnt grúpaí 
oibre de chuid na Comhairle a bhí a plé leis an Treoir atá beartaithe, agus leanadh den obair sin faoi Uachtaránacht na 
Liotuáine sa dara leath den bhliain 2013. 

• Ina theannta sin, d’eagraigh Uachtaránacht na hÉireann cruinniú na bhFócasphointí Ardleibhéil in Valetta, i Málta, mar 
chruinniú imeallach de chuid Lá Muirí na hEorpa ar lena linn a phléigh na Ballstáit a gcuid pleananna náisiúnta forbartha muirí 
agus a thug Éire cur i láthair faoi ‘Feidhm a Bhaint as Saibhreas ár nAigéin’.

• Faoi choimirce Uachtaránacht na hÉireann agus le tacaíocht ó na Coimisinéirí um Ghnóthaí Muirí agus um Thaighde agus 
Nualaíocht, rinne Foras na Mara agus Buanionadaíocht na hÉireann chun an AE sa Bhruiséil léiriú de The Longest River 
a eagrú sa Bhruiséil i mBealtaine 2013.  Méadaíonn an t-imeacht ilchineálach eolaíochta/cultúir feasacht ar eolaíocht na 
n-aigéan trí mheán íomhánna teilifíse a glacadh i ndoimhneacht an aigéin mar aon le míreanna filíochta agus ceoil.

• Mar chuid d’Uachtaránacht na hÉireann, ghlac roinnt geallsealbhóirí Éireannacha páirt i gComhdháil Lá Muirí na hEorpa in 
Valetta freisin, ar lena linn a díríodh ar théama na turasóireachta cósta muirí.  Ina theannta sin, d’eagraigh Uachtaránacht na 
hÉireann ar an AE cruinniú na bhFócasphointí Ardleibhéil ar an 22 Bealtaine 2013, le linn Chomhdháil Lá Muirí na hEorpa 
agus phléigh na Ballstáit a gcuid pleananna náisiúnta forbartha muirí ag an gcruinniú sin. Thug Éire cur i láthair maidir le 
Feidhm a Bhaint as Saibhreas ár nAigéin. Ghníomhaigh Donnchadh Mac Fhionnlaoich, TD, Aire Stáit ag an Roinn Ealaíon, 
Oidhreachta agus Gaeltachta, mar ionadaí Uachtaránacht na hÉireann ar an Aontas Eorpach le linn Lá Muirí na hEorpa ar an 
21 Bealtaine 2013, in Valetta, Málta.
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Gníomh 38: Leanúint ar aghaidh ag cothú cur chuige Thuaidh/Theas agus Thoir-Thiar chun earnáil na mara (m.sh. straitéis 
eangaí/fuinnimh uile-oileáin, turasóireacht agus fóillíocht mhuirí) a fhorbairt/a chumasú trí bhonneagar agus trí chomhlachtaí atá 
ann cheana.

• Meetings have been held between officials from Ireland and Northern Ireland to discuss issues of  mutual
 interest related to the Habitats Directive and Marine Strategy Framework Directive, and possibilities for joint
 approaches to source funding.
• In November 2013, the Marine Institute held the 4th Annual SmartOcean Forum at Titanic Belfast, in
 association with Invest NI. Further details are provided in Section 2.
• The Marine Institute formed research partnerships with China, the UK, and the US. This included a
 Memorandum of  Understanding with the Chinese Academy of  Fishery Sciences at the Ministry of  
 Agriculture, Beijing aimed at enhancing cooperation in Fishery Science and Technology. The Marine Institute
 also established a Memorandum of  Understanding with the National Oceanography Centre (UK) to foster
 closer co-operation and joint activities between Ireland and the UK in the area of  marine research,
 development and innovation.
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4. GNÍOMHAÍOCHTAÍ AGUS 
GNÍOMHARTHA EILE 

De bhreis ar na cúig ghníomh déag a sainaithníodh in Feidhm a Bhaint as Saibhreas 
ár nAigéin (HOOW) mar bhonn le treochlár 2012-2014 (Roinn 3), rinneadh ceithre 
ghníomh is fiche eile a shainaithint in HOOW thar na hocht gcumasóir. 

Tá achoimre le fáil anseo ina dhiaidh seo ar an dul chun cinn a rinneadh maidir leis na 
gníomhartha eile sin. Tá an t-amlíne a bhaineann le forfheidhmiú na ngníomhartha seo 
sa raon ó ‘fós ar bun’ go meántéarma.
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Sábháilteacht, Slándáil & Faireachas Muirí
• Táthar ag leanúint ar aghaidh le cur i bhfeidhm maidir le Stát brataí agus tá longa nua trádála idirnáisiúnta, longa baile agus 

soithí iascaireachta ag teacht faoin mbratach, táthar ag leanúint ar aghaidh le cur i bhfeidhm maidir le Stát brataí inseirbhíse 
agus leanann Éire de na córais Stáit rialaithe calafoirt a chur i bhfeidhm. Go háirithe, faoin 20 Lúnasa 2013, bhíothas tar éis 
Ráitis maidir le Comhlíonadh Choinbhinsiún Saothair Mhuirí an ILO 2006 a eisiúint chuig longa Éireannacha. [Gníomh #5]

• Tá a ionad ar “Liosta Bán” is déanaí MOU Pháras, ag a bhfuil feidhm ón 1 Iúil 2013,  coimeádta ag Éirinn. Tá Éire fós ar 
“Liosta Bán” IMO STCW i ndáil le hoiliúint do mharaithe.  [Gníomh #6]

• Tar éis don Rialtas ceadú a thabhairt maidir le Plean Gníomhaíochta chun feabhas a chur ar Shábháilteacht Mhuirí agus ar 
Sheirbhísí Éigeandála Muirí, rinneadh rannóg atheagraithe de chuid na Roinne – ar a dtugtar Riarachán Muirí na hÉireann 
– a chruthú i mí Iúil 2013 chun pleanáil agus cur i gcrích níos éifeachtúla agus níos éifeachtaí i ndáil le seirbhísí muirí uile na 
Roinne a chomhtháthú faoi oifig náisiúnta amháin. [Gníomh #7]

• Mar thoradh ar chinneadh Rialtais sa bhliain 2011, á chumasú d’Fhiontraíocht Éireann tacú le forbairt acmhainneachtaí na 
bhFórsaí Cosanta, tá an tSeirbhís Chabhlaigh i mbun oibre faoi láthair le cuid mhór Fiontar Éireannach ar féidir leo tairbhiú 
ón oilteacht atá ag an tSeirbhís Chabhlaigh. Tá roinnt cuideachtaí díobh sin ag fáil tacaíochta ó Fhiontraíocht Éireann.  
De bhreis air sin, tá roinnt tionscadal sa réimse muirí á bhforbairt trí Imerc faoi láthair, lena n-áirítear iad seo a leanas:  
Gníomhú i ndáil le Truailliú Chósta Réigiún an Atlantaigh; Tarrtháil Aeir/Mara; Slabhra Comhtháite lena ngabhann Córais 
Gan Foireann; córas faireachais ar chórais lena ndéantar faireachán ar imirce neamhdhleathach agus comhrac in aghaidh 
coireachta gaolmhaire agus smuigleála earraí; agus tionscadal Braisle Cumhachta Atlantaigh.   [Gníomh #8]

 Cúrsaí Mara-Glas-Glan
• Luaigh an Coimisiún naoi bhforas ar ina leith a d’fhéadfadh sé go ndearna Éire sárú ar chur i bhfeidhm na Creat-Treorach 

maidir le hUisce (WFD) sa bhliain 2007.  Is sa bhliain 2010 a cuireadh bailchríoch ar chéad timthriall na hÉireann i ndáil le 
Pleananna Bainistithe Abhantraí (RBMP-anna). Rinneadh cur i bhfeidhm na bpleananna a tharmligean chuig Údaráis Áitiúla. 
Leis an Treoir, ceanglaítear an dara timthriall de RBMP-anna a ullmhú faoi dheireadh na bliana 2015. Tá cinneadh déanta 
á rá gur gá struchtúr rialachais níos fearr a bheith ann don dara timthriall. Tá socrú rialachais 3 shraith comhaontaithe i 
bprionsabal idir DECLG, EPA agus Cumann na mBainisteoirí Contae agus Cathrach (CCMA). Faisnéis uasdátaithe faoin tslí 
ina bhfuil Éire ag leanúint den teagmháil leis an gCoimisiún i dtaobh conas is fearr aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna 
atá ann fós i ndáil leis an gCreat-Treoir maidir le hUisce. Aschuir mar thoradh ar mhínscagadh leanúnach na mionsonraí 
a bhaineann leis an tslí ina n-oibreoidh an socrú nua rialachais chun an dara timthriall de Phleananna Bainistithe Abhantraí 
[Gníomh #11]

• Chuir an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara tús le hullmhú a phlean oiriúnaithe earnála faoin gCreat Náisiúnta Oiriúnúcháin 
agus a threochláir de réir mar is gá faoin mBille um Charbón Íseal.  Seoladh comhairliúchán tosaigh le geallsealbhóirí ag 
deireadh na bliana 2013. Tá saineolaithe de chuid Fhoras na Mara agus BIM tar éis tuilleadh ionchuir a sholáthar don Roinn 
agus tá ullmhúcháin ar siúl i ndáil le dréacht-treochlár a thíolacadh don Aire i gcomhair comhairliúcháin phoiblí sa bhliain 
2014.  [Gníomh #13]

• I mí Eanáir 2013, rinne Foras na Mara a dhara suirbhé aeráide aigéin a chur i gcrích ar bord an RV Celtic Explorer. Tá na 
sonraí curtha san áireamh i dTuarascáil na Comhairle Idirnáisiúnta um Taiscéaladh na Mara (ICES) maidir le hAeráid Aigéin 
Rinneadh na sonraí go léir faoi theochtaí agus faoin bpróifíl salandachta a bailíodh sa bhliain 2013 a chur faoi bhráid Lárionad 
Sonraí ICES i dtús na bliana 2014.  [Gníomh #13]

• D’fhoilsigh an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil (EPA) “State of  Ireland’s Climate 2012” i mí Feabhra 2013. 
Tá anailís ann sa tuarascáil maidir leis an ngréasán láithreach láithreán faire muirí ina mbailítear Athraithigh Aeráide 
Ríthábhachtacha, mar aon le moltaí maidir le cothabháil fadtéarma agus leathnú, más indéanta, an ghréasáin sin.   
[Gníomh #13] 

• Tá dul chun cinn maith á dhéanamh i ndáil le cur i bhfeidhm Phlean Náisiúnta Bithéagsúlachta na hÉireann “Gníomhaíochtaí 
do Bhithéagsúlacht, 2011-2016” trí chuid mhór Ranna agus gníomhaireachtaí Rialtais. Déanfar athbhreithniú eatramhach ar 
chur i bhfeidhm a fhoilsiú níos déanaí sa bhliain 2014  [Gníomh #14]

• Rinneadh comhdháil dhá lá ar Chaipiteal Nádúrtha a sheoladh i nGarraithe Náisiúnta na Lus i mí Aibreáin 2014. Bunaíodh 
“Fóram Náisiúnta Caipitil” agus leanfar den obair chun taighde a chothú sa réimse seo, lena n-airítear taighde maidir le 
bithéagsúlacht mhuirí agus seirbhísí éiceachórais.  [Gníomh #15]
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Forbairt Gnó, Margaíocht & Cur Chun Cinn
Soláthraíonn Boird Fiontar Contae agus Cathrach (CEB-anna) tacaíocht dhíreach deontais d’fhiontair nua agus d’fhiontair atá 
ann cheana féin agus cuireann siad fiontraíocht agus tógáil acmhainneachta chun cinn ar an leibhéal áitiúil i measc micrifhiontar 
sa réimse tráchtála. Tá roinnt CEB-anna tar éis dul i mbun gníomhartha chun spreagadh a thabhairt do phobail chósta leas a 
bhaint as deiseanna láithreacha, agus as deiseanna amach anseo, i gcomhair fiontraíochta muirí agus chun an méid sin a éascú, 
mar shampla: 

• CEB Chiarraí agus Tionscnamh Taste Kerry;
• CEB Chill Mhantáin agus Braisle Mhuirí Mhuir Éireann;
• CEB Shligigh agus Celtic Seaweed Baths sa Leathros;
• Tá CEB an Chláir ag obair le MI i ndáil le forbairt plean agus gníomhaíochtaí de chineál fiontraíochta san earnáil seo feadh 

chósta an Chláir;
• Soláthraíonn CEB Iarthar Chorcaí meantóireacht agus sainchomhairle leanúnach do thionscadail san Earnáil Mhuirí, mar 

shampla, do Bere Island Boatyard Ltd; [Gníomh #19]

Acmhainneacht, Oideachas, 
Oiliúint & Feasacht
Rinne Foras na Mara a chlár oideachais dar teideal Explorers a sholáthar in éineacht lena chuid comhpháirtithe, Galway 
Atlantaquaria, Galway Education Centre, Bray SeaLife Centre, Blackrock Education Centre, agus Lifetime Lab, Cork, do níos 
mó ná 88 mbunscoil i gcontaetha na Gaillimhe, Mhaigh Eo, an Chláir, Bhaile Átha Cliath, Chill Mhantáin agus Chorcaí.

I measc bhuaicphointí chlár oideachais Explorers 2013 áirítear an méid seo a leanas: 
• Athstruchtúrú ar chlár Explorers (scoilbhliain 2013-2014) i nGaillimh, rud as ar lean méadú ó 44 go 60 ar an líon 

scoileanna i gContaetha na Gaillimhe, an Chláir agus Mhaigh Eo.  Seo a leanas gnéithe den chlár:  suiteáil uisceadán muirí 
i seomraí ranga; safari chun na trá; tionscadail mhuirí agus ceardlanna a seoladh le linn seachtainí Matamaitice, Eolaíochta 
agus Innealtóireachta.  Bhí ocht scoil ar an gCósta Thoir páirteach sa chlár agus suiteáladh uisceadáin i seomraí ranga na 
scoileanna sin.  De bhreis air sin, reáchtáladh sraith ceardlann eolaíochta muirí do 19 scoil i gCathair agus i gContae Chorcaí.

• Rinneadh Treoir Pleanála Explorers a fhorbairt do mhúinteoirí bunscoile agus tugann an treoir sin deiseanna chun 
ceachtanna agus gníomhaíochtaí traschuraclaim a thabhairt isteach, lena n-áirítear na hábhair seo a leanas: Béarla, Gaeilge, 
Matamaitic, Eolaíocht, Tíreolas, Stair agus na hEalaíona. Tá na hábhair sib le fáil ar líne ag www.explorers.ie.  

• Líonadh na háiteanna ar fad ar chúrsa oiliúna ‘aghaidh-ar-aghaidh’ Fhoras na Mara ar cúrsa é a reáchtáladh trí Galway 
Education Centre; bhí 25 mhúinteoir páirteach ann; agus fuarthas maoiniúchán ina leith ón Roinn Oideachais agus Scileanna.

• Bhí clár oideachais Explorers páirteach in imeachtaí cianrochtana ar fud na tíre, lena n-áirítear St Patricks Big Day Out, Baile 
Átha Cliath; Native Species Weekend, Baile Átha Cliath; World Ocean Day, Gaillimh; John  Barry Maritime Festival, Loch 
Garman, Galway  Science and Technology Festival agus Clare Science Expo, ar imeachtaí iad sin trína leantar de Real Map of  
Ireland agus de ghníomhaíochtaí muirí eile a chur chun cinn.  

• Thug os cionn 700 mac léinn as Contaetha na Gaillimhe, Ros Comáin agus Mhaigh Eo cuairt ar an Soitheach Taighde, an 
Celtic Explorer, i nGaillimh mar thoradh ar chomórtas náisiúnta scríbhneoireachta inar thaispeáin mic léinn bunscoile a 
bhfeasacht ar shaol muirí na hÉireann agus ar an aigéan. [Gníomh #29]

Leanadh de shainchlár scoile an IMDO, “FOLLOW the Fleet”, sa tréimhse 2012/2013 chun ardleibhéal spéise a ghiniúint; 
bhí 1421 bunscoil páirteach sa chlár ar fud na tíre; agus bhíothas in ann rochtain a fháil ar níos mó ná 55,000 leanbh scoile.  
[Gníomh #29]

Tá INFOMAR gníomhach i bhforbairt cláir cianrochtana agus oideachais, i spriocdhíriú a dhéanamh ar bhunscoileanna agus 
ar mheánscoileanna agus, chomh maith leis sin, gabhann sé do mhéadú na feasachta i measc an phobail agus i measc an lucht 
tionscail. Tar éis rianaire ar líne soithí suirbhéireachta a chur ar bun, cuireadh fógraí chuig scoileanna atá suite in áiteanna ina 
mbeidh gníomhaíocht suirbhéireachta ar siúl, mar aon le naisc le meáin shóisialta a chur ar fáil le go bhféadfar dul chun cinn 
a rianadh agus gnéithe agus grianghraif  is ábhar spéis a uaslódáil. Tá meánmhúinteoirí idirbhliana ag obair le INFOMAR agus 
le comhpháirtithe tionscail chun tionscadal a bhfuil baint aige le teicneolaíocht oideachasúil a fhorbairt agus a chur i gcrích, 
ar tionscadal saindeartha a bheidh ann agus é bunaithe ar chódú ríomhaireachta. De bhreis air sin, tá logleabhair feabhsaithe 
scileanna gairmiúla agus pleananna do cheachtanna scoile agus pacaí scoile á bhforbairt. [Gníomh #29]
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Bonneagar
• Lean an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara de thacaíocht a thabhairt d’fhorbairt leanúnach ‘Lárionaid Chuanta Iascaigh’ sna 

Cealla Beaga, i Ros a’ Mhíl, sa Daingean, i mBaile Chaisleáin Bhéarra, i nDún Mór agus i mBinn Éadair, agus maoiniúchán á 
fháil óna Clár bliantúil Cuanta Iascaigh agus Forbartha Caipitiúla Bonneagair Cósta. 

• I mí Aibreáin 2012, rinneadh mór-Fhorbairt Cé, arbh fhiú €39.5 milliún í, i nDuínis ag Lárionad Cuain Iascaigh Bhaile 
Chaisleáin Bhéarra a oscailt go hoifigiúil.

• Sa bhliain 2012, ba é a bhí sa chaiteachas iomlán faoin gClár Caipitiúil ná €6.73 milliún agus €9.39 milliún a bhí ann sa bhliain 
2013.

• Sa bhliain 2014, is é atá sa bhuiséad foriomlán Caipitiúil ná €14.6 milliún a bhfuil €3 mhilliún de le leithroinnt mar 
mhaoiniúchán d’Údaráis Áitiúla.  [Gníomh #32]

• Rinneadh €1.3m a leithroinnt sa bhliain 2014, trí chistí crannchuir, chun tacú le hoibreacha forbartha láithreáin ar champas 
Imerc. Mar thoradh air sin, beidh láithreáin sheirbhísithe ann chun margaíocht a dhéanamh, i gcomhpháirt leis an IDA, i 
measc cliant idirnáisiúnta.

• Tá raon sonraí muirí á gcur ar fáil go ginearálta ag Foras na Mara lena n-athúsáid, lena n-áirítear úsáid i ndáil le feidhmchláir 
amhail taighde, forbairt agus rialachas. Áiríonn sé sin ábhar a chur ar fáil ar a láithreán gréasáin trí thairseach nua íoslódála 
sonraí (http://data.marine..ie) agus mar sheirbhísí gréasáin ar líne. Tá Foras na Mara rannpháirteach go gníomhach i 
ngrúpaí oibre náisiúnta INSPIRE trína bpléitear le bealaí chun sonraí timpeallachta muirí a pháirtiú ar mhodh caighdeánach 
le heagraíochtaí eile Rialtais, lena n-áirítear trí thionscadal Mhalartán Sonraí Spásúlachta na hÉireann (ISDE) (www.isde.ie) 
agus trí shainiú a dhéanamh ar phróifíl mheiteashonraí an ISDI. Tá na catalóga sonraí, arb iad is bonn le tionscadal Mhalartán 
Sonraí Spásúlachta na hÉireann, á n-uasdátú. Bhí an Foras gníomhach in EMODNET agus i Seirbhís Mhuirí Copernicus 
ar fud na bliana 2013 agus tá sé ina bhall de Ghrúpaí Saineolaithe Breathnadóireachta agus Sonraí Muirí (MODEG) 
Ardstiúrthóireacht MARE. [Gníomh #33]

• Tá Oifig na nOibreacha Poiblí (OPW) tar éis na léarscáileanna go léir a bhaineann le guaiseacha tuilithe cósta agus 
guaiseacha creimnithe a ullmhú i ndáil leis an gcósta náisiúnta. Tá léarscáileanna guaiseacha tuilithe cósta (ICPSS) á 
n-ionchorprú faoi láthair i bpleananna fadtéarma bainistithe riosca tuilithe. [Gníomh #35]

• Is é atá i nGréasán Náisiúnta Taoidemhéadair na hÉireann ná obair leanúnach a bhfuil Foras na Mara, Oifig na nOibreacha 
Poiblí agus eagraíochtaí eile san earnáil phoiblí agus san earnáil phríobháideach páirteach inti d’fhonn forbairt a dhéanamh 
ar bhonneagar buan faireacháin taoide feadh chósta na hÉireann. Tá 18 gcinn de stáisiúin chothabháilte agus chalabraithe 
taoidemhéadair i ngníomh faoi láthair.  Déanann Foras na Mara nóid ghréasáin a shuiteáil agus faightear 60% den 
mhaoiniúchán ó na geallsealbhóirí agus 40% de ón bhForas.  [Gníomh #35]
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Comhoibriú Idirnáisiúnta & Thuaidh/Theas
• Comhaontaíodh Clár Oibre Horizon 2020 don tréimhse 2014/2015.   Rinneadh roinnt réimsí, lena n-áirítear Blue growth: 

unlocking the potential of  seas and oceans, a shainaithint le go ndíreofar go sonrach orthu. Tá tuilleadh mionsonraí ar fáil i 
Roinn 2. [Gníomh #37]  

• Tá an Coimisiún ag glacadh comhairle leis na Ballstáit maidir le forbairt clár oibre chun Horizon 2020 a chur i bhfeidhm. Tá 
ionadaí ag an Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta ar Choiste na gClár Straitéiseach agus tá ionadaí ag Foras na Mara ar an 
ngrúpa atá ag plé le Dúshlán Sochaíoch Bhithgheilleagar na hEorpa. [Gníomh #37]

• Sa bhliain 2012, rinne Éire Comhaontú Comhpháirtíochta Straitéisí leis an tSín ar dá réir a leagtar amach creat a chinnteoidh 
comhar comhthairbhe idir Éire agus an tSín i roinnt réimsí tábhachtacha.  [Gníomh #39]

• D’éirigh le gníomhaíochtaí forbartha gnó agus cur chun cinn an Bhoird Bia os cionn 70 ceannaitheoir idirnáisiúnta bia mara 
a mhealladh chun na hÉireann sna 3 bliana atá imithe tharainn chun dul i mbun turas comhordaithe bia mara agus, dá bharr 
sin, fuarthas eolas ar líon mór próiseálaithe bhia mara na hÉireann feadh an chósta ar fad.  Is é a lean as sin ná cuid mhór 
margaí nua a oscailt do bhia mara na hÉireann agus, dá dhroim sin, tharla fás an tréan ó thaobh onnmhairí de i margaí 
tábhachtacha amhail an tSín, an Rúis, Hong Cong agus Stáit Aontaithe Mheiriceá.  A mhéid a bhaineann leis an mbliain 
seo caite amháin, tá méadú 59% tagtha ar luach onnmhairí bhia mara na hÉireann chun na Síne, tá méadú 104% ann i gcás 
onnmhairí chun na Rúise, tá méadú 122% ann i gcás onnmhairí i gcás onnmhairí chuig Hong Cong agus tá méadú 593% ann i 
gcás onnmhairí chun Stáit Aontaithe Mheiriceá. [Gníomh #39]

• Tá rialtais Stáit Aontaithe Mheiriceá, na hÉireann agus Thuaisceart Éireann páirteach i gComhpháirtíocht R&D na Stát 
Aontaithe-na hÉireann agus iad ag obair le chéile chun dul chun cinn eolaíochta a chur ar aghaidh trí dheontais a dhámhadh 
ar bhonn comórtais le haghaidh taighde. I measc na réimsí a ndíreofar aird orthu, áirítear sláinte, teileachumarsáid agus 
fuinneamh. Baineann ceann de na tionscadail a ceadaíodh le haghaidh maoiniúchán faoin gComhpháirtíocht sa bhliain 2013 
le fuinneamh muirí in-athnuaite.  Cheadaigh Fondúireacht Eolaíochta Éireann (SFI), an Roinn Fostaíochta agus Foghlama i 
dTuaisceart Éireann agus Fondúireacht Náisiúnta Eolaíochta Stáit Aontaithe Mheiriceá togra sa réimse Inbhuanaitheachta 
Fuinnimh a bhfuil Príomh-Imscrúdaitheoirí as an gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, as Ollscoil na Banríona, Béal Feirste, 
agus as Ollscoil Texas, páirteach ann. Is é is aidhm don taighde ná laghdú a dhéanamh ar an gcostas eacnamaíochta agus 
timpeallachta a ghabhann le feidhm a bhaint as fuinneamh gaoithe amach ón gcósta. Tá taighdeoirí de chuid Tyndall National 
Institute, Corcaigh, atá i gcomhpháirtíocht le heolaithe as Stáit Aontaithe Mheiriceá agus as Tuaisceart Éireann, ag gabháil 
do thionscadal eile faoin gcomhpháirtíocht chun an acmhainneacht fuinnimh atá ann in uisce a shaothrú. Is é is aidhm don 
tionscadal dar teideal ‘Research into Emerging Nanostructured Electrodes for the Splitting of  Water’ (RENEW) ná úsáid a 
bhaint as ábhair leathsheoltóra agus as solas na gréine chun hidrigin atá lán d’fhuinneamh agus atá ann in uisce a leithlisiú trí 
phróisis mhacasamhlaithe atá ann go nádúrtha. [Gníomh #39]

• Tá Comhaontú Eolaíochta agus Teicneolaíochta á chaibidlí faoi láthair idir Éire agus an Rúis. [Gníomh #39]
• Bhunaidh Foras na Mara comhpháirtíochtaí taighde leis an tSín, leis an Ríocht Aontaithe agus le Stáit Aontaithe Mheiriceá. 

Mar chuid de sin, glacadh Meabhrán Tuisceana (MOU) le hAcadamh Eolaíochtaí Iascaigh na Síne san Aireacht Talmhaíochta i 
mBéising, agus é mar aidhm aige feabhas a chur ar chomhoibriú san Eolaíocht agus sa Teicneolaíocht Iascaigh. [Gníomh #39]

• Ina theannta sin, bhunaigh Foras na Mara Meabhrán Tuisceana (MOU) leis an National Oceanography Centre (sa Ríocht 
Aontaithe) chun comhoibriú níos dlúithe agus gníomhaíochtaí comhpháirteacha a chothú idir Éire agus an Ríocht Aontaithe i 
réimse an taighde mhuirí, na forbartha muirí agus na nuálaíochta muirí. [Gníomh #39]

• Tá MOU idir Foras na Mara agus an National Oceanographic Atmospheric Administration (NOAA) Stáit Aontaithe 
Mheiriceá i bhfeidhm le níos mó ná deich mbliana agus cuireadh roinnt tionscadal comhoibritheach i gcrích dá bharr. 
Cuireadh feabhas ar an gcomhoibriú sin sa bhliain 2013 nuair a ghlac eolaithe ceannais an NOAA agus an NSF páirt i 
gceardlann eolaíochta  dar teideal Galway Atlantic: A Shared Resource. [Gníomh #39]

• Sna blianta 2012 agus 2013, rinne eolaithe as Ceanada a bhí ar bord an RV Celtic Explorer dhá fhuaimshuirbhé amach ó 
Thalamh an Éisc. Baineadh úsáid as an turas go Ceanada/ó Cheanada i gcomhair roinnt gníomhaíochtaí taighde breisluacha. 
[Gníomh #39]
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5. IONCHAS DON 
BHLIAIN 2014 

I measc na bpríomh cloch mílte a bheidh ann sa bhliain 2014 i dtaca le Feidhm a Bhaint as 
Saibhreas ár nAigéin, áireofar an chomhdháil ardleibhéil “Saibhreas ár nAigéin”, ar lena linn 
a dhíreofar ar chur chun cinn fáis agus post, agus a sholáthrófar fóram do phobal muirí na 
hÉireann chun athbhreithniú a dhéanamh ar an dul chun cinn atá déanta maidir le Feidhm 
a Bhaint as Saibhreas ár nAigéin: Plean Comhtháite Muirí d’Éirinn.

Tá cuid de na príomhghníomhaíochtaí a cheaptar a bheidh ann sa tréimhse 2014/15 
dírithe ar obair leantach ar na gníomhartha luatha atá sainaitheanta do threochlár 2012-
2014, go háirithe forbairt a dhéanamh ar na moltaí ó na tascfhórsaí a bhunaigh an Grúpa 
Comhordúcháin Mhuirí agus na moltaí sin a chur i bhfeidhm.
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The Marine Coordination Group has considered the report 
from the Enablers Task Force on marine spatial planning and 
a decision on how best to progress its implementation is 
expected in 2014.

The Naval Service will receive two new ships, and continue 
to make progress on the construction of the third ship in the 
ship replacement series.

The Marine Strategy Framework Directive project will establish 
a monitoring programme for the on-going assessment of the 
environmental status of Irish marine waters. 

The Development Task Force is regularly reporting back 
to the MCG and expects to complete its work by the 
end of 2014 /early 2015.

The Imerc incubation programme will be launched with progress 
on implementation in 2014 expecting to see occupancy levels 
achieving 30 desks.

The Imerc Campus will continue to be developed, including 
a focus on the Imerc Innovation Hub in 2014 catering for 
incubation, acceleration, and soft landing for FDI clients.

The second phase of the 2013/2014 2D seismic survey 
programme will seek to bring the total coverage up to a 
maximum of 18,000km. The processing of the raw data from 
the 2013 survey is underway with the aim of having processed 
data available for release at the same time as the launch of the 
next licensing round.

New Strategic Marine Research & Innovation Agenda and 
Action Plan (2014-2020) launched.

Expert Group on Future Skills Needs will have published its 
study on the marine sector.

The operational programmes through which the European 
Structural and Investment  funds will be implemented will be 
formally submitted to the European Commission by 22nd 
July 2014.
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SEO A LEANAS TUILLEADH 
MIONSONRAÍ FAOI 
GHNÍOMHAÍOCHTAÍ NA 
BLIANA 2014:-
• Rinneadh próiseas comhairliúcháin maidir le haistriú beartaithe rialú na gcúig Chalafort ag a bhfuil 

Tábhacht Réigiúnach ó rialú lárnach Rialtais go rialú rialtais áitiúil a chur i gcrích agus déanfar 
Scéim Ghinearálta Bille nua Cuanta (Leasú a fhoilsiú sa bhliain 2014.

• Tá Grúpa Stiúrtha Fuinnimh In-Athnuaite Eischósta (ORESG) á bhunú anois chun formhaoirsiú 
a dhéanamh ar chur i bhfeidhm Phlean Forbartha Fuinnimh In-Athnuaite Eischósta (OREDP). 
Déanfaidh an Grúpa Stiúrtha formhaoirsiú ar athbhreithniú eatramhach ar OREDP agus ar SEA 
sa bhliain 2017 agus beidh athbhreithniú iomlán le déanamh ar an dá cheann sa bhliain 2020. Ina 
theannta sin, soláthróidh ORESG an sásra i gcomhair ionchur na hÉireann i bPróiseas Fuinnimh 
Ghoirm an AE.

• Tá dréachtú an Bhille  um an Limistéar Muirí agus Imeall Trá (Leasú) ar siúl d’fhonn é a fhoilsiú sa 
bhliain 2014.

• Tá Measúnachtaí Cuí á ndéanamh faoi láthair maidir le sé bhá eile a mhéid a bhaineann le 
láithreáin ‘Natura 2000’.

• Táthar ag súil go mbeidh thart ar 200/250 cinneadh ann sa bhliain 2014 maidir le hiarratais ar 
cheadúnú dobharshaothraithe.

• Tá breithniú mionsonraithe déanta ag an nGrúpa Stiúrtha ar an tuarascáil ó Thascfhórsa na 
gCumasóirí agus déanfar cinneadh sa bhliain 2014 faoin mbealach is fearr chun cur i bhfeidhm a 
chur ar aghaidh. Ina theannta sin, táthar ag súil go ndéanfar Treoir bheartaithe an AE maidir le 
Pleanáil Spásúlachta Muirí a ghlacadh i lár na bliana 2014.

• Tá dul chun cinn maith déanta ag an Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt maidir le 
próiseas tairisceana a bhaineann le Córas Comhroinnte Logála agus Anailísithe Glaonna (SILAS) 
as a leanfaidh cruthú léargais chomhroinnte chomhtháite mhuirí i gcomhair gníomhaíochtaí 
neamhshlándála an Stáit i ndáil leis an gcósta.

• Mar chuid de thionscadal atá á fhorbairt tríd an nGníomhaireacht Eorpach um Chosaint, tá 
bogearraí suiteáilte ag an tSeirbhís Chabhlaigh chun a chumasú dóibh faisnéis a chomhroinnt 
go leictreonach.  Ina theannta sin, tá an tSeirbhís Chabhlaigh ag obair le cuideachtaí nua-
bhunaithe i gcampas Imerc chun réitigh a fhorbairt i ndáil le faireachas muirí trí úsáid a bhaint as 
teicneolaíocht gan sreang.

• Tá an tSeirbhís Chabhlaigh agus an tAer-Chór i mbun iarratas a dhéanamh faoi láthair ar rochtain 
ar thionscadal de chuid na Gníomhaireachta Eorpaí um Shábháilteacht Mhuirí (EMSA). 

• Longa de chuid na Seirbhíse Cabhlaigh mar atá luaite thuas.
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• Tá tuarascálacha measúnachta riosca i ndáil le reachtaíocht AE faoi Natura 2000, ar tuarascálacha 
iad a bhaineann le cósta an deiscirt agus cósta an iarthair, le cur i gcrích sa bhliain 2014.

• Fuarthas achomhairc in aghaidh ainmniú na sé Limistéar nua Caomhantais Speisialta (SAC-anna) 
atá á mbreithniú faoi láthair.

• Trí thionscadal na Creat-Treorach maidir leis an Straitéis Mhuirí, bunófar clár faireacháin i 
gcomhair na measúnachta leanúnaí ar stádas comhshaoil uiscí muirí na hÉireann. Tá tionscadal 
a bhaineann le huasghrádú an Atlais Mhuirí i gcomhair comhoiriúnachta trasardáin le tosú sa 
bhliain 2014 agus is é Foras na Mara a dhéanfaidh cothabháil leanúnach ar na sonraí thar ceann na 
Roinne Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil.

• Déanfaidh an Grúpa Forfheidhmiúcháin maidir le hIasc a Chaitear Thar Bord a chinntiú go 
tionscal iascaireachta na hÉireann réidh go hiomlán chun an cosc ar iasc a chaitheamh thar 
bord a chur i bhfeidhm, agus go gcomhlíonfaidh sé an cosc sin, mar gur príomhghné de chuid 
athchóiriú an Chomhbheartais Iascaigh é.   Cumhachtóidh sé d’iascairí trí ról tábhachtach a 
thabhairt dóibh maidir le cur i bhfeidhm na socruithe a bhaineann lena n-iascach.   Beidh obair 
an ghrúpa seo lárnach i dtaca lena chinntiú go ndéanfar na saincheisteanna a bhaineann le cosc 
ar iasc a chaitheamh thar bord a thabhairt isteach, mar atá sainaitheanta ag tionscal iascaireachta 
na hÉireann, a fhorbairt ina n-uirlisí bainistíochta inbhuanaithe fadtéarma trína gcoimirceofar 
todhchaí á bpobal iascaireachta feadh an chósta.

• Is ag tús na bliana 2014 atáthar ag súil le foilsiú na tuarascála comhairliúcháin faoi na hathruithe a 
bheartaítear a dhéanamh ar iascaigh ghliomach agus ribí róibéis.

• Tugann an Tascfhórsa Forbartha tuairiscí ar bhonn rialta don MCG agus tá a chuid oibre le 
críochnú aige faoi dheireadh na bliana 2014/thús na bliana 2015.

• Seolann Fáilte Éireann Slí an Atlantaigh Fhiáin. Tá tús curtha leis na chéad chéimeanna eile den 
tionscadal agus baineann siad sin leis na nithe seo a leanas: comharthaí a chur in airde feadh an 
bhealaigh, an ‘Pointí Fionnachtana’ a sholáthar, taithí ar Shlí an Atlantaigh Fhiáin a phoibliú, agus 
margaíocht.

• Fógraí faoi dheiseanna nua a ndíríonn Imerc orthu i réimsí amhail fuinneamh muirí in-athnuaite, 
loingseoireacht, loighistic agus iompar, turasóireacht mhuirí agus áineas muirí, slándáil mhuirí, 
oiliúint mhuirí, agus Teicneolaíochtaí Faisnéise agus Cumarsáide (TFC) a bhaineann le cúrsaí muirí.  

• Gorlanna Imerc mar atá luaite thuas.

• Eagraíonn Foras na Mara Pailliún na hÉireann ag Oceanology International 2014 (Londain) chun 
táirgí agus seirbhísí Éireannacha i réimse an TFC muirí agus i réimse na dteicneolaíochtaí aigéin 
gaolmhara a chur chun cinn.

• Tar éis Comhdháil 2014 ardphróifíle dar teideal “Capturing Ireland’s share of  the global seafood 
opportunity” a eagrú, díreoidh BIM aird, idir seo agus an bhliain 2017, ar infheistíocht nua 
náisiúnta agus idirnáisiúnta san earnáil a aimsiú, trí cur le scála, trí réimse an amhábhair a leathnú 
agus trí bhreisluach a chur ar fáil agus, ag an am céanna, cuirfear feabhas ar inbhuanaitheacht 
i dtaca le bia mara na hÉireann.  Leagfar an bhéim ar chur le ghnóchain a baineadh amach le 
déanaí i margaí nua atá ag forbairt i dtaca le Táirgí Bia Mara na hÉireann agus ar athnuachan na 
n-iarrachtaí chun deiseanna nua infheistíochta, de chineál náisiúnta agus idirnáisiúnta, a aimsiú.
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• Déanfar Clár Oibre agus Plean Gníomhaíochta nua maidir le Taighde Muirí & Nuálaíocht (2014-
2020) a fhorbairt. Áireoidh sé sin comhairliúchán cuimsitheach le geallsealbhóirí agus déanfar sin 
i gcomhar leis na Ranna Rialtais lena mbaineann agus lena gcuid gníomhaireachtaí taighde agus 
forbartha.

• Sa bhliain 2014, déanfar tuarascáil a ullmhú ina mbeidh athbhreithniú cuimsitheach ar na 
riachtanais atá ann faoi láthair agus a bheidh ann amach anseo san earnáil mhuirí ina hiomláine 
agus ina mbeidh moltaí chun aghaidh a thabhairt ar na riachtanais oiliúna, ardoideachais agus 
breisoideachais agus ar na riachtanais a bhaineann le Forbairt Ghairmiúil Leanúnach (CPD) ar fud 
na hearnála.

• Le linn an dara céim den chlár suirbhéireachta seismí 2D sa bhliain 2014, féachfar leis an gclúdach 
iomlán a mhéadú go 18,000km. Tá próiseáil ar siúl ar na sonraí nua ó shuirbhé 2013 agus is é atá 
san aidhm atá ann ná sonraí próiseáilte a bheith ar fáil lena scaoileadh an tráth céanna a gcuirtear 
tús leis an gcéad bhabhta ceadúnúcháin eile

• Dul chun cinn maidir le an gcábla snáthoptaice nua do láithreán tástála Fuinnimh Tonnta i gCuan 
na Gaillimhe mar aon le cláir chianrochtana atá le cur i gcrích i gcomhar leis na scoileanna áitiúla 
sa bhliain 2014.

• Tá Foras na Mara, Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann agus SmartBay ag díriú ar roinnt 
forbróirí ionchasacha feistí fuinnimh aigéin d’fhonn obair a dhéanamh ar an láthair sa bhliain 2014. 
Tá an próiseas fála maidir le cábla Chuan na Gaillimhe beagnach críochnaithe agus tá cinneadh ar 
chead pleanála ar feitheamh.

• Lean Foras na Mara de chomhoibriú agus de dheiseanna, de chineál náisiúnta agus idirnáisiúnta, a 
chur ar bun d’fhonn maoiniúcháin a fháil ó Horizon 2020. 

• Sa bhliain 2014, críochnófar Saotharlann Beaufort, forbrófar gorlann Imerc, déanfar infheistíocht 
€13.5m in oibreacha forbartha láithreáin ar an gcampas, agus críochnófar Maistirphlean d’Inis 
Sionnach.

• Déanfar na cláir oibríochta ar tríothu a chuirfear cistí Struchtúracha agus Infheistíochta Eorpacha 
i bhfeidhm a chur faoi bháid an Choimisiúin go hoifigiúil faoin 22 Iúil 2014. Go sonrach déanfaidh 
Údarás Bainistíochta an Chiste Eorpaigh Muirí agus Iascaigh (EMFF) athbhreithniú ar an Straitéis 
maidir leis an Aigéan Atlantach agus ar an bPlean maidir leis an Limistéar Atlantach agus, ar bhonn 
an athbhreithnithe sin, déanfar cinneadh i dtaobh cén ranníocaíocht a bheidh EMFF in ann a 
thabhairt, go díreach nó go neamhdhíreach.
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Tríd an gcéad chomhdháil bhliantúil ar “Saibhreas ár nAigéin”, cuirfear fóram ar fáil don phobal muirí dul i 
dteagmháil leis an Rialtas i ndáil leis an athbhreithniú ar dhul chun cinn maidir le “Feidhm a Bhaint as Saibhreas ár 
nAigéin: Plean Comhtháite Muirí d’Éirinn.”

Léiríonn an dul chun cinn atá leagtha amach sa tuarascáil seo maidir leis na gníomhartha luatha a sainaithníodh 
don tréimhse 2012-14 go bhfuil ag éirí leis na sásraí a bunaíodh chun Plean Comhtháite Muirí na hÉireann a chur i 
bhfeidhm.  

Is léir, maidir leis an gcur chuige comhtháite i ndáil le cur i bhfeidhm, gur cur chuige é atá idirghníomhach agus 
dinimiciúil araon agus gur cur chuige é a sholáthraíonn muinín go ndéanfar Feidhm a Bhaint as Saibhreas ár nAigéin 
a chur i bhfeidhm d’ainneoin go mbíonn na dúshláin a éiríonn as ag athrú de shíor.

Beidh saibhreas ár n-aigéin ina phríomhghné dár dtéarnamh eacnamaíochta agus den fhás 
inbhuanaithe, rud a chothóidh tairbhí dár saoránaigh ar fad, agus tacaíocht á fáil ina leith trí bhíthin 
beartais, pleanála agus rialála de chineál comhleanúnach agus bainistíocht á déanamh ina leith ar 
mhodh comhtháite.
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GLUAIS ACRAINMNEACHA AGUS TÉARMAÍ 
BIM   Bord Iascaigh Mhara

CCMA  Cumann na mBainisteoirí Contae agus Cathrach

CEB  Bord Fiontar Cathrach agus Contae

CIL  Coimisinéirí Soilse na hÉireann

CEC  Lárionad Oideachais Pobail

CFP   An Comhbheartas Iascaigh

CPD  Forbairt Ghairmiúil Leanúnach

DAFM   An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara

DAHG   An Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta

DCENR  An Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha

DBDD  Diamant Digiteach Chuan Bhaile Átha Cliath 

DCU  Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath

DECLG   An Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúilt

DJEI  An Roinn Post, Fiontar agus Nualaíochta

DTF   An Tascfhórsa Forbartha

DTTAS  An Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt

EFF  An Ciste Eorpach Iascaigh

EEZ  Crios Eisiatach Eacnamaíochta

EI  Fiontraíocht Éireann

EMFF  An Ciste Eorpach Muirí agus Iascaigh

EMODNET   An Líonra Eorpach um Breathnóireacht agus Sonraí Muirí 

EPA   An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil

ESA  Gníomhaireacht Spáis na hEorpa

ETF   Tascfhórsa na gCumasóirí

EU  An tAontas Eorpach

FIRM  Beart Taighde Institiúidigh Bia 

FLAG  Grúpaí Gníomhaíochta Iascaigh Áitiúla

IMDatE  Timpeallacht Chomhtháite Sonraí Muirí

EMSA  An Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Mhuirí

FP7  Seachtú Creat-Chlár an AE maidir le Taighde & Forbairt Teicneolaíochta

GES  Stádas Maith Comhshaoil

GDP   Olltáirgeacht Intíre

GPS  Córas Suite Domhanda

GSI   Suirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann

HABs  Bláis Algaí Dhíobhálacha

HEI  Institiúid Ardoideachais

HOOW  Feidhm a Bhaint as Saibhreas ár nAigéin

IDA   An tÚdarás Forbartha Tionscail

ICPSS  Staidéar ar an Straitéis maidir le Cosaint Chósta na hÉireann
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ICT  Teicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide

ILO  An Eagraíocht Idirnáisiúnta Saothair

IMA  Riarachán Muirí na hÉireann

IMDO  Oifig Forbartha Muirí na hÉireann

Imerc  Braisle Acmhainní Muirí agus Fuinnimh na hÉireann

IMO  An Eagraíocht Mhuirí Idirnáisiúntan

IMP  Plean Muirí Comhtháite (comhthéacs náisiúnta)/Beartas Muirí Comhtháite (comhthéacs AE) 

INFOMAR   Léarscáiliú Comhtháite d’Fhorbairt Inbhuanaithe Acmhainn Mhuirí na hÉireann 

ISDE  Malartán Sonraí Spásúlachta na hÉireann

MaREI  Lárionad Taighde Fuinnimh In-Athnuaite Muirí na hÉireann a fhaigheann maoiniúchán ó SFI

NMCI  Coláiste Náisiúnta Mara na hÉireann  

NPWS  An tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra

MCG   An Grúpa Idir-roinne Comhordúcháin Mhuirí

MODEG  An Grúpaí Saineolaithe Breathnadóireachta agus Sonraí Muirí 

MOU  Meabhrán Tuisceana

MSFD  An Creat-Treoir maidir leis an Straitéis Mhuirí

MSP   Pleanáil Spásúlachta Muirí/Mara

NOAA  National Oceanic and Atmospheric Administration (Stáit Aontaithe Mheiriceá)

NSF  An Fhondúireacht Eolaíochta Náisiúnta (Stáit Aontaithe Mheiriceá)

OPW  Oifig na nOibreacha Poiblí

NGO  Eagraíocht Neamhrialtasach

OERDP  Plean Forbartha Fuinnimh In-Athnuaite Eischósta

ORESG  Grúpa Stiúrtha Fuinnimh In-Athnuaite Eischósta

ROV  Feithicil a Oibrítear go Cianda

RTDI  Taighde, Teicneolaíochta, Forbairt agus Nuálaíocht

R&D  Taighde & Forbairt

SAC   Limistéar Caomhantais Speisialta

SDC  Lárionad Forbartha Bia Mara

DDZ   Crios Forbartha Straitéisí

SEA  Measúnacht Straitéiseach Chomhshaoil

SEAI  Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann

SEMRU   Aonad Taighde ar Ghnéithe Socheacnamaíocha na Mara 

SEUPB  An Comhlacht um Chláir Speisialta AE

SMART  Comhghuaillíocht Straitéiseach Mhuirí le haghaidh Taighde agus Oiliúna

SFI  Fondúireacht Eolaíochta Éireann

SILAS  Córas Comhroinnte Logála agus Anailísithe Glaonna

SME  Fiontar Beag agus Meánmhéide

SPA  Limistéir faoi Chosaint Speisialta

SWOT  Láidreachtaí, Laigí, Deiseanna agus Bagairtí

VEC   Coiste Gairmoideachais

WFD  An Creat-Treoir maidir le hUisce
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FEIDHM A BHAINT AS 
SAIBHREAS ÁR NAIGÉIN

A T H B H R E I T H N I Ú  A R  D H U L  C H U N  C I N N  2 0 1 2 / 2 0 1 3

www.ouroceanwealth.ie

PLEAN COMHTHÁITE MUIRÍ D’ÉIRINN
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