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Náisiún muirí í Éire ag a bhfuil críocha muirí achar thart ar dheich n-oiread a

mórchríche. Le roinnt blianta anuas, chuir Éire lena tosaíochtaí forbartha níos

bunaithe trí dhíriú ar an bhfarraige agus na holldeiseanna a chruthaíonn ár gcóstaí,

uiscí cladaigh agus an t-aigéan fairsing níos faide i gcéin.

Níor tharla seo trí thimpiste. Mar náisiún, rinne Éire rogha straitéiseach chun

léirthuiscint níos fearr a fhorbairt ar a hoidhreacht mhuirí agus ar na deiseanna a

chruthaíonn a hacmhainní suntasacha muirí. Go sonrach, shainaithin an tír an deis

agus an gá a bhí le geilleagar inbhuanaithe muirí nó geilleagar ‘gorm’ a thógáil.

Chuir Acht Foras na Mara, 1991, bonn reachtúil ar faíl do ghníomhaireacht

leathstáit nua chun giniúint eolais agus forbairt eacnamaíochta a chur chun cinn

agus an comhshaol a chosaint. Ó bunaíodh é, tá Foras na Mara ina phríomh

chomhbhall d’iarracht náisiúnta chun ár ngeilleagar muirí a fhás, deiseanna agus

poist nua ghnó mhuirí a chruthú agus eolas agus tuiscint níos fearr a ghiniúint ar na

farraigí agus na haigéin.

Oibríonn Foras na Mara chun freastal ar riachtanais na sochaí an rialtais - go

háirithe an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara - trí réimse seirbhísí reachtúla a

chur ar fáil, comhairle eolaíochta agus theicniúil a sholáthar agus buntacú le

rannchuidiú náisiúnta agus idirnáisiúnta na hÉireann le taighde agus nuálaíocht

mhuirí.

Mar ghníomhaireacht náisiúnta dhinimiciúil atá dírithe ar gcliaint, cabhraíonn an

Foras leis an rialtas chun polasaithe bhonn fianaise agus cleachtais inbhuanaithe

bhainistíochta a ghiniúint chun ár n-acmhainní muirí a chosaint agus chun forbairt

inbhuanaithe a chur chun cinn i measc réimse earnálacha muirí. 

Ghlac an Foras príomhról i bhfoirmiú agus cur i bhfeidhm Phlean Comhtháite Muirí

na hÉireann, Feidhm a Bhaint as Saibhreas ár nAigéin, lena spriocanna

uaillmhianacha chun láimhdeachas €6.4 billiún sa bliain ónár n-earnáil mhuirí faoin

mbliain 2020 a shárú, agus a ranníocaíocht le OTi a dhúbailt aníos go 2.4% sa

bhliain faoin mbliain 2030.
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Lena chinntiú go leanann an Foras le freastal ar riachtanais náisiúnta agus

aghaidh a thabhairt ar dhúshláin, deiseanna agus gealltanais idirnáisiúnta,

teastaíonn fís láidir straitéiseach agus plean soiléir don tréimhse amach romhainn.

Thar ceann Bhord Fhoras na Mara, tá áthas orm Eolas ar an Aigéan a Mhéadú.

Seirbhísí Aigéin a Sholáthar; plean straitéiseach an Fhorais don tréimhse 2018-2022

a chur i láthair.

Tá an straitéis seo mar thoradh ar obair mhionsonraithe a rinne go leor daoine i

gcaitheamh 2017. Ardmholaim agus gabhaim buíochas mór le foireann an Fhorais a

chuir go gníomhach agus go díograiseach leis an straitéis a fhorbairt. Rinne an

chomhiarracht seo straitéis uaillmhianach a sholáthar a bheidh mar bhunchloch

faoin mbealach a oibreoidh Foras na Mara i leith na gcaighdeán is airde de

shármhaitheas sna chéad chúig bliana eile amach romhainn.

Tá impleachtaí sa straitéis ó thaobh soláthar foirne, bonneagair agus riachtanais

acmhainní don Fhoras, agus rinneadh breithniú ar gach ceann díobh nuair a bhí an

straitéis á hullmhú. Nuair a chuirtear san áireamh go soláthraítear formhór chistiú an

Fhorais ón Státchiste, tuigeann an Foras, fad a bheifear ag lorg straitéis

uaillmhianach a leagan amach go soiléir, go gcuirfear acmhainní ar fáil faoi réir

riachtanais bheartais an rialtais agus chumas an Fhorais chun cistiú seachtrach a

ghiaráil, faoi mar is cuí.

John Killeen

Cathaoirleach
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Forbraíodh Plean Straitéiseach Fhoras na Mara 2018-2022, Eolas Muirí a

Mhéadú - Seirbhísí Aigéin a Sholáthar, lena chinntiú go soláthraítear taighde,

comhairle agus seirbhísí atá oiriúnach don fheidhm don Roinn Talmhaíochta,

Bia agus Mara, ranna agus gníomhaireachtaí rialtais eile; chomh maith le

réimse fairsing de pháirtithe leasmhara náisiúnta agus idirnáisiúnta.

Theastaigh ionchur forleathan ó chliaint, páirtithe leasmhara seachtracha,

Bord Fhoras na Mara, an fhoireann bhainistíochta agus an fhoireann ón

bpróiseas seo.

Úsáideadh an próiseas rannpháirtíochta seo le páirtithe leasmhara lena chur

in iúl conas atá ag éirí leis an bhForas agus conas is féidir leis an bhForas

freastal ar a riachtanais reatha agus riachtanais amach anseo níos éifeachtaí.

Timpeallacht dhinimiciúil oibriúcháin
Feidhmíonn Foras na Mara laistigh de chreat coimpléascach d’ionstraimí,

rialacháin agus beartais reachtaíochta náisiúnta agus idirnáisiúnta. B’éard a

bhain leis an bpróiseas chun an straitéis seo a fhorbairt ná scanadh

mionsonraithe a dhéanamh ar an timpeallacht sheachtrach ina n-oibríonn an

Fhoras. Ba chéim ríthábhachtach í seo chun na tiománaithe agus na

deiseanna a shainaithint a bheidh roimh an eagraíocht amach anseo; agus ag

tógaint cinntí straitéiseacha á ndéanamh faoi conas is fearr déileáil leo.

Ar leibhéal náisiúnta, príomhimreoir é Foras na Mara sa chomhiarracht chun

aghaidh a thabhairt ar spriocanna uaillmhianacha Feidhm a Bhaint as

Saibhreas ár nAigéin, Plean Comhtháite Muirí na hÉireann. Trí rannpháirtíocht

in agus tacú leis an nGrúpa Comhordaithe Mhuirí idir-rannach, cuireann an

Foras tacaíocht ar fáil leis an rialtas le cur chuige comhcheangailte a chinntiú

i dtaobh dul i ngleic le saincheisteanna muirí agus mara. Cé gurb í an Roinn

Talmhaíochta, Bia agus Mara institiúid príomhroinn an Fhraois, rannchuidíonn

an Foras, chomh maith, le hobair ranna rialtais eile chun comhairle, seirbhísí,

sonraí agus faisnéis shonrach a sholáthar.

Dúshlán mór a bheidh in Brexit d’Éirinn. Tá impleachtaí soiléire ann

d’iascaigh. Tá dúshláin nua ann chun roinnt Príomhthreoracha AE a chur i

bhfeidhm, Creat-Treoir na Straitéise Muirí agus an Treoir maidir le Pleanáil

Spásúlachta Mhuirí ina measc. Tá bacainní féideartha ann, chomh maith, i

leith forbairt gnó agus trádála lenár margadh easpórtála is mó.

imreoidh Brexit tionchar ar na comhpháirtíochtaí taighde a bhí láidir de shíor

atá againn lenár gcomharsana sa RA. Cruthóidh Brexit deiseanna, chomh

maith, áfach. is féidir le Foras na Mara cabhrú le hÉire a shuíomh mar

chomhpháirtí láidir do chomhoibriú idirnáisiúnta i measc réimse earnálacha

muirí agus cláir thaighde.
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Sainaithnítear sa straitéis, chomh maith, an mhórobair riachtanach chun ullmhú a dhéanamh do thionchar an athraithe

aeráide. Cosnaíonn an t-aigéan mórthimpeall orainn sinn in aghaidh fíor-dhrochaimsire, ach tá athrú ag teacht air, mar

sin féin, ar luas an-tapa.

i measc roinnt de na dúshláin atá romhainn mar thoradh air sin, tá athruithe ar dháileadh stoic éisc, aimsir atá ag éirí

níos measa agus tuile chósta. Leagtar amach sa straitéis uaillmhian shoiléir chun cur leis an acmhainn náisiúnta lena

thuiscint conas a imreoidh athrú aeráide domhanda tionchar ar ár ndaoine, ár ngeilleagar agus ár dtimpeallacht mhuirí,

chomh maith le conas is féidir leis an bhForas cur leis an tionchar sin a mhaolú.

Cuirfidh Foras na Mara lena iarrachtaí chun ardchumas breathnóireachta aigéin, tuartha agus samhaltaithe a sholáthar.

Anuas ar ár gcláir fhorleathana i léarscáiliú ghrinneall na farraige, cuirfidh seo eolas agus comhairle eolaíochta níos

forásaí ar fáil chun cabhrú lenár bhfreagairt d’aigéan aigéin agus aeráid atá ag athrú a mhúnlú.

Ghlac Éire le ról láidir riamh anall i dtionchar a imirt ar an gclár beartas idirnáisiúnta muirí agus mara. Cinntíonn obair

Fhoras na Mara i measc réimse líonraí agus ardáin idirnáisiúnta go bhfuilimid sa chroílár i dtaobh cláir thaighde agus

ceapadh beartas muirí a leagan amach, tacaíocht an Choimisiúin Eorpaigh a chomhordú, ina measc, 

le Comhaontas Taighde an Aigéin Atlantaigh idir an AE, Ceanada agus SAM.

Tá taighde agus nuálaíocht i gceartlár mhisean Fhoras na Mara. Trína chláir chistithe féin agus ag obair le

gníomhaireachtaí cistithe eile agus an lucht náisiúnta taighde, oibríonn Foras na Mara chun an leibhéal de ghiniúint

eolais a bhaineann le beartas a uasmhéadú chun tacú le Feidhm a Bhaint as Saibhreas Ár nAigéin. Cinnteoidh an

cumas taighde agus nuálaíochta a chuimsítear sa straitéis seo go leanann an Foras le ról ríthábhachtach a ghlacadh 

i dtaighde muirí a thionscnamh, a chomhordú, a chur chun cinn, a chistiú agus a chur i bhfeidhm. Tá creat breise

straitéiseach ag an iarracht seo, is é sin, an Straitéis náisiúnta Taighde agus Nuálaíochta Muirí, a seoladh i 

Meitheamh 2017.

Ár nUaillmhian a Bhaint Amach 
Cuirfidh Eolas ar an Aigéan a Mhéadú - Seirbhísí Aigéin a Sholáthar bunathrú chun cinn ar an mbealach a dhéanann

Foras na Mara a chuid gnó. Leagtar amach sa straitéis fís agus misean soiléir don Fhoras, agus buntacóidh sraith

nuashonraithe luachanna leis an mbealach a oibreoidh an Foras amach anseo.

Léirítear tiomantas Fhoras na Mara d’Fhreagracht Chorparáideach Shóisialta* inár bhfís agus luachanna agus

buntacóidh sé le haghaidh a thabhairt ar ár misean. Trí na ceithre limistéar fócais straitéisigh agus na ceithre chumasóir

a chomhdhéanann an straitéis, beidh cur chuige atá bunaithe ar fheidhmíocht agus spriocdhírithe ann lena chinntiú go

mbaineann obair an Fhorais na torthaí is fearr dár bpáirtithe leasmhara ar bhealach tráthúil.

Bhunaigh Foras na Mara  Creat Bainistíochta Riosca** in 2009, a d’aithin gur cuid lárnach é riosca oibríochtúil de

phróisis ghnó na heagraíochta. Cabhraíonn seo le cinnteoireacht agus gnóthachtáil ár straitéise agus a tionscnaimh.

Mar gheall go dteastaíonn saineolas éagsúil ó dhúshláin chasta, beidh leibhéal i bhfad níos mó de chomhtháthú ann i

measc chomhairle agus sheirbhísí an Fhorais. is ionann a bheidh inniúlachtaí, cumas agus comhacmhainní daonna an

Fhorais na dúshláin agus na deiseanna sa timpeallacht sheachtrach d’fhonn go mbeidh siad a éifeachtaí agus is féidir

nuair a bhíonn aghaidh á tabhairt againn ar ár misean agus ár bhfís á baint amach.

*ráiteas Fhoras na mara ar Fhreagracht shóisialta chorparáideach
Tacaítear le tiomantas Fhoras na Mara d’Fhreagracht Shóisialta Chorparáideach i mbeartais agus nósanna imeachta atá i bhfeidhm ar fud na
heagraíochta atá dírithe ar phobail áitiúla agus dhomhanda, oideachas, agus an t-ionad oibre. Léirítear iontu seo ár dtiomantas domhain do
chosaint agus forbairt inbhuanaithe an aigéin.

**ráiteas Fhoras na mara ar riosca
Leanfaidh Foras na Mara le Creat Bainistíochta Riosca a oibriú atá in ainm is tacú le monatóireacht, athbhreithniú agus bainistíocht leanúnach
rioscaí. Tá seo ar aon dul leis an gCód Cleachtais chun Comhlachtaí Stáit a Rialú (2009) agus le treoir eile a foilsíodh a bhaineann le Bainistíocht
Riosca san earnáil phoiblí agus phríobháideach.

rÉaMhrá
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Straitéis Náisiúnta
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Taighde Mhuirí
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Aeráide agus
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Tacaíocht Beartas Aeráide
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Iascaigh Intíre
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Iascaigh Intíre (Measúnú agus Comhairle ar Stoc Éisc)

Athchóiriú an CBI (Oibleagáid um Chur i dTír agus an tUastoradh Inbhuanaithe)
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Grúpa Comhordaithe Mhuirí - Beartas Comhtháite Muirí /Feidhm a 

Féile na Mara 
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LIMISTÉAR FÓCAIS STRAITÉISIGH

COMHAIRLE AGUS
SEIRBHÍSÍ EOLAÍOCHTA

RÉAMHAISNÉIS AR
AN tATHRÚ AERÁIDE
AGUS AN tAIGÉAN

TAIGHDE AGUS
NUÁLAÍOCHT 

GEILLEAGAR
AIGÉIN NA
hÉIREANN



ár bhFÍS
Foras na Mara mar cheannaire domhanda in eolas muirí, a
chuireann ar chumas na hÉireann agus mhuintir na hÉireann
chun saibhreas ár n-aigéin a chosaint agus a shaothrú. 

ár MISEan 
Soláthraíonn Foras na Mara réimse seirbhísí, comhairle
eolaíochta agus forbairt eacnamaíochta a chuireann eolas ar
fáil ar cheapadh beartais, rialachán, bainistíocht agus borradh
inbhuanaithe acmhainní muirí na hÉireann. Tugann an Fhoras
faoi comhordú agus cuireann sé chun cinn taighde agus
forbairt mara, atá riachtanach chun geilleagar inbhuanaithe
aigéan a bhaint amach.

MISEan, 
FÍS aGUS 
lUachanna
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ár
lUachanna
Cothóimid na luachanna seo a leanas a thacaíonn leis na
huaillmhianta a leagtar amach inár bhfís agus atá lárnach i
dtaobh sholáthar ár misin:

Tiomantas
Táimid paiseanta faoin aigéan, ár misean agus go mbainfidh Éire
a hacmhainn mhara amach ar bhealach inbhuanaithe.

Macántacht
Seasaimid leis na leibhéil is airde macántachta, cuntasacht agus
trédhearcacht i ngach rud a dhéanaimid.

Sármhaitheas
Déanaimid soláthar i gcomhréir leis na caighdeáin is airde, agus
bainimid sármhaitheas amach i gcáilíocht ár seirbhísí trí
fheidhmíocht ár ndaoine agus an infheistíocht leanúnach a
dhéanaimid inár mbonneagar taighde mhuirí.

Nuálaíocht
Tacaímid agus cuirimid cultúr nuálaíochta chun cinn; cothaímid
cruthaitheacht agus smaointe nua agus bímid meáite ar fheabhas
leanúnach a chur ar an méid a dhéanaimid agus conas a
dhéanaimid é. 

Comhoibriú
Fáiltímid roimh obair bhuíne, comhoibriú agus comhtháthú ár
gcumais eolaíochta agus theicniúil. Oibrímid le réimse fairsing de
chomhpháirtithe náisiúnta agus idirnáisiúnta i dtreo tabhairt faoi
spriocanna Phlean Comhtháite Muirí na hÉireann a bhaint amach.

Meas
Léirímid luach ar na gcaidreamh a chruthaímid, léirímid meas ar
na comhghleacaithe, comhpháirtithe agus páirtithe leasmhara go
léir agus bímid tiomanta dár bhfreagrachtaí aonair agus
freagrachtaí corparáideacha.

MISEan, FÍS aGUS lUachanna
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Riachtanais leanúnacha iad an chomhairle agus na

seirbhísí a sholáthraítear don Roinn Talmhaíochta, 

Bia agus Mara (an RTBM) agus ranna rialtais,

gníomhaireachtaí agus páirtithe leasmhara eile a

dhéantar a shainordú d’Fhoras na Mara. Baineann

bunriachtanas leis na seirbhísí seo i dtaobh geilleagar

inbhuanaithe aigéin a bhaint amach, ár n-éiceachórais

mhuirí a chosaint agus a bhainistiú agus oibleagáidí AE a

chomhlíonadh. Tacaíonn ár seirbhísí le réimse de

ghníomhaíochtaí tráchtála agus ceanglais reachtúla

thábhachtacha sna limistéir seo a leanas: iascaigh,

dobharshaothrú, sábháilteacht bhia, iompar muirí agus

comhlíonadh comhshaoil. Bunspriocanna inghnóthaithe

dár máthair-roinn agus dár bpríomhchliant, an RTBM, iad

comhairle agus seirbhísí eolaíochta, atá bunaithe ar obair

i limistéir eile ar a ndírítear go straitéiseach laistigh den

phlean seo.

Tugann Foras na Mara faoi réimse fairsing de chláir

bhailithe agus mhonatóireachta sonraí, suirbhéanna

árthach taighde, léarscáilithe ghrinneall na farraige agus

anailís saotharlainne ina measc, a chuireann bonn faoinár

gcomhairle agus seirbhísí. Baineann ríthábhacht leis na

sonraí seo, chomh maith, chun tuiscint mhéadaithe a

bheith againn ar ár n-aigéin agus aeráid, agus cuireann

siad bonn faoi thaighde agus nuálaíocht fheidhmeach. 

Baineann tábhacht mhéadaitheach le bainistiú na dtacar

sonraí fairsing seo agus an cumas chun iad a chur le

chéile agus a úsáid ar bhealaí éagsúla, maidir le soláthar

agus teacht chun cinn comhairle comhtháite. ina

theannta sin, tacaíonn se le cur i bhfeidhm

príomhbheartas agus treoracha muirí, ar nós an

Chomhbheartais iascaigh, Chreat-Treoir na Straitéise

Mara, agus na Treorach maidir le Pleanáil Spásúlachta

Mhuirí. Cuireann samhaltú, anailís staitistiúil, anailís

spásúil agus léirmhíniú na dtacar sonraí fairsing seo ar

chumas againn seirbhísí a sholáthar dár gcliaint agus

páirtithe leasmhara. 

Déantar ár gcomhairle eolaíochta agus soláthar seirbhíse

a threisiú trí idirghníomhú lenár bpáirtithe leasmhara agus

trí pháirt a ghlacadh i bhfóraim náisiúnta, Eorpacha agus

idirnáisiúnta, ar nós na Comhairle idirnáisiúnta um

Thaiscéaladh na Mara (iCES) agus Choimisiún Osló-

Pháras (OSPAR). Cuirfear barr feabhais ar na

comhpháirtíochtaí seo i gcaitheamh shaolré na straitéise

seo, agus cuirfidh sé luach lenár seirbhísí reatha agus

cabhróidh sé linn coinne a bheith le riachtanais ár gcliant

amach anseo.

lIMISTÉar FÓcaIS STraITÉISIGh 1 - coMhaIrlE aGUS SEIrbhÍSÍ EolaÍochTa
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Tionscnaimh Straitéiseacha

1. Freastal ar Riachtanais Chinnteoirí 

Cuirfimid feabhas leanúnach ar eolaíocht, comhairle agus

tacaíocht theicniúil shármhaith dár gcliaint rialtais agus do

pháirtithe leasmhara ábhartha eile chun freastal ar a 

n-éilimh reatha. Méadóimid ár ngníomhaíocht tuartha chun

freastal ar a riachtanais amach anseo, athruithe atá

spreagtha ag an aeráid agus comhairle ar mhaolú,

impleachtaí Brexit agus reachtaíocht agus beartais AE agus

náisiúnta atá ag teacht chun cinn ina measc.

2. Seirbhísí Ardchaighdeáin Comhtháite a Sholáthar

Déanfaimid ár n-iarrachtaí chun ár seirbhísí agus scileanna

a chomhtháthú i measc ár ndisciplíní agus ár bhfoirne

eolaíochta. Déanfaimid comhoibriú le príomh-

chomhpháirtithe náisiúnta agus idirnáisiúnta le feabhas

leanúnach a chinntiú i gcáilíocht agus scóip ár seirbhísí

comhairleacha, eolaíochta agus teicniúla. Cumasóir criticiúil

chun an tionscnamh seo a sholáthar is ea barrfheabhsú ár

seirbhísí sonraí agus TF.

3. Caidreamh le Páirtithe Leasmhara a Threisiú

Treiseoimid ár n-idirghníomhú le réimse fairsing de

pháirtithe leasmhara trína riachtanais a thuiscint agus

tairbhe a bhaint óna n-eolas fairsing. Cuirfidh seo feabhas

ar ár seirbhísí comhairle, eolaíochta agus teicniúla agus

cuirfidh seo barr feabhais ar ár gcaidreamh lenár mbonn

fairsing páirtithe leasmhara.

lIMISTÉar FÓcaIS STraITÉISIGh 1 - coMhaIrlE aGUS SEIrbhÍSÍ EolaÍochTa
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anseo a fhiosrú, chomh maith, trí ghníomhaíochtaí rialta tuartha.
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Tá oiriúnú d’aeráid athraitheach ar cheann de na dúshláin

is mó atá roimh an tsochaí, rialtais agus cinnteoirí ar fud

an domhain. Tá an t-aigéan agus an aeráid fite fuaite ina

chéile agus tá éiceachórais mhuirí ag athrú ar ráta nach

raibh coinne leis. Tá éileamh mór ar eolas agus seirbhísí

atá an-fheabhsaithe a chuireann ar ár gcumas na

hathruithe a thabhairt faoi deara ar ár n-aigéin, cásanna

dóchúla amach anseo a thuar agus a shamhaltú agus

tacú le pleanáil oiriúnaithe. Gníomhaíochtaí tábhachtacha

iad réamhaisnéis athrú aigéin agus aeráide a thacaíonn

lenár gcomhairle a bhaineann le go leor beartais rialtais

agus tionscnaimh thaighde. 

Síneann críoch mhuirí 880,000 km2 na hÉireann i bhfad

amach san Aigéan Atlantach. Tá ár n-aeráid á rialáil ag

uiscí sách te Shruth na Murascaille, a chosnaíonn sin ó

adhaimsir aeráide ach bímid nochta do thionchar

athraithe aeráide dá thoradh. Áirítear leis an tionchar siúd

leibhéil farraige atá ag ardú, stoirmeacha atá ag éirí níos

measa, athruithe ar éiceachórais mhuirí atá faoi thionchar

na haeráide agus na seirbhísí a sholáthraíonn siad. 

Oibríonn Foras na Mara le comhpháirtithe náisiúnta agus

idirnáisiúnta lena thabhairt faoi deara agus lena thuiscint

conas atá ár n-aigéan ag athrú agus lena dheimhniú

conas freagairt ar phatrúin reatha agus amach anseo

d’athrú a imríonn ar gheilleagar agus mhuintir na

hÉireann. Baineann bunriachtanas le comhairle

dhaingean agus tuar oibríochtúil ar réamh-mheastacháin

dár n-aigéin athraitheacha agus den aeráid chun go

ndéanfaidh an rialtas cinntí éifeachtacha beartais agus

bainistíochta chun dul i ngleic le réimse saincheisteanna

agus dúshlán. Áirítear leo seo dáiltí éisc a athrú, slándáil

bhia, geilleagar ísealcharbóin, ardú leibhéal na farraige,

tuile, agus adhaimsir atá ag dul in olcas. 

Rinne cláir faoinar thug Foras na Mara agus

Suirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann go leor de

chríoch mhuirí fhairsing na hÉireann a léarscáiliú.

Úsáidfear ár saineolas eolaíochta agus bonneagar chun

breathnóireacht aigéin atá oiriúnach don chuspóir, anailís

ar thionchar, réamh-mheastacháin d’athrú amach anseo,

agus tacaíocht beartais chun athléimneacht na hÉireann

d’aigéan atá ag athrú a éascú.

Tá cumas uathúil ag Éirinn a bheith ar thús cadhnaíochta

na n-iarrachtaí chun tuiscint níos fearr a fháil ar dhúshláin

dhomhanda aigéin agus chun seirbhísí bunriachtanacha

a sholáthar chun tionchar réigiúnach agus áitiúil a

bhreathnú agus a thuar.

lIMISTÉar FÓcaIS STraITÉISIGh 2 – rÉaMhaISnÉIS ar an taThrÚ aEráIDE aGUS an taIGÉan
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Intinn Straitéiseach
Aschur agus seirbhísí réigiúnacha agus áitiúla tuartha den chéad scoth a

sholáthar a thacaíonn le dúshlán na hÉireann chun freagairt agus oiriúnú

d’athruithe ar ár n-aigéin agus aeráid. Tacóidh seo le hiarracht na

hÉireann chun spriocanna idirnáisiúnta an AE um ghníomhú ar son na

hearáide a bhaint amach. Treiseoimid ár gcomhpháirtíochtaí i ngníomhú

ar son na haeráide, maolú agus oiriúnú aeráide chun domhaneolaíocht

agus eolaíocht aigéin chomhtháite, réitigh theicniúla agus acmhainní

tuarthacha agus comhairle shaineolach a sholáthar

Tionscnaimh Straitéiseacha

1. Breathnóireacht agus Monatóireacht Aigéin agus Aeráide a Thabhairt

chun Tosaigh

Trí oibriú le comhpháirtithe áitiúla, náisiúnta agus Atlantacha, cuirfimid barr mór

feabhais ar agus forbróimid go mór cláir chomhtháite bhreathnóireachta agus

mhonatóireachta aigéin agus aeráide. Déanfar seo anuas ar threisiú mór ár n-

acmhainní eolaíochta, comhairleacha agus samhaltaithe aigéin, agus bainfear

tairbhe as ár suíomh uathúil tíreolaíoch, ár sócmhainn léarscáilithe digitigh

aigéin den chéad scoth agus a chóngaraí atáimid le Sruth na Murascaille.

2. Ár nEolas a Dhoimhniú

Forbróimid tuiscint chomhtháite ildisciplíneach ar struchtúr, feidhmiú agus

dinimic éiceachórais aigéin, anuas ar na hearraí agus na seirbhísí a

sholáthraíonn siad don tsochaí, gnéithe socheacnamaíocha ina measc.

Déanfaimid cláir chistithe Fhoras na Mara agus gníomhaireachtaí

comhpháirtíochta a ghiaráil, agus comhoibreoimid leis na bpobal eolaíochta,

go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta, chun ár n-eolas ar an idircheangal idir an

talamh, an fharraige agus an t-atmaisféar a dhoimhniú. Cuirfidh seo ar chumas

againn tionchar ár n-aigéan athraitheach a bhreathnú, a anailísiú, a shamhaltú

agus a thuar go héifeachtach mar thacaíocht le pleanáil náisiúnta oiriúnaithe.

3. Athrú Aigéin agus Aeráide a Thuar

Cuirfimid lénar mbonn eolais comhtháite chun seirbhísí oibríochtúla tuartha

agus aeráide aigéin a sholáthar atá oiriúnach don fheidhm, domhain,

réigiúnaithe agus áitiúil. i gcomhoibriú le príomhghníomhaireachtaí náisiúnta,

déanfar na seirbhísí seo a shaincheapadh chun freastal ar riachtanais

shochaíocha agus rachaidh siad i ngleic leis na bagairtí agus an tionchar mór 

a bhaineann le fíor-dhrocheachtraí agus tionchar a imríonn athrú an aigéin 

agus na haeráide.

lIMISTÉar FÓcaIS STraITÉISIGh 2 – rÉaMhaISnÉIS ar an taThrÚ aEráIDE aGUS an taIGÉan
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Tá ról Fhoras na Mara maidir le taighde agus nuálaíocht

mhuirí in Éirinn ilghnéitheach agus dinimiciúil.

Freastalaíonn sé ar bhunachar cliant fairsing agus tá sé

ailínithe le soláthar ár gcomhairle agus seirbhísí

eolaíochta. 

Gníomhaireacht náisiúnta cistithe sinn le haghaidh

taighde muirí, agus cuirimid cláir chistithe iomaíocha ar

bun atá treoraithe ag taighde straitéisí taighde agus

nuálaíochta náisiúnta, go háirithe an Straitéis Náisiúnta

Taighde agus  Nuálaíochta Muirí 2017-2021. Gné

thábhachtach den tírdhreach taighde mhuirí iad

comhoibriú trasghníomhaireachta agus tionscnaimh

comhchistithe. Tá na cláir siúd ina mbíonn comhlachtaí

náisiúnta agus Eorpacha cistithe bainteach tábhachtach

chun dul i ngleic le riachtanais réigiúnacha agus náisiúnta

agus chun tairbhí infheistíochtaí taighde a uasmhéadú.

Príomhfhreagracht atá ar Fhoras na Mara, chomh, is ea

beartas taighde náisiúnta agus idirnáisiúnta a leagan

amach, a chinntíonn go mbítear ailínithe le spriocanna

straitéiseacha na hÉireann, go háirithe ár bPlean

Comhtháite Muirí agus Straitéis Taighde agus Forbartha

na hÉireann 2020. Tá ról ríthábhachtach ag an institiúid i

dtacú le taighde muirí agus é a chomhordú agus a chur

chun cinn ar leibhéal náisiúnta agus idirnáisiúnta.

Soláthraímid cúnamh spriocdhírithe do thaighdeoirí muirí

in Éirinn chun cabhrú leo comhpháirtíochtaí a chruthú

agus dul san iomaíocht go rathúil chun cúnamh deontais

an AE a fháil. Príomhsprioc den institiúid is ea tacú le

comhtháthú i measc na maoinitheoirí taighde mhuirí

éagsúla stáit, faoi mar a shainaithnítear sa Straitéis

Náisiúnta Taighde agus Nuálaíochta Muirí. 

Tugann Foras na Mara faoi thaighde, chomh maith, agus

glacann sé páirt in agus stiúrann sé comhpháirtíochtaí

náisiúnta agus idirnáisiúnta taighde atá ailínithe go

straitéiseach lenár gcomhairle agus seirbhísí agus a

chuireann luach leo. Déanaimid comhpháirtíocht, chomh

maith, le hinstitiúidí acadúla trí eolaithe a óstáil a oibríonn

taobh lenár bhfoireann eolaíochta agus theicniúil.

Cuireann seo oiliúint bhunriachtanach ar thaighde ar fáil,

a éascaíonn sé comhoibriú agus méadaíonn sé an

acmhainn taighde agus an t-eolas i bhForas na Mara.

Cuimsíonn taighde Fhoras na Mara réimse fairsing

limistéar, ar nós bainistíocht acmhainní muirí,

measúnuithe ar an éiceachóras, na bithéagsúlachta,

géineolaíocht éisc, athrú aeráide agus an tionchair a

imríonn sé ar ár n-aigéin agus dobharcheantair,

eacnamaíocht mhuirí, sábháilteacht bhia agus sláinte

éisc, bithfhionnachtana, léarscáiliú ghrinneall na farraige,

agus teicneolaíochtaí sonraí agus spásúlachta. Déanann

an Foras Maoin intleachtúil a ghiniúint, chomh maith, a

eascraíonn as an taighde a chistímid agus a dhéanaimid

ag oibriú ó chláir oibríochtúla a dtugaimid fúthu, a

chuireann ar ár gcumas taighde a chistítear go poiblí a

chur ag oibriú d’Éirinn.

lIMISTÉar FÓcaIS STraITÉISIGh 3 – TaIGhDE aGUS nUálaÍochT 
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STraTEGIc FocUS arEa 3 – rESEarch & InnovaTIon

Intinn Straitéiseach
Chun ár ngníomhaíochtaí náisiúnta comhordaithe, cuir chun cinn agus
tacaíochta do thaighde agus nuálaíocht mhuirí a mhéadú.
Acmhainn agus feidhmíocht taighde Fhoras na Mara a ardú, agus Éire
a shuíomh mar ceannaire in eolas ar an aigéan, agus barr feabhais a
chur ar ár dtionchar idirnáisiúnta trí thionscnaimh thaighde ar an
Aigéan Atlantach. Áirítear leis seo díriú méadaithe ar ghníomhaíochtaí
aistrithe eolais idir páirtithe leasmhara.

Tionscnaimh Straitéiseacha

1. Taighde agus Nuálaíocht Mhuirí a Chomhordú agus a Chur chun Cinn

Thar ceann an rialtais agus an saineolas náisiúnta eolaíochta agus an t-eolas

earnála náisiúnta is fearr á ngiaráil, glacfaimid ceannas ar chur i bhfeidhm na

Straitéise Náisiúnta Nuálaíochta agus Taighde Mhuirí 2017-2021 trí chur chuige

comhpháirtíochta le maoinitheoirí taighde agus páirtithe leasmhara eile go

náisiúnta agus go hidirnáisiúnta.

2. Acmhainn agus Feidhmíocht Taighde Fhoras na Mara a Mhéadú

Forbróimid Plean Taighde nua Fhoras na Mara ina sainaithnítear líon téamaí

spriocdhírithe taighde agus a sholáthraíonn acmhainn agus feidhmíocht

mhéadaithe taighde.Díreoimid, chomh maith leis sin, ar an úsáid a bhaintear as

Maoin intleachtúil a ghintear ónár gcláir a chur faoi urrús agus a bhainistiú go

héifeachtach. Beidh taighde ailínithe le agus cuirfidh sé luach lenár

gcroísheirbhísí, agus neartóidh sé ár gcumas chun aghaidh a thabhairt ar

ghealltanais náisiúnta agus idirnáisiúnta.

3. Ár gCláir Chistithe a Bharrfheabhsú

Déanfaimid infheistíocht i gcláir chistithe a bhfuil de chuspóir acu an taighde

den cháilíocht is airde a sholáthar agus aistriú éifeachtach torthaí taighde agus

eolais a chuireann faisnéis ar fáil do bheartas agus a thacaíonn le fás gorm.

Déanfaimid caipitliú ar chomhpháirtíochtaí náisiúnta agus idirnáisiúnta chun

acmhainn náisiúnta mhuirí a ardú ar aon dul le Straitéis Taighde agus

Nuálaíochta Muirí na hÉireann.
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Cuireann Foras na Mara seirbhísí ar fáil i

gcomhpháirtíocht le gníomhaireachtaí eile, a

bhuntacaíonn le agus a chuireann forbairt gheilleagrach

chun cinn agus a chabhraíonn le fostaíocht a chruthú. 

Baineann toise shuntasach gheilleagrach, chomh maith,

le formhór na ngníomhaíochtaí a shonraítear i limistéir eile

ar a ndírítear go straitéiseach laistigh den phlean seo. 

Tacaímid le geilleagair aigéin agus chósta na hÉireann

trínár dtaighde, eolas ar an aigéan, bonneagar, seirbhísí

comhairleacha agus rialála, agus gníomhaíochtaí

forbartha muirí. Áirítear leis seo sainordú Oifig Forbartha

Muirí na hÉireann (an iMDO) de chuid Fhoras na Mara, a

chuireann tacaíocht thiomnaithe forbartha, um chur chun

cinn agus margaíochta ar fáil don earnáil loingseoireachta

agus seirbhísí loingseoireachta. Áirítear le sainchúram an

iMDO, chomh maith, tacú le poirt na hÉireann a fhorbairt

agus le riachtanais oideachais agus oiliúna an tionscail

iompair mhuirí.

Trí chláir oideachais, rannpháirtíochta agus for-rochtana

níos fairsinge lenár bpáirtithe leasmhara, cabhróidh Foras

na Mara le comhdhearcadh feasach a fhorbairt faoi

fhorbairt inbhuanaithe ár ngeilleagair aigéin.

Tacaíonn na seirbhísí cumasaithe seo le huaillmhianta

agus spriocanna geilleagracha an rialtais faoi mar a

shonraítear in Feidhm a Bhaint as Saibhreas ár nAigéin. 

Éascaíonn agus cistíonn Foras na Mara taighde a

dhéanann monatóireacht agus tuairisciú ar spriocanna

Feidhm a Bhaint as Saibhreas ár nAigéin. Cuid lárnach

leis seo a bhaint amach is ea acmhainn taighde

shocheacnamaíoch a thógáil i bhForas na Mara agus é

seo a nascadh le hacmhainn threisithe náisiúnta.

Braitheann baint amach na n-uaillmhianta geilleagracha

seo ar chomhiarrachtaí ghníomhaireachtaí forbartha na

hÉireann. Mar chuid bheoga de gheilleagar náisiúnta na

hÉireann, leanfaidh an deis le tabhairt faoi fhás gorm

suntasach ar ár ngeilleagar gorm ar aghaidh ar luas faoin

straitéis seo, ag cur níos mó leis an dul chun cinn a

rinneadh le blianta beaga anuas faoi phlean comhtháite

an rialtais don earnáil ina hiomláine.

Áirítear le samplaí de limistéir ina bhfuil díriú náisiúnta ar

bhorradh earnálacha nuaghinte agus atá ag teacht chun

cinn, ar nós biteicneolaíocht mhuirí agus

ardteicneolaíochtaí muirí (SmartOcean). 

ina theannta sin, féadfaidh Brexit deiseanna

infheistíochta a chruthú, chomh maith, ar a ndíreoidh na

gníomhaireachtaí ábhartha forbartha, an iMDO, ina

measc, go gníomhach.

Tionscnamh ríthábhachtach chun an borradh seo a chur

chun cinn a bhí san fhógra a rinne an rialtas in 2016 gur

bunaíodh Foireann Forbartha Muirí thiomnaithe chun

forbairt bhreise an gheilleagair ghoirm a sholáthar.

Comhordaithe ag Foras na Mara, is éard atá i gceist leis

an bhFoireann Forbartha Muirí rannpháirtíocht ag

príomhchomhlachtaí forbartha, lena n-áirítear ach gan a

bheith teoranta do Bhord iascaigh Mhara, an Bord Bia,

Fiontraíocht Éireann, Fáilte Éireann, Suirbhéireacht

Gheolaíochta na hÉireann, Údarás Forbartha Tionscail na

hÉireann, Fondúireacht Eolaíochta Éireann, Údarás

Fuinnimh inmharthana na hÉireann agus Údarás na

Gaeltachta.

lIMISTÉar FÓcaIS STraITÉISIGh 4 – GEIllEaGar aIGÉIn na hÉIrEann 
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lIMISTÉar FÓcaIS STraITÉISIGh 4 – GEIllEaGar aIGÉIn na hÉIrEann 

Intinn Straitéiseach
Déanfaimid ár n-iarrachtaí a threisiú chun úsáid a bhaint as ár n-eolas,
saineolas agus acmhainní chun tacú le Feidhm a Bhaint as Saibhreas ár
nAigéin a sholáthar agus a sprioc uaillmhianach gheilleagrach a bhaint
amach chun luach gheilleagar aigéin na hÉireann a dhúbailt aníos go dtí
2.4% den OTi faoin mbliain 2030. Cuimsíonn na hiarrachtaí seo go leor
earnálacha agus braitheann siad ar chomhobair ghníomhaireachtaí
forbartha na hÉireann, iMDO Fhoras na Mara ina measc, ag a
bhfuil an sainordú chun seirbhísí loingseoireachta idirnáisiúnta
a fhorbairt, a chur chun cinn agus a mhargú, tacú le poirt 
na hÉireann a fhorbairt, agus le riachtanais oideachais
agus oiliúna na hearnála iompair mhuirí.

Tionscnaimh Straitéiseacha

1. Leanúint le Deiseanna Earnála a Thógáil

Leanfaimid ag tacú le forbairt phoirt agus chuideachtaí loingseoireachta na hÉireann trí chláir

chistithe ón AE a shainaithint agus a uasmhéadú, agus díriú ar dheiseanna um fhorbairt gnó mhuirí.

Treiseoimid ár gcomhiarrachtaí chun Éire a shuíomh ar thús cadhnaíochta na réabhlóide digití sa

gheilleagar muirí. Fiosróimid na deiseanna atá ar fáil d’earnálacha neamh-mhuirí (ar nós TFC agus

biteicneolaíochta) chun margaí agus feidhmeanna muirí a bhaint amach – an coincheap ina

ndéantar tionscail reatha ‘a mhuirdhíonadh’. 

Méadóimid ár n-iarrachtaí, chomh maith, chun tacú leis an úsáid a bhaintear as acmhainní

nádúrtha nár baineadh leas astu nó as acmhainní reatha ar bhealaí nua. Tacóimid le

gníomhaireachtaí agus cuideachtaí chun seirbhísí nua a fhorbairt a dhéanann caipitliú ar

infheistíochtaí i mbonneagar, scileanna agus eolas Fhoras na Mara.

2. Príomhthionscadail a fhorbairt agus a Chur chun Cinn 

Leanfaimid le príomhthionscadail a fhorbairt agus a chur chun cinn laistigh de limistéir a bhfuil

freagracht dhíreach orainn astu, ar nós Poirt Chliste agus ardán sonraí an Aigéin Dhigitigh. Ag

oibriú tríd an bhFoireann Forbartha Muirí, tacóidh eolas teicniúil agus earnála an Fhorais le

heagraíochtaí ábhartha chun príomhthionscadail eile a shainaithint agus a fhorbairt chun tacú le

geilleagar aigéin na hÉireann a fhorbairt.

3. Comhtháthú Méadaithe trí Fhoireann Forbartha Comhtháite Muirí 

Déanfaimid Foireann Forbartha Muirí trasghníomhaireachta a chomhordú, a ghlacfaidh cur chuige

barrfheabhsaithe comhoibrithe, comhtháthaithe agus ceannródaíoch i leith gheilleagar aigéin na

hÉireann a fhás, faoi mar a thomhaistear le dul chun cinn infhíoraithe i dtreo spriocanna

geilleagracha foilsithe Feidhm a Bhaint as Saibhreas ár nAigéin 2030.
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cUMaSÓIrÍ
STraITÉISEacha 

ár nDaoInE

bonnEaGar

SonraÍ aGUS TF

rannPháIrTÍochT & oIDEachaS 
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Chun tabhairt faoinár bhfís, beidh barrfheabhsú
straitéiseach le déanamh ar ár láidreachtaí eagraíochtúla
atá dírithe ar ár ndaoine, ár mbonneagar taighde, ár sonraí,
agus ár gcumas TF.

Baineann ríthábhacht, chomh maith, le tuiscint a chur chun
cinn ar an bhfarraige, oideachas agus rannpháirtíocht leis
an bpobal, pobail chósta agus páirtithe leasmhara.



ár nDaoInE  
Tá Foras na Mara tiomanta do thacú le cultúr

ardfheidhmíochta a chuireann ár ndaoine chun cinn, a

bhfuil ról lárnach ag a scileanna, taithí agus paisean don

mhuir san obair a dhéanaimid don rialtas agus páirtithe

leasmhara eile.
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Tionscnaimh Straitéiseacha

1. Lúfaireacht, Éagsúlacht agus Solúbthacht a Chinntiú

Cinnteoimid go bhfuil na daoine, na struchtúir eagraíochta,

na scileanna agus na hinniúlachtaí againn chun tabhairt

faoinár bplean straitéiseach agus éagsúlacht,

comhionannas agus conairí solúbtha gairm bheatha á gcur

chun cinn i gcomhthráth. Leanfaimid lenár bpróiseas

pleanála lucht saothair a thabhairt chun cinn, lena chinntiú

go bhfuil an cumas cuí againn (i.e. na daoine cearta, san

áit cheart, ag an am ceart), a chuirfidh eagraíocht lúfar,

éagsúil agus solúbtha ar fáil dúinn.

2. Áit Iontach le hoibriú Ann

Leanfaimid le barr feabhais a chur ar rannpháirtíocht foirne

chun comhthuiscint a chothú ar róil agus freagrachtaí ar

fud na heagraíochta. Tá seo ríthábhachtach lena chur ar ár

gcumas tabhairt faoi chomhtháthú ár seirbhísí.

Chomh maith leis sin, leanfaimid leis an gcur chuige

rannpháirtíochta i measc na foirne i gcur i bhfeidhm na

straitéise seo agus a theacht chun cinn.

3. Cumas a Thógáil agus a Choimeád

Méadóimid infheistíocht i bhforbairt leanúnach ghairmiúil

agus uasoiliúint a chur ar ár bhfoireann, agus tabharfaimid

faoi earcaíocht spriocdhírithe nuair is ann do bhearnaí

scileanna. Trí pleanáil dhian comharbais, eolas a bhailiú

agus a aistriú, méadóimid ár n-iarrachtaí chun eolas,

cumas agus láidreachtaí corparáideacha a choimeád.

Intinn Straitéiseach
Ár n-iarrachtaí a mhéadú agus an
caighdeán is airde d’fhoireann a
choimeád agus a mhealladh atá
paiseanta faoinár bhfís; tacú le
forbairt leanúnach a scileanna agus
cumais agus a chur ar chumas acu
tabhairt faoinár misean agus
seasamh lenár luachanna.

cUMaSÓIrÍ STraITÉISEacha - ár nDaoInE 
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bonnEaGar
Oibríonn Foras na Mara bonneagair náisiúnta a chuireann ardáin bhunriachtanacha ar fáil dár
seirbhísí rialtais, taighde náisiúnta agus idirnáisiúnta agus luathfhorbairt teicneolaíochta. Tá
naoi saoráid de chuid Fhoras na Mara i measc na sócmhainní náisiúnta seo a fhreastalaíonn ar
ár bhfoireann, saoráidí saotharlainne inár gceanncheathrú i nGaillimh agus saoráid taighde i
mBaile Uí Fhiacháin i gContae Mhaigh Eo. i measc an bhonneagair eile, tá: dhá árthach
taighde ilchuspóra (RV an Celtic Voyager agus RV an Celtic Voyager), Feithicil Chianoibrithe
(ROV) domhainuisce, bonneagar agus sonraí TF, trealamh aigéaneolaíochta soghluaiste agus
seasta, anuas ar ardáin tástála agus taispeántais, ar nós Faireachlann Chuan na Gaillimhe.

Cuireann an Foras seirbhísí teicniúla agus trealamh ar fáil, chomh maith, d’oibreoirí bonneagair

náisiúnta eile, lena n-áirítear tacú le láithreáin tástála fuinneamh aigéin, an Gréasán Náisiúnta

Baoithe Aimsire, anuas ar chláir um chosaint an chósta agus cláir bhainistíochta riosca i gcás

tuilte. 

Déantar monatóireacht agus rianú ar gach comhlacht poiblí chun laghdú 33% a bhaint amach

in úsáid fuinnimh faoin mbliain 2020 (ó 2009) ar aon dul le tríú Plean Gníomhaíochta Náisiúnta

Éifeachtúlachta Fuinnimh na hÉireann (nEEAP 3). Leanfar ag díriú ar ocht sprioc fuinnimh déag

trí Straitéis agus Beartas um Laghdú Fuinnimh an Fhorais 2016-2020, a dhíríonn ar an

gcabhlach náisiúnta RV a oibriú, saotharlanna, trealamh agus saoráidí Oifige/TF. Teastaíonn

athrú iompraíochta chun go mbeidh an rath ar na cláir agus, anuas ar mhionathruithe a

dhéanamh ar an ngléasra agus trealamh reatha, meicníochtaí nuálacha a úsáid,

ardéifeachtúlacht fuinnimh agus athnuaiteáin, bainfidh na hathruithe seo coigilteas agus

spriocanna intomhaiste amach.



cUMaSÓIrÍ STraITÉISEacha - InFraSTrUcTUrE
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Intinn Straitéiseach
Rochtain a fhorbairt, a athnuachan,
a fheabhsú agus a sholáthar ar
shraith bonneagar agus trealaimh a
thacaíonn le sármhaitheas a
sholáthar i mbreathnóireacht
eolaíochta muirí, comhairle agus
taighde comhtháite.

Tionscnaimh Straitéiseacha

1. Pleanáil a dhéanamh d’Árthach Taighde Nua
Fiosróimid na roghanna atá ann d’árthach nua taighde
ilchuspóra a thiocfaidh in ionad RV an Celtic Voyager.
is éard a bheidh san uaillmhian ná barr feabhais a chur
ar chumas na hÉireann chun tabhairt faoi thaighde
comhoibritheach chun na sonraí agus an t-eolas atá
riachtanach chun ár n-acmhainní muirí a bhainistiú agus
ár misean a sholáthar.

2. Foras na Mara a Bharrfheabhsú agus a Uasghrádú 
Bonneagar
Déanfaimid bonneagar a oibríonn Foras na Mara a
bharrfheabhsú agus infheisteoimid ann, bonneagar atá
tíosach ar fhuinneamh, a chuireann feabhas ar ár
gcomhairle agus soláthar seirbhíse comhtháite, agus a
chumasaíonn fás gorm. Áirítear leis na bonneagair seo ár
gcabhlach árthaí taighde, feithicil chianoibrithe,
saotharlanna, láithreáin tástála éagsúla, bonneagair
bhreathnaithe agus saoráid taighde Bhaile Uí Fhiacháin.

3. Bonneagair Náisiúnta Taighde a Cheangal
Tionólfaimid agus tacóimid le Fóram Náisiúnta Soláthraithe
Bonneagair Mhuirí faoi mar a iarrtar sa Straitéis Náisiúnta
Taighde agus Nuálaíochta Muirí, a chuirfidh le agus, sa
chás gur cuí, a chistíonn riachtanais náisiúnta bhonneagar
taighde. Forbróimid clár náisiúnta rochtana bonneagair
mhuirí atá dírithe ar bhonneagar agus leapacha tástála atá
cistithe ag an stát a bharrfheabhsú, i gcomhpháirtíocht le
húinéirí agus oibreoirí an bhonneagair.



SonraÍ aGUS TF 
Cruthaíonn teicneolaíochtaí digiteacha agus comhtháthú sonraí idir dhúshláin agus

deiseanna a imríonn tionchar trom ar nuálaíocht, iomaíochas agus taighde

eolaíochta. Baineann seo go mór le Foras na Mara agus a sheirbhísí fad a ghinimid

ollmhéid sonraí trínár gcláir bhailithe sonraí, mhonatóireachta agus thaighde.

Tá na sonraí seo mar bhonn dár bpunann comhtháite comhairle agus seirbhísí atá

ag teacht chun cinn agus tacaíonn siad le beartas comhtháite muirí ar leibhéal

náisiúnta agus AE.

Forbróidh agus cuirfidh Foras na Mara rochtain oscailte chun cinn ar thacair shonraí

náisiúnta, comhtháthú sonraí, sonraí ar líne agus seirbhísí faisnéise. is éard a bheidh

mar thoradh air seo ná go mbainfear athúsáid optamach as sonraí agus go roinnfear

iad. Déanann rochtain oscailte ar shonraí taighde agus nuálaíocht a chur chun cinn,

chomh maith, agus spreagann sé táirgí agus seirbhísí nua tráchtála.
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Intinn Straitéiseach
Le bheith mar ionad
sármhaitheasa idirnáisiúnta i
seirbhísí rochtana oscailte
ardchaighdeáin sonraí agus
faisnéise a sholáthar, a
fhreastalaíonn ar riachtanais ár
gcliant agus ár bpáirtithe
leasmhara, eolas ar an aigéan
a thabhairt chun cinn,
comhairle chomhtháite a
sholáthar agus tacú le fás
gorm.

cUMaSÓIrÍ STraITÉISEacha - SonraÍ aGUS TF 
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Tionscnaimh Straitéiseacha

1. Seirbhísí Sonraí agus Faisnéise a Bharrfheabhsú
Cuirfimid barr feabhais ar agus forbróimid bonneagar agus
ardáin náisiúnta sonraí tríd an ionad Náisiúnta Sonraí Muirí
agus ardán nua Aigéin Dhigitigh a athbhunú. Éascóidh seo
athúsáid, comhtháthú agus léirshamhlú sonraí ó Fhoras na
Mara agus comhpháirtithe náisiúnta eile. Cuirfidh seo luach
lenár sonraí ‘loma’ agus cabhróidh sé le páirtithe leasmhara
sonraí aigéin a úsáid. Beimid freagrúil do riachtanais ár
bpáirtithe leasmhara agus ár n-úsáideoirí deiridh trí mheasúnú
leanúnach a dhéanamh ar cháilíocht agus ábharthacht ár
sonraí agus ár seirbhísí faisnéise.

2. Cumas Sonraí a Thabhairt chun Cinn
Tabharfaimid faoi agus cisteoimid taighde ceannródaíoch i
sonraí, teicneolaíochtaí faisnéise agus spásúla, anailísíocht
agus samhaltú.Buntacóidh seo lenár seirbhís a sholáthar,
tacóidh sé leis an bpobal taighde agus nuálaíochta, cuirfidh sé
feabhas ar ár gcumas tuarthach, éascóidh se comhoibriú
idirnáisiúnta agus cuirfidh sé ar ár gcumas ionad
sármhaitheasa a dhéanamh dínn.

3. Sármhaitheas Bonneagar agus Seirbhíse TF a Sholáthar 
Déanfaimid infheistíocht i dTeicneolaíocht Faisnéise agus
Cumarsáide (TFC) agus saineolas chun tacú le cáilíocht agus
sármhaitheas i soláthar seirbhísí. Cloífidh ár struchtúir, próisis
agus rialachas le dea-chleachtas lena chinntiú go bhfuil ár
gcórais agus sonraí slán, iontaofa agus go ndéantar iad a
chothabháil ar an mbealach cuí. Beidh ár bhfoirne ailínithe
chun an bonneagar TFC, forbairt bogearraí, seirbhís TF agus
cumas cibearshlándála a sholáthar agus a chothabháil a
theastaíonn chun seirbhísí ardchaighdeáin a sholáthar.



rannPháIrTÍochT
aGUS oIDEachaS 
Sprioc in Feidhm a Bhaint as Saibhreas ár nAigéin atá inár n-aitheantas muirí a

neartú, feasacht mhéadaithe a bheith againn ar luach, deiseanna agus tairbhe

shochaíoch ár n-aigéan, anuas ar idirchaidreamh a mhúscailt leis an aigéan.

Trí thionscnaimh rialtais, ar nós Fhéile na Mara, féile náisiúnta mhuirí na hÉireann,

agus gníomhaíochtaí eile for-rochtana agus oideachais, oibríonn Foras na Mara i

gcomhar le ranna rialtais, gníomhaireachtaí eile agus eagraíochtaí áitiúla chun

saibhreas ár n-aigéin a chur chun cinn agus cur amach ar an aigéan a mhéadú i

measc ár saoránach.
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Intinn Straitéiseach
Glúin nua de sheaimpíní aigéin a
spreagadh agus an tsochaí a chur
ar an eolas ar luach acmhainn
mhuirí na hÉireann, an tábhacht a
bhaineann lenár n-aigéan agus
obair Fhoras na Mara.

cUMaSÓIrÍ STraITÉISEacha - rannPháIrTÍochT aGUS oIDEachaS 

Tionscnaimh Straitéiseacha

1. Feasacht agus Rannpháirtíocht a Mhéadú
Déanfaimid ár n-iarrachtaí a threisiú chun oibriú go
comhoibritheach chun feasacht níos mó a mhúscailt ar
aitheantas muirí na hÉireann agus luach margaidh agus neamh-
mhargaidh an aigéin. Bainfimid seo amach trí phobal abhcóidí
aigéin a chruthú ar leibhéal náisiúnta, réigiúnach agus áitiúil agus
trí líonraí agus comhpháirtíochtaí fadtréimhseacha a chruthú. 

2. Eolas agus Eolaíocht a Chur in Iúl
Neartóimid conas a chuirimid ár n-eolas eolaíochta agus aigéin
in iúl, a chinntíonn go bhfuil ár n-aschur soiléir, inrochtana, agus
cuirfimid an tsochaí ar an eolas ar thábhacht an aigéin.
Tógfaimid cultúr ar fud na heagraíochta ina ndéantar cumarsáid
oscailte agus shoiléir.

3. Glúin Nua de Ghairmithe Aigéin 
Méadóimid ár n-iarrachtaí chun dul i gcomhpháirtíocht le
hoideachasóirí agus tacú le príomhshruthú oideachais agus
oiliúna muirí ar gach leibhéal den chóras oideachais náisiúnta.
Áirítear leis seo cláir agus curaclaim nua a fhorbairt agus, i
gcásanna áirithe, cláir oideachais agus oiliúna reatha ‘a
mhuirdhíonadh’. Spreagfaidh seo an ghlúin nua chun tabhairt
faoi ghairmeacha beatha muirí agus mara agus tabharfaidh sé na
scileanna do mhic léinn bheith ina gceannairí agus seaimpíní
muirí amach anseo.
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Athrú Aigéin
agus
Aeráide a
Thuar

Limistéar Fócais Cuspóir Straitéiseach Torthaí - An méid a bheidh leabaithe
agus bainte amach faoi 2022

Cuirfidh Foras na Mara aschur agus
seirbhísí réigiúnacha agus áitiúla tuartha
den chéad scoth ar fáil, a thacaíonn le
dúshlán na hÉireann chun freagairt do 
agus oiriúnú do na hathruithe ar ár 
n-aigéin agus aeráid.

Neartóimid ár gcomhpháirtíochtaí i
ngníomhú ar son na haeráide, maolú agus
oiriúnú aeráide chun domhaneolaíocht
agus eolaíocht aigéin chomhtháite, réitigh
theicniúla agus acmhainní tuarthacha 
agus comhairle shaineolach a sholáthar;
tacóimid le hiarrachtaí na hÉireann chun
spriocanna an AE um ghníomhú ar son 
na haeráide a bhaint amach.

Acmhainn taighde na hÉireann a
mhéadú chun cumas atá tagarmharcáilte
go hidirnáisiúnta a sholáthar i dtaighde,
samhaltú agus tuar aigéaneolaíochta a
thugann faoinár n-intinn straitéiseach sa
limistéar seo.

Cuirfidh Foras na Mara tuarascálacha
ábhartha débhliantúla ar athrú aeráide i
dtoll a chéile, a úsáideann an rialtas
chun oiriúnú do thionchar an athraithe
aeráide agus é a mhaolú.

Seirbhísí
agus
Comhairle
Eolaíochta

Limistéar Fócais Cuspóir Straitéiseach Torthaí - An méid a bheidh leabaithe
agus bainte amach faoi 2022

Freastalóidh Foras na Mara ar riachtanais
reatha agus athraitheacha eolaíochta
agus theicniúla ár bpríomhchliaint rialtais
agus ár bpríomhpháirtithe leasmhara trí
sheirbhísí agus comhairle dhaingean,
neamhchlaonta, thrédhearcach agus
thráthúil, a sholáthraítear i leith na
gcaighdeán is airde.

Tacóidh gníomhaíochtaí réamhairc le
riachtanais chomhairle agus seirbhísí
eolaíochta amach anseo.

Rátáil mhéadaithe sásaimh i measc ár
gcliant agus páirtithe leasmhara dár
seirbhísí eolaíochta, comhairle agus
teicniúla - a thomhaistear trí
shuirbhéanna bliantúla tagarmharcáilte ar
shásamh cliant/páirtithe leasmhara.

Réimse níos fairsinge de thacair shonraí a
leabú mar ionchur lenár seirbhísí
comhairleacha eolaíochta agus teicniúla
chun comhairle bharrfheabhsaithe a
sholáthar.

Gníomhaíocht mhéadaithe réamhairc lena
chinntiú go bhfuiltear ag freastal ar
riachtanais an lucht déanta beartas agus
chinnteoirí trí thuarascálacha infhíoraithe
bliantúla agus bailíochtaithe réamhairc a
chur le chéile chun eolas a sholáthar do
choigeartuithe a dhéantar ar ár gcláir.

Ár seirbhísí a chomhtháthú níos mó agus
díriú ar chláir bhailithe sonraí; thaighde
agus mhonatóireachta a bhainistiú a
thomhaisfear chun freastal ar
bhunspriocanna inghnóthaithe eolaíochta
agus teicniúla ár bpríomhpháirtithe
leasmhara ábhartha.
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Taighde 
agus
Nuálaíocht

Limistéar Fócais Cuspóir Straitéiseach Torthaí - An méid a bheidh leabaithe
agus bainte amach faoi 2022

Cabhróimid le pobal taighde mhuirí na
hÉireann chun comhpháirtíochtaí a
chruthú agus an leibhéal foriomlán de
dheontais taighde a bhaineann sé amach
a mhéadú.

Méadóimid ár ngníomhaíochtaí náisiúnta
comhordaithe, um chur chun cinn agus
tacaíochta do thaighde agus nuálaíocht
mhuirí agus músclóimid cumas agus
feidhmíocht taighde Fhoras na Mara, a
dhéanfaidh Éire a shuíomh mar
cheannaire in eolas ar an aigéan, agus a
chuirfidh barr feabhais ar ár dtionchar
idirnáisiúnta trí thionscnaimh náisiúnta
agus idirnáisiúnta thaighde.

Méadóimid an díriú ar ghníomhaíochtaí
aistrithe eolais idir ár bpríomhpháirtithe
leasmhara.

Cistiú iomaíoch nua iomaíoch taighde, 
a bhainfidh taighdeoirí atá bunaithe i
bhForas na Mara amach, arb ionann é
agus os cion €10 milliún i gcaitheamh
thréimhse  na straitéise (2018-2022).

Tagann méadú 25% ar chistiú iomlán
iomaíoch an AE a éiríonn le taighdeoirí
muirí na hÉireann a bhaint amach i
gcaitheamh thréimhse  na straitéise
(2018-2022) i gcomparáid leis an
tréimhse cúig bliana roimhe sin (2013-
2017).

Déanann Foras na Mara 15% sa bhreis 
a ghiaráil de luach a chláir chistithe
taighde mhuirí iomaíoch ó mhaoinitheoirí
náisiúnta eile trí shocruithe
comhchistithe.

Rinne Foras na Mara bainistíocht rathúil
agus infhíoraithe ar chur i bhfeidhm na
Straitéise náisiúnta Taighde agus
Nuálaíochta Muirí.

Geilleagar
Aigéin na
hÉireann

Limistéar Fócais Cuspóir Straitéiseach Torthaí - An méid a bheidh leabaithe
agus bainte amach faoi 2022

Déanfaimid ár n-iarrachtaí a threisiú chun
úsáid a bhaint as ár n-eolas, saineolas
agus acmhainní chun tacú le Feidhm a
Bhaint as Saibhreas ár nAigéin a
sholáthar agus a sprioc uaillmhianach
gheilleagrach a bhaint amach chun luach
gheilleagar aigéin na hÉireann a dhúbailt
aníos go dtí 2.4% den OTi faoin mbliain
2030.

Cuimsíonn na hiarrachtaí seo go leor
earnálacha agus braitheann siad ar
chomhobair ghníomhaireachtaí forbartha
na hÉireann, iMDO Fhoras na Mara ina
measc, ag a bhfuil an sainordú chun
seirbhísí loingseoireachta idirnáisiúnta a
fhorbairt, a chur chun cinn agus a
mhargú, tacú le poirt na hÉireann a
fhorbairt, agus le riachtanais oideachais
agus oiliúna na hearnála iompair mhuirí.

Déanfar an méid a chuireann
loingseoireacht agus seirbhísí
loingseoireachta le geilleagar na
hÉireann a dheimhniú go neamhspleách
chun dul chun cinn a thomhas ar
spriocanna geilleagracha do na
gníomhaíochtaí seo in Feidhm a Bhaint
as Saibhreas ár nAigéin.

Déanfaimid Foireann Forbartha Muirí
trasghníomhaireachta a chomhordú go
rathúil, a ghlacfaidh cur chuige
barrfheabhsaithe comhoibrithe,
comhtháthaithe agus ceannródaíoch i
leith gheilleagar gorm na hÉireann a
fhás, faoi mar a thomhaistear le dul chun
cinn infhíoraithe i dtreo spriocanna
geilleagracha foilsithe Feidhm a Bhaint
as Saibhreas ár nAigéin 2030.
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Comhaontas Taighde an Aigéin Atlantaigh (AoRA) – Comhoibriú foirmiúil
Taighde ar an Aigéan Atlantach idir an AE, SAM agus Ceanada agus tíortha comhpháirtíochta a
chuireann le tionscnaimh agus cláir reatha chun comhtháthú agus comhordú ar chomhoibriú maidir
le taighde ar aigéan a mhéadú. https://www.atlanticresource.org/aora/ 

Fás Gorm – Tionscnamh an Choimisiúin Eorpaigh chun aigéin, farraigí agus cóstaí na hEorpa a
shaothrú níos mó ar mhaithe le borradh, poist agus luach inbhuanaithe.
https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/blue_growth_en 

An Comhbheartas Iascaigh (an CBI) – Beartas iascaigh an Aontais Eorpaigh, ina
gcuimsítear sraith rialacha chun cabhlaigh iascaireachta Eorpacha a bhainistiú agus chun stoic éisc
a chaomhniú. Tá sé in ainm is comhacmhainn a bhainistiú agus bronnann sé rochtain chothrom ar
gach cabhlach iascaireachta Eorpacha ar uiscí an AE agus ar thailte iascaireachta agus ceadaíonn
sé d’iascairí chun dul san iomaíocht go cothrom.  https://ec.europa.eu/fisheries/cfp_en 

An RTBM – An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara. www.agriculture.gov.ie 

Ardán sonraí an Aigéin Dhigitigh – Cuireann sé rochtain ar fáil ar réimse seirbhísí,
léarscáileanna ar líne, deaiseanna sonraí, rochtain ar shonraí, cuardach sonraí agus foilseacháin ina
measc. Cuireann sé ar chumas acmhainní muirí digiteacha Éireannacha a ghiaráil le haghaidh
taighde agus tá de chuspóir aige taighde a bhaineann le cúrsaí muirí a chur chun cinn trí fheabhas
a chur ar rochtain ar shonraí agus uirlisí anailíseacha. www.digitalocean.ie

CEMI – is é an Ciste Eorpach Muirí agus iascaigh an ciste do bheartais mhuirí agus iascaigh an
AE don tréimhse 2014-2020. Tá sé ar cheann de chúig Chiste Struchtúracha agus infheistíochta
Eorpacha (SiE) a chuireann lena chéile agus a lorgaíonn chun borradh agus téarnamh bunaithe ar
phoist a chur chun cinn san Eoraip.  https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff_en 

Feidhm a Bhaint as Saibhreas ár nAigéin – Plean Comhtháite Muirí na hÉireann ina
leagtar amach Fís, Spriocanna Ardleibhéil agus Príomhghníomhartha ‘Cumasaithe’ an Rialtais chun
an beartas, rialachas agus an timpeallacht ghnó oiriúnach a chur i bhfeidhm lena chumasú ár n-
acmhainn mhuirí a bhaint amach. http://smartbay.marine.ie/ 

Feidhm a Bhaint as Saibhreas ár nAigéin – Plean Comhtháite Muirí na hÉireann
ina leagtar amach Fís, Spriocanna Ardleibhéil agus Príomhghníomhartha ‘Cumasaithe’ an Rialtais
chun an beartas, rialachas agus an timpeallacht ghnó oiriúnach a chur i bhfeidhm lena chumasú ár
n-acmhainn mhuirí a bhaint amach. www.ouroceanwealth.ie/ 

Nuálaíocht 2020 – Straitéis cúig bliana na hÉireann maidir le taighde agus forbairt, eolaíocht
agus teicneolaíocht. Leagtar amach ann an treoirphlean le haghaidh dul chun cinn leanúnach i
dtreo na sprice ina ndéanfar ceannaire domhanda d’Éirinn, agus a chuireann geilleagar láidir
inbhuanaithe agus sochaí níos fearr chun cinn.
https://dbei.gov.ie/en/Publications/innovation-2020.html

Beartas Comhtháite Muirí – Cur chuige iomlánaíoch i leith gach beartais an AE a
bhaineann leis an bhfarraige. Bunaithe ar an gcoincheap gur féidir leis an aontas torthaí níos airde a
bhaint ó na farraigí agus aigéin agus tionchar níos lú a imirt ar an timpeallacht trína bheartais a 
chomhordú. https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy_en 

Comhtháthú/Comhtháite – Cur chuige carnach i leith staidéar eolaíochta a dhéanann
peirspictíochtaí disciplíní aonair a shintéisiú agus a dhéanann iad a chomhtháthú i rith gach céime
den chur chuige i gceist nó fadhb, agus imríonn na torthaí tionchar ar chinntí beartais agus
bainistíochta.
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Maoin Intleachtúil (MI) – Aon sócmhainn dholáimhsithe ina bhfuil eolas agus smaointe.
Cumasaíonn sé aschur obair thaighde a bheith faoi úinéireacht ar an mbealach céanna a bhíonn
maoin fhisiciúil faoi úinéireacht agus cosnaíonn sé é ó shárú nó cóipeáil. 

An Chomhairle Idirnáisiúnta um Thaiscéaladh na Mara (ICES) –
Eagraíocht dhomhanda a fhorbraíonn eolaíocht agus comhairle chun tacú le húsáid inbhuanaithe
na n-aigéan. Líonra de bhreis agus 5,000 eolaí atá in iCES ó bhreis agus 690 foras muirí in 20 balltír
agus níos faide i gcéinand. http://www.ices.dk/Pages/default.aspx 

An Grúpa Comhordaithe Mhuirí (GCM) –  Grúpa idir-rannach, a bhfuil an tAire
Talmhaíochta, Bia agus Mara ina chathaoirleach air, ina bhfuil ionadaithe ranna atá bainteach i
saincheisteanna muirí/mara chun plé/comhordú a dhéanamh ar shaincheisteanna óna dteastaíonn
gníomh idir-rannach. Tionólann Roinn an Taoisigh an grúpa. Tá an GCM freagrach as maoirseacht,
soláthar agus cur i bhfeidhm trasrialtais Phlean Comhtháite Muirí na hÉireann  – Feidhm a Bhaint as
Saibhreas ár nAigéin. Tá sonraí breise ar fáil ag www.ouroceanwealth.ie 

Creat-Treoir na Straitéise Mara – Reachtaíocht Eorpach a bhfuil de chuspóir aige an
timpeallacht mhuirí a chosaint. Ceanglaíonn sé ar ballstáit Eorpacha, Éire ina measc, chun dea-
stádas comhshaoil (DSC) a bhaint amach sa timpeallacht mhuirí faoin mbliain 2020 ar a dhéanaí.
http://ec.europa.eu/environment/marine/eu-coast-and-marine-policy/marine-strategy-
framework-directive/index_en.htm  

Muirdhíonadh – Coincheap a úsáidtear chun cur síos a dhéanamh ar an deis chun margaí
agus feidhmeanna muirí a bhaint amach i measc earnálacha neamh-mhuirí (ar nós TFC agus
biteicneolaíochta).

An Treoir maidir le Pleanáil Spásúlachta Mhuirí (PSM) – Bealach nua ina
gcaitear súil ar conas a úsáidimid an limistéar muirí agus conas is fearr úsáid a bhaint as amach
anseo. Déanfaidh PSM iarracht chun éilimh éagsúla a chothromú chun an fharraige a úsáid, an gá
atá leis an timpeallacht mhuirí a chosaint, ina measc. Baineann sé le pleanáil nuair agus san áit a
dtiteann gníomhaíochtaí an duine amach ar muir.
https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/maritime_spatial_planning_en

An tIonad Náisiúnta Sonraí Muirí – Cuimsítear ann seirbhísí sonraí ar líne óstáilte,
meiteashonraí tuairisciúla ina measc chun teacht ar shonraí, léarscáileanna agus graif chun sonraí a
fheiceáil; agus ar sheirbhísí chun sonraí a íoslódáil. Gníomhaíonn coincheap an Aigéin Dhigitigh mar
ionad ilfhreastail do na sonraí go léir a bhaineann le ceisteanna muirí, na gníomhaíochtaí, cláir agus
seirbhísí go léir ina measc a sholáthraíonn an t-ionad sonraí.

An Straitéis Náisiúnta Taighde agus Nuálaíochta Muirí 2017-2021 –
Soláthraítear sa straitéis creat do mhaoinitheoirí taighde chun measúnú a dhéanamh ar thionchar
na hinfheistíochta taighde i dtéamaí taighde muiríbhunaithe agus an toradh is dóchúil a bhainfear
aisti. Tá sé in ainm is a chinntiú, chomh maith, go mbíonn ar chumas thaighdeoirí na hÉireann dul
san iomaíocht ar leibhéal idirnáisiúnta agus páirt iomlán a ghlacadh i dtionscadail taighde
thrasnáisiúnta mar thoradh ar an tacaíocht a thugann an Stát do thaighde muirí.
https://www.marine.ie/home/site-area/research-funding/national-marine-research-
strategy/national-marine-research-innovation

An Gréasán Náisiúnta Baoithe Aimsire – Tá an gréasán in ainm is feabhas a chur ar
thuartha aimsire agus sábháilteacht ar muir timpeall na hÉireann Cuireann an gréasán baoithe
sonraí ríthábhachtacha ar fáil do thuartha aimsire, bullaitíní loingseoireachta, rabhaidh ghála agus
bhorrtha anuas ar shonraí d’fhaisnéis agus taighde poiblí.
www.marine.ie/home/site-area/data-services/real-time-observations/irish-weather-buoy-
network.
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NEEAP3 – Tríú Plean náisiúnta um Éifeachtúlacht Fuinnimh na hÉireann.
https://www.dccae.gov.ie/en-ie/energy/publications/Pages/national-energy-
efficiency-action-Plan-3-(neeaP).aspx

Coimisiún osló-Pháras (oSPAR) – An mheicníocht ina
gcomhoibríonn cúig rialtas déag de na cóstaí thiar agus de dhobharcheantair na
hEorpa, anuas ar an Aontas Eorpach, chun timpeallacht mhuirí an Atlantaigh Thoir
Thuaidh a chosaint. www.ospar.org/ 

Taighde a Chistítear go Poiblí chun oibriú d’Éirinn –  Tugtar
an Prótacal náisiúnta iP 2012 air seo, chomh maith, agus d’fhorbair an Roinn Gnó,
Fiontar agus Nuálaíochta (an RGFN) é seo ag oibriú as lámh ranna rialtais eile agus
leas á bhaint as eolas grúpa tiomnaithe saineolaithe a raibh de chuspóir acu
éiceachóras nuálaíochta eiseamláireach a sholáthar a chruthaíonn tairbhí
geilleagracha agus sochaíocha, go poist inbhuanaithe. Coinníoll bunriachtanach
dó seo is ea córas atá éasca le húsáid a chuireann ar chumas an tionscail agus na
hearnála taighde phoiblí chun oibriú go dial as lámh a chéile agus a spreagann
tráchtálú fhoirmeacha uile na maoine intleachtúla (Mi) a eascraíonn as taighde san
earnáil phoiblí.
www.knowledgetransferireland.com/about_Kti/Knowledge-transfer-
Framework/ 

Sonraí ‘loma’ – Tagraíonn seo d’aon earra sonraí nach ndearnadh próiseáil
air, cé acu dé láimh nó trí bhogearraí uathoibrithe ríomhaire.

Athúsáid, comhtháthú agus léirshamhlú sonraí – Ciallaíonn
athúsáid sonraí sócmhainn sonraí a bhaint agus í a úsáid breis agus uair amháin
don chuspóir céanna. is éard a bhaineann le comhtháthú sonraí ná sonraí a
chomhcheangal atá suite i bhfoinsí éagsúla agus amharc aontaithe a sholáthar
d’úsáideoirí orthu. is ionann léirshamhlú sonraí agus sonraí a chur i láthair i
bhformáid phictiúrtha nó ghrafach. Cuireann sé ar chumas cinnteoirí anailísíocht a
fheiceáil curtha i láthair go hamharc, chun gur féidir leo coincheapa casta a
thuiscint nó patrúin nua a shainaithint.

RoV – Feithicil chianoibrithe.

Féile na Mara – Féile náisiúnta mhuirí na hÉireann. Príomhchuid de Feidhm a
Bhaint as Saibhreas ár nAigéin: Plean Comhtháite Muirí d’Éirinn is ea Féile na Mara
agus dá sprioc chun rannpháirtíocht agus idirchaidreamh leis an bhfarraige a
mhéadú. Tá sonraí breise ar fáil ag www.seafest.ie  

Smartocean – Lorgaíonn braisle/tionscnamh straitéis SmartOcean chun
feidhm a bhaint as acmhainní nádúrtha muirí na hÉireann agus as saineolas
speisialaithe in Eolaíocht Mhuirí agus TFC chun Éire a bhunú mar cheannródaí sa
chéad ghlúin eile de theicneolaíochtaí nuálacha a fhorbairt, a thástáil agus a
thráchtálú a théann i ngleic le margaí domhanda atá ag teacht chun cinn i
bhfuinneamh in-athnuaite muirí, a dhéanann monatóireacht ar an timpeallacht
agus a fhorbraíonn teicneolaíochtaí uisce. 

SmartPorts – Úsáid a bhaint as teicneolaíocht, uathoibriú agus cur i bhfeidhm
uirlisí, ar nós Léarscáiliú Sruthaithe Luacha (VSM), san earnáil phort agus mhuirí
chun barr feabhais a chur ar éifeachtúlacht agus iomaíochas. 
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Sholáthair na grianghrafadóirí an ghrianghrafadóireacht seo a leanas
ar fud an fhoilseacháin seo. Chun teacht ar bhreis eolais, déan
teagmháil le hoifigeach cumarsáide Fhoras na Mara, le do thoil:
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