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EOLAS AR AN AIGÉIN Á
FHORBAIRT, SEIRBHÍSÍ
AIGÉIN Á SOLÁTHAR
Chuig an Aire Talmhaíochta, Bia agus Mara
De réir cheanglais an Achta um Fhoras na Mara, 1991, is mór an onóir dom Tuarascáil Bhliantúil agus
Ráitis Airgeadais Fhoras na Mara don bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2019 a chur i láthair.
An Dr John Killeen,
Cathaoirleach

Is gníomhaireacht náisiúnta é Foras na Mara leis an misean seo a leanas:
Cuireann Foras na Mara raon seirbhísí eolaíochta, comhairleacha agus forbartha eacnamaíocha ar fáil
don rialtas, do ghníomhaireachtaí poiblí agus don tionscal muirí, seirbhísí a chuireann bonn eolais
faoi cheapadh beartas, faoi rialú agus faoi bhainistíocht acmhainní mara na hÉireann, agus faoi fhás
inbhuanaithe na n-acmhainní céanna. Tugann Foras na Mara faoi thaighde agus forbairt muirí, agus
déanann sí an dá rud sin a chomhordú agus a chur chun cinn, rud atá riachtanach chun geilleagar
aigéin inbhuanaithe a bhaint amach, chun éiceachórais a chosaint agus chun comhthuiscint ar an
aigéan a spreagadh.

	Ár bhFís:
Foras na Mara, mar cheannaire domhanda ar an eolas aigéin,
ag cur ar chumas na hÉireann agus a muintire saibhreas ár
n-aigéan a chosaint agus a úsáid.
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Réamhrá

Ceanncheathrú Fhoras na Mara, Gaillimh: Grianghrafadóir Laoise Dillon

RÉAMHRÁ, STRUCHTÚR EAGRAÍOCHTA
AGUS CREAT STRAITÉISEACH
Is é Foras na Mara an ghníomhaireacht náisiúnta um thaighde,
teicneolaíocht, forbairt agus nuálaíocht mara. Tá sé de chuspóir
aige cumas geilleagrach acmhainní mara na hÉireann a mheas
agus a bhaint amach; forbairt inbhuanaithe thionscal na mara
a chur chun cinn trí chláir straitéiseacha mhaoinithe agus
trí sheirbhísí eolaíochta bunriachtanacha; chomh maith le
hacmhainní muirí nádúrtha na hÉireann a chosaint trí thaighde
agus trí mhonatóireacht a dhéanamh ar an gcomhshaol.
Faoin bhfarraige, tá limistéar muirí na hÉireann thart ar 880,000
km2, limistéar atá os cionn 10 n-uaire a limistéar talún agus a
chuimsíonn grinneall farraige agus acmhainn mara ollmhór.
Cuireann Foras na Mara forbairt inbhuanaithe na hacmhainne
ollmhóire seo chun cinn trí thaighde, trí theicneolaíochtaí nua a
chur chun feidhme agus trí chomhairle inchreidte atá bunaithe
ar an eolaíocht a chur ar fáil don tionscal, don Rialtas agus don
AE.
Soláthraíonn Foras na Mara seirbhísí taighde muirí
bunriachtanacha lena n-áirítear:

• Cláir mhaoinithe taighde agus forbartha náisiúnta
• Comhairle a sholáthar maidir le stoc éisc a mheasúnú agus a
bhainistiú

•
•
•
•
•
•
•

Seirbhísí sláinte éisc
Monatóireacht ar shábháilteacht bia mara
Monatóireacht comhshaoil
Oibríochtaí soithí taighde
Mapáil a dhéanamh ar ghrinneall na farraige
Bainistíocht sonraí
Seirbhísí forbartha muirí

Tá sé réimse seirbhíse agus Oifig an Phríomhoifigigh
Feidhmiúcháin i bhForas na Mara. Is iad seo a leanas na réimsí
seirbhíse:

•
•
•
•
•
•

Seirbhísí Corparáideacha
Seirbhísí Eolaíochta agus Faisnéise Aigéin
Seirbhísí Muirthimpeallachta agus Sábháilteachta Bia
Seirbhísí Comhairleacha um Éiceachórais Iascaigh
Oifig Forbartha Muirí na hÉireann
Tacaíocht Beartas, Nuálaíochta agus Taighde

Tá cultúr bunaithe ag an eagraíocht a bhfuil na nithe seo a
leanas mar bhuntréithe ann:

•
•
•
•
•

Iompar eiticiúil i gcónaí
Fís shoiléir
Obair foirne
Cumarsáid shoiléir; agus
Áit a dtéann daoine faoi bhláth

Soláthraíonn an cultúr seo an t-ardán ar a mbunaítear ár bPlean
Straitéiseach.
Ón am ar bunaíodh é i 1991, tá Foras na Mara ina phríomhghné
don iarracht náisiúnta chun borradh a chur faoinár ngeilleagar
muirí, chun deiseanna gnó muirí agus poist muirí nua a
chruthú agus chun eolas agus tuiscint níos fearr a chothú ar
na farraigí agus aigéin. Léirítear sa Tuarascáil Bhliantúil seo na
bunspriocanna inghnóthaithe agus an dul chun cinn atá déanta i
dtreo ár bhfíse i rith 2019.
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CREAT STRAITÉISEACH
Tá Foras na Mara tar éis plean straitéiseach ar a dtugtar Ag Méadú Eolas Muirí - Ag Solathar Seirbhísí Aigéin a fhorbairt don tréimhse
2018 – 2022.
Le linn an phróisis forbartha, bhí ionchur fairsing ag teastáil ó chliaint, ó pháirtithe leasmhara seachtracha, ó Bhord Fhoras na Mara, ón
bhfoireann bainistíochta agus ón bhfoireann go léir. Baineadh úsáid as an bpróiseas rannpháirtíochta le páirtithe leasmhara seo chun
bonn eolais a chur faoin gcaoi a bhfuil an eagraíocht ag feidhmiú agus faoi conas is féidir leis an eagraíocht freastal níos éifeachtaí a
dhéanamh ar riachtanas reatha agus riachtanais todhchaí na bpáirtithe leasmhara sin.
Cinntíonn an Plean Straitéiseach go leanann Foras na Mara ar aghaidh ag freastal ar riachtanais náisiúnta agus ar dhúshláin, deiseanna
agus ceanglais idirnáisiúnta. Leagtar amach ann fís straitéiseach láidir agus plean soiléir don turas atá amach romhainn.
Ar aon dul leis an gcreat straitéiseach sa phlean, tá an Tuarascáil Bhliantúil seo leagtha amach ina gceithre Réimse Fócais Straitéisigh
agus ina gceithre Chumasóir Straitéiseacha. Cuireann na sé réimse seirbhíse den eagraíocht (mar a leagtar amach iad ar an leathanach
roimhe seo) leis na hocht gcuid seo a leanas den tuarascáil.

IS IAD SEO A LEANAS NA RÉIMSÍ FÓCAIS STRAITÉISIGH:

Comhairle agus Seirbhísí Eolaíochta
Athrú Aigéin agus Aeráide a Thuar
Taighde & Nuálaíocht
Geilleagar Muirí na hÉireann
IS IAD SEO A LEANAS NA CUMASÓIRÍ STRAITÉISEACHA:

Ár bhFoireann
Bonneagar
Sonraí & TF
Rannpháirtíocht & Oideachas
Chun ár bhfís a bhaint amach, ní mór feabhas straitéiseach a chur ar ár láidreachtaí eagraíochtúla agus is ón taobh sin atá na
Cumasóirí Straitéiseacha chomh tábhachtach sin. Oibríonn ár ndaoine, ár mbonneagar, ár gcumas sonraí agus IT agus ár gcumais
rannpháirtíochta agus oideachais go léir ar mhaithe leis na Réimsí Fócais Straitéisigh agus a spriocanna faoi seach a chumasú.
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COMHALTAÍ BOIRD
AN DR JOHN KILLEEN (2014 – 2019)
Innealtóir as Contae Ros Comáin ó dhúchas is ea an Dr John Killeen agus ainmníodh é ina Shaorfhear Oinigh
de Chathair na Gaillimhe in 2012. I gcaitheamh a ghairme, d’oibrigh sé i réimse an rialtais áitiúil, le cuideachta
ilnáisiúnta thógála (a thóg tollán na Canála Móire i mBaile Átha Cliath i 1973) agus chaith sé seacht mbliana
ag obair le fochuideachta de chuid Shell International. Bhí an Dr Killeen ina Uachtarán ar Innealtóirí Éireann
(1995 - 1996) agus ba Uachtarán bunaidh é ar Acadamh Innealtóireachta na hÉireann (1996-1998). Tá sé
imithe ar scor anois ach bhí sé ina Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin Colas Group in Éirinn agus ina Stiúrthóir
Bainistíochta ar an gcuideachta Cold Chon Galway Ltd. le linn a shaol oibre.
In 2009, bhí sé ina Chathaoirleach ar ócáid Rás Aigéin Volvo i nGaillimh. In 2012, bhí sé ina Uachtarán ar
Fhéile agus bailchríoch Rás Aigéin Volvo a sháraigh gach taifead freastail ar imeacht spóirt dá raibh ann
riamh in Éirinn agus arbh fhiú thart ar €80 milliún é ó thaobh ioncam turasóireachta agus gnó na cathrach.
Tá an Dr Killeen ina Chathaoirleach ar an nGrúpa Cúram Sláinte Ollscoile Saolta agus ina Uachtarán ar
Institiúid Ceannaireachta Timoney - carthanas a chuireann oiliúint cheannaireachta idirnáisiúnta chun cinn
do Phríomhoifigigh Feidhmiúcháin Éireannacha.

AN tOLLAMH PATRICIA BARKER (2013 – 2018),(2018 – 2023)
Is Ánra de chuid Institiúid na gCuntasóirí Cairte in Éirinn í an tOllamh Barker agus bhain sí a cáilíochtaí
amach in 1973. Rinne na tOllamh Barker MPhil sa Staidéar Inscní i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath.
Agus PhD á dhéanamh aici, forbraíodh paraidím maidir le faisnéis airgeadais a nochtadh d’fhostaithe in
eagraíochtaí. D’fhreastail sí ar a hairteagail le Stokes Bros & Pim i mBaile Átha Cliath agus d’oibrigh sí le Peat
Marwick Mitchell i Manchain. Ina dhiaidh sin, bhí sí ina comhpháirtí i gcleachtas cuntasaíochta i Manchain ar
feadh thréimhse sé bliana agus d’oibrigh sí in Ollscoil Mhanchain mar phríomhléachtóir.
Ceapadh Patricia ina léachtóir in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath in 1980 agus lean sí ar aghaidh chun
cúraimí mar léachtóra shinsearaigh, mar Chomh-Dhéan (Scoil an Ghnó) agus mar Leas-Uachtarán na
hOllscoile (Acadúil) a ghlacadh. D’oibrigh sí mar ollamh cuairte in ollscoileanna i Nua- Eabhrac, i mBostún, in
Angers, sa Mhaláiv, in Dar es Salaam, in Sydney agus in Cape Town agus bhí sí ina scrúdaitheoir seachtrach
chomh maith d’ollscoileanna agus do chomhlachtaí gairmiúla.
Bhí sí ina Cathaoirleach ar Choiste Cuntasaíochta na gCuntasóirí Cairte ar feadh 20 bliain agus bhí sí ina ball
de chuid Chomhairle na gCuntasóirí Cairte ar feadh ceithre bliana sna 1990í agus ar feadh cúig bliana sna
2010í. Rinne sí ionadaíocht ar Éirinn ar an mBord um Chaighdeáin Chuntasaíochta i Londain ar feadh naoi
mbliana agus bhí sí ina cathaoirleach ar an sainghrúpa a thuairiscigh don Aontas Eorpach ar ról, struchtúr
agus feidhmeanna Chúirt Iniúchóirí na hEorpa. Rinne sÍ roinnt turas dualgais mar Mhaoirseoir Toghcháin
don Eagraíocht um Shlándáil agus Comhar in Éirinn (OSCE) sa Bhoisnia-Heirseagaivéin, i Republika Srpska,
san Afraic Theas, sa Chosaiv, sa Chasacstáin, i Montainéagró, sa Mhaláiv agus sa Bhealarúis.
D’oibrigh Patricia mar Mhonatóir ar Chearta an Duine in Iosrael agus sa Phalaistín. Bhí sí ina comhalta
boird sna heagraíochtaí seo a leanas: Cónaidhm Ghrúpaí Cúnta na mBan, Comhlachas Tithíochta Sonas,
an Cór Náisiúnta Aireagail agus an tÚdarás um Ard-Oideachas (agus í ina Cathaoirleach ar an gCoiste
Iniúchóireachta), agus bhí sí ina Cathaoirleach ar Sheirbhís Fuilaistriúcháin na hÉireann ar feadh trí bliana.
Is duine de Stiúrthóirí Bhus Bhaile Átha Cliath Teo. agus Ospidéal Thamhlachta faoi láthair í, agus tá sí ina
cathaoirleach ar na Coistí Iniúchóireachta sna heagraíochtaí siúd. Ina theannta sin, tá sí ina Cathaoirleach
ar Bhord Oideachais na gCuntasóirí Cairte in Éirinn. Tá sí ina Cathaoirleach ar Choiste Iniúchóireachta
agus Riosca Fhoras na Mara chomh maith. Faoi láthair is comhairleoir agus oiliúnóir deonach í san Ionad
Éigeandála um Éigniú i mBaile Átha Cliath. Tá leabhair scríofa aici maidir le cuntasaíocht grúpa, obair
sholúbtha sa ghairm sin agus le déanaí, scríobh sí faoi mhná ar éirigh leo i ngairm na cuntasaíochta, agus
faoin rialachas corparáideach agus eitic ghairmiúil.
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DERMOT CLOHESSY, UASAL (2015 – 2020)
Is innealtóir é Dermot Clohessy (BSc Eng) a bhfuil cáilíochtaí iarchéime bainte amach aige sa straitéis ghnó
agus san airgeadas. Tá tuiscint leathan aige ar an infheistíocht dhíreach eachtrach tar éis dó 28 bliain a
chaitheamh ag obair le hÚdarás Forbartha Tionscail (ÚFT) na hÉireann.
Bhí sé ina Stiúrthóir Feidhmiúcháin ar ÚFT ó 2006 go 2015 agus bhí baint dhíreach aige le straitéisí
corparáideacha ÚFT a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm le linn na tréimhse sin. I measc a chuid freagrachtaí
leathana, áirítear leathnú a dhéanamh ar na margaí domhanda ina bhfuil Éire in iomaíocht le tíortha eile le
haghaidh infheistíochta, agus réimsí nua gnó a fhorbairt chun infheistíocht dhíreach eachtrach a mhealladh
go hÉirinn.
Ba chomhalta agus chathaoirleach fochoiste é ar an Tascfhórsa Forbartha a bunaíodh chun tacú le cur chun
feidhme an phlean Feidhm a Bhaint as Saibhreas Ár nAigéin - plean mara comhtháite d’Éirinn.
Is sainchomhairleoir anois é atá ag obair go hidirnáisiúnta ar straitéisí forbartha gnó don earnáil
phríobháideach agus do chomhlachtaí rialtais. Is comhairleoir straitéiseach é leis an eagraíocht International
Development Ireland (IDI) atá lonnaithe in Éirinn. Oibríonn IDI i gcomhar le rialtais ó thaobh cur chun feidhme
praiticiúil tionscadal lena mbaineann tábhacht straitéiseach náisiúnta a bhíonn mar bhonn agus taca ag an
bhforbairt gheilleagrach.

AN tOLLAMH ALAN DOBSON (2015 – 2020)
Rinne an tOllamh Dobson staidéar ar an mbithcheimic in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh agus i ndiaidh dó PhD
a bhaint amach, d’oibrigh sé mar Chomhalta Taighde Iardhochtuireachta i gColáiste Baylor na Míochaine
in Houston, Texas. Ina dhiaidh sin, bhog an tOllamh Dobson go Scoil na Micribhitheolaíochta i gColáiste na
hOllscoile, Corcaigh agus tá sé ina Chathaoirleach ar an Micribhitheolaíocht Chomhshaoil sa choláiste sin
anois.
Ó 2005 go 2014, bhí an tOllamh Dobson ina Stiúrthóir ar an Institiúid Taighde Comhshaoil i gColáiste na
hOllscoile, Corcaigh. Is é an príomhréimse spéise atá aige ná staidéar ar mhiocrorgánaigh i dtimpeallachtaí
muirí agus talún agus ar a ndúshaothrú féideartha biteicneolaíoch. Tá roinnt páipéir eolaíochta foilsithe ag a
ghrúpa taighde sa réimse seo.
Ba scoláire Fulbright é an tOllamh Dobson in 1992 agus bronnadh Bonn Acadamh Ríoga na hÉireann sa
Mhicribhitheolaíocht air in 1999. Ina dhiaidh sin, bronnadh DSc sa Mhicribhitheolaíocht & Bitheolaíocht
Móilíneach air in 2005 ó Ollscoil Náisiúnta na hÉireann, agus toghadh é ina Chomhalta Acadamh Ríoga na
hÉireann in 2013.
Bhí sé ina chomhalta freisin de Choiste Comhairleach Ghníomhaireacht Spáis na hEorpa um Beatha agus
Eolaíocht Fhisiceach ó 2003 go dtí 2005. Ó 2009 - 2012, bhí sé ina bhall den phainéal saineolaithe a chuir
comhairle ar an bPríomhchomhairleoir Eolaíochta do Rialtas na hÉireann ag an am, an tOllamh Patrick
Cunningham.
Bhí sé ina bhall freisin den ghrúpa oibre a d’ullmhaigh an páipéar seasaimh de chuid Fhondúireacht Eolaíocht
agus Bord Mara na hEorpa dar teideal Marine Biotechnology: A European Strategy in 2010 agus ba bhall é den
Ghrúpa Oibre Athbhreithnithe Sheachtraigh (ERWG) maidir le monatóireacht a dhéanamh ar chaighdeáin
aschuir eolaíochta Údarás Eorpaigh um Shábháilteacht Bhia (EFSA) (2012-2015). Chaith sé seal ina bhall
den Ghrúpa Comhairleach Idirnáisiúnta d’ERA-NET na Biteicneolaíochta Mara (ERA-MarineBiotech) agus
tá sé ina Chomhalta Boird anois den Chomhlachas Idirnáisiúnta um Biteicneolaíocht Mara.
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AN DR BERNA GRIST (2015 – 2018),(2018 – 2023)
Tá an Dr Berna Grist BL, abhcóide agus pleanálaí baile cairte, ina hOllamh Cúnta i Scoil na hAiltireachta,
Pleanála agus Polasaí Comhshaoil sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath. Tá PhD bainte amach aici
ó Ollscoil Uladh ar an gCreat Reachtaíochta agus Rialála um Fhorbairt i bPoblacht na hÉireann agus tá
an-chuid oibre foilsithe aici i réimsí na pleanála, dhlí an chomhshaoil, beartais phoiblí agus an rialachais. In
éineacht le James Macken SC, nach maireann, rinne sí comh-eagarthóireacht ar an leabhar Irish Planning
Law Factbook (2013), agus déanann sí é a nuashonrú go leanúnach. In 2012, d’fhoilsigh sí an dara heagrán
den leabhar An Introduction to Irish Planning Law.
Ceapadh an Dr Grist ina Leas-Chathaoirleach ar an mBord Achomhairc um Cheadúnais Dobharshaothraithe
nuair a bunaíodh é i 1998. Le linn na tréimhse 2001-2006, bhí sí ina comhalta den Bhord Pleanála agus
in 2013 ceapadh í ar an ngrúpa saineolaithe a chuir comhairle ar an Aire Tithíochta agus Pleanála maidir
le plean chun teacht i gcomharbas ar an Straitéis Spáis Náisiúnta 2002-2020. Tá sí tar éis cur le roinnt
tionscadal taighde comhshaoil arna n-urrú ag an nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil (GCC/EPA)
agus is comhalta í de Chumann Dlí Comhshaoil na hÉireann.

DONAL KELLY, UASAL (2013 – 2018),(2018 – 2023)
Tá Donal Kelly ina Siúrthóir Bainisíochta ar Fast Fish Ltd, gnólacht rathúil a dhíolann agus a dhíolann
iasc agus a sholáthraíonn ola, lonnaithe i mBaile Chaisleáin Bhéarra, Contae Chorcaí. Bhí sé ar Choiste
Bainistíocha Celtic Sea Herring ar feadh deich mbliana agus ar an gCoiste West Pelagic ar feadh 3 bliana.
Thug sé seirbhís ar roinnt bord san earnáil phríobháideach agus san earnáil dheonach araon, lena n-áirítear:
Fóram Pobail agus Deonach Chontae Chorcaí; Bord Forbartha Chontae Chorcaí; agus tá seal caite aige ina
chathaoirleach ar Choiste Bainistíochta CLG Bhaile Chaisleáin Bhéarra. Is comhalta é freisin de Chumann
Gailf Chuan Bhaile an Chaisleáin agus de Chumann Forbartha Pobail Bhaile Chaisleáin Bhéarra.

AN tOLLAMH J OWEN LEWIS (2015 – 2020)
Tá an tOllamh J Owen Lewis ina Ollamh Emeritus le hEolaíocht Ailtireachta sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha
Cliath (COBÁC). Tá sé ina Uachtarán ar Chumann Ríoga Bhaile Átha Cliath agus ina chomhalta boird de
Ghailearaí Náisiúnta na hÉireann.
Bhí an tOllamh Lewis ina Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin ar Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann
(ÚFIÉ) (2009 - 2012), agus ba Chathaoirleach é ar an gcoiste idir-rannach agus idirghníomhaireachta
sin, an Coiste Stiúrtha ar Fhuinneamh an Aigéin. Ina cháil mar ailtire, mar innealtóir agus mar theicneolaí
fuinnimh cáilithe, tá cleachtadh gairmiúil déanta aige in Éirinn, i Sasana agus sa tSaimbia. Bhí an tOllamh
Lewis ina Stiúrthóir Feidhmiúcháin ar an Nuálaíocht agus ar an Taighde agus an Fhorbairt le Bord na Móna
ó 2006 go dtí 2008. Bhí sé ina Dhéan ar Dhámh na hInnealtóireachta agus na hAiltireachta i gColáiste na
hOllscoile, Baile Átha Cliath agus, ina dhiaidh sin, bhí sé ina Phríomhoide ar Choláiste na hInnealtóireachta,
na Matamaitice agus na nEolaíochtaí Fisiciúla sa COBÁC, 2001-2006; agus bhí sé ina Stiúrthóir ar Ghrúpa
Taighde Fuinnimh COBÁC ó 1974 go dtí 2008. Tá timpeall ar 200 páipéar agus leabhar foilsithe aige mar
údar, mar chomh-údar agus mar eagarthóir. Ba chomhairleoir saineolach é leis an gCoimisiún Eorpach,
agus ba chomhordaitheoir é le tionscadail éagsúla taighde agus forbartha fuinnimh de chuid an Choimisiúin
Eorpaigh idir 1986 agus 2003, le fochonraitheoirí i ngach uile Bhallstát. Chomhbhunaigh an tOll. Lewis
Cumann Grianfhuinnimh na hÉireann in 1976.
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DAVID OWENS, UASAL (2012 – 2018),(2018 – 2023)
Is é an tUasal David Owens FCA Leas-Uachtarán Sinsearach, Airgeadas agus Oibríochtaí do SolarWinds faoi
láthair. Sula ndeachaigh sé le SolarWinds, d’oibrigh an tUasal Owens le Red Hat, Inc., cuideachta bhogearraí
fiontair, ar feadh breis agus seacht mbliana, áit ar raibh sé ina Siúrthóir Lóistíochta agus Táirgiúlacht ar dtús
agus ina Stiúrthóir Airgeadais EMEA ina dhiaidh sin.
Cháiligh an tUasal Owens mar chuntasóir cairte le hErnst & Young agus is ball d’Institiúid na gCuntasóirí
Cairte in Éirinn é.

LORCÁN Ó CINNÉIDE, UASAL (2010 – 2015),(2015 – 2020)
Tá Lorcán Ó Cinnéide ina bhainisteoir faoi láthair ar Ionad an Bhlascaoid atá faoi úinéireacht Oifig na
nOibreacha Poiblí, agus ar na tailte stáit ar an mBlaoscaod Mór amach ó chósta Chorca Dhuibhne, Co.
Chiarraí. Tá roinnt mhaith blianta caite aige ag plé le tionscal an bhia mara lena n-áirítear ról mar Rúnaí
Náisiúnta ar Chumann Próiseálaithe agus Onnmhaireoirí Éisc na hÉireann (IFPEA), ról mar POF ar Eagras
Táirgeoirí Éisc na hÉireann (IFPO), ról mar chomhalta boird de chuid Chumann Próiseálaithe Éisc na hEorpa
(AIPCE), ról mar chomhalta boird de Bhord Achomharc um Cheadúnais Dobharshaothraithe (ALAB) agus
tréimhsí ar bhoird bainistíochta iascaigh éagsúla eile in Éirinn agus san AE.
Iar-úinéir soithigh iascaireachta is ea é atá céim san Eacnamaíocht agus Cursaí Polaitíochta ó Choláiste
na Tríonóide, Baile Átha Cliath bainte amach aige. Is é seo an dara téarma aige ina chomhalta de Bhord
Fhoras na Mara. Is iarchathaoirleach é ar Fhoghrúpa Fhoras na Mara um Fhorbairt Straitéisí agus ar Choiste
Iniúchóireachta Inmheánaí an Fhorais freisin.
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RÁITEAS AN CHATHAOIRLIGH
Choinnigh Foras na Mara an cáilíocht
Scothsheirbhís ó Scothfhostaithe (ETP) faoi
Chaighdeán NSAI - ETP 1000: 2012 arís
eile in 2019, rud a léiríonn infheistíocht an
Fhorais ina bhall foirne a bhfuil ról lárnach
acu maidir le héifeachtúlacht na heagraíochta
a uasmhéadú agus príomhacmhainní a
chothú. Anuas air sin, in 2019, ainmníodh
Foras na Mara faoi Chlár na nIonad Oibre
Den Scoth mar cheann de na hionaid oibre
mheánmhéide is fearr sa tír.
Baineadh amach comhlíonadh iomlán leis
an gCód Cleachtais chun Comhlachtaí Stáit
a Rialú 2016, lena n-áirítear na gnéithe
ábhartha den Chód Caiteachais Phoiblí le sé
iniúchadh inmheánacha le linn 2019. Leis
seo, cuireadh maoirseacht ar rialachais agus
ardleibhéil dearbhaithe ar fáil don Bhord.
Reáchtáladh SeaFest, féile mhuirí náisiúnta
na hÉireann, i gCathair Chorcaí 7-9
Meitheamh 2019 agus bhain thart ar 90,000
duine sult as an bhféile iontach seo a mhair
deireadh seachtaine iomlán. Is imeacht
ríthábhachtach for-rochtana í SeaFest
maidir le ceann de na spriocanna a leagtar
amach in Feidhm a Bhaint as Saibhreas ár
nAigéin a bhaint amach, i.e. an pobal a bheith
rannpháirteach i gcúrsaí mara.
D’fhreastail breis agus 750 toscaire ar
Chruinniú Mullaigh Saibhreas Ár nAigéin,
imeacht shuaitheanta na hÉireann don
earnáil muirí, i Halla na Cathrach, Corcaigh ar
an 10 Meitheamh 2019. Ba é téama chruinniú
mullaigh na bliana seo ná ‘Guthanna
Comhroinnte ó Stáit Oileánacha Bheaga’. Níl
aon dabht ach go raibh sláinte ár n-aigéan
ar chlár oibre an Chruinnithe Mullaigh mar a
léirigh príomhóráid tionscnaimh, John Kerry,
Rúnaí Stáit na Stát Aontaithe, a tugadh os
comhair slua ceannairí domhanda agus lucht
tionscail muirí go ginearálta.
Ní ba dhéanaí sa samhradh, reáchtáladh an
chéad Scoil Samhraidh um Ambasadóirí
Óga an Atlantaigh i nGaillimh, arna eagrú ag
foireann AORA (Comhghuaillíocht Taighde ar
an Aigéan) de chuid Fhoras na Mara. Ghlac 23
Ambasadóir Óga ó thíortha atá nasctha leis
an Atlantach páirt sa chlár chun an t-eolas
agus na scileanna iomchuí a thabhairt dóibh
caidreamh a bhunú le pobail áitiúla agus troid
a dhéanamh ar son cé chomh tábhachtach is
atá sé ár nAigéan Atlantach a chosaint agus
a leas a bhaint as ar bhealach inbhuanaithe.

Reáchtáladh an chéad Siompóisiam Taighde
de chuid Fhoras na Mara i mí Dheireadh
Fómhair 2019, imeacht a thug 70 taighdeoir
ar fud an Fhorais le chéile. Tháinig siad le
chéile chun a gcuid oibre a chur i láthair, chun
seisiúin tobsmaointeoireachta a bheith acu
agus chun bealaí a shainaithint chun feabhas
a chur ar a gcomhoibriú.
Leanann suíomh gréasáin Fhoras na Mara de
bheith ina fhoinse ríthábhachtach eolais agus
tugadh 169,478 cuairt uathúil air le linn 2019.
Rinneadh an leathanach baile a athnuachan
le linn na bliana freisin, jab ar glacadh go
maith leis gan aon dabht. Seoladh feachtais
feasachta tríd an suíomh gréasán, ar na
meáin shóisialta agus ar bhealaí cumarsáide
eile.
Idir na soithí taighde, an RV Celtic Explorer
agus an RV Celtic Voyager, oibríodh 598 lá
eolaíochta le linn 2019. Anuas air sin, chaith
an ROV Holland I 54 lá amach ón gcósta i
mbun trí shuirbhé taighde.
Ócáid thábhachtach a tharla le linn 2019 ná
gur imigh POF Fhoras na Mara, an Dr Peter
Heffernan, amach ar scor i ndiaidh 27 bliain
luachmhaire seirbhíse.
Bhí an Dr Heffernan i gceannas ar fhorás
iontach i bhForas na Mara agus bhí ról
buntábhachtach aige maidir le hacmhainn
taighde aigéin na hÉireann a fhorbairt, an
comhoibriú maidir le taighde agus nuálaíocht
muirí ar fud na hEorpa a mhéadú, chomh maith
leis an bhforbairt inbhuanaithe a spreagadh
ar fud réimse earnála muirí. Gabhaimid
buíochas ó chroí leis as a cheannaireacht
agus as a sheirbhís dhíograiseach.
Ceapadh an Dr Paul Connolly mar POF
Fhoras na Mara i mí Dheireadh Fómhair
2019. Agus é ina iar-Stiúrthóir ar Sheirbhísí
Comhairleacha um Éiceachórais Iascaigh
san eagraíocht, is iontach an taithí agus an
saineolas a chuireann sé leis an ról agus tá sé
tiomanta d’Fhoras na Mara a chur chun cinn
mar cheannaire domhanda ó thaobh eolais
faoin aigéan de, agus Éire a chumasú chun
leas a bhaint as ár n-acmhainn mhuirí.
Éacht iontach a baineadh amach i rith
na bliana ná an conradh a síníodh leis an
Longchlós Armon Vigo chun soitheach
nua taighde muirí a thógáil don Stát le
teacht in ionad an RV Celtic Voyager atá
ar an bhfarraige anois le 20 bliain anuas.
Cuirfidh an soitheach nua seo go mór leis an
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iomaí gníomhaíochtaí taighde agus bailithe
sonraí a dhéanann Foras na Mara, chomh
maith le hoibríochtaí muirí eile a dhéanamh
amhail baoithe aimsire a chothabháil agus a
imscaradh.

Léiríonn na héachtaí seo cumas agus
tiomantas fhoireann Fhoras na Mara agus
ba mhaith liom an deis seo a thapú chun
aitheantas a thabhairt don Dr Peter Heffernan
agus d’fhoireann Fhoras na Mara as na
héachtaí na bliana seo agus as a dtiomantas
do sheirbhísí sármhaithe a sholáthar.

An Dr John Killeen
Cathaoirleach, Foras na Mara
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TUARASCÁIL AN
PHRÍOMHFHEIDHMEANNAIGH
In 2019, lean Foras na Mara lena ról ríthábhachtach
maidir le comhairle eolaíoch a chur ar an Rialtas
agus taighde muirí a chomhordú, a mhaoiniú, a
chur chun cinn agus a chur chun feidhme. Is iad
foireann ardspreagtha dhíograiseach Fhoras na
Mara a bhfuil ardtaithí acu a spreagann an obair sin
go léir. Gan foireann chomh díograiseach tiomanta
sin, ní bheadh an réimse agus an cháilíocht chéanna
ag baint leis na gníomhaíochtaí atá leagtha amach
sa Tuarascáil Bhliantúil seo.
Is cuid lárnach d’obair agus aschuir Fhoras na
Mara tacaíocht eolaíoch a chur ar fáil don Roinn
Talmhaíochta, Bia agus Cúrsaí Mara, agus do ranna,
gníomhaireachtaí agus páirtithe leasmhara eile.
Airítear leis an obair sin cláir maidir le taighde ar
iascaigh, an mhuirthimpeallacht agus sábháilteacht
bia, aigéaneolaíocht, sonraí, teicneolaíocht, chomh
maith le mapáil a dhéanamh ar ghrinneall na
farraige. Le linn 2019, ba chuid shuntasach d’obair
an Fhorais saineolas a chur ar fáil agus léargas a
thabhairt maidir le tionchair Brexit, go mór mór
i gcás fhoireann Sheirbhísí Comhairleacha um
Éiceachórais Iascaigh (FEAS) agus fhoireann Oifig
Forbartha Muirí na hÉireann (IMDO).
Chomh maith le comhairle eolaíoch agus aschuir
taighde ríthábhachtacha a sholáthar laistigh de
chomhthéacs intíre, tá Foras na Mara páirteach
i líon mór tionscadal taighde, mar is léir ó na
gníomhaíochtaí a léirítear sa Tuarascáil Bhliantúil
seo. Tá a fhios againn go gcaithfidh tíortha éagsúla
oibriú i ndlúthchomhair lena chéile ionas gur féidir
linn cur lenár dtuiscint ar an aigéan, chun cabhrú
linn tionchar an aigéin ar chúrsaí aeráide agus ar
chúrsaí sochaí a thuar.
Cuirfear tús le Deich mBliana na NA um Eolaíocht
an Aigéin ar son na Forbartha Inbhuanaithe in
2021. Eascraíonn an tionscnamh ón aitheantas
go gcaithfear obair na gcapall a dhéanamh chun
cúinsí feabhsaithe a chruthú agus ár n-aigéin, ár
bhfarraigí agus ár gcóstaí a fhorbairt ar bhealach
inbhuanaithe agus an timthriall meathlaithe i
sláinte aigéin a chur ina cheart arís.
Tá an comhoibriú láidir idirnáisiúnta atá cothaithe
ag Foras na Mara leis na deicheanna de bhlianta
anuas ina chabhair dúinn in go leor réimsí dár gcuid
oibre ar fud an Fhorais, ach go speisialta ó thaobh
a leithéid agus an aigéaneolaíocht, aeráid an aigéin
agus ardseirbhísí léarscáilithe, agus táimid ag tnúth
leis an gcomhoibriú sin a chothú agus a mhéadú
amach anseo.

Bhí rannpháirtíocht agus an oideachas ina
príomhthosaíocht straitéiseach don Fhoras arís
in 2019 agus reáchtáladh a leithéid d’imeachtaí
agus SeaFest, an Cruinniú Mullaigh ‘Saibhreas
Ar nAigéin’ agus roinnt laethanta oscailte.
Scaipeadh cumarsáid maidir leis an aigéan trínár
meáin shóisialta agus suíomh gréasáin agus trí
dheiseanna meáin éagsúla eile, rud a chuir go mór
leis an tosaíocht straitéiseach seo. Rinneadh dul
chun cinn suntasach ó thaobh feasacht a chothú
maidir le luach ár n-aigéan, agus an pobal, go
speisialta an óige (na heolaithe amach anseo), a
spreagadh chun a bheith rannpháirteach i gcúrsaí
aigéin agus chun cé chomh tábhachtach is atá an
t-aigéan dár sochaí agus dár bhfolláine a ghlacadh
chucu féin.
Chuir Oifig Maoinithe Taighde dár gcuid tús iontach
le 2019 nuair a seoladh deontas Fhoras na Mara
ar fiú €2.4 milliún é thar tréimhse trí bliana le
haghaidh 12 fhiontar mara (i gcomhar le cúig cinn
d’Instiúidí Ardoideachais). In 2019, rinne an Oifig
glao ar mhórchomhaltacht iardhochtúireachta um
acmhainní a fhorbairt (ar fiú €3 milliún í) a phleanáil
agus a chur chun feidhme den chéad uair riamh.
Rinne foireann na nArdseirbhísí Léarscáilithe
agus na soithí an RV Celtic Explorer agus an RV
Celtic Voyager achar níos mó ná 5,136 km2 de
ghrinneall na Mara Ceiltí a mhapáil i rith 92 lá
soithigh leithroinnte in 2019. Mar chuid de sin,
fuarthas 13,874 ciliméadar de shonraí líne suirbhé
ilbhíoma, rinneadh 17 longbhriseadh a imscrúdú
agus rinneadh comhordú ar bhailiú 243 sampla ó
ghrinneall na farraige.
Gabhaim buíochas ó chroí le foireann uile Fhoras na
Mara as an gcaighdeán ard leanúnach sa tseachadta
seirbhíse atá léirithe acu, agus leis an mBord chomh
maith, as a ndíograis agus as a dtiomantas maidir
leis na caighdeáin rialachais chorparáidigh is airde
a choinneáil.

An Dr Paul Connolly
Príomhfheidhmeannach, Foras na Mara
11
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LÉIRMHEAS AR AN MBLIAIN - SÚIL SIAR
AR 2019 I BHFORAS NA MARA

90,000

718,000

Cuairteoir ag SeaFest 2019.

Líon na n-iasc/sliogiasc a tomhaiseadh mar chuid de
Clár Ilbhliantúil 2019 um Bailiú Sonraí (DCMAP).

598

Lá eolaíochta arna ndéanamh in 2019 ag na soithí
taighde an Celtic Explorer agus an Celtic Voyager le
chéile. Rinne na soithí 52 suirbhé ar an iomlán
eatarthu le linn 2019.

5,136km2
An t-achar de ghrinneall na farraige sa Mhuir
Cheilteach a rinneadh a mhapáil ag soithí Fhoras na
Mara agus foireann na nArdseirbhísí Léarscáilithe mar
chuid den Chlár INFOMAR arna dhéanamh i gcomhar le
Suirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann (SGÉ).

15

Líon na mblianta as a chéile atá an creidiúnú
Scothsheirbhís ó Scothfhostaithe (ETP) ag Foras na
Mara. Choinnigh sé arís é in 2019.

€2.23 Billiún
Luach díreach measta eacnamaíoch gheilleagar aigéin
na hÉireann de réir na tuarascála ‘Geilleagar Aigéin na
hÉireann’ arna foilsiú i mí an Mheithimh 2019.

17
12

Líon na longbhristeacha a ndearnadh suirbhé orthu
amach ón gcósta sa Mhuir Cheilteach mar chuid
d’oibríochtaí suirbhé INFOMAR.

3,561
Líon na samplaí sáile a ndearna Seirbhísí
Muirthimpeallachta agus Sábháilteachta Bia anailísiú
orthu trí mhicreascópacht chun speicis fíteaplanctóin
tocsaineacha agus díobhálacha a aimsiú.

€8.36 Milliún
Méid na n-infheistíochtaí taighde arna mbainistiú ag an
Oifig Maoinithe Taighde le linn 2019, lena n-áirítear
€3 milliún as am loinge agus €5.36 milliún as
gníomhaíochtaí taighde agus nuálaíochta.

31%

An laghdú foriomlán a tháinig ar ídiú fuinnimh an
Fhorais le linn 2019, bunaithe ar fhigiúirí ídithe 2018.

€1.22 Billiún

Ranníocaíocht bhliantúil earnáil an bhia mara le
Geilleagar Gorm na hÉireann (Business of Seafood
2019, Bord Iascaigh Mhara). Is príomhchuid de chláir
oibre Fhoras na Mara an chomhairle eolaíoch a
chinntíonn saothrú inbhuanaithe na n-acmhainní seo.

Ráitis na Stiúrthóirí

RÁITIS NA STIÚRTHÓIRÍ
SEIRBHÍSÍ
CORPARÁIDEACH
Déanann foireann na Seirbhísí Corparáideacha
athbhreithniú ar bhonn rialta ar na seirbhísí arna
gcur ar fáil ag ár bhfoireann chun a chinntiú
go leanaimid ag freastail ar riachtanais na
heagraíochta, agus na huaillmhianta a leagtar
amach in ár Straitéis á mbaint amach. Tá
na Cumasóirí Straitéiseacha Ár bhFoireann,
Rannpháirtíocht agus an Oideachas, agus
Bonneagar ina gcuid lárnach den obair a
dhéanaimid chuige sin, chomh maith lena chinntiú
go mbíonn an dea-chleachtas corparáideach agus
an dea-bhainistíocht airgeadais láidir mar bhonn
ag ár ngníomhaíochtaí go léir.
Áirítear, i measc bhuaicphointí 2019:

• Creidiúnú Scothsheirbhís ó Scothfhostaithe

(ETP) a choinneáil faoin gCaighdeán NSAI ETP 1000:2012. Is é an ETP an t-aon scéim
náisiúnta bainistíochta acmhainní daonna in
Éirinn atá dírithe ar ról daoine agus an tionchar
a bhíonn acu ar ghnó a mheas. Tá an gradam
mór le rá seo ag Foras na Mara ó 2005 i leith.
Is léiriú é ar an infheistíocht atá déanta ag
Foras na Mara inár bhfoireann a chomhlíonann
ról lárnach chun éifeachtacht ár ngnó a
uasmhéadú agus cumas na heagraíochta a
chothú.

• Comhlíonadh le Cód Cleachtais 2016 chun
Comhlachtaí Stáit a Rialú.

• Comhlíonadh suntasach leis an Rialachán

Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí in 2019
agus oiliúint agus feasacht chuimsitheach ar
siúl go leanúnach ar fud na heagraíochta.

• Thug Foras na Mara tacaíocht do SeaFest 2019,
féile mhuirí náisiúnta na hÉireann, imeacht
arna reáchtáil i gCorcaigh ón 7-9 Meitheamh
2019 ar a ndearna Comhairle Cathrach Chorcaí
bainistiú imeachtaí. Mheall an fhéile deireadh

seachtaine seo breis agus 90,000 cuairteoir
agus is imeacht thábhachtach for-rochtana
í chun an sprioc atá leagtha síos in Feidhm a
Bhaint as Saibhreas ár nAigéin chun an pobal a
nascadh go gníomhach leis an bhfarraige.

• Tá dul chun cinn mór déanta ag an bhFoireann

Fhuinnimh Níos Glaise ar fud na heagraíochta
maidir le Straitéis Fuinnimh 2016-2020 a chur
i bhfeidhm, agus baineadh amach laghduithe
fuinnimh 31% in 2019 agus tá laghdú 33% mar
sprioc le haghaidh 2020.

• Béim láidir ar an tsábháilteacht agus ar

an bhfolláine mar aon le hardchaighdeáin
shábháilteachta, rud a fhágann nár tharla
aon timpiste suntasacha in 2019. Is tosaíocht
i gcónaí é sláinte agus sábháilteacht chomh
maith le folláine fostaithe a chur chun cinn.

• Rannpháirtíocht mhéadaithe sna meáin

shóisialta thar réimse bealaí, lena n-áirítear ár
suíomh gréasáin www.marine.ie ar ar tugadh
169,478 cuairt uathúil in 2019, sin méadú 4.5%
ó thaobh cuairteoirí nua de. Le tacaíocht ó raon
seirbhísí ar líne agus ó shonraí agus faisnéis
atá éasca le húsáid, is féidir linn ár gcuid
seirbhísí a bharrfheabhsú chun a chinntiú go
leanaimid ar aghaidh ag déanamh freastal
ar riachtanais ár n-úsáideoirí ar bhealach
freagrúil éifeachtúil.

Is mór againn tacaíocht ár gcomhghleacaithe
agus páirtithe leasmhara agus táimid ag
tnúth le seirbhísí ardchaigdeáin éifeachtacha
a sholáthar arís in 2020. Gabhaim buíochas
le mo chomhghleacaithe go léir sna Seirbhísí
Corparáideacha as a dtiomantas, as a ndíograis
agus as an bealach saineolach a sholáthraíonn
siad seirbhísí Fhoras na Mara.

Patricia Orme, Uasal
Stiúrthóir - Seirbhísí Corparáideacha
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OIFIG FORBARTHA MUIRÍ
NA hÉIREANN (IMDO)
Is é príomhról Oifig Forbartha Muirí na hÉireann
(IMDO) tacaíocht a thabhairt d’fhorbairt thionscal
mara na hÉireann, ar a dtugtar an-léiriú i
mbeartais an Rialtais ar a thábhacht straitéiseach.
Mar náisiún trádála, is mó a bhraitheann Éire ar
iompar muirí ná aon tír eile dár gcomhpháirtithe
trádála, spleáchas a d’éirigh an-soiléir i bhfianaise
na ndúshlán a chuireann Brexit romhainn maidir
le héifeachtúlacht agus iomaíochas ár gcalafort
agus seirbhísí loingseoireachta. Bhí rian mór
na himníocha sin ar chlár oibre an IMDO don
bhliain 2019. I rith na bliana, d’oibrigh an IMDO i
ndlúthchomhair lena comhghleacaithe sa Roinn
Iompair, Turasóireachta agus Spóirt chun roinnt
cásanna Brexit a shamhaltú, chun measúnú a
dhéanamh ar a dtionchair ar thionscal na mara,
agus chun cur le réitigh nó beartais nua a fhorbairt.
Cé go raibh cuid mhaith den chomhairle a chuirtear
ar an Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt
bunaithe ar anailís ar shonraí stairiúla trádála agus
loingseoireachta, bhain cuid shuntasach den obair
le faisnéis tionscail nua a fhorbairt chun samhaltú
a dhéanamh ar na bealaí a dhéanfadh Brexit difear
do phatrúin trádála, ródúchán, roghanna córacha
iompair, agus éileamh foriomlán an mhargaidh.
Leathnaíonn sainordú an IMDO níos faide ná
seirbhísí comhairleoireachta a sholáthar don
Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt agus
áirítear ann gníomhaíochtaí forbartha gnó agus
chur chun cinn caighdeán oideachais laistigh
den tionscal muirí. Tá ról tacaíochta ag an IMDO
freisin maidir le réimse leathan cuspóirí forbartha
gnó a bhaint amach mar a leagtar amach iad i
bplean comhtháite an Rialtais ‘Feidhm a Bhaint
as Saibhreas ár nAigéin’, agus áirítear ann réimsí
chomh héagsúil agus fuinneamh inathnuaite
muirí agus an turasóireacht chúrsála.
Áirítear na rudaí seo a leanas i measc
bhuaicphointí 2019:

• Chuaigh an IMDO i dteagmhail le lucht

tionscail trí réimse imeachtaí agus
comhdhálacha náisiúnta agus idirnáisiúnta,
agus misin trádála isteach. D’eagraigh an
IMDO mionteagaisc thionscail, d’oibrigh
sí trí Choimisiún an AE, agus lean sí de
chomhoibriú tionscail a chothú.

• Is príomhrannpháirtí í an IMDO i gcás roinnt

mhaith Réimsí Fócais Straitéiseacha agus
Cumasaóir Straitéiseach 4; tá gach ceann
díobh leagtha amach níos faide ar aghaidh sa
tuarascáil seo.

• Déanann an IMDO géarmhonatóireacht ar

fheidhmíocht agus iomaíochas an tionscail
muirí agus tuairiscíonn sí don Roinn Iompair,
Turasóireachta agus Spóirt ar bhonn ráithe
maidir leis na treochtaí atá ag teacht chun cinn.
Mar thoradh ar an obair sin ar fad, foilsíodh an
séú eagrán déag den Irish Maritime Transport
Economist in 2019 (anseo), ag cur le sraith
ama shárluachmhar de shonraí maidir le trácht
agus loingseoireacht chalafoirt.

• In 2019, cruthaíodh cuibhreannas de

chuideachtaí calafoirt agus loingseoireachta,
faoi stiúir an IMDO, chun iarratas a dhéanamh
ar mhaoiniú faoi ghlao um Mótarbhealaí
na Farraige. Má éireoidh leis, úsáidfear
an mhaoiniú chun córas pobail calafoirt a
thógáil don tionscal muirí, bunaithe ar an
teicneolaíocht Blocshlabhra.

• D’éirigh leis an IMDO maoiniú a fháil le

haghaidh dhá phíosa thábhachtacha taighde
le linn 2019. Déanfaidh an chéad phíosa, arna
dhéanamh ag Ollscoil na hÉireann, Gaillimh,
iniúchadh ar an luach socheacnamaíoch a
bhaineann le tionscal muirí na hÉireann a
fhorbairt. Déanfaidh an dara phíosa, arna
dhéanamh ag foireann in Ollscoil na Banríona,
Béal Feirste agus arna chomh-mhaoiniú ag
Foras na Mara agus an Ghníomhaireacht
um Chaomhnú Comhshaoil, iniúchadh ar
inbhuanaitheacht calafoirt. Le chéile, is fiú
€80,000 an dá dámhachtain taighde seo.

• Chuaigh an IMDO isteach i gcuibhreannas

idirnáisiúnta chun oibriú le leasa Cipireacha
chun ionad barr feabhais muirí a thógáil ar
an oileán. Tríd an tionscadal seo, meallfaidh
an IMDO maoiniú breis agus €1.2 milliún thar
tréimhse maoinithe 7 mbliana.

San obair ar fad thuasluaithe, is léir go mbaineann
tábhacht straitéiseach leis an tionscal muirí
a fhorbairt. Níl seans dá laghad go gcuirfí an
obair sin ar fad i gcrích gan tiomantas agus
gairmiúlacht fhoireann an IMDO, agus tacaíocht
agus comhoibriú comhleacaithe sa Roinn Iompair,
Turasóireacht agus Spóirt agus an tionscail muirí
i gcoitinne. Táim fíorbhuíoch díobh go léir as a
ndua, a spreagadh agus a dtacaíocht iomlán.

• Chuir an IMDO tuarascáil faoi bhráid na Roinne
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Iompair, Turasóireachta agus Spóirt maidir le
Bonneagar Breosla Malartacha a Fhorbairt i
gCalafoirt na hÉireann agus an tuarascáil le fáil
(anseo).

Liam Lacey, Uasal
Stiúrthóir - Oifig Forbartha Muirí na hÉireann

Ráitis na Stiúrthóirí

SEIRBHÍSÍ
COMHAIRLEACHA UM
ÉICEACHÓRAIS IASCAIGH
(FEAS)

nár ceapadh go dtí R3 é, bhí dul chun cinn iontach
déanta sa réimse faoi dheireadh na bliana. Le linn
2019, reáchtáladh cruinnithe ráithiúla freisin leis
na heagraíochtaí neamhrialtasacha comhshaoil
(eNGOanna) i ndáil leis an gcomhairle eolaíochta
is deireanaí maidir leis ár n-acmhainní beo agus
maidir le saincheisteanna bithéagsúlachta muirí.

Soláthraíonn foireann na Seirbhísí Comhairleacha
um Éiceachórais Iascaigh (FEAS) an chomhairle
eolaíoch arna dtacú le saothrú inbhuanaithe
ár n-acmhainní mara beo. Tá an tseirbhís seo
mar bhonn d’Earnáil Bia Mara na hÉireann,
ar bhain luach €1.22 billiún léi in 2019. Is é an
príomhchliant ar a gcuirimid comhairle ná an
Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara agus is é an
príomh-mheicníocht seachadta ná Leabhar na
Stoc agus an Leabhar Stoic Sliogéisc, ar cuireadh
faoi bhráid na Roinne in 2019. Seoladh ríomhfheidhmchlár idirghníomhach de Leabhar na
Stoc i mí na Samhna, mar aon leis an leagan clóite
traidisiúnta agus an leagan leictreonach. Tá na
seirbhísí comhairleacha seo de chuid Fhoras na
Mara ina gcodanna lárnacha de Réimse Fócais
Straitéiseach 1 de Phlean Straitéiseach Fhoras na
Mara.

Lean FEAS de thionchar Fhoras na Mara a threisiú
ar an leibhéal idirnáisiúnta tríd an gComhairle
Idirnáisiúnta um Shaothrú na Mara (ICES) atá
lonnaithe i gCóbanhávan na Danmhairge. Tá ról
ceannaireachta mór le rá ag FEAS in ICES agus
d’imir sé tionchar suntasach ó thaobh na bealaí
atá an eagraíocht seo ag tabhairt aghaidh ar
shaincheisteanna tábhachtacha d’Éirinn amhail
cáilíocht agus comhsheasmhacht comhairle
eolaíochta.

In 2019, chuaigh Foras na Mara agus FEAS i
dteagmháil leis an Roinn Tithíochta, Pleanála
agus Rialtais Áitiúil chun measúnaithe a sholáthar
mar thaca don Treoir Réime um Straitéis Mhuirí.
Cuireadh an ghné nua seo de sheirbhísí tacaíochta
eolaíochta Fhoras na Mara ar bhonn foirmeálta
le Comhaontú Leibhéal Seirbhíse a cuireadh i
bhfeidhm go déanach in 2019, agus a bheidh ina
theimpléad maidir le seachadadh seirbhíse don
Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil sna
cúig bliana atá romhainn amach.
Lean FEAS de bhealaí nuálacha a fhorbairt chun
tacair chasta sonraí a chomhtháthú agus a chur
i láthair agus comhairle eolaíoch á soláthar
do lucht déanta cinntí. In 2019, chuir FEAS
anailís mhionsonraithe ar fáil chun tacú leis an
Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara maidir le
príomhghnéithe den phróiseas pleanála i ndáil le
Brexit.
Is cuid an-tábhachtach den phróiseas
comhairleach eolaíochta é dul i mbun caidrimh
le páirtithe leasmhara. Leanadh leis an
gComhpháirtíocht Taighde Eolaíochta Iascaigh na
hÉireann (IFSRP) in 2019 agus d’oibrigh FEAS tríd
an bhfóram seo chun ár n-éifeachtúlacht ó thaobh
sampláil a dhéanamh ar an bhfarraige a fheabhsú.
Rinneadh roinnt plé tríd an bhfóram seo maidir le
heolaí idirchaidrimh iascaigh a cheapadh agus cé

Tá taighde nuálach ríthábhachtach chun seirbhísí
comhairleacha eolaíochta na hInstitiúide a ullmhú
le bheith réidh don todhchaí. Rinne FEAS raon
leathan de thionscadail taighde mhaoinithe lena
gcinnteofar go gcomhlíonfaimid riachtanais ár
gcliant i dtírdhreach muirí atá ag athrú.
Baineadh garspriocanna móra suntasacha eile
amach in 2019 maidir leis an straitéis um Áis Phort
Nua Fhoras na Mara a sheachadadh. Cuireadh
an córas dobharshaothraithe athshruthaithigh
i gcrích agus soláthraítear éisc anois mar
thaca leis na tionscadail a mhaoinítear go
seachtrach. Cinntíodh tionscadail taighde nua um
dhobharshaothraithe arna maoiniú ag an AE agus
baineadh amach garsprioc mhór ó thaobh uirlisí
an dobharshaothraithe a sholáthar,
Baineadh amach riachtanais lucht déanta cinntí
in 2019, trí phunann leathan clár comhairleach
eolaíochta, trí obair mhór foirne a dhéanamh
laistigh de FEAS agus laistigh d’Fhoras na Mara
go ginearálta. Chinntigh ár ndlúthchaidreamh
oibre le comhghleacaithe in OSIS (Bonneagar,
Oibríochtaí Soithí Taighde; Sonraí), PIRS
(Tacaíocht Maoinithe Taighde), MEFSS (MSFD;
NATURA, Dobharshaothrú) agus Seirbhísí
Corparáideacha (Daoine; Airgeadas; Soláthar)
seirbhís eolaíochta den scoth dár bpríomhchliant
(an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara) agus
custaiméir sásta.

An Dr Paul Connolly
Stiúrthóir – Seirbhísí Comhairleacha um
Éiceachórais Iascaigh
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SEIRBHÍSÍ
MUIRTHIMPEALLACHTA
AGUS SÁBHÁILTEACHTA
BIA (MEFSS)
Ag obair leis na seirbhísí Muirthimpeallachta agus
Sábháilteachta Bia (MEFSS) i bhForas na Mar, tá 70
duine lena n-áirítear baill foirne taighde eolaíocha
faoi chonradh, mic léinn agus foireann tacaíochta
ar fud ár n-aonad um shábháilteacht sliogiasc,
seirbhísí beartas agus comhairleoireachta, sláinte
iasc, pleanáil spásúlachta muirí, bainistíocht
cáilíochta agus taighde ceimice. Cuirimid réimse
seirbhísí monatóireachta agus teicniúla, comhairle
agus taighde ar fáil mar thaca le forbairt agus
bainistíocht inbhuanaithe na muirthimpeallachta.
Soláthraítear na seirbhísí agus táirgí comhairleacha
seo don Roinn Talmhaíochta, Bia agus Cúrsaí Mara
agus do ranna, gníomhaireachtaí agus páirtithe
leasmhara eile. Tá ár gcuid oibre in MEFSS
ailínithe go hiomlán le Plean Straitéiseach Fhoras
na Mara 2018 – 2022, ina leagtar amach ár bhfís
straitéiseach maidir lenár seirbhísí a sholáthar ag
na caighdeáin is airde feabhas.
In 2019, chuir MEFSS réimse seirbhísí
monatóireachta i gcrích chun tacú le sábháilteacht
bia mara agus cosaint na muirthimpeallachta,
lena n-áirítear an clár náisiúnta monatóireachta
bithocsaine, an clár náisiúnta rialaithe iarmhair
(i mbia mara) cur chun feidhme Threoir AE
um Shláinte Éisc agus seachadadh gnéithe
riachtanacha den Treoir um Pleanáil Spásúlachta
Muirí agus den Treoir Réime um Straitéis Mhuirí.
Áirítear sna seirbhísí monatóireachta gnéithe
monatóireachta cósta agus monatóireachta
idirthréimhseacha den Treoir Réime Uisce.
Mar chuid dár ról idirnáisúnta glacaimid páirt i
réimse leathan grúpaí oibre comhshaoil, eolaíoch
agus teicniúla, lena n-áirítear Saotharlanna
Tagartha Náisiúnta de chuid an AE, an Chomhairle
Idirnáisiúnta um Shaothrú na Mara (ICES), an
Choimisiún Idir-Rannach Aigéaneolaíochta (IOC)
agus an Coimisiún OSPAR mar ionadaithe agus
saineolaithe náisiúnta ag tuairisciú do na fóraim
seo maidir lenár gcuid oibre.
Rud eile suntasach a tharla in 2019 ó thaobh
cheadúnú an dobharshaothraithe ná gur cuireadh
comhairle ar fáil a chabhraigh leis an Roinn
Talmhaíochta, Bia agus Cúrsaí Mara maidir leis an
riaráiste seanbhunaithe de chinntí um cheadúnais
sliogéisc a ghlanadh i gcaitheamh na bliana. Níl
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sa seachadadh tábhachtach seo ach gné amháin
den réimse comhairle eolaíoch a chuireamar ar
fáil maidir lena chinntiú go ndéanann iarratais
ar cheadúnais/léasanna dobharshaothraithe
agus urthrá Treoracha Natura agus Measúnacht
Tionchair Timpeallachta (EIA) a chomhlíonadh.
Cloíonn ár bhfoireann go léir, lucht an réimse
seirbhíse agus na hardbhainistíochta san áireamh,
leis na córais cháilíochta a úsáidtear in MEFSS
agus iad i mbun a gcuid feidhmeanna. Le linn na
bliana, ní hamháin gur choinnigh MEFSS lena
gcreidiúnú Bhord Creidiúnaithe Náisiúnta na
hÉireann (INAB) ach cuireadh aistriú éifeachtach
i gcrích chuig an caighdeán nua ISO17025-2017
agus leathnaíodh a raon le dhá mhodh tástála
breise a chur i bhfeidhm, rud a thugann líon iomlán
na modhanna creidiúnaithe go 35. Anuas air sin,
rinne oifig an Údaráis Inniúil um Shláinte Éisc
aistriú éifeachtach go caighdeán nua bunaithe ar
riosca/sreabhadh próisis.
Is í an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais
Áitiúil an phríomhroinn maidir le pleanáil muirí
agus d’fhoilsigh sí dréacht den chomhairliúchán
maidir leis an gCreat Náisiúnta Pleanála Muirí i mí
na Samhna 2019 le hionchur suntasach ó Fhoras
na Mara. I mí Mheán Fómhair 2019, shínigh Foras
na Mara, an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Cúrsaí
Mara agus an Roinn Tithíochta, Pleanála agus
Rialtais Áitiúil Comhaontú Leibhéal Seirbhíse
stairiúil. Soláthróidh Seirbhísí Muirthimpeallachta
agus Sábháilteachta Bia comhairle agus seirbhísí
eolaíochta chun bonn eolais a chur le cinntí maidir
le húsáid inbhuanaithe acmhainní muirí agus chun
a chinntiú go gcloíonn Éire le ceanglais éagsúla
reachtaíochta AE.
Ba mhaith liom mo bhuíochas a chur in iúl agus
aitheantas a thabhairt ar obair na foirne MEFSS ar
éirigh leo i dteannta a chéile clár gníomhaíochtaí
dúshlánach, gnóthach agus tábhachtach a
chur i gcrích le linn 2019, agus dár bhfoireann
comhghleacaithe i gcoitinne ar fud Fhoras na
Mara, na ngníomhaireachtaí agus ranna rialtais
a d’oibrigh linn chun ár seirbhísí eolaíocha a
chur ar fáil. Tá buaicphointí ar leith a bhaineann
lenár gcláir in 2019 leagtha amach sna codanna
ábhartha den tuarascáil seo a bhaineann le Réimsí
Fócais Straitéiseacha agus Cumasóirí Straitéisigh.

Joe Silke, Uasal
Stiúrthóir - Seirbhísí Muirthimpeallachta agus
Sábháilteachta Bia

Ráitis na Stiúrthóirí

SEIRBHÍSÍ EOLAÍOCHA
AGUS FAISNÉISE AIGÉIN
(OSIS)
Bhí aonad na Seirbhísí Eolaíochta agus Faisnéise
Aigéin (OSIS) ina príomhsholáthróir de réimse
leathan seirbhísí le linn 2019, mar a leagtar
amach sna codanna seo a leanas den tuarascáil
seo. Ag feidhmiú ar fud an tslabhra bhreisluacha
sonraí, tharla sé ní ba mhó in 2019 ná riamh gur
lorgaíodh sonraí uair amháin ach gur úsáideadh
na sonraí céanna go minic ina dhiaidh sin. Mar
thoradh air sin, cuireadh ar ár gcumas seirbhísí
ardchaighdeáin eolaíochtbhunaithe a sholáthar
do réimse leathan cliaint agus páirtithe leasmhara
inmheánacha, náisiúnta agus idirnáisiúnta, lena
n-áirítear an Rialtas.
Chuir OSIS go mór leis an bpróiseas chun
straitéis nua na hInstitiúide a chur chun feidhme.
Ghlac foireann OSIS páirt i raon leathan de
chláir inmheánacha, náisiúnta, Eorpacha agus
idirnáisiúnta agus arís eile bhí siad gníomhach
ar fud líon suntasach clár arna maoiniú ag an
AE. Cuireann na cláir seo lenár gcumas teicniúil
freastal ar riachtanais clár comhtháite eolaíochta
a chuireann bonn eolais le comhairle beartais
trasearnála.
I measc na ngníomhaíochtaí suntasacha, bhí na
gníomhaíochtaí seo a leanas:

• Síníodh conradh leis an longchlós Armon

Vigo i mí na Nollag 2019 chun soitheach nua a
thógáil le teacht in ionad an RV Celtic Voyager

• Bunaíodh Rannóg um Fhuinneamh &

Bonneagair Aigéin laistigh de OSIS in 2019
chun bainistiú a dhéanamh ar bhonneagar
suntasach breathnóireachta Fhoras na Mara
agus ar an méid a chuireann siad le cláir
thaighde muirí náisiúnta agus AE.

• Idir an dá soitheach taighde, an RV Celtic

Explorer agus an RV Celtic Voyager, rinneadh
598 lá eolaíochta agus chuir an ROV Holland
1 trí shuirbhé taighde i gcrích (54 lá amach ón
gcósta)

• Mar chuid den chlár INFOMAR, arna mhaoiniú
ag an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son
na hAeráide agus Comhshaoil, i gcomhar le
comhpháirtithe Suirbhéireacht Gheolaíochta
Éireann, rinne foireann Ardseirbhísí
Léarscáilíochta Fhoras na Mara agus na
soithí an RV Celtic Explorer agus an RV Celtic
Voyager níos mó ná 5,136 km2 de ghrinneall
na farraige sa Mhuir Cheilteach a mhapáil le
linn 92 lá soithigh in 2019. Mar chuid de sin,
fuarthas 13,874 ciliméadar de shonraí líne
suirbhé ilbhíoma, rinneadh 17 longbhriseadh
a imscrúdú agus rinneadh comhordú ar 243
sampla a bhailiú ó ghrinneall na farraige.

• Cuireadh Tionscadal na Scairbheacha

Eischósta ‘SeaRover’ i gcrích in 2019. Rinne
Foras na Mara agus INFOMAR an tionscadal
trí bliana ilchomhpháirtithe seo arna
mhaoiniú ag an Scéim Bithéagsúlachta Muirí
EMFF agus an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta
agus Fiadhúlra a chomhordú. Mar chuid den
mheasúnú forleathan seo ar éiceachórais
bheantach íogaire, úsáideadh an ROV Holland
1 chun físeán HD a thaifeadadh in 152 suíomh
ar leith ag doimhneachtaí 150 - 3000 méadar.

• Rinne an Foras maoirseacht ar 12 tuarascáil a

sheachadadh, mar chuid de mhórthionscadal
AtlantOS arna mhaoiniú ag an AE agus
arna chur i gcrích i mí Mheán Fómhair 2019.
Bhí Foras na Mara i gceannas ar straitéis a
chur i bhfeidhm maidir le comhoibriú agus
inbhuanaitheacht Tras-Atlantach agus
chuir sé le tuarascáil maidir leis an gcóras
breathnóireachta AtlantOS.

• Rinneadh réimse suntasach bonneagar

breathnóireachta a sholáthar tríd an
tionscadal EirOOS arna mhaoiniú ag
Fondúireacht Eolaíochta Éireann agus Foras
na Mara chun trealamh breathnóireachta
a uasghrádú agus a athsholáthar, agus
trealamh nua a cheannach.

• Ceann de na rudaí ba mhó a baineadh amach

maidir le cur chun feidhme an Chumasóra
Sonraí agus TF, bronnadh creidiúnú ar an
gCreat Bainistíochta Cáilíochta Bainistíochta
Sonraí de chuid Fhoras na Mara i mí Feabhra
2019 ón Malartú Idirnáisiúnta Sonraí
Aigéaneolaíochta (IODE) den Choimisiúin
Aigéanaigh Idir-Rannach de chuid UNESCO.
Ag an am sin, bhí Foras na Mara ar cheann de
10 n-ionad creidiúnaithe sonraí muirí ar fud an
domhain.

• Tugadh breis agus 76,000 cuairt ar sheirbhísí

ar line de chuid Fhoras na Mara, agus bhí
méadú suntasach le feiceáil aon am a bhí
mórthubaiste amhail stoirmeacha ar siúl, e.g.
Stoirm Lorenzo i mí Dheireadh Fómhair. Rinne
seirbhís Fhoras na Mara um iarrataí sonraí 180
iarratas ar shonraí a phróiseáil de láimh in 2018
mar fhreagra ar iarratais oiriúnaithe.

Léirítear le raon leathan na seirbhísí sin tiomantas,
gairmiúlacht, saineolas teicniúil agus obair
fhoirne iontach fhoireann OSIS agus fhoireann
Fhoras na Mara go ginearálta, chomh maith leis na
comhoibrithe agus conraitheoirí go léir. Ba mhaith
liom mo bhuíochas ó chroí a ghabháil le baill uile
an ghrúpa agus iad a mholadh go hard as a ndua
ar fad.

Michael Gillooly, Uasal
Stiúrthóir - Seirbhísí Eolaíochta agus Faisnéise
Aigéin

17

FORAS NA MARA TUARASCÁIL BHLIANTÚIL 2019

SEIRBHÍSÍ BEARTAIS,
NUÁLAÍOCHTA AGUS
TACAÍOCHTA TAIGHDE
(PIRS)
Leagtar amach i Straitéis Foras na Mara, Ag Cur
Leis An Eolas, Ag Réadú Seirbhísí Aigéin (20182022), spriocanna uailmhianacha d’Fhoras na
Mara agus d’fheidhmíocht an taighde náisiúnta,
chomh maith le héifeachtúlacht agus tionchar ár
gcláir mhaoinithe iomaíocha a bharrfheabhsú.
Chuir PIRS tús maith le 2019 nuair a bhronn an
tAire Talmhaíocht, Bia agus Cúrsaí Mara, Michael
Creed, TD, deontais Fhoras na Mara i mí Eanáir,
arbh fhiú €2.4 milliún ar fad iad ar 12 fhiontar
muirí (i gcomhar le cúig Instiúid Ardoideachais).
Tá an maoiniú seo á sholáthar chun nuálaíocht
leanúnach i ngeilleagar muirí na hÉireann a chur
ar aghaidh, rud atá ina phríomhcheanglas den
Straitéis Naisiúnta Muirí um Thaighde agus
Nuálaíocht.
Reáchtáil
an
Oifig
Maoinithe
Taighde
mórchomhaltacht iardhochtúireachta forbartha
acmhainní in 2019. Rinneadh ocht ndámhachtain
iardhochtúireachta arbh fhiú €3 milliún iad
a fhaomhadh le haghaidh maoinithe agus
tabharfaidh siad aghaidh ar réimse amhail
inbhuanaitheacht calafoirt, iascaigh agus an
t-athrú aeráide, bithfhionnachtain muirí agus
truailliú ceimiceach sa mhuirthimpeallacht. Ar an
iomlán, rinne an oifig maoinithe €8.36 milliún in
infheistíochtaí taighde a bhainistiú, lena n-áirítear
€3 milliún le haghaidh am-loinge agus €5.36
milliún le haghaidh gníomhartha taighde agus
nuálaíochta.
Thar ceann Ghrúpa Comhordaithe Muirí an rialtais,
tá Foras na Mara freagrach as cur chun feidhme na
Straitéise Náisiúnta um Thaighde agus Nuálaíocht
Mhara (2017-2022) a chomhordú. Mar thaca
leis seo, tháinig Fóram na Maoinitheoirí Taighde
Mara le chéile faoi dhó in 2019 agus cuireadh baill
nua leis an bhFóram, rud a fhágann go bhfuil 22
chomhlacht ar an iomlán páirteach ann. Bunaithe
ar shonraí a bailíodh ar fud an chórais maoinithe
náisiúnta, chuir Foras na Mara céad anailís ar
infheistíochtaí Taighde agus Forbartha Muirí ar
fáil (€183 milliún ar fad ó thús 2017) do Fhóram
na Maoinitheoirí i mí na Samhna. Tá an obair ag
leanúint ar aghaidh in 2020 chun tairseach ar líne a
fhorbairt ar a bhfuil bunachar sonraí inchuardaithe
le haghaidh infheistíochtaí náisiúnta Taighde agus
Forbartha muirí.
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Oibríonn an Clár Uirbeach Idirnáisiúnta chun
tionchar agus feidhmíocht na hÉireann a
bharrfheabhsú san infheistíocht náisiúnta Taighde
agus Forbartha muirí. Ag deireadh 2019, bhíothas
tar éis €63.8 milliún ar an iomlán infheistíocht
Horizon 2020 a thabhairt do thaighdeoirí Taighde
agus Forbartha muirí lonnaithe in Éirinn. Is ionann
sin agus 6% den infheistíocht iomlán atá ar
fáil. Bhí bliain den scoth ag Foras na Mara féin ó
thaobh tionscadal nua Horizon 2020 a mhealladh.
Fuarthas maoiniú €2.3 milliún ar fad, méid a thug
méid iomlán an mhaoinithe H2020 d’Fhoras na
Mara go breis agus €10 milliún.
Bhí ról lárnach ag PIRS maidir le Coiste Taighde nua
de chuid Fhoras na Mara a bhunú in 2019. Ceann
de na céad rudaí a baineadh amach ag an gCoiste,
ar a bhfuil an Príomh-Imscrúdaitheoir Iascaigh,
an tOllamh Dave Reid, ina chathaoirleach, ná an
Siompóisiam Taighde inmheánach a reáchtáladh
ar an 24 Deireadh Fómhair. Tháinig 70 taighdeoir le
chéile ón bhForas ar fad chun a gcuid oibre a chur i
láthair, chun seisiún tobsmaointeoireachta a bheith
acu agus chun bealaí a shainaithint chun feabhas
a chur ar a gcomhoibriú. Beidh an Siompóisiam
ina imeacht bliantúil, rud a chabhróidh chun
rannpháirtíocht agus comhtháthú níos dlúithe a
chinntiú ar fud na réimsí sin den Fhoras ina bhfuil
taighde gníomhach ar siúl.
Mar fhocal scoir, ba mhaith liom comhghairdeas
a dhéanamh le foireann AORA (Comhghuaillíocht
Taighde ar an Aigéan) a d’eagraigh Scoil Samhraidh
iontach d’Ambasadóirí Óga an Atlantaigh i
nGaillimh i mí Lúnasa. Reáchtáladh máistirranganna maidir lena leithéid agus an chumarsáid,
modhanna forbartha feachtais, feasacht ar an
aigéan ar 13 ambasadóir óga ó thíortha timpeall ar
imeall an Atlantaigh (beirt as Éirinn san áireamh),
agus d’fhorbair siad a bhfeachtais ghníomhaíochta
féin ar son an Atlantaigh. Tá na feachtais sin á gcur
ar aghaidh chuig mór-imeacht Taighde Aigéin
Uile-Atlantaigh a reáchtálfar sa Bhruiséil i mí
Feabhra 2020.
Mo bhuíochas ó chroí le foireann dhíograiseach
na Seirbhísí Tacaíochta Beartas, Nuálaíochta agus
Taighde as a gcuid dúthrachta agus as an obair
dhian a rinne siad in 2019.

An Dr Niall McDonough
Stiúrthóir - Seirbhísí Tacaíochta Beartais,
Nuálaíochta agus Taighde
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SEIRBHÍSÍ
COMHAIRLE
AGUS
EOLAÍOCHTA
An chomhairle agus na seirbhísí a chuirtear ar fáil don Roinn
Talmhaíochta, Bia agus Mara (DAFM) agus eile, is riachtanais
leanúnacha iad ranna rialtais, gníomhaireachtaí agus páirtithe
leasmhara atá sainordaithe ag Foras na Mara.
Tá na seirbhísí seo riachtanach chun geilleagar aigéan
inbhuanaithe a bhaint amach, ár n-éiceachórais mhuirí
a chosaint agus a bhainistiú agus oibleagáidí an AE a
chomhlíonadh. Tacaíonn ár seirbhísí le raon gníomhaíochtaí
tráchtála agus riachtanais reachtúla tábhachtacha ar fud na
n-iascach, an dobharshaothraithe, an réimse sábháilteachta bia,
an iompair mhuirí agus comhlíonta comhshaoil. Is príomhtháirgí
inghnóthaithe iad comhairle agus seirbhísí eolaíochta dár
máthair-roinn agus dár bpríomhchliant, an Roinn Talmhaíochta,
Bia agus Mara, ag tarraingt ar obair i réimsí oibre eile sa phlean
straitéiseach.
Reáchtálann Foras na Mara raon leathan clár bailithe agus
monatóireachta sonraí, lena n-áirítear suirbhéanna ar
shoithí taighde, mapáil ar ghrinneall na farraige agus anailísí
saotharlainne a chuireann bonn lenár gcomhairle agus seirbhísí.
Tá na sonraí seo ríthábhachtach freisin chun tuiscint níos fearr
a fháil ar ár n-aigéan agus ar ár n-aeráid, agus tá siad mar
bhunchloch do thaighde agus nuálaíocht fheidhmeach.
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Ó thaobh comhairle chomhtháite a sholáthar agus a fhorbairt,
baineann tábhacht atá ag méadú i gcónaí leis an mbealach a
dhéantar na tacair éagsúla sonraí seo a bhainistiú agus leis an
gcumas iad a chomhcheangal agus a úsáid ar bhealaí éagsúla.

Tacaíonn bainistiú na dtacar seo freisin le príomhbheartais agus
treoracha muirí a chur i bhfeidhm amhail an Comhbheartas
Iascaigh, an Treoir Réime um Straitéis Mhuirí agus an Treoir
um Pleanáil Spásúlachta Muirí. Cuireann samhaltú, anailís
staitistiúil, anailís spásúil agus léirmhíniú na dtacar éagsúil
sonraí seo ar ár gcumas seirbhísí a sheachadadh dár gcliaint
agus dár bpáirtithe leasmhara.

SEIRBHÍSÍ MUIRTHIMPEALLACHTA
AGUS SÁBHÁILTEACHTA BIA
(MEFSS)
Soláthraíonn Seirbhísí Muirthimpeallachta agus Sábháilteachta
Bia (MEFSS) comhairle agus seirbhísí eolaíochta maidir leis na
réimsí seo a leanas: sábháilteacht sliogéisc, sláinte éisc, ceimic
mhara, athbhreithniú comhshaoil agus pleanáil spásúlachta
muirí. Soláthraítear na táirgí agus seirbhísí comhairleacha seo don
Roinn Talmhaíochta, Bia agus Cúrsaí Mara agus do ranna rialtais,
do ghníomhaireachtaí agus do pháirtithe leasmhara eile chun ár
gceanglais reachtúla a chomhlíonadh, chun ár n-éiceachórais
muirí a chosaint agus chun geilleagar inbhuanaithe aigéin a
bhaint amach. Den chuid is mó, is iad riachtanais Threoracha
an AE a chuirtear i bhfeidhm i ndlí na hÉireann le hionstraimí
reachtúla náisiúnta a dhéanann an mhonatóireacht arna stiúradh
ag MEFSS a spreagadh. Tugtar achoimre thíos ar an gcomhairle
agus seirbhísí eolaíochta arna gcur ar fáil ag an bhfoireann
eolaíochta agus tacaíochta laistigh de MEFSS in 2019.

RÉIMSE FÓCAIS STRAITÉISIGH 1 - Seirbhísí comhairle agus eolaíochta

Seirbhísí Monatóireachta
Comhairle Sábháilteachta maidir le Sliogéisc
Baineann an tAonad Sábháilteachta Sliogéisc leas as réimse
éagsúla modhanna bitheolaíochta, ceimiceacha agus móilíneacha
chun a dualgas a chomhlíonadh maidir lena chinntiú go bhfuil
sliogéisc ó limistéir táirgthe aicmithe dobharshaothraithe cois
cladaigh agus amach ón gcósta a chuirtear ar an margadh mar
bhia don duine, sábháilte le hithe agus go bhfuil an tomhaltóir
á chosaint agus ag an am céanna, go bhfuil tacaíocht á
tabhairt do cháilíocht agus cáil shliogéisc na hÉireann agus do
thionscal Shliogéisc na hÉireann freisin. Déantar ar gcuid oibre
i ndlúthchomhar leis na húdaráis Inniúla, Coiste Comhairleach
an Údaráis um Chosaint Iascaigh Mhara (SFPA) agus Údarás
Sábháilteachta Bia na hÉireann (FSAI), agus le comhoibriú láidir
leis an tionscal sliogéisc. Tá speicis an-éagsúla de shliogiasc
moileascach débhlaoscach á dtáirgeadh ar fud chósta na
hÉireann i mbreis agus 100 limistéar táirgthe, lena n-áirítear
áiteanna ina ngabhtar diúilicíní, oisrí an Aigéin Ciúin agus oisrí
dúchasacha, breallaigh, ruacain, sceana mara agus muiríní.
Is é sainchúram an Aonaid Sábháilteachta Sliogéisc anailís a
dhéanamh ar shamplaí sliogéisc agus uisce le linn na bliana, ar
bhonn seachtainiúil go minic, chun críocha rialuithe oifigiúla,
i gcomhréir le clár náisiúnta monatóireachta ar chúrsaí
biththocsainí, fiteaplanctóin agus micreabhitheolaíocha. Sna
hanailísí seo go léir, is riachtanach go gcuirtear na torthaí ar
fáil ga han-tapa agus go gcuirtear in iúl iad do na hÚdaráis
Inniúla agus don tionscal sliogéisc. Anuas air sin, soláthraíonn
an tAonad réimse leathan comhairle agus sonraí eolaíochta
do na hÚdaráis Inniúla, don tionscal, do pháirtithe leasmhara
éagsúla, do mháthair-Shaotharlanna Tagartha an Aontais
Eorpaigh (EURLanna), agus don Údarás AE agus Eorpach um
Shábháilteacht Bia (EFSA).

Baineann trí dhisciplín leis an tSábháilteacht Sliogéisc:
Micreabhitheolaíocht, Fíteaplanctón agus Bithocsainí, agus tá
na modhanna go léir a úsáidtear creidiúnaithe le caighdeáin ISO
17025 agus cuirtear i bhfeidhm iad i gcomhréir leis na ceanglais
ar fad arna leagan amach i reachtaíochtaí iomchuí an AE
(Rialachán 853/2004, 625/2017 & 627/2019 go príomha) agus
le ceanglais na nÚdarás Inniúil. Is é an tAonad Sábháilteachta
Sliogéisc na Saotharlanna Tagartha Náisiúnta ainmnithe d’Éirinn
i ndáil le bithocsainí agus micribhitheolaíocht muirí.

Micribhitheolaíocht Sliogéisc
Faoinár n-oibleagáidí mar Shaotharlann Tagartha Náisiúnta
E. coli (i sliogéisc amháin), déanaimid an clár tástála E. coli a
bhainistiú mar thaca d’aicmiú bliantúil na limistéar táirgthe
sliogéisc débhlaoscacha in Éirinn. Áirítear leis sin athbhreithniú
a dhéanamh ar thorthaí tástála agus monatóireacht a dhéanamh
ar inniúlacht teicniúil na saotharlann oifigiúil rialuithe a
fhostaítear faoi chonradh chun tástáil E. coli a dhéanamh ar
mhoilisc dhébhlaoscacha bheo.
Baineann formhór mór dár dtástáil saotharlainne le noraivíreas
mar, inár gcáil mar Shaotharlann Tagartha Náisiúnta do víris
bia-iompartha (i gcás sliogéisc amháin), soláthraímid tástáil
noraivíris do na hÚdaráis Inniúla (SFPA agus FSAI) mar fhreagra
ar ráigeanna a bhaineann le hoisrí agus iarrataí oibre eile. Chomh
maith leis sin, leanadh ar aghaidh le hiarrataí ar ár seirbhís
tástála noraivíris ó thionscal na n-oisrí in Éirinn agus thar lear.
Rinneadh cuid shuntasach tástála noraivíris (768 sampla) in
2019 le haghaidh tionscadail arna mhaoiniú ag Bord Iascaigh
Mhara (BIM) agus a bheidh ag leanúint ar aghaidh go dtí mí
Márta 2021, chun anailís a dhéanamh ar thionchar, bainistiú
agus forleithne noraivíreas i roinnt limistéar táirgthe ar fud
chósta na hÉireann. In 2019, bhain Foras na Mara creidiúnú ISO
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17025 amach i ndáil leis an víreas heipitíteas A (HAV) a bhraith i
sliogéisc débhlaoscach agus cuireadh iarraidh oibre i gcrích don
FSAI maidir le forleithne HAV in oisrí a sampláladh trí shuirbhé
bunlíne AE maidir le noraivíreas in oisrí.

Bithocsainí
Tarlaíonn bithocsainí go nádúrtha agus is líon beag speiceas
fíteaplanctónach a dhéanann iad a thairgeadh. Ionghabhann
moilisc dhébhlaoscacha scagbheathaitheacha iad, áit a
mbailíonn na tocsainí seo le chéile laistigh d’fhíochán na
sliogéisc. Cé nach ndéanann siad dochar díreach don sliogéisc,
má itear na sliogéisc tocsaineacha seo, féadfaidh sé bheith ina
chúis le roinnt siondróm breoiteachta gaolmhara i ndaoine nuair
a bhíonn siad ag leibhéal atá os cionn na leibhéil rialála. In Éirinn,
is iad seo a leanas na ceithre phríomhghrúpa tocsaineacha a
thagann chun cinn, ar bhonn bliantúil go minic:

•
•
•
•

Nimhiú Aimnéiseach ó Shliogiasc (ASP)
Nimhiú Asaispioraigéadach ó Shliogiasc (AZP)
Nimhiú Buinní ó Shliogiasc (DSP)
Nimh Phairiliseach ó Shliogiasc (PSP)

In 2019, rinneadh anailísiú trí mhodhanna ceimeacha (LC-MS/
MS & UPLC) ar 2,492 sampla sliogéisc chun na grúpaí tocsainí
thuasluaite agus a gcomhdhúile gaolmhara a bhrath agus a
chainníochtú. Fuarthas 15,761 anailís as an líon samplaí seo.
Tugadh faoi deara le linn na bliana go raibh tiúchan tocsainí ní
b’airde ná na leibhéil rialála i roinnt samplaí de na grúpaí tocsainí
thuasluaite, agus bhí tréimhsí dúnta i gceist ansin nuair a bhí
cosc ar shaothrú go dtí gur thit tiúchan na dtocsainí faoi bhun
na leibhéal rialála. Tugadh cead oscailte ansin do limistéir ar
chúiseanna saothraithe. Nuair a thugtar faoi deara go bhfuil
tiúchan tocsainí os cionn leibhéil rialála, is beart riachtanach
é láithreáin a dhúnadh chun sábháilteacht tomhaltóirí agus
comhlíonadh rialachán AE a chinntiú.
In 2019, cloíodh leis na tréimhsí dúnta seo a leanas de dheasca
tiúchain tocsainí os cionn na leibhéal rialála:

• Braitheadh ASP i samplaí de dhiúilicíní san iardheisceart le
linn tréimhse coicíse i mí Aibreán a chuir isteach ar roinnt
limistéar táirgthe ar fud trí chuan éagsúla

• Braitheadh AZP i samplaí d’oisrí an Aigéin Ciúin san
iarthuaisceart ar feadh seachtaine i lár mhí Aibreáin

• Braitheadh DSP i samplaí de dhiúilicíní agus oisrí an Aigéin

Ciúin san iardheisceart ó dheireadh mhí Bealtaine go dtí tús
mhí Mheán Fómhair, i samplaí de dhiúilicíní ón iarthar ó mhí
an Mheithimh go dtí mí Lúnasa, agus i sampla amháin de
bhreallaigh toinne sa deisceart i mí Iúil

• Braitheadh PSP i samplaí de dhiúilicíní le linn mhí an
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Mheithimh, agus dúnadh láithreáin sa deisceart agus san
iardheisceart ar feadh seachtaine dá bharr. Cé gur gnáthrud é
PSP os cionn na leibhéal rialála i ndeisceart na tíre le linn mhí
an Mheithimh, seo an chéad uair a aimsíodh é lasmuigh den
limistéar táirgthe seo é agus dúnadh é dá bharr

Breathnaíodh go raibh patrún na tocsaineachta in 2019 ag
tiúchan beagán ní b’airde agus dúnadh limistéir ar feadh tréimhse
ní b’fhaide ná tréimhsí dúnta 2017-2018. Bhí na tréimhsí dúnta
seo ní ba ghiorra agus na tiúchan sna sliogéisc ní b’ísle, áfach, ná
mar a bhí sna blianta 2010-2015. An rud ba shuntasaí a fuarthas
ná go raibh PSP os cionn na leibhéal rialála den chéad uair riamh
san iardheisceart. Mar thoradh air sin, déanfar níos mó tástála ar
shamplaí ó 2020 ar aghaidh chun a fháil amach an léiriú é sin go
bhfuil dáileadh thocsaineacht PSP ag dul i méid ar fud chósta
na hÉireann.

Fíteaplanctóin
Spreagann roinnt speiceas fíteaplanctón na bithocsainí
thuasluaite agus is eol gurb iad na horgánaigh is cúis leo. Mar
sin, reáchtálaimid clár cuimsitheach monatóireachta náisiúnta
ar bhonn seachtainiúil ó cheann ceann na bliana ar mhaithe
leis na speicis seo atá ar eolas a thairgíonn tocsainní/speicis
algacha dochracha i samplaí sáile a shainaithint agus a liostú.
Soláthraíonn an clár monatóireachta seo faisnéis luachmhar
do na hÚdaráis Inniúla agus don tionscal maidir le láithreacht
na speiceas seo agus an dóchúlacht go dtarlóidh agus go
mbaileoidh a dtocsainí gaolmhara i sliogéisc le linn na tréimhsí
tocsaineachta atá le teacht, roimh do na láithreáin na leibhéil
rialála a shárú agus tréimhsí dúnta a chur i bhfeidhm.
Le linn 2019, rinneadh anailísiú ar 3,561 sampla de sháile trí
mhicreascópacht agus rinneadh anailísiú ar líon ní ba lú de na
samplaí seo freisin trí mhodhanna móilíneacha ar mhaithe le
speiceas a dheimhniú. Tacaíonn na torthaí fíteaplanctóin leis na
teagmhais thocsaineacha a breathnaíodh i sliogéisc agus mar a
léiríodh thuas le haghaidh 2019. Áirítear i measc na n-orgánach
cúiseach atá ar eolas le haghaidh 2019 Pseudo-nitzschia australis
a bhí ina chúis le teagmhais ASP, Alexandrium spp a bhí ina
chúis le teagmhais PSP agus Dinophysis acuta agus Dinophysis
acuminata a bhí ina chúis le teagmhais DSP. Mar chuid den
Treoir Réime Uisce, rinneadh anailísiú ar 201 sampla de sháile trí
mhicreascópacht ar mhaithe le fíteaplanctón a shainaithint agus
a liostú, agus rinneadh anailísiú ar 200 shampla de sháile chun
Clóraifill a bhrath
Úsáidtear na sonraí ón gclár monatóireachta náisiúnta chun
tuarascáil feasacháin sheachtainiúil a sholáthar don tionscal
maidir le dóchúlacht teagmhas tocsainí i limistéir táirgthe a
thuar, agus rabhadh roimh ré a thabhairt don tionscal maidir le
dúnadh ar bith a d’fhéadfadh tarlú. Úsáidtear na sonraí freisin
chun faisnéis a chur ar fáil maidir le minicíocht iomchuí na tástála
ar shliogéisc a chinntiú, de réir mar a éilítear í le linn tréimhsí
ardriosca agus tréimhsí ísealriosca.
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Monatóireacht ar Shláinte Éisc agus Sliogéisc
Ba ghné shuntasach den dobharshaothrú sliogéisc in 2019
ráta básmhaireachta oisrí an Aigéin Ciúin a raibh baint acu le
galair thógálacha. Le linn na bliana, rinne an tAonad Sláinte
Éisc imscrúdú ar 22 tuairisc ar theagmhais bhásmhaireachta
méadaithe a théann i bhfeidhm ar oisrí an Aigéin Chiúin. Bhain
na teagmhais mhortlaíochta seo go príomha leis an bpataigin
baictéarach Vibrio aestuarianus nó leis an víreas Ostreid
herpes-1 µvar (OsHV-1 µvar). Braitheadh roinnt speiceas
baictéaracha eile le linn na teagmhais bhásmhaireachta seo,
áfach, agus tá cinneadh le déanamh fós maidir lena ról sna
teagmhais sin. Ar an iomlán, tástáladh 1,557 moileasc chun
críocha diagnóiseacha, taighde nó faireachais.
Rinne an tAonad Sláine Éisc tástáil ar 2,544 iasc chun críocha
diagnóiseacha, taighde nó faireachais. Bradáin Atlantach a bhí i
gceist den chuid ba mhó (63.4%) ach bhí ballaigh (16.4%), léasáin
leice (9.9%), agus bric (5.9%) ann freisin, chomh maith le roinnt
speiceas eile. Níor braitheadh aon ghalair atá liostaithe mar
ghalar infhógartha i Rialacháin Sláinte Éisc an AE i ngnólachtaí
táirgthe dobharshaothraithe tráchtála in 2019. I mí na Bealtaine
2019, áfach, tharla cás ar leithlis den heirpéasvíreas koi i lochán
príobháideach i ngairdín i lár na tíre. Is galar infhógartha é
heirpéasvíreas koi i dTreoir 2006/88/EC an Aontais Eorpaigh
agus dearbhaítear go bhfuil Éire saor ón ngalar seo. Cuimsíodh
an ráig, ciondíothaíodh na héisc agus rinneadh an lochán a
dhíghalrú faoi mhaoirseacht an Údaráis Inniúil. Ós rud é gur
tugadh isteach na bearta rialaithe seo chomh tapa sin, fágadh
stádas na hÉireann mar thír atá saor ó heirpéasvíreas koi.
Le linn na bliana, fuarthas tuairiscí go raibh galracht agus
básmhaireacht i gceist i mbradáin fhiáine a bhí ag filleadh ar
ais agus dídhathú i bhfoirm grís orthu. Agus é i mbun oibre le
hIascaigh Intíre Éireann, bhí Foras na Mara in ann trí bhradán
a aimsiú a raibh an riocht sin orthu. Sa tsaotharlann, rinneadh
tástáil ar na héisc sin chun réimse paitigíní féideartha a aimsiú
ach níor braitheadh oibreán aeiteolaíoch ar bith. Taifeadadh
tuairiscí comhchosúla in Alban agus san Iorua agus níor
tuairiscíodh aon torthaí dochloíte ó na himscrúduithe a
rinneadh sna tíortha seo. Oibreoidh Foras na Mara le hIascaigh
Intíre Éireann in 2020 chun imscrúdú a dhéanamh ar aon chás
eile den riocht a thiocfaidh chun cinn i mbradáin Atlantach ag
filleadh ar ais.
In 2019, rinne anailís saotharlainne plá cráifisceanna, arbh é an
múscán uisce Aphanomyces astaci ba chúis leis, a dheimhniú
i gcráifisceanna liathdhonna (Austropotamobius pallipes)
sa Mháigh i gCo. Luimnigh agus sa Tarae i gCo. Chill Dara.
Deimhníonn na ráigeanna seo láithreacht leanúnach agus
leathadh dóchúil phlá na cráifisce in Éirinn tar éis an chéad
bhrath a dearbhaíodh in Éirinn in 2015. Is mór an bhagairt é
scaipeadh phlá na gcráifisceanna ar dhaonra na gcráifisceanna
liathdhonna atá ina speiceas cosanta in Éirinn. Mar fhreagra ar
an mbagairt seo in 2019, lean Foras na Mara agus na Seirbhísí
Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra de chlár faireachas
náisiúnta 2 bhliain a chur i bhfeidhm chun monatóireacht a
dhéanamh ar láithreacht plá na gcráifisceanna. Dearbhaíonn
torthaí an chláir go bhfuil plá na gcráifisceanna in Éirinn i gcónaí
agus gur dóchúil go bhfuil sé ag scaipeadh.

Monatóireacht ar Iarmhair agus ar Shalaithe
i mBia Mara
Rinne rannóg cheimice MEFSS an chomhpháirt iasc eite
feirme den Chlár Faireachais Náisiúnta Iarmhair 2019 chun
comhlíonadh le Treoir 96/23 /CE ón gCoimisiún Eorpach
a chinntiú agus chun a chinntiú go bhfuil iasc saothraithe
oiriúnach le hithe ag daoine agus go bhfuil dea-chleachtais á
leanúint. Foilsíodh torthaí sa bhliain dar gcionn, i.e. foilsíodh
torthaí 2018 in 2019, inar cuireadh torthaí níos mó ná 920
tástáil agus 2,611 tomhas i láthair. Léirítear sa tuarascáil seo
comhlíonadh iomlán leis na caighdeán agus fágtar leis sin go
mbíonn minicíocht íseal iarmhair i gceist go comhsheasmhach
le héisc eite saothraithe.
Ina theannta sin, bailíodh samplaí iascaigh ó thíortha neamhAE ag poist rialaithe teorann le haghaidh truaillitheoirí agus
iarmhair tréidliachta. I gcomhar leis an FSAI agus SFPA, tugadh
faoi mhonatóireacht a dhéanamh ar shliogéisc Éireannach,
crústaigh agus éisc fhiáine chun réimse éilleán comhshaoil
a aimsiú (e.g. miotail, órgánaigh bhuanmharthanacha), rud a
léiríonn comhlíonadh bia mara na hÉireann le teorainneacha
rialála arna sainmhíniú le Rialachán 1881/2006, agus a
chomhlíon ceanglais áirithe tuairiscithe faoin Treoir Réime um
Straitéis Mhuirí. Tugadh faoi roinnt tástála oifigiúla bhreise
freisin ar bhia mara a raibh sé beartaithe iad a easpórtáil go dtí
an Cianoirthear. Tuairiscíodh na sonraí sin chuig an FSAI, SPFA
AGUS EFSA.

Truailleáin agus Cáilíocht an Uisce
Thar ceann an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil
(GCC/EPA) agus an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais
Áitiúil, rinne Foras na Mara faireachán comhshaoil mar chuid
de thimthriall 2016- 2021 de Threoir Réime Uisce an AE agus
den chlár monatóireachta comhordaithe OSPAR. Rinneadh
dobharlaigh agus uiscí ainmnithe um shaothrú sliogéisc a
roghnaíodh faoin Treoir Réime Uisce a shampláil chun táscairí
éagsúla cáilíochta uisce a lorg agus cinneadh a dhéanamh maidir
le cibé an raibh ‘dea-stádas éiceolaíochta agus ceimiceacha’
mar a shainmhínítear sa treoir é ag baint leo. Go sonrach,
rinneadh anailísiú ar 415 sampla uisce chun paraiméadair
fhisiceimiceacha a aimsiú; bailíodh 324 sampla uisce agus
bithra chun raon leathan samplaí tosaíochta agus truailleáin
eile a chinneadh; agus rinneadh anailísiú ar 216 sampla chun
fíteaplanctóin a aimsiú.
Ina theannta sin, bailíodh 299 sampla greama ó 34 dobharlach
agus rinneadh anailís orthu le haghaidh macra-inveirteabrach
beantacha, anailís ar mhéid na gcáithníní agus caillteanas ar
adhaint. Astu sin, tháinig 116 sampla ó sheacht limistéar uisce
cósta a bailíodh le linn an tsuirbhé bhliantúil ar an gcomhshaol
geimhridh ar bord an RV Celtic Voyager i mí Eanáir.
Cuireadh sonraí monatóireachta substaintí guaiseacha faoi
bhráid na Comhairle Idirnáisiúnta um Shaothrú na Mara (ICES)
i gcomhréir le clár monatóireachta OSPAR agus chuir eolaithe
Fhoras na Mara leis an measúnú bliantúil OSPAR ar stádas
agus treochtaí truaillithe san Atlantach Thoir-Thuaidh. Tá na
measúnaithe seo ar fáil ar líne ar https://ocean.ices.dk/oat/.
Chuir na sonraí seo leis na measúnaithe tréimhsiúla Alt 17 a
rinneadh faoin Treoir Réime um Straitéis Mhuirí.
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Rinne an rannóg cheimice, i gcomhar le OÉ Gaillimh agus
Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath, tuairisciú ar
thorthaí clár samplála a rinneadh in 2018 chun measúnú a
dhéanamh ar stádas reatha agus treochtaí ama an ghnéis
forshuite i gcuachma chon ar fud uiscí na hÉireann. Is
frithdhíoltóir an-tocsaineach é stáin tríbúitile (TBT) a úsáidtear
go forleathan i bpéinteanna muirí, agus soláthraíonn an méid
gnéis forshuite atá le fáil táscaire éifeachtach ar thruailliú TBT.
Is éard atá in imposex ná freagra andraigineach cuachmaí con
baineanna mar gheall ar nochtadh do TBT nuair a fhorbraíonn
cuachmaí con baineanna orgáin atáirgthe fireanna. Tugadh
faoin tionscadal seo thar ceann na Roinne Tithíochta, Pleanála
agus Rialtais Áitiúil agus is léiriú é na torthaí go bhfuil feabhas
suntasach tagtha ar chúrsaí maidir le héilliú TBT in uiscí ar
chósta na hÉireann, rud a léiríonn éifeachtúlacht na mbearta
náisiúnta, Eorpacha agus domhanda chun deireadh a chur le
TBT.

Monatóireacht ar Bheantach in Éisc Eite
Rinne Grúpa Éiceolaíochta Benthos a athbhreithniú bliantúil ar
thuarascálacha ó oibreoirí éisc eite a d’eascair as suirbhéanna
beantacha chun scrúduithe a dhéanamh ar chinntí éisc nach
raibh ag teacht le Prótacail Monatóireachta ar Bheantach.
Ullmhaíonn Benthos Ecology Group athbhreithniú gach
bliain agus cuirtear faoi bhráid na Roinne Talmhaíochta, Bia
agus Mara é. Le linn 2019, fuarthas 26 tuairisc ó 28 láithreán
oibríochtúla agus táthar ag súil le dhá thuarascáil eile faoi
mhí Feabhra. Seo an chéad bhliain ó 2001 a cuireadh isteach
tuarascáil ar bheantach ó na láithreáin oibríochtúla ar fad.
As na 26 láithreán a d’eisigh tuarascálacha, measadh go raibh
20 díobh inghlactha (i.e. bhí na coinníollacha iontu laistigh de
na caighdeáin chomhshaoil a luadh i ‘Prótacal Monatóireachta
Uimh. 1 le haghaidh Feirmeacha Iascaigh Eischósta Monatóireacht ar Bheantach, 2008’), agus measadh go
raibh cúinsí comhshaoil neamh-inghlactha ag baint le dhá
láithrean díobh. Cuirfear athbhreithniú faoi bhráid na Roinne
Talmhaíochta, Bia agus Mara nuair a bheidh na tuarascálacha
feirme go léir curtha i gcrích.

Monatóireacht ar Bheantach 2019

Dálaí inghlactha comhshaoil
Dálaí neamh-inghlactha comhshaoil
Fós le cur isteach
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Seirbhísí Comhairleacha
Comhairle Sábháilteachta maidir le Sliogéisc
Cuireadh deireadh in 2019 leis an gréasán EURL/NRL
(Saotharlanna Tagartha an Aontais Eorpaigh/Saotharlanna
Náisiúnta Tagartha) ina raibh Foras na Mara páirteach agus
a bhí ar an bhfód chun monatóireacht a dhéanamh ar éilliú
baictéarach agus víreasach i moilisc dhébhlaoscacha. Táthar
tar éis na dualgais éagsúla a bhain leis an ngréasán seo a
chuimsiú sna struchtúir NRL a bhí ann cheana féin laistigh
den AE. D’ainneoin na n-athruithe suntasacha seo, leanann
MEFSS ar aghaidh ag cur comhairle tacúla ar fáil do na hÚdaráis
Inniúla in Éirinn agus san Eoraip maidir le saincheisteanna
micribhitheolaíochta sábháilteachta bia a bhaineann le sliogéisc
débhlaoscach.
Tar éis an athbhreithnithe arna dhéanamh ag an tSaotharlann
Tagartha Náisiúnta le haghaidh E. coli (sliogéisc amháin) in
MEFSS ar an monatóireacht a dhéantar ar E. coli, cuireadh
comhairle ar fáil arís don Údaráis um Chosaint Iascaigh Mhara
(SFPA) chun rangú cuí a shannadh do gach limistéar táirgthe
sliogéisc le haghaidh 2019. Anuas air sin, tugaimid tacaíocht
do na hÚdaráis Inniúla in Éirinn (SFPA agus FSAI) maidir
leis na saincheisteanna sláinte poiblí a bhaineann le moilisc
dhébhlaoscacha bheo a bhíonn éillithe le víris phataigineacha
daonna. Chuireamar i gcrích an anailís ar noraivíreas agus
tíolacadh na sonraí Éireannach don Limistéar Eorpach
Eolaíochta Fóiréinsí (EFSA) maidir leis an suirbhé bunlíne ar
fud an Aontais Eorpaigh maidir le noraivíreas in oisrí. Foilsíodh
an tuarascáil dheireanach i mí Iúil 2019 agus beidh sí mar
bhonn don phlé a bheidh ar siúl maidir le caighdeán noraivíris
a thabhairt isteach do mhoilisc dhebhlaoscacha bheo laistigh
den AE.
Mar Shaotharlann Tagartha Náisúnta do bhithocsainí muirí agus
micribhitheolaíocht sliogéisc, eisítear go leor tuarascálacha
ar bhonn rialta, chomh maith le roinnt fóram ina gcuirtear ár
gcomhairle ar fáil d’Údaráis Inniúla, do pháirtithe leasmhara
agus don tionscal sliogéisc. Tá an Coiste Sábháilteachta
Sliogéisc Moileascacha (MSCC) ar ceann de na fóraim sin agus
tháinig lucht an choiste le chéile trí uaire le linn 2019. Bhí ról
lárnach ag Foras na Mara san fhóram sin maidir le comhairle a
chur ar fáil i ndáil le topaicí agus saincheisteanna a bhaineann
le cúrsaí micribhitheolaíochta agus bithocsainí. Léiríodh ár
dtuarascálacha agus cuir i láthair ag comóradh 20 bliain bhunú
Údarás Sábháilteachta Bia na hÉireann (FSAI) i mí Lúnasa
2019 agus le linn ár gCeardlainne Sábháilteachta Sliogéisc
i mí Dheireadh Fómhair 2019. Go hidirnáisúnta, chuireamar
comhdháil bhliantúil ICES i láthair i mí Mheán Fómhair 2019 agus
ghlacamar páirt i nGrúpaí Oibre ICES maidir le dinimicí blásanna
algacha dochracha agus sa Ghrúpa Oibre maidir le fíteaplanctón
agus éiceolaíocht mhiocróbach. Tuairiscímid freisin ar bhonn
bliantúil dár Saotharlanna Tagartha AE maidir lenár dtacair
shonraí agus ár ngníomhaíochtaí mar Shaotharlann Tagartha
Náisiúnta.
Trínár gcláir monatóireachta bithocsainí agus fíteaplanctóin,
tuairiscítear ár dtorthaí ar bhonn laethúil ar ár suíomh gréasáin
um Blásanna Algacha Dochracha, a chuireann torthaí ar fáil i
bhfoirm grafach freisin a léiríonn patrúin nó treochtaí ar bith ó

thaobh tiúchain tocsainí i sliogéisc ag dul i méid nó ag dul i laghad,
chomh maith le líon na gceall fíteaplanctóin le linn teagmhas
tocsaineach a léiriú freisin. Cuirimid feasachán seachtainiúil ar
fáil freisin ina dtugtar réamhaisnéisí gearrthéarmacha maidir le
cé chomh dóchúil atá sé go dtarlóidh teagmhais tocsaineacha i
limistéir táirgthe.
Soláthraímid seirbhís chomhairleach saotharlainne freisin do
shaotharlanna idirnáisíúnta ó thaobh samplaí ullmhaithe a chur
ar fáil lena n-úsáid sa scéim tástála inniúlachta QUASIMEME
chun bithocsainí muirí i sliogéisc sna grúpaí tocsainí ASP,
PSP agus DSP a chainníochtú, agus den chéad uair riamh
in 2019 chun an ghrúpa tocsainí Teitreadótocsain (TTX)
a chainníochtú freisin. Comhordaítear an Idirchomparáid
Idirnáisiúnta Fíteaplantóin (IPI) trí Fhoras na Mara, i gcomhar
leis an gCoimisiúin Idir-Rannach Aigéaneolaíochta (IOC) agus
cuirtear samplaí spíceáilte de speicis fíteaplanctóin i sáile ar
fáil do shaotharlanna idirnáisúnta ar mhaithe leis na speicis
sin a shainaithint agus a liostú. Cuimsítear sa chleachtadh seo
chomh maith cleachtadh tacsanomaíochta ar líne maidir le
fíteaplanctón tríd an ardán ‘Ocean Teacher’, arna choinneáil ag
an Malartú Idirnáisiúnta Sonraí agus Faisnéise Aigéaneolaíochta
(IODE), ina bhfuil ceisteanna curtha ann roimh ré ag Foras na
Mara agus IOC.

Comhairle an Údaráis Inniúil
Is é Foras na Mara an tÚdarás Inniúil in Éirinn atá freagrach as
Treoir 2006/88/CE ón gComhairle a chur i bhfeidhm. Téann an
Treoir Eorpach seo agus rialacháin ghaolmhara naisiúnta i ngleic
le sláinte ainmhithe dobharshaothraithe agus leagtar síos leo
rialacha sonracha maidir le ghalair áirithe in ainmhithe uisceacha
a chosc agus a rialú. Baineann na rialacháin le feirmeacha éisc
eite, feirmeacha sliogéisc, agus iascaigh ‘athlíon agus iasc’,
agus ceanglaítear ar ghnólachtaí táirgthe dobharshaothraithe
leo Údaraithe Sláinte Éisc a fháil ón Údarás Áitiúil roimh dóibh
tosú ag obair. In 2019, tugadh amach 10 nÚdarú Sláinte Éisc do
ghnólachtaí táirgthe dobharshaothraithe in Éirinn. Ba ionann líon
iomlán na ngnólachtaí táirgthe dobharshaothraithe ag deireadh
na bliana 2019 agus 409. Ina cháil mar Údarás Inniúil, déanann an
tAonad Sláinte Éisc stiúradh agus monatóireacht ar obair Chigirí
Tréidliachta na Roinne Talmhaíochta, Bia agus Mara a oibríonn
i réimse an dobharshaothraithe. In 2019, cuireadh 199 imscrúdú
ar ghnólachtaí táirgthe dobharshaothraithe i gcrích chun críocha
faireachais sláinte, easpórtála agus imscrúdaithe galair. Rinne
an tAonad Sláinte Éisc próiseáil ar 2,198 iarratas chun ainmhithe
uisceacha beo a aistriú. Áirítear leis sin allmhairí, onnmhairí agus
aistrithe náisiúnta.

Comhairle maidir le Ceadúnú Dobharshaothraithe
Leanann MEFSS de chomhairle a chur ar an Roinn
Talmhaíochta, Bia agus Mara chun bonn eolais a chur le cinntí
dobharshaothraithe a bhféadfadh impleachtaí a bheith ag dul
leo a dhéanfaidh difear do Limistéir Chaomhantais Speisialta
(SACanna), do Limistéir faoi Chosaint Speisialta (SPAanna)
agus/nó do shaincheisteanna comhshaoil eile. Bliain anghnóthach ab ea 2019 mar gheall ar sprioc na Roinne thart ar
300 cinneadh maidir le ceadúnas sliogéisc a dhéanamh i rith na
bliana.
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In 2019, áiríodh na nithe seo a leanas le buaicphointí chomhairle
agus tacaíocht theicniúil MEFSS sa réimse seo:

• Cuireadh 8 Measúnacht Chuí iomlána i gcrích i ndáil le 14

láithreán Natura:
Loch Cairlinn SPA, Bruach Loch Carlinn SAC, Loch na dTrí
gCaol SAC agus SPA, Inis Mhic an Doirn agus Béal Inis
Mhic an Doirn SAC, Cuan na Gaillimhe Laistigh SAC, Cuan
na Gaillimhe SPA, Trá Bhréige SPA, Cósta Inis Eoghain
Thuaidh SAC, Cuan Chorcaí SPA, an tOileán Mór SAC, Cuan
Chill Ala-Inbhear na Muaidhe SAC, Cuan Chill Ala-Inbhear
na Muaidhe SPA agus Siar ó Ard an Rátha/Bóthar an Mháis
SAC

• Ceadóidh na measúnuithe seo thart ar 160 cinneadh

ceadúnaithe a chur chun cinn. Díobh sin, rinneadh
athbhreithniú ar 6 láithreán Natura de bhun iarratas ón
Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara.

• Tá monatóireacht á déanamh i gcónaí ar bhearta maolaithe
i ndáil le cultúr oisrí agus idirghníomhaíochtaí éan i nDún
Garbhán SPA agus i gCuan Bhanú SPA agus cuireadh tús
leis an obair i Loch na dTrí gCaol SPA agus i Loch Cairlinn
SPA.

• Rinneadh scagadh ar Mheasúnacht Tionchair

Timpeallachta maidir le hiarratas ar cheadúnais
neamhshalmainidí a athnuachan i saoráidí
talamhbhunaithe in Uíbh Fhailí, i dTiobraid Árann agus i
nDún na nGall

• Tugadh comhairle maidir le 248 iarratas ar cheadúnas

dobharshaothraithe, a chlúdaíonn 259 láithreán
aonair. Cuireadh an chomhairle ar fad ar fáil don Roinn
Talmhaíochta, Bia agus Mara laistigh den tréimhse ama sé
seachtaine a leagtar amach sa reachtaíocht.

Seirbhísí Comhairleacha Eile
• Comhairle theicniúil a chur ar fáil do chalafoirt maidir

le cartadh dreideála a dhiúscairt ar muir trí thacaíocht
theicniúil réamhiarratais (n = 10) a sholáthar, trí
mheasúnuithe maidir le hoiriúnacht dríodair a
dhéanamh, agus trí mholtaí a sholáthar don EPA (n =
6). Ghlac MEFSS páirt freisin i gCoiste Comhairleach
Dumpáil ar Farraige an EPA.

• Cuireadh tuarascáil bhliantúil náisiúnta 2018 maidir

le dreidireacht agus dumpáil ar farraige i dtoll a chéile
agus cuireadh faoi bhráid OSPAR í.

• Comhairle leanúnach a sholáthar don Roinn

Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus
Comhshaoil agus comhoibriú leanúnach a dhéanamh
le lucht na Roinne, maidir le gnéithe comhshaoil den
taiscéalaíochta amach ón gcósta i ndáil le bearta
OSPAR.

• Comhairle shonrach maidir le ceimicí a úsáid,
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tionscal ola agus gáis amach ón gcósta in uiscí na
hÉireann, 2018

• Is toscairí iad foireann MEFSS chuig roinnt Coistí agus
Sainghrúpaí OSPAR, EC agus ICES.

• Comhairle a chur ar fáil don Roinn Tithíochta, Pleanála
agus Rialtas Áitiúil agus don Roinn Talmhaíochta,
Bia agus Mara maidir le 19 iarratas ar cheadúnais/
léasanna urthrá Áirítear i measc na n-iarratas
imscrúduithe láithreáin maidir le forbairt ionchasach
feirmeacha gaoithe amach ón gcósta i Muir Éireann
agus sa Mhuir Cheilteach amach anseo; feabhas
a chur ar shaoráidí calafoirt ar chósta an iarthair;
imscrúduithe láithreáin maidir le saoráidí feabhsaithe
cóireála fuíolluisce i roinnt ceantar cois cósta agus
pointe sceite fada farraige a chur isteach mar chuid
den fhorbairt ar chóireáil fuíolluisce ar chósta an
oirthir; cábla snáthoptaice fomhuirí a chur isteach
le radharc talún ar chósta an oirthir; chomh maith
le pontúin a chur ar isteach ar mhaithe le saoráidí
feabhsaithe áineasa muirí i roinnt ceantar cois cósta.

• Tacaíocht agus comhairle a sholáthar don Roinn

Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha
maidir leis an bPlean Forbartha Fuinnimh Inathnuaite Eischósta a chur chun feidhme trí bheith
páirteach sna Grúpaí Oibre Stiúrtha agus Comhshaoil.

Comhairle ar Phleanáil Spásúlachta Mhuirí
D’fhoilsigh an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil an
dréacht-Chreat Náisiúnta Pleanála Muirí [1] i mí na Nollag 2019.
Beidh an Creat seo ina phríomhuirlis cinnteoireachta d’údaráis
rialála agus do dhéantóirí beartais amach anseo. Le linn 2019,
thiomsaigh Foras na Mara fianaise eolaíoch a thacóidh go láidir
le cur chun feidhme an Chreata Náisiúnta Pleanála Muirí.
Lean MEFSS le cur chun feidhme an chláir teicniúil agus eolaíoch
(2018-2020) do Phleanáil Spásúlachta Muirí, arna mhaoiniú tríd
an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh (2014-2020) Tosaíocht
6 an Aontais - Cur Chun Feidhme Beartais Chomhtháite Muirí a
Chothú. I rith 2019, thug an fhoireann faoi bheart mionsonraithe
tiomsaithe sonraí. Próiseáladh sonraí comhshaoil, sóisialta agus
eacnamaíoch, lena n-áirítear sonraí maidir le gníomhaíochtaí
uile an duine a tharlaíonn sa mhuirthimpeallacht, chun táirgí
a ghiniúint chun bonn eolais a chur leis an bpróiseas pleanála
spásúlachta muirí. Rinneadh mapáil ar sheirbhísí muirí
nádúrtha, caipitil agus éiceachorais na hÉireann chun bagairtí
agus deiseanna ionchasacha a shainaithint.
I gcomhpháirtíocht le foireann Seirbhísí Faisnéise & Forbartha
Fhoras na Mara, cuireadh dhá thionscadal maidir le bainistíocht
sonraí agus seirbhísí faisnéise i gcrích i mí Iúil 2019. Airítear leo
siúd próisis a fhorbairt lena chinntiú go mbainistítear na sonraí
pleanála spásúlachta muirí go léir go caighdeáin idirnáisiúnta
creidiúnaithe (IODE agus INSPIRE).

coinníollacha ceada agus imscrúduithe comhshaoil
amach ón gcósta agus CNOOC (Corparáid Náisiúnta
na Síne um Ola Amach ón gCósta)

• Tuairisciú a dhéanamh do OSPAR maidir le

sceitheadh bliantúil, astaíochtaí agus doirteadh ón

[1]  h
 ttps://www.housing.gov.ie/sites/default/files/public-consultation/
files/draft_national_marine_planning_framework_final.pdf

RÉIMSE FÓCAIS STRAITÉISIGH 1 - Seirbhísí comhairle agus eolaíochta

SEIRBHÍSÍ COMHAIRLEACHA UM
ÉICEACHÓRAIS IASCAIGH (FEAS)
Cuireann an earnáil bia mara go mór le Geilleagar Gorm na
hÉireann agus cuireann sí € 1.22 billiún in aghaidh na bliana
(BIM Business of Seafood 2019). Is príomhchuid de chláir oibre
Fhoras na Mara an chomhairle eolaíoch a chinntíonn saothrú
inbhuanaithe na n-acmhainní seo.
Is meicníocht mhaoinithe an-tábhachtach é an EMFF (an
Ciste Eorpach Muirí agus Iascaigh) don Mara Seachadadh
seirbhíse na hInstitiúide. Maoinítear an Clár Ilbhliantúil um
Bailiú Sonraí (DCMAP) faoi CEMI agus is cuid lárnach é den
chomhairle eolaíoch agus de na seirbhísí tacaíochta teicniúla
a sholáthraíonn Foras na Mara don Roinn Talmhaíochta, Bia
agus Mara i ndáil leis an gComhbheartas Iascaigh. Tá Foras
na Mara freagrach as DCMAP na hÉireann agus chríochnaigh
sé clár 2018 a rinne an AE meastóireacht air. Cuireadh isteach
na Pleananna Oibre Náisiúnta 2020 agus 2021 agus rinne an
Coiste Eolaíoch, Teicniúil agus Eacnamaíoch um Iascach iad
a fhaomhadh. Áirítear leo sin sampláil gabhála ar muir agus
i gcalafoirt, cláir shuirbhéanna taighde a chomhordaítear
go hidirnáisiúnta, sampláil agus suirbhéanna cois cladaigh
agus meastóireacht shocheacnamaíoch ar na hearnálacha
iascaireachta, próiseála éisc agus dobharshaothraithe.
Tomhaiseadh os cionn 718,000 iasc/sliogéisc le linn chlár
DCMAP 2019. Bailíodh sonraí aoise ó bhreis is 50,000
duine aonair i ngach clár samplála speiceas tráchtála chun
sonraí a sholáthar do na múnlaí seanbhunaithe a úsáidtear i
measúnuithe stoc.
In 2019, faoin DCMAP, rinneadh 17 suirbhé ar shoithí taighde
ar éagsúlacht speiceas a úsáideadh ar bhonn tráchtála chun
na sonraí bunúsacha a sholáthar a thacaíonn le measúnú
stoc. Caitheadh 2,327 lá eolaí ar muir ar raon leathan speiceas
lena n-áirítear ronnach, faoitín gorm, scadán, iascach,
megrim, nephrops, coiligh, muiríní agus gliomach. Forbraíodh
teicneolaíochtaí nua in Éirinn agus úsáidtear ar shuirbhéanna
Nephrops iad atá ar thús cadhnaíochta anois ó thaobh an
bealach a dhéantar suirbhéanna ar fud an domhain.
Críochnaíodh an clár bliantúil samplála ar muir, agus cuireadh
breathnóirí oilte ag obair ar fud chabhlach iascaireachta na
hÉireann agus sonraí samplacha curtha le chéile chun cur
le measúnuithe stoc 2020. In 2019, chaith foireann Foras
na Mara 387 lá san iomlán ag bailiú sonraí ar ghabhálacha
tráchtála. Úsáidtear na tacair sonraí seo i gcláir náisiúnta agus
idirnáisiúnta um measúnú stoc agus soláthraíonn siad an
chomhairle atá lárnach do shaothrú inbhuanaithe na speiceas
seo.
Forbairt lárnach a tharla in 2019 ná post mar oifigeach
idirchaidrimh iascaigh a chruthú. Is ball foirne lánaimseartha
de chuid Fhoras na Mara atá sa ról seo a dhéanann comhordú
i ndáil le sampláil ar muir idir conraitheoirí, foireann Fhoras
na Mara agus an tionscal iascaireachta. Cruthaíodh an ról
mar fhreagra ar an ngá a sainaithníodh le roinnt blianta anuas
nuair a bhí deacrachtaí ann sampláil leordhóthanach ar muir a
dhéanamh i gcás gabhálacha tráchtála.

Le linn 2019, chuir Foras na Mara teicneolaíocht nua arna forbairt
leis an gcuideachta teicneolaíochta muirí Éireannach Cathyx
Ocean i bhfeidhm le haghaidh suirbhéanna teilifíse faoi uisce.
Agus luach €57 milliún orthu, is iad na hiascaigh Nephrops na
hiascaigh Éireannacha is luachmhaire agus déantar measúnú
orthu go bliantúil trí leas a bhaint as suirbhéanna teilifíse faoi
uisce. Tá an córas nua in ann íomhánna agus físeáin ultraardghléine a chur ar fáil ag an am céanna agus soilsítear iad le
stróbshoilse ard-déine.
Tá Foras na Mara tar éis feidhmchlár bogearraí a fhorbairt chun
na híomhánna ardcháilíochta a bhailítear a anótáil. Chomh
maith le feabhas mór a chur ar cháilíocht na híomhánna teilifíse
faoi uisce a bhailítear, fágann an córas nua gur féidir bailíochtú
feabhsaithe a dhéanamh ar thorthaí na suirbhé ann agus táthar
ag súil go ligfidh sé do na nósanna imeachta uathoibríocha a
fhorbairt tuilleadh amach anseo. Ba ionann an tionscadal seo
agus infheistíocht ní ba lú ná €0.1 milliún thar tréimhse roinnt
blianta agus rinneadh é a thástáil agus a chur i bhfeidhm in
2019. Is é an tairbhe láithreach is mó a bhaineann leis seo ná
meastacháin flúirse níos cruinne agus níos comhsheasmhaí
i ndáil le Nephrops, chun tacú le comhairle bainistíochta
inbhuanaithe.
D’éirigh le Foras na Mara 29 glao oifigiúla DCMAP a fhreagairt.
Is príomhtháscaire feidhmíochta iad na glaonna sonraí seo do
chlár DCMAP na hÉireann. Chomh maith le bunsonraí chun
críocha measúnaithe stoic, dhírigh glaonna sonraí ar fhoghabháil
speiceas i mbaol agus ar Éiceachórais Mhuirí Leochaileacha,
chun tacú le cinnteoireacht faoin gComhbheartas Iascaigh.
Baineadh amach comhordú réigiúnach an DCMAP tríd an
nGrúpa Comhordaithe Réigiúnach (RCG) san Atlantach
Thuaidh trí obair a dhéanamh ar 12 fhoghrúpa idir- ghairmiúla.
Is cuid lárnach d’obair Fhoras na Mara comhairle eolaíoch a chur
ar fáil don Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara. Seachadadh
an Leabhar Stoic bliantúil chuig RTBM i mí na Samhna 2019.
Soláthraíonn sé seo an chomhairle eolaíoch is déanaí ar níos
mó ná 70 stoc éisc atá á saothrú ag cabhlach iascaireachta
na hÉireann agus úsáidtear é in idirbheartaíochtaí leis an
AE maidir le deiseanna iascaireachta do 2020 ag Comhairle
Iascaigh mhí na Nollag. Baineadh úsáid as na sonraí ón Leabhar
Stoic freisin chun an measúnú inbhuanaitheachta bliantúil a
fhorbairt a chuir Aire an RTBM i láthair an Oireachtais i mí na
Samhna 2019. Táirgeadh an Leabhar Stoc i bhformáid chóip
chrua chomh maith le comhad bunaithe ar an ngréasán. In
2019, seoladh aip Leabhar na Stoc ag an am céanna agus an
leagan priontáilte.
Bhí an Clár Seirbhíse, arna fhorbairt in 2018, ag obair in 2019
agus tugann sé léargas ar na cineálacha tacaíochta a chuireann
FEAS ar fáil agus an méid acmhainní a úsáidtear agus an
tacaíocht sin á cur ar fáil. Rinne FEAS 119 iarratas a sheirbhísiú
don Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara. Bhain 25 díobh le
cúrsaí Brexit agus thóg siad sin 30 daonlá. Bhain 91 díobh le
hiascaigh agus thóg siad sin 65 daonlá. Bhain trí iarratas eile
le cúrsaí eile agus thóg siad tréimhse ní ba ghiorra ná daonlá
amháin.
D’fhorbair Foras na Mara scéim píolótach iVMS maidir le faisnéis
spásúlachta a thuairisciú ó shoithí níos lú ná 12m. D’éirigh
go maith leis an scéim agus cuireadh doiciméad scóipe faoi
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bhráid an Údaráis um Chosaint Iascaigh Mhara (SFPA) maidir
le roghanna todhchaí do thuairisciú leictreonach ag soithí faoi
bhun 12 m. Cuireadh measúnú ar riosca i gcrích maidir leis na
hidirghníomhaíochtaí idir lapairí iascaigh agus éin mara FAOI
Alt 6 den Treoir um Ghnáthóga.
Lean Foras na Mara leis an dlúthobair le hIascaigh Intíre Éireann
(IFI) ar an Sainghrúpa Teicniúil nuabhunaithe ar Bhradán
(TEGS) a sholáthraíonn comhairle gabhála ar gach abhainn
bradán in Éirinn.
Is cuid thábhachtach de chlár oibríochtúil an CEMI é an Scéim
Bithéagsúlachta Muirí. Tugann an scéim seo aghaidh ar
riachtanais eolaíochta agus beartais maidir le hathchóiriú
speiceas, measúnú agus maolú ar iascaigh agus dobharshaothrú
i láithreáin Natura agus tacú le cur chun feidhme na Treorach
Réime um Straitéis Mhuirí. In 2019, faomhadh 15 tionscadal nua
le rith taobh le 4 tionscadal a bhí ar siúl cheana lena gcríochnú
in 2020. Céim 2 de thionscadail arna gcríochnú in 2018 iad
den chuid is mó agus áirítear leo córais monatóireachta soithí
ar shoithí faoi bhun 12m, monatóireacht seachghabhála,
bailiú sonraí éiceachórais ar shuirbhéanna iascach, mapáil
scairbheacha farraige, forbairt a dhéanamh ar phointí tagartha
uastáirgeachta inbhuanaithe i gcás stoc nach mbaineann go
leor sonraí leo agus faisnéisíocht maidir le bainistíocht iascach
atá bunaithe ar éiceachóras. Leanadh ar aghaidh le tionscadail

athchóirithe speiceas agus gnáthóg le haghaidh oisrí, roc agus
sciataí, agus cráifisceanna. Díríonn tionscadail nua ar cheanglais
sonraí agus measúnaithe chun tacú leis an Treoir Réime um
Straitéis Mhuirí.
Is gnéithe fíorthábhachtacha den scéimeanna DCMAP agus
Bithéagsúlachta iad for-rochtain agus cumarsáid le páirtithe
leasmhara. Úsáidtear suíomh gréasáin tiomnaithe de chuid
Fhoras na Mara i ndáil le CEMI (an Ciste Eorpach Muirí agus
Iascaigh) mar ardán faisnéise le haghaidh torthaí tionscadal arna
maoiniú ag CEMI. Reáchtáladh cruinnithe chun dáta ar bhonn
rialta le lucht tionscail agus eagraíochtaí neamhrialtasacha
(ENRanna) agus leanadh ar aghaidh le tuairiscí chun dáta
a thabhaeirt ag cruinnithe an Choiste Monatóireachta CEMI
ag an am céanna. In 2019, chuir na taispeántais ag SeaFest,
féile mhuirí náisiúnta na hÉireann, eolas ar fáil maidir leis na
hiascaigh agus na sonraí bithéagsúlachta arna mbailiú agus arna
n-anailísiú faoi CEMI agus thug saineolaithe míniú don phobal
maidir lena bhfeidhmiú. I mí na Samhna, díríodh ar aschur na
Scéime Bithéagsúlachta Muirí ag imeachtaí Eolaíochta agus
Teicneolaíochta i nGaillimh agus i gCaisleán an Bharraigh a bhí
oiriúnach do theaghlaigh. Úsáideadh an seastán chun béim a
chur ar spriocanna maidir le inbhuanaitheacht bitheolaíochta
muirí agus tionscadail Éireannacha arna maoiniú ag CEMI trí
scéalta léarscáile ar scáileán tadhaill idirghníomhach agus
taispeántais bhoird a úsáid.
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Brexit - Tionchair fhéideartha ar Earnáil Bhia
Mara na hÉireann
Le linn 2019, thug Foras na Mara tacaíocht eolaíochta agus
rinne sé anailísí éagsúla freisin don Roinn Talmhaíochta, Bia
agus Mara maidir le Brexit. Scrúdaíodh raon leathan cásanna
féideartha ar thionchar Brexit ar earnáil bia mara na hÉireann.
Ceann de na nithe ba thábhachtaí sna hanailísí ná seachadadh
léarscáileanna simplí agus ard-tionchair a chuir achoimre ar na
torthaí ar bhealach an-fhísiúil.
Tugann an léarscáil thíos tuairim ar an gcineál léirithe a chuirtear
ar fáil chun tacú leis na hanailísí. Léirítear ar an leárscáil sin
scaipeadh na gcur i dtír maicréal de réir contae. Cé go ngabhann
stáit nach Ballstáit reatha den Aontas Eorpach iad maicréil ina
n-uiscí féin, bíonn an Ríocht Aontaithe agus Éire ag iascaireacht
go forleathan in uiscí a chéile.

Príomhsheirbhísí eile Eolaíochta agus
Comhairleacha le linn 2019:
• Soláthraíodh tacaíocht eolaíoch don Roinn Talmhaíochta, Bia
agus Mara maidir le cásanna éagsúla Brexit, chomh maith le
tacaíocht le haghaidh cruinnithe de chuid na Comhairle AE
um Iascach agus cruinnithe na Stát Cósta.

• Cuireadh Measúnachtaí Alt 17 i gcrích don Roinn Tithíochta,

Pleanála agus Rialtais Áitiúil maidir leis an Treoir
Réime um Straitéis Mhuirí i ndáil le hiasc tráchtála, iasc
neamhthráchtála, bia-eangacha muirí agus sláine ghrinneall
na farraige.

• Cuireadh Paraidím 3 chun feidhme agus tá sí ag feidhmiú
anois i ndáil le treoirlínte agus lámhleabhair Nósanna
Imeachta Caighdeánacha Feidhmiúcháin (SOPanna).
Cuireadh Team Up in aithne don bhfoireann Analyst ar
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mhaithe le teagmhais samplála a bhainistiú agus méadracht
a rianú.

• Tacaíocht leanúnach do thionscadail eile lasmuigh den DCF
ar nós clibeáil tuinníní gorma agus an suirbhé EMFF ar
Scairbheacha.

• Foilsíodh imleabhar nua den atlas um ghníomhaíocht

iascaireachta bunaithe ar shonraí ón gCóras Monatóireachta
Soithí i R4 2019

• Bhí ról lárnach ag foireann FEAS maidir le comhairle ICES

agus réamhaisnéisí na n-iascach measctha a thacaigh le
príomhghnéithe na bpléití ag an gComhairle um Iascach i mí
na Nollag.

• Cuireadh an suirbhé fuaimiúil an clár suirbhé ar eochraí
maicréil i gcrích go rathúil

• Tugadh faoi anailís ghéiniteach ar an Muir Ceilteach agus

ar scadáin an iarthuaiscirt ar chúiseanna sainaitheanta
stoc. Tugadh faoi cleachtaí ionsamhlaithe chun réasúnú a
dhéanamh ar líon na scadán atá ag teastáil ó iascach teoranta
chun tacú le measúnú stoc

• Cuireadh clár scoláireachta sparánaithe i bhfeidhm go rathúil

agus roghnaigh 22 mac léinn isteach i 16 sparánacht dhifriúla
idir Meitheamh agus Meán Fómhair

CÁS-STAIDÉAR
WKIrish - an cur chuige éiceachóras a oibríochtú i
ndáil le hiascaigh a bhainistiú
Reáchtáladh Ceardlann maidir leis an gCur Chuige Éiceachórasbhunaithe i ndáil le Bainistiú Iascach i Muir Éireann (WKIrish).
Sraith de 6 cheardlann i bpróiseas ilbhliantúil a bhí i gceist,
dírithe ar mheasúnaithe stoc speiceas-aonair a fheabhsú i
Muir Éireann (trosc, cadóg, faoitín, leathóg agus scadán go
príomha), ar shamhail éiceachórais/bia-eangaí a úsáid, ar
chomhtháthú gnéithe éiceachórais a fhorbairt, agus ar obair
a dhéanamh i dtreo measúnaithe agus comhairle comhtháite.
Eagraíodh an Ceardlann bunaithe ar laigí sna measúnuithe
stoc agus ar an imní sa tionscal go raibh laghdú mór tagtha ar
an iarracht iascaireachta, gan an stoc a athshlánú ina dhiaidh
sin. Roghnaíodh baill na ceardlanna as institiúidí iascaireachta
in Éirinn (Foras na Mara) agus sa Ríocht Aontaithe (Institiúid
Agraibhia agus Bitheolaíochtaí & an tIonad um Eolaíocht an
Chomhshaoil, Iascach agus Dobharshaothraithe), agus as
ionadaithe an tionscail iascaireachta agus páirtithe leasmhara
eagraíochtaí neamhrialtasacha comhshaoil (eNGOanna)
freisin.
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Ba é príomhaidhm na ceardlanna samhail éiceachórais,
bia-eangaí a fhorbairt chun athruithe i Muir Éireann a
thaifeadadh agus comhairle bainistíochta iomchuí a chur ar
fáil. D’úsáideamar córas samhla ar a dtugtar Ecopath with
Ecosim a úsáidtear go forleathan sa ról seo. Tháinig roinnt
mhaith de na sonraí ó fhoinsí eolaíochta, e.g. Suirbhéanna,
sampláil calafoirt agus sampláil éiceachórais níos leithne, lena
n-áirítear bunachair sonraí aigéaneolaíochta. Ba é 1973 bliain
tosaigh an tsamhla, áfach, agus is beag sonraí a bhí ar fáil le
haghaidh paraiméadar áirithe, iarracht iascaireachta agus bia
na n-iasc go speisialta.

Forbraíodh an t-eolas seo le hiascairí agus eNGOanna trí
phróiseas comhoibritheach comhchruthaithe. Chuir na foinsí
sonraí seo go léir le hoibriú an tsamhla mar chabhraigh siad
chun míniú ní b’fhearr a thabhairt ar na hathruithe a tharla in
éiceachóras Mhuir Éireann. Go achomair, bhí na hathruithe tar
éis tarlú mar thoradh ar mheascán de hathruithe fadtéarmacha
ardbhrú iascaireachta, agus iarmhairtí creiche creachadóirí.
Forbraíodh an tsamhail ag Comhlachas Eolaíochta Muirí na
hAlbain (SAMS) faoi Chomhaltacht Cullen arna mhaoiniú ag
Foras na Mara. Rinne Jacob Bentley an obair mar chuid de
thionscadal PhD a tháinig chun críche go rathúil ag deireadh
2019.
Reáchtáladh WKIrish a chruinniú deireanach i mí na Samhna
2019 chun deireadh a chur le cuimsiú na faisnéise éiceachórais
i bpróiseas measúnaithe stoc na n-iascach agus sa chomhairle
theaicticiúil maidir le Muir Éireann. Comhaontaíodh roimh
an gcruinniú go ndéanfaí é sin trí phointí a roghnú sna réimsí
FMSY arna leagan amach ag measúnachtaí speiceas-aonair ar
bhonn táscairí éiceachórais. Mar sin, dá mba rud é gur bhain
táscairí ‘maithe’ le stoc áirithe, gur féidir iascaireacht níos
déine a dhéanamh ar an stoc sin laistigh de na réimsí reatha.
Dá mba rud é go raibh drochtháscairí i gceist le stoc áirithe,
bheadh iascaireacht ag leibhéal ní b’ísle i gceist laistigh de
na réimsí. Sa tslí sin, d’fhéadfaí cúrsaí éiceachórais a léiriú
gan cur isteach ar na pointí tagartha “réamhchúraim” a bhí i
bhfeidhm cheana maidir le speicis-aonair. Is é an réasúnaíocht
atá leis sin ná má ghlactar le próiseas raon feidhme teoranta i
Muir Éireann agus má mheastar go gcuireann sé breisluach le
cúrsaí iascaireachta, seans go ndéanfar é i réigiúin eile agus go
leathnaítear é ina dhiaidh sin.
Meastar gur sampla iontach iad na ceardlanna de phróiseas
comhchruthithe idir eolaithe agus páirtithe leasmhara. Rud
atá tábhachtach, bhí na páirtithe leasmhara páirteach ó thús
deireadh agus bhí siad sásta leis na tátail agus moltaí. Tá
ICES ag baint leas as an gcur chuige anois sa Mhuir Bhailt le
rannpháirtíocht phríomhghníomhaithe WKIrish.

CÁS-STAIDÉAR
Taighde maidir le Dobharshaothrú i bhForas na
Mara, Bhaile Uí Fhiacháin
Ó cuireadh tús le Straitéis Dobharshaothraithe Bhaile Uí
Fhiacháin sa bhliain 2016, tá breis agus €3 mhilliún faighte
ag Foras na Mara ó 9 dtionscadal taighde i réimse na taighde
maidir le dobharshaothrú amháin. In 2019, chuir Foras na
Mara deireadh leis an obair chun Láithreán Taighde Muirí
Lochán Leitheanaigh i gCuan Bheirtrí Buí i gConamara, Co. na
Gaillimhe a uasghrádú agus a nascadh leis an ngorlann in Áis
Taighde Bhaile Uí Fhiacháin. Faoi láthair, tá an tsamhail ghnó
5 bliana seo (2018 go 2022) arna forbairt ag Foras na Mara ag
cur le réimse tionscadal taighde maoinithe a thugann aghaidh
ar riachtanais na hearnála dobharshaothraithe. Is laithreán
taighde um dhobharshaothrú iltrófach comhtháite é Lochán
Leitheanaigh a ligeann do réimse iasc, sliogéisc agus speiceas
feamainne a choinneáil chun críocha taighde.
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I mBaile Uí Fhiacháin, cuireadh isteach córas
dobharshaothraithe athshruthaithaigh (RAS) in 2019. Tá dhá
thionscadal taighde á dtacú ag an RAS faoi láthair. Déanfaidh
an chéad tionscadal, Salmson Smolt (tionscadal arna mhaoiniú
ag EMFF), tástálacha ar tháirgeadh brainlíní bradáin níos mó a
laghdóidh an t-am a thógann céim an ramhraithe ar muir, agus
mar sin, seans go dtiocfaidh méadú ar an acmhainn táirgthe
agus laghdú ar na rioscaí a bhaineann le galair. Tá sé mar
aidhm ag an dara tionscadal (HYDROFISH), arna mhaoiniú
ag Fiontraíocht Éireann táirgí próitéine iasc hidrealasáite
a tháirgeadh don tionscal dobharshaothraithe chun córas
imdhíonachta bradán a spreagadh agus na stéigeacha a neartú
chun feabhas a chur ar a bhfrithsheasmhasacht i gcoinne
paitiginí baictéaracha, fungais agus ecti-seadánacha (e.g.
galar aiméibeach geolbhaigh, míolta farraige).

In 2019, bhi Foras na Mara páirteach in dá thogra ráthúla AE
a úsáidfidh Láithreán Taighde Muirí Lochál Leitheanaigh agus
is fiú thart ar €1 mhilliún iad don Fhoras. Deanfaidh INEVAL,
arna mhaoiniú faoin nglao BlueBio de chuid an AE, imscrúdú
ar fhéidearthacht an dobharshaothraithe eicínideirmaigh
san Eoraip, le Foras na Mara ag díriú ar shúmairí cladaigh
agus ASTRAL ag déanamh imscrúdaithe ar fhéidearthacht
an dobharshaothraithe iltrófaigh comhtháite, le naisc láidir
laistigh den tionscadal leis an Afraic agus le Meirceá Theas
tríd an Ráiteas Belem. Anuas air sin, tá Foras na Mara i
gcomhpháirtíocht le Bord Iascaigh Mhara (BIM) agus Údarás
na Gaeltachta chun tionscnaimh a thabhairt chun cinn lena
chinntiú go n-aistrítear torthaí an taighde chuig an tionscal
agus go soláthraíonn siad tacaíocht phraiticiúil dá fhorbairt
inbhuanaithe. Chun é sin a bhaint amach, tá Foras na Mara
páirteach i mbunú an tArdán Teicneolaíochta & Nualaíochta
um Dhobharshaothrú na hÉireann (IATiP) agus an tionscadal
Páirc na Mara atá á fhorbairt faoi láthair ag Údarás na
Gaeltachta.

SEIRBHÍSÍ EOLAÍOCHTA AGUS
FAISNÉISE AIGÉIN (OSIS)
Fuinneamh & Bonneagar Aigéin
Trí bheith rannpháirteach go gníomhach mar ionadaí na hÉireann
san Fhaireachlann Ildisciplíneach Eorpach um Ghrinneall
na Farraige agus Colúin Uisce (EMSO) agus Cuibhreannas
Bonneagair Taighde na hEorpa (ERICs), tá an fhoireann um
Bonneagar tar éis cur leis na hiarrachtaí breathnóireachta maidir
le monatóireacht leanúnach a dheanamh ar an aigéan agus sonraí
riachtanacha a chur ar fáil chun cabhrú le heolaithe tuiscint a
fháil ar chúinsí aigéaneolaíochta, ar na idirghníomhaíochtaí idir
an t-aigéan agus an t-atmasféar, agus ar threochtaí aeráide
fadtéarmacha.
Tá sé d’acmhainn ag na snámháin nua Argo arna soláthar
in 2019 ocsaigin thuaslagtha agus paraiméadair bhithgheoiceimiceacha a thomhas go leanúnach ó bharr an uisce
síos go doimhin 2,000 méadar ar feadh thréimhse 4 bliana,
agus faisnéis thábhachtach a chur ar fáil maidir le sláinte an
aigéin. Tarchuirtear na sonraí taifeadta gar d'fhíor-am chuig
tairsigh ghréasáin atá inrochtana ag an bpobal. Soláthraíodh
brathadóir pCO2 in 2019 lena úsáid ar an Réadlann SmartBay
chun monatóireacht a dhéanamh ar thiúchan carbóin in uiscí
Chuan na Gaillimhe, ceann de na táscairí is mó den athrú aeráide
le sonraí taifeadta ar fáil go héasca don phobal eolaíochta.
Tá an tionscadal breathnóireachta ar an aigéan EirOOS, arna
chomh-mhaoiniú ag Fondúireacht Eolaíochta Éireann, ina ghné
ríthábhachtach den phleanáil a rinneadh maidir leis an gcéad
mhisean eolaíochta; ag tacú leis na hiarrachtaí idirnáisiúnta chun
monatóireacht a dhéanamh ar athruithe ar Shruth na Murascaille
trí réimse múrála Shruth an Atlantaigh Thuaidh. Nascann an
misean seo le hOllscoil na hÉireann, Gaillimh agus Ollscoil na
hÉireann, Má Nuad in Éirinn, agus leis na hionaid taighde BSH
agus Ollscoil Bremen sa Ghearmáin. Déanfaidh múrálacha
Scairbhimill EirOOS monatóireacht ar Shruth na Fána Eorpaí
agus déanfaidh an mhúráil Cósta EirOOS monatóireacht ar an
sruth ar chósta na hÉireann agus ar shrutha ar scairbheacha na
hÉireann.

Líonra Breathnóireachta Baoithe Sonraí Mara na
hÉireann (IMDBON)
Ó 2001 i leith, tá Líonra Baoithe Aimsire na hÉireann ag giniúint
tuairiscí aimsire in aghaidh na huaire a chuimsíonn tomhais
sonraí lárnacha meitéareolaíochta muirí dromchla: teocht
an aeir, taise, brú atmaisféarach, luas agus treo na gaoithe
chomh maith le sonraí aigéaneolaíochta lena n-áirítear teocht
dhromchla na farraige, airde na dtonnta, agus tonn tréimhse.
Is suíomh monatóireachta fairtheora Eorpach é an suíomh
sionoptach M6 is faide siar.
In 2019, tháinig méadú leanúnach ar fhotheideal buiséid an
chláir(arna fheidhmiú tríd an Roinn Talmhaíochta, Bia agus
Cúrsaí Mara) maidir le buiséad na gcroí-oibríochtaí agus
an chláir chothabhála do 2019. Leis sin, tá feabhas á chur le
seachadta foriomlán sonraí.
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Tá an maoiniú suntasach taighde arna thabhairt ag Fondúireacht
Eolaíochta Éireann in 2018(EirOOS)á íoc amach anois agus tá
méid beag (10%) den airgead á choimeád chun teicneolaíochtaí
nua a sholáthar agus an t-aistriú chucu a chur i gcrích. Chuir
an maoiniú sin clár riachtanach agus práinneach athnuachana
caipitil ar fáil don ghréasán, ach áirítear ann freisin acmhainn
bhreise chun sonraí a fháil maidir le hathróga aeráide, aistriú
dé-ocsaíd carbóin thar an imeall aer-farraige go háirithe. Beidh
comhtháthú na gcumas seo isteach sna hardáin ina phlean oibre
gníomhach i rith 2021 agus 2021.

Líonra Náisiúnta Tomhsaire Taoide na hÉireann
Agus é á oibriú ag Foras na Mara ar bhonn lándíchill, déanann
Líonra Náisiúnta Tomhsaire Taoide na hÉireann (INTGN)
monatóireacht ar leibhéal na farraige timpeall chósta na
hÉireann. Leis an monatóireacht bhreise a rinneadh in 2017
agus in 2018, is féidir taifeach níos fearr a fháil anois ar an
armónach taoide agus tá tuartha taoide ar fáil ó áiteanna breise
ar www.irishtides.ie/predict.

Seirbhísí aigéaneolaíochta agus aeráide a
sholáthar
Cuireadh deireadh leis an tionscadal AtlantOS i mí Meán
Fómhair 2019. I rith na bliana, rinne Foras na Mara ina cháil mar
co-cheannaire WP8 ar na “tairbhí sochaíocha a bhaineann le
córais faisnéise/breathnóireachta maoirsiú ar sheachadadh
12 thuarascáil WP8. Bhí Foras na Mara i gceannas freisin ar
fhoireann scríbhneoireachta chun straitéis a chur ar fáil maidir
le comhoibriú agus inbhuanaitheacht Tras-Atlantach agus chuir
an fhoireann chéanna le tuarascáil maidir le feidhmíocht an
chórais breathnóireachta AtlantOS. Ghlac roinnt ball foirne de
chuid Fhoras na Mara páirt sa ‘Chéad Siompóisiam Idirnáisiúnta
AtlantOS’ agus thug siad cuir i láthair maidir le costais an chórais
breathnóireachta aigéin, an comhoibriú idir-réigiúin, rinne
siad comhchathaoirleacht ar Sheisiún maidir le ‘Sainiúlachtaí
Réigiúin agus Cósta’ agus ghlac siad páirt ghníomhach i bpléití
painéil.

Ós rud é go bhfuil an t-athrú ar leibhéal na farraige i gcoibhneas
le leibhéal na talún ina ECV lárnach (Athróg Sár-Riachtanach
Aeráide) maidir le hoiriúnú aeráide agus athléimneacht chósta, ta
méadú ag teacht ar an spéis a chuirtear sa réimse seo agus tá gá
sainaitheanta ann le hard-acmhainn a bhunú. Cuireach maoiniú
caipitil ar fáil in 2019 le haghaidh cruaearraí agus ionsuiteáil
faoin gclár ‘EirOOS’ Fhondúireacht Eolaíochta Éireann maidir le
dhá stáisiún breathnóireachta um leibhéal domhanda na mara
(GLOSS).

Leanann Foras na Mara le comhordú a dhéanamh ar an tionscadal
JPI Climate ERA4CS CoCliME ar a bhfuil eolaithe sóisialta,
eolaithe nádúrtha, samhaltóirí agus eacnamaithe ó sheacht
dtír Eorpacha ag obair le chéile chun seirbhísí fréamhshamhla
aeráide a fhorbairt. In 2019, sholáthar an tionscadal 12 thuarascáil
le haghaidh an athbhreithnithe tionscadail leath-théarma.

I dtéarmaí ghréasáin Fhoras na Mara, rinneadh dul chun cinn in
2019 i dtrí phríomhréimse:

Chuir Ardseirbhísí Léarscáilithe (AMS) comhordú suirbhéanna,
oibriúcháin, sonraí, taighde agus forbairt ar fáil, chomh maith le
tacaíocht chomhairleach, go hinmheánach laistigh d’Fhoras na
Mara, agus do lucht leasa tionscail, rialtais agus poiblí, in Éirinn,
agus go hidirnáisiúnta.

i. Tugadh faoi shuirbhéireacht fhorleathan ar

leibhéal na talún i gCuan Bhréantrá, i gCuan
Bhinn Éadair agus i gCuan na Gaillimhe.
Ceadaíonn na suirbhéanna seo le rianú a
dhéanamh ar leibhéal na talún blian i ndiadh
bliana chun leibhéal an taoide a cheangal le
leibhéal athraitheach na talún.

ii. Tugadh faoi shuirbhéanna ardchruinnis GPS

in áiteanna éagsúla lena mbaineann sonraí
stairiúla. Tá na sonraí seo ag cur le staidéar atá
á dhéanamh faoi stiúr Ollscoil na hÉireann, Má
Nuad agus an Ollaimh Gerard McCarthy, maidir le
hardú ar leibhéal na mara.

iii. In 2019, rinneadh sul chun cinn i ndáil le réimse

leathan gníomhaíochtaí ullmhúcháin maidir
le dhá stáisiún breathnóireachta um leibhéal
domhanda na mara (GLOSS) i gCuan Bhinn Édair
agus i gCual Bhréantrá agus tá dul chun cinn
suntasach beartaithe do 2021.
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Mhálanna) agus leanann siad le sonraí cúlra aeráideolaíochta
a chur isteach i lárchartlanna teochta, an táscaire bunúsach
maidir leis an athrú aeráide.

Tá na sonraí fadtéarmacha, cruinneas ardteochta atá á mbailiú
ag Baile Choitín (soir ó Chorcaigh) agus ag Cé na Port Móire
(Ceann Mhálanna) bunaithe go maith anois. Cuireann na sonraí
seo le deicheanna de bhlianta monatóireachta (ag Ceann

Ardseirbhísí Léarscáilithe

Mar chuid den chlár INFOMAR a rinneadh i gcomhar
le Suirbhéireacht Gheolaíochta Éireann, rinne foireann
Ardsheirbhísí Léarscáilithe Foras na Mara agus na soithí an
RV Celtic Explorer agus an RV Celtic Voyager níos mó ná
5,136 km2 de ghrinneall na farraige sa Mhuir Cheilteach le linn 92
lá soithigh leithdháilte in 2019. Mar chuid de sin, fuarthas 13,874
ciliméadar de shonraí líne suirbhé ilbhíoma agus rinneadh
comhordú ar bhailiú 243 sampla ó ghrinneall na farraige.
Rinneadh suirbhé ar 17 longbhriseadh agus mapáil ar
dhromanna scairbhe muirí mórscála suas go 30m in aimplitiúid,
3km ar leithead agus na deicheanna km ar fhad. Cheadaigh an
comhoibriú leis na Seirbhísí Comhairleacha um Éiceachórais
Iascaigh (FEAS) leis an iarracht shuntasach samplála a
dhéanamh gan choinne le linn suirbhéanna measúnachta ar stoc
iasc ag brath ar chúrsaí foirne agus cúrsaí ama. Beidh torthaí
samplacha mar bhonn agus taca do roinnt cláir agus ceanglais
tuairiscithe, lena n-áirítear tuairisciú i ndáil leis an Treoir
Réime um Straitéis Mhuirí, an Treoir um Ghnáthóga, Pleanáil
Spásúlachta Muirí agus OSPAR.
Mar thacaíocht eolaíochta don tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta
agus Fiadhúlra agus FEAS, rinne Ardseirbhísí Léarscáilithe
comhordú agus striúradh ar an tríú céim, an chéim dheireanach,
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den tionscadal measúnachta ar ghnáthóga scairbheacha
farraige ‘SeaRover’ arma mhaoiniú ag an gCiste Eorpach Muirí
agus Iascaigh (EMFF) agus an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta
agus Fiadhúlra. Cuirfidh torthaí an tsuirbhé forleathan ROV
seo le hobair na Seirbhíse Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra
maidir le spriocanna caomhnaithe a sholáthar do Limistéir
Chaomhantais Speisialta (SACanna) eischósta, cur le tuairisciú
maidir leis an Treoir Réime um Straitéis Mhuirí agus Pleanáil
Spásúlachta Muirí, agus tacóidh sé leis an Roinn Talmhaíochta,
Bia agus Muirí chun mapáil a dhéanamh ar acmhainní
leochaileacha iascach.
Mar chuid den tionscadal rathúil, bhí comhoibriú idir trí roinn
rialtais (an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara; an Roinn
Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta & an Roinn Cumarsáide,
Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil), go
hinmheánach laistigh d’Fhoras na Mara (AMS, FEAS, MEFSS
agus RVOPs [Oibríochtaí Soithí Taighde]) agus go seachtrach le
gníomhaíochtaí, taighdeoirí agus lucht tionscail, lena n-áirítear
an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra, Suirbhéireacht
Gheolaíochta Éireann, Coimisinéirí Soilse na hÉireann; P&O
Maritime, Ollscoil na hÉireann, Institiúid Teicneolaíochta na
Gaillimhe-Mhaigh Eo, Ionad Taighde Bitheolaíochta Mhuirí
agus Éiceolaíocht Plymouth, Institiúid Taighde Muirí na hIorua,
Mhuirí, Aquafact agus HydroMaster.

Ardseirbhísí Léarscáilithe & Oibríochtaí Mara
Cuireann seirbhísí léarscáilithe ar ghrinneall na farraige go mór le
rochtain páirtithe leasmhara ar shonraí agus faisnéis ghaolmhar
maidir le grinneall na farraige agus gnáthóga, atá riachtanach do
chúrsaí bainistíochta, caomhnaithe agus forbartha. Ceadaíonn
mapáil níos fearr le cúrsaí samhaltaithe agus réamhaisnéise,
agus tá Ardseirbhísí Léarscáilithe ag iarraidh a mhéid atá
samhaltú spleách ar shonraí cruinne bataiméadrachta a chur in
iúl go tréan ag comhdhálacha agus cruinnithe idirnáisiúnta le
linn 2019, lena n-áirítear ag príomhchomhdháil Ocean Obs 19,
áit ar sainaithníodh é mar thosaíocht taighde do Dheich mBliana
na NA um Eolaíocht an Aigéin ar son na Forbartha Inbhuanaithe.
Fuarthas méid suntasach sonraí nua le linn 2019 a chuireann
leis an Réimse Fócais Straitéisigh (Comhairle agus Seirbhísí
Eolaíochta) agus le Réimse Fócais Straitéisigh 2 (Athrú Aigéin
agus Aeráide a Thuar) toisc go gcuimsíonn na hoibríochtaí
muirí arna ndéanamh ag Ardseirbhísí Léarscáilithe ar shoithigh
taighde Fhoras na Mara sonraí hidreagrafacha, aigéaneolaíochta,
geofisiceacha, geolaíocha agus comhshaoil, sonraí ar fad a
bhaineann leis an staidéar ar athrú aeráide agus aigéin a thuar.

SEIRBHÍSÍ TACAÍOCHTA BEARTAS,
NUÁLAÍOCHTA AGUS TAIGHDE
(PIRS)
Cuireann Foras na Mara tacaíocht beartas maidir le taighde &
nuálaíocht muirí ar fáil do roinnt páirtithe leasmhara náisiúnta
agus idirnáisiúnta, lena n-áirítear an Roinn Talmhaíochta, Bia
agus Mara, an Grúpa Comhordaithe Mara, an Roinn Gnóthaí
Eachtracha agus Trádála agus an Chomhairle Muirí sa
Bhruiséil. Oibrímid go dlúth leis an Attaché chun poist Fhoras
na Mara agus poist Éireannacha a chomhordú chun forbairt
agus cur i bhfeidhm bheartas agus straitéis mhuirí an AE a
threorú.
Ag tacú leis an bPríomhoifigeach Feidhmiúcháin, comhordaíonn
PIRS an teagmháil le príomhfhóraim náisiúnta Taighde &
Nuálaíochta lena n-áirítear Grúpa Stiúrtha Nuálaíocht 2020
agus Grúpa Ardleibhéil Horizon 2020 arna óstáil ag an Roinn
Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta (DBEI). Déanaimid comhordú
freisin ar ionchur i raon comhairliúchán náisiúnta agus
tuairisceán foirmiúil chuig an Rialtas maidir le gníomhaíocht
agus caiteachas taighde. Trí Fhóram na Maoinitheoirí Taighde
Mara, leanann Foras na Mara de thacaíocht a thabhairt don
Straitéis Naisiúnta Muirí um Thaighde agus Nuálaíocht, agus iad
i mbun teagmhála déthaobhaí le comhaltaí an Fhóraim le linn
na bliana. In 2019, rinneadh monatóireacht agus cainníochtú
ar ghníomhaíochtaí comhairleacha beartais PIRS tríd an gClár
Seirbhíse arna fhorbairt do gach comhairle eolaíoch agus
theicniúil de chuid Foras na Mara.
In 2019, d’oibrigh PIRS leis an Aonad Taighde Socheacnamaíoch
in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, chun tuairisc chun dáta a
thabhairt don Rialtas maidir le treochtaí i nGeilleagar Muirí
na hÉireann mar chuid den tuarascáil Saibhreas Ár nAigéin,
Tuarascáil Bhliantúil an Rialtas maidir le Dul Chun Cinn. In 2018,
uasdátaigh an Roinn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta Fócas a
sraith de mhionteagaisc maidir le 16 mhór-earnáil agus chuir
Foras na Mara leis an bpróiseas seo chun an mionteagasc Fócas
ar Chúrsaí Mara agus Muirí a fhorbairt. Úsáidtear é seo mar
acmhainn laistigh de DBEI, a oifigí agus a ghníomhaireachtaí
araon, agus thar ranna agus gníomhaireachtaí rialtais eile chun
ábhair mhionteagaisc, óráidí agus forbairt beartais a threorú. Tá
leagan d’Fhaisnéisiú na hEarnála ar fáil don phobal ar shuíomh
gréasáin na Roinne Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta.

Chun eolas mionsonraithe a fháil maidir le samhaltú, féach
Réimse Fócais Straitéisigh 2 (Athrú Aigéin agus Aeráide a
Thuar).
Chun forléargas a fháil ar oibríochtaí na soithí taighde i rith 2019,
féach Cumasóir Straitéiseach 2 - Bonneagar.
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Mionteagaisc Ráithiúla agus Tuarascálacha
Ad Hoc

OIFIG FORBARTHA MUIRÍ NA
hÉIREANN (IMDO)
Irish Maritime Transport Economist (IMTE)
Bíonn an taighde eacnamaíoch arna dhéanamh laistigh den
eagraíocht mar bhonn agus taca do chomhairle beartais agus
foilseacháin ghaolmhara Oifig Forbartha Muirí na hÉireann
agus bíonn tuairimí an tionscail arna mbailiú trí rannpháirtíocht
leanúnach le páirtithe leasmhara mar bhonn eolais acu. Foilsíodh
eagrán 2019 den Irish Maritime Transport Economist (IMTE), a
bhí sin le comhoibriú chalafoirt agus pobal loingseoireachta na
hÉireann agus is toradh é den anailís eacnamíoch a dheanann
IMDO gach bliain sna hearnálacha tábhachtacha seo. Tá an
IMTE ina dhoiciméad tagartha anois ag páirtithe leasmhara a
bhfuil suim acu an tionscal a fhorbairt agus cuireann sé bonn
eolais le beartas agus cleachtas sa tionscal. De réir ár dtaighde,
bliain rathúil go leor a bhí in 2019 do chalafoirt agus cuideachtaí
loingseoireachta na hÉireann. Leagtar amach na hathróga i
ngach modh iompair sa tábla thíos.
Déantar fritháireamh ar an bhfás i méideanna Rolladh AnnRolladh As agus Ardú Ann/Ardú As trí laghduithe ar fud na
hearnálacha uile builc. Tá an fás i dtrácht aonadaithe dlúthchomhghaolaithe le fás san éileamh tomhaltóirí agus tá an
laghdú i mbulc nasctha le laghdú san éileamh ar thráchtearraí
in earnálacha amhail talmhaíocht, breoslaí iontaise agus tógáil.

Chomh maith leis an IMTE a fhoilsiú ar bhonn bliantúil, cuireann
an IMDO tráchtaireacht eacnamaíoch ar fáil ar bhonn rialta maidir
le hearnáil mhuirí na hÉireann trí fheasacháin ráithiúla a fhoilsiú,
chomh maith le tuarascálacha agus aighneachtaí saincheaptha
a théann i ngleic le treochtaí atá ag teacht chun cinn sa tionscal.
Tá an feasacháin sin ina gcóras réamhrabhaidh a ligeann don
IMDO an Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt a chur
san airdeall maidir le saincheisteanna atá ag teacht chun cinn.
Bhain luach dothomhaiste leis an bhfaisnéis a chuirtear amach
mar sin maidir le haistrithe i bpatrúin thrádála a rianú in 2019,
de réir mar a d’fhéach iompórtálaithe agus easpórtálaithe lena
ngnólachtaí a chosaint ó iarmhairtí féideartha Brexit. Chabhraigh
an fhaisnéis seo agus an anailís a rinneadh ina dhiaidh sin lenár
dtuiscint ar úsáid dhroichead talún na Ríochta Aontaithe agus ar
aistrithe cóir iompair ó Ró/Ró go Ló/Ló ionas gur féidir rochtain
dhíreach a fháil ar chalafoirt mhór-roinne.
Chuir an fhaisnéis seo le sraith de mhionteagaisc freisin arna
hiarraidh ag an Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt
maidir le baic fhéideartha acmhainne ar bhealaí áirithe nó i
gcalafoirt áirithe, ar bhain luach dothomhaiste leo ó thaobh
tuiscint a fháil ar an dúshláin lóistíochtúla agus oibríochtúla a
d’fhéadfadh teach chun cinn le Brexit.

Déantar éagsúlachtaí i dtrácht a rianú freisin ar fud calafort ar
leith agus de réir tráchtearraí. Le chéile, ligeann an anailís seo
agus an taighde bunúsach do mheasúnú a dhéanamh ar an
tionscal mara maidir le buntomhais tábhachtacha éagsúla,
trína ndéantar treochtaí a shainaithint agus comhairle beartais
a fhorbairt. Bhí an IMTE ina bhuncharraig de roinnt mhaith den
chomhairle a tugadh maidir le déileáil le dúshláin Brexit.

Fás trádála, de réir modha
Modh
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Bliain - 2018

Bliain - 2019

Difríocht

Lasta Rolladh Ann/Rolladh As
(aonaid)

1,163,872

1,186,767

22,895 (2%)

Ardú Ann/Ardú As(TEU)

763,862

808,670

44,808 (6%)

Bulc Tirim (tonnaí)

17,509,619

15,384,275

-2,206,344 (-12%)

Bulc Leachtach (tonnaí)

12,201,559

11,806,018

-395,542 (-3%)

Briseadh an Bhuilc (tonnaí)

1,540,059

1,595,268

54,309 (4%)
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Tuarascálacha Coimisiúnaithe
Mar fhreagra ar iarratais shonracha ón Roinn Iompair,
Turasóireachta agus Spóirt, tugann an IMDO faoi píosaí taighde
chun comhairle a chur ar fáil maidir le topaicí áirithe. In 2019,
sholáthar an IMDO staidéar dar teideal ‘The Development of
Alternative Fuel Infrastructure in Irish Ports– A Feasibility
Study’. Tá an staidéar seo ina fhreagra ar Threoir 2014/94/EU
an AE a forbraíodh chun spleáchas an AE ar bhreoslaí iontaise i
gcúrsaí iompair a laghdú. Chun cabhrú maidir leis an spleáchas
seo agus iarmhairtí díobhálacha gaolmhara comhshaoil a
laghdú, bhunaigh Coimisiún an AE straitéis breoslaí malartacha.
Sainaithnítear sa straitéis sin an easnamh bonneagair tacaíochta
mar phríomhbhacainn ar rannpháirtíocht sa teicneolaíocht um
breoslaí malartacha.
Mar thoradh air sin, forbraíodh Treoir 2014/94/AE chun
aghaidh a thabhairt ar na saincheisteanna seo agus foilsíodh
í i mí na Samhna 2014. San earnáil mhuirí, cuireann an treoir
ceangal ar Bhallstáit leictreachas cois cladaigh a chuir ar
fáil le haghaidh long farraige i gcalafoirt Croí-Ghréasán 1
TEN-T. Anuas air sin, ní mór do Bhallstáit a chinntiú go bhfuil
líon leordhóthanach pointí athbhreoslaithe gáis nádúrtha
leachtaithe (GNL) ar fáil ag calafoirt muirí chun ligeann do
shoithí a úsáideann GNL athfhilleadh tríd an nGréasán TEN-T.
Tá na hoibleagáidí seo le comhlíonadh faoin 32 Nollaig 2025
ach amháin i gcás go bhfuil easpa éilimh nó go bhfuil na costais
ábhartha neamhchomhréireach leis na leasa. Leis an Treoir
AE mar spreagadh aici, bhí dhá aidhm ar leith ag baint leis an
tuarascáil. An chéad rud ná staidéar féidearthachta a dhéanamh
ar leictreachas cois cladaigh le haghaidh long farraige i gcalafoirt
TEN-T in Éirinn agus, an dara rud ná measúnú a dhéanamh ar an
éileamh margaidh ar shaoráidí breoslaithe LNG i mórchalafoirt
na hÉireann.
Thángthas ar an gconclúid i dtuarascáil an IMDO nach mbeadh
éileamh leordhóthanachi gcalafoirt na hÉireann chun údar maith
a bheith leis an ardinfheistíocht caipitil a bheadh ag teastáil le
haghaidh bonneagar breoslaí malartacha. Fuair an tuarascáil
freisin nach mbeadh úsáid mhéadaithe na mbreoslaí malartacha
faoi chinnireacht an mhargaidh agus in éagmais aistrithe ollmhór
ó thaobh beartais de ag leibhéal an AE a chuirfeadh iachall ar an
tionscal loingseoireachta breoslaí malartach a úsáid, ba cheart
spriocanna laghdaithe astaíochtaí a shocrú ag na leibhéil is ísle
atá ceadaithe.

Chomh maith leis sin, ar iarraidh ón Roinn Iompair,
Turasóireachta agus Spóirt, tá an IMDO tar éis tuarascáil a
choimisiúnú maidir le hacmhainn calafoirt. Tá an tuarascáil á
cur le chéile ag cuibhreannas faoi stiúir na sainchomhairleoirí
innealtóireachta ARUP agus EY agus cuirfear i gcrích í in 2020.
Déanann an tuarascáil seo imscrúdú ar acmhainn bhreise a
bheidh ag teastáil i ngréasáin chalafoirt na hÉireann chun an fás
eacnamaíoch atá tuartha go 2040 a choinneáil ar siúl. Caitear
súil sa tuarascáil ar na deiseanna atá sa ghréasán chun acmhainn
a mhéadú trí éifeachtúlachtaí oibríochta, trí thionscadail arna
sainaithint i máistirphleananna calafoirt, agus trí mhórfhorbairt
bonneagair. Leis an tuarascáil, cuirfear scáileán eolais ar fáil
don Roinn Iompair Turasóireachta agus Spóirt a thabharfaidh
réamhrabhaidh de réir agus a bhaineann acmhainn reatha
teorainneacha oibríochta amach agus a thabharfaidh am
leordhóthanach chun tús a chur le forbairtí calafort nua.

Comhairle don Tionscal
Tapóidh an IMDO deiseanna chun an tionscal muirí a chur ar
an eolas maidir le forbairtí agus treochtaí atá ag teacht chun
cinn. Tagann na deiseanna sin chun cinn ag imeachtaí agus
comhdhálacha agus ag cruinnithe arna n-eagrú go sonrach
ag an IMDO chun teagmháil a dhéanamh le lucht an tionscail
agus comhairle a chur ar fáil dóibh. In 2019, thug an IMDO cuir
i láthair ag 42 imeacht den sórt sin, ag labhairt lena leithéid
de ghrúpaí agus Cumann Chalafoirt na hÉireann, Cumann
Chalafoirt na Fraince, Grúpa Lóistíochtaí agus Iompair Chumann
Easpórtálaithe na hÉireann, Cumann Dlí Muirí na hÉireann,
Comhdháil Finance Dublin, Seachtain Loingseoireachta Londain,
Cruinniú Mullaigh Saibhreas Ár nAigéin, agus Comhdháil
Chumann na Gaoithe Teo. Is minic a bhaineann an chomhairle
seo le tuiscint níos fearr a chothú ar na beartais a bhaineann
le cúrsaí forbartha sna réimsí éagsúla den tionscal muirí agus
chun obair leantach a dhéanamh maidir le comhairle oiriúnaithe
a tugadh chun freastal ar riachtanais grúpaí ar leith.

In 2019, d’fhoilsigh an IMDO athbhreithniú ar Thuarascáil
Sheirbhísí Fuinnimh In-athnuaite Eischósta Chalafoirt
na hÉireann (IPORES) agus tá sé ar fáil (anseo). Leis an
athbhreithniú seo, tugadh an tuarascáil bhunaidh (arna foilsiú
in 2012) cothrom le dáta agus rinneadh trácht ar ullmhacht
chalafoirt na hÉireann chun tacú le tionscal fuinnimh inathnuaite amach ón gcósta a fhorbairt. I ndiaidh creat
riachtanach rialála agus toilithe a chruthú, moladh sa tuarascáil
go nglacfadh forbróirí páirt dhíreach i bpléití tráchtála le calafoirt
na hÉireann maidir leis an mbonneagar calafoirt atá ag teastáil
a chur ar fáil.
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ATHRÚ
AIGÉIN AGUS
AERÁIDE
A THUAR
Ceann de na dúshláin is mó atá roimh an tsochaí, roimh rialtais
agus roimh lucht déanta cinntí ar fud an domhain ná an
t-oiriúnú atá le déanamh chun déileáil le haeráid atá ag athrú. Tá
dlúthnasc idir an fharraige agus an aeráid agus tá éiceachórais
mhuirí ag athrú ag ráta gan fasach. Tá éileamh mór ar eolas agus
seirbhísí mórfheabhsaithe a thabharfaidh deis dúinn breathnú
ar na hathruithe inár n-aigéin, na cásanna a d’fhéadfadh teacht
chun cinn amach anseo a réamh-mheas agus a shamhlú, agus
tacaíocht a chur ar fáil don phleanáil oiriúnaithe.
Is gníomhaíochtaí ríthábhachtacha iad an t-athrú aigéin agus
aeráide a thuar, gníomhaíochtaí a thacaíonn lenár gcomhairle
eolaíoch maidir le go leor beartas rialtais agus tionscnaimh
taighde.
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Oibríonn Foras na Mara le comhpháirtithe náisiúnta agus
idirnáisiúnta chun breathnú a dhéanamh agus tuiscint a fháil ar
an gcaoi a bhfuil ár n-aigéan ag athrú agus cinneadh a dhéanamh
maidir le conas freagairt do phatrúin athraithe faoi láthair
agus sa todhchaí a mbíonn tionchar acu ar gheilleagar agus ar
mhuintir na hÉireann. Tá comhairle láidir agus réamhaisnéis
oibriúcháin maidir le réamh-mheastacháin ar ár n-aigéin agus
ár n-aeráid athraitheach riachtanach don rialtas chun beartais
agus cinntí bainistíochta éifeachtacha a dhéanamh chun aghaidh

a thabhairt ar raon saincheisteanna agus dúshlán. Áirítear leo
sin dáiltí éisc a athrú, bia slándáil, geilleagar ísealcharbóin, ardú
ar leibhéal na farraige, tuilte agus, rud atá ag éirí i bhfad níos
coitianta, tarluithe adhaimsire.
Mar chuid de chláir arna reáchtáil ag Foras na Mara i gcomhar le
Suirbhéireacht Gheolaíochta Éireann, táthar tar éis cuid mhaith
de mhórchríoch mhuirí na hÉireann a mhapáil.
Síneann críoch mhuirí na hÉireann 880,000km2 i bhfad isteach
san Aigéan Atlantach. Tá ár n-aeráid á rialú ag uiscí réasúnta
bogthe Shruth Murascaill an Atlantaigh, a dheanann an tír seo
a chosaint ó dhálaí foircneacha aeráide ach a fhágann oscailte
sinn do thionchair an athraithe aeráide. I measc na dtionchar
sin, tá leibhéil na farraige atá ag ardú, stoirmeacha atá ag éirí i
bhfad níos déine, athruithe de dheasca an athraithe aeráide ag
teacht chun cinn in éiceachórais mhuirí agus sna seirbhísí a
sholáthraíonn said.
Tá Éire i riocht uathúil a bheith ar thús cadhnaíochta na
n-iarrachtaí chun tuiscint níos fearr a fháil ar dhúshláin an
aigéin dhomhanda agus chun seirbhísí náisiúnta riachtanacha
a sholáthar chun tionchair réigiúnacha agus áitiúla a bhreathnú
agus a thuar.
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SEIRBHÍSÍ EOLAÍOCHTA AGUS
FAISNÉISE AIGÉIN (OSIS)
Gníomhaíochtaí 2019 i ndáil leis an
Aigéaneolaíocht agus Taighde um Aeráid Aigéin
Feabhas a chur ar ghníomhaíochtaí um breathnóireacht aigéin:

• I mí Bealtaine 2019, chuir Foras na Mara an chuid

hidreagrafaíochta longbhunaithe aeráide aigéin in uiscí
scairbhe agus in uiscí doimhne ar chósta iarthair na
hÉireann i gcrích. Baineann tábhacht náisiúnta leis an
suirbhé ildiciplíneach (fisic, ceimic, bitheolaíocht) seo
toisc go n-éascaíonn sé le measúnú a dhéanamh ar a
na hathruithe san Atlantach Thoir-Thuaidh, ag cur le
hiarrachtaí idirnáisiúnta ICES agus OSPAR.
Bhailigh breis agus 55 caitheamh CTD (Seoltacht,
Teocht, Doimhneacht) síos go doimhneacht breis agus
3,500 méadar tomhais d’athróga sár-riachtanacha
aigéin agus aeráide (e.g. teocht, salandacht, ocsaigin,
cothaithigh, athróga ceimice carbonáide, CFCanna,
sruthanna aigéin). Le linn an tsuirbhé, rinneadh an
baoi sonraí M6 a mhalartú amach, fuarthas ar ais
múráil uisce-doimhin fhodhromchla, cuireadh misean
faoileora aigéaneolaíochta de chuid Fhoras na Mara i
gcrích (Interreg Atlantic Area iFADO), agus baineadh
feidhm éifeachtach as dhá snámhán Argo (rannchuidiú
na hÉireann le EuroArgo) agus ceithre drioftaeirí
dromchla.

• In 2019, d’oibrigh foireann Fhoras na Mara go

gníomhach le comhghleacaithe in Ollscoil na hÉireann,
Gaillimh agus in Ollscoil na hÉireann, Má Nuad chun
plean oibríochtúil a fhorbairt chun múrálacha a úsáid
in 2020 amach ó chósta iardheisceart na hÉireann.
Tacóidh an tionscnamh seo le hiarrachtaí náisiúnta
agus idirnáisiúnta breathnóireachta ar an aigéan
a dhéanann imscrúdú ar athruithe san Atlantach
Thuaidh agus, mar sin, a fheabhsaíonn réimse
múrála an Choiste Náisiúnta Formhaoirseachta &
Iniúchóireachta (NOAC), faoi stiúir na Gearmáine (BSH
agus Ollscoil Bremen). Soláthróidh na hiarrachtaí
breathnóireachta ar an aigéan tacair shonraí
tábhachtacha ECV agus EOV don chlár ‘EirOOS’ arna
mhaoiniú ag Fondúireacht Eolaíochta Éireann (faoi
stiúir Fhoras na Mara) agus do na tionscadail A4 (faoi
stiúir Ollscoil na hÉireann, Má Nuad) arna maoiniú ag
Foras na Mara. Leis na torthaí measta, táthar ag súil le
tuiscint níos fearr a fháil ar Aerchúrsaíocht Tiontaithe
an Atlantaigh, faisnéis thábhachtach ar shruthanna
san aigéan ag an scairbhimeall ilchríochach agus i
gceantair ar chósta na hÉireann agus ar áitribh uisce a
imríonn tionchar ar éiceachórais muirí na hÉireann.

Ag obair go dlúth le comhghleacaithe in MEFSS
ceimice agus institiúidí trí leibhéal (Ollscoil na
Éireann, Gaillimh & Ollscoil na hÉireann, Má Nuad),
soláthraítear sonraí arna mbailiú sa chuid seo a
athdhéantar ar bhonn bliantúil chuig ionaid sonraí
a reáchtáiltear ar bhonn náisiúnta (Ionad Náisiúnta
Sonraí Aigéaneolaíochta arna reáchtáil ag Foras na
Mara) agus ar bhonn idirnáisiúnta ICES, OSPAR,
GOA-ON, SOCAT). Tacaíonn an suirbhé le roinnt
tionscadal taighde náisiúnta agus idirnáisiúnta freisin
(tacaíonn an tionscadal VOCAB arna mhaoiniú ar
Fhoras na Mara ar aigéadú aigéin, an tionscadal
A4 arna mhaoiniú Fhoras na Mara, tionscadal PhD
Cullen Fhoras na Mara maidir le dath an aigéin le
cianbhraiteacht satailíte, le NOAA, USA agus leis
an tionscadal EU IAA iFADO MSFD, agus leis na
tionscadail bhruscair Clean Atlantic).

• Leanann Foras na Mara de bheith ina chomhpháirtí

gníomhach de ICES WGOH ag cur le Tuarascáil ICES
maidir le hAeráid Aigéin (IROC) 2019 agus de Choiste
Eolaíochta GO-SHIP (a sholáthraíonn ceannasaíocht
agus maoirseacht eolaíoch chun an suirbhé domhanda
deireanaí ar rannóga hidreagrafacha a fheidhmíonn
institiúidí taighde náisiúnta a fhorbairt agus a chur i
bhfeidhm)
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Tionscadal nua arna mhaoiniú ag an AE:
I mí na Samhna 2019, bhí Foras na Mara ar cheann de na 55
comhpháirtí (13 tír Eorpacha, an Bhrasaíl agus Ceanada) a ghlac
páirt sa tionscadal H2020 um Ghníomhaíocht Nuálaíochta arna
mhaoiniú ag an AE, ar a dtugtar ‘EuroSea’. Comhordaithe ag
GEOMAR, an tIonad um Thaighde Aigéin, Kiel, tá sé mar aidhm
ag an tionscadal ar fiú €12.6 milliún é breathnuithe aigéin a
choinnítear go fadtéarmach a chomhtháthú agus a fheabhsú
go suntasach. Tá Foras na Mara páirteach i ngníomhaíochtaí
oibre a bhaineann le ‘Comhtháthú agus Feabhsuithe Gréasáin’,
leis an ‘Taispeántóir um Shláinte an Aigéin’ a sholáthróidh
faisnéis inghníomhaithe chost-éifeachtúil maidir le rialáil agus
monatóireacht feabhsaithe a dhéanamh ar an aigéan, agus leis
an réimse ‘Cumarsáid’ (Rannpháirtíocht, Scaipeadh, Saothrú,
agus Oidhreacht).

Samhaltú
Cuireadh arís leis an bhfoireann shamhaltaithe in 2019 agus
tá seisear san fhoireann anois. Tacaíonn an fhoireann le
réamhaisnéisí agus iaraisnéisí aigéin agus tonnta a sholáthar
gan bhac ar bhonn rialta do réimse úsáideoirí deiridh. Áirítear
leis na tacair shonraí seo sruthanna tríthoiseacha, teocht,
salandacht agus airde dromchla na farraige (lena n-áirítear
borrthaí stoirme).
Cuireadh samhaltú bithgheoiceimiceach ar aghaidh freisin in 2019
agus áirítear ann samhail um thimthriall cothaitheach a fhorbairt
chun tacú le taighde maidir le Dobharshaothrú Iltrófach Comhtháite
i gCuan Bheirtrí Buí i gConamara i gcreat an tionscadail H2020
TAPAS agus leis an rannchuidiú leis an tSeirbhís Monatóireachta
Timpeallacht Mhuirí Copernicus (CMEMS).
Tá dul chun cinn déanta in 2019 maidir le taighde agus forbairt
i ndáil le samhlacha scála cósta agus áirítear leo scéim a chur i
bhfeidhm i samhail Chonamara (ceadaíonn sé d’ionadú níos fearr
ar bhataiméadracht cois cósta agus, mar sin, cuirtear feabhas ar
scileanna tuarthacha). Tá an mac léinn PhD arna mhaoiniú ag
Foras na Mara agus arna lonnú i COBÁC, ag leanúint ar aghaidh
le taighde ar shamhlacha tonnta hidrinimiciúla a chúpláil.
Téann tonnta i bhfeidhm ar shruthanna, agus vice versa, téann
sruthanna i bhfeidhm ar thonnta, agus leis an dá shamhail a
chur le chéile, beidh teacht ar thuartha feabhsaithe hidrinimiciúil
agus tonnta san aigéan cois cósta.
Áirítear leis na mionchoigeartuithe atá le déanamh ar na
samhlacha ionadú níos fearr ar ionchuir fhionnuisce i gCuan na
Gaillimhe. Ina theannta sin, is Comhpháirtithe Comhlachaithe
é Foras na Mara sa tionscadal LAMBDA arna mhaoiniú ag
CMEMS a bhfuil sé d’aidhm aige samhlacha dobharcheantar de
chósta na hEorpa a fhorbairt a sholáthróidh faisnéis chun dáta
agus réamhaisnéisí maidir le ionchuir fhionnuisce níos faide ar
aghaidh sna haibhneacha. Eisíodh an chéad leagan den tsamhail
in 2019 agus tá sí á meas faoi láthair.
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In 2019, chuir Ionad na hÉireann um Ríomhaireacht Ardleibhéil
tús leis an tionscadal SEAI-MÉ arna mhaoiniú ag Foras na Mara
a bronnadh orthu. Tá sé mar aidhm ag an tionscadal samhlacha
cúpláilte atmasféaracha aigéin-tonnta a fhorbairt - na chéad
samhlacha dá leithéid riamh in Éirinn.

Bhailigh tionscadail taighde arna maoiniú ag an AE neart in
2019. An rud ba shuntasaí a rinne an Foras ná forbairt bhreise
a dhéanamh ar chumas samhaltaithe uimhriúil chun tacú le: dul
i ngleic le bruscar muirí (CleanAtlantach, Limistéar Atlantach
Interreg); cur i bhfeidhm Chreat-Treoir na Straitéise Mara (iFADO,
Limistéar Atlantach Interreg); athléimneacht cósta a chothú
(MyCOAST, Limistéar Atlantach Interreg); bainistiú Líonraí na
Limistéar faoi Chosaint Mhuirí (COMPASS, Interreg VA); agus
seirbhísí aeráide a fhorbairt don tionscal dobharshaothraithe
(Co-Clime, JPI Climate ERA4CS).
Tá an Foras gníomhach i seirbhís shuaitheanta aigéaneolaíochta
oibríochtúil de chuid an AE, an tSeirbhís Monatóireachta
Timpeallacht Mhuirí Copernicus (CMEMS), agus soláthraíonn
sé bailíochtú agus saineolas eolaíoch chun samhlacha uimhriúla
bithgheoiceimiceacha a fhorbairt i ndáil leis an réigiún IberiaBiscay-Éire. Déanann Foras na Mara comhoibriú leis na
príomhinstitiúidí aigéaneolaíochta ar fud an Aontais Eorpaigh ó
thaobh na seirbhíse seo a sholáthar.
Tá dul chun cinn suntasach déanta i dtreo na hacmhainne
samhaltaithe aeráide a thógáil, ag cur le cur chun feidhme
Réimse Fócais Straitéisigh 2 de Phean Straitéiseach Fhoras
na Mara. Tá Foras na Mara i gceannas ar CoCliME, tionscadal
aeráide arna mhaoiniú ag JPI, ina bhfuil seirbhís aeráide á
forbairt don tionscal dobharshaothraithe agus lucht beartais a
bhaineann le Blásanna Algacha Dochracha i saol atá ag athrú.
In 2019, cuireadh iaraisnéis 20 bliain (1997-2016) i gcrích
maidir le cúinsí aigéaneolaíochta in iardheisceart na hÉireann.
Cuireadh tús le hionsamhlúcháin aeráide in 2019 agus tá obair
ar siúl anois ar shamhlúchán cúlra stairiúil (1975-2005) agus
RCP8.5 (i.e. “an cás is measa”). Tá anailísiú á dhéanamh ar
athróga aigéin riachtanacha samhaltaithe chun nasc a bhunú le
ráigeanna stairiúla Blásanna Algacha Dochracha, agus forbrófar
seirbhísí aeráide bunaithe ar thorthaí agus tuartha amach anseo.
Úsáideann na hionsamhlúcháin thuasluaite samhlacha íslithe
d’iardheisceart na hÉireann , arna bhforbairt ag Foras na Mara.
I mí na Nollag 2019, reáchtáil Foras na Mara ceardlann
fíoréifeachtach dar teideal ‘Advances in tackling marine
issues’, a thug le chéile páirtithe leasmhara Éireannacha agus
an tionscadal CleanAtlantic a bhíonn páirteach ina leithéid de
ghníomhaíochtaí agus cúrsaí rialála agus forbartha beartas,
oideachas agus cothú feasachta, agus monatóireacht a
dhéanamh ar bhruscar san fharraige agus obair a dhéanamh
chun é a laghdú. Reáchtáladh an cheardlann in aice le cruinniú
an tionscadail CleanAtlantic agus léiríodh aiseolas fíordhearfach
ina taobh.
Lean Foras na Mara de thacaíocht a thabhairt do ghníomhaíochtaí
cuardaigh agus tarrthála, go príomha trí chothabháil leanúnach
a dhéanamh ar an bhfeidhmchláir gréasáin ADRIFT arna
fhorbairt ag Foras na Mara, a cuireadh chun feidhme roimhe sin
i gCuan na Gaillimhe agus a úsáideadh ag Institiúid Náisiúnta
Ríoga na mBád Tarrthála (INRBT/RNLI). In 2019, cuireadh
ADRIFT i bhfeidhm chun an Atlantach Thoir-Thuaidh a chúdach
(ó chósta thuaidh na Spáinne go hÍoslainn). Bhí an fhorbairt sin
Ina cuid den tionscadal Interreg AA MYCOAST agus tá suim
ag go leor comhpháirtithe ar fud Stua an Atlantaigh ADRIFT a
ghlacadh mar uirlis chun tacú le cúrsaí cuardaigh agus tarrthála.
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D’fhreagair an fhoireann OSOS le hardlíon iarratas ar shonraí
lena n-áirítear iarratas ón nGarda Síochána maidir le teagmhas
a bhí faoi imscrúdú, chomh maith le hiarratais ar shonraí
tomhaiste agus samhaltaithe ó iarrthóirí ar cheadúnais
dobharshaothraithe.
I measc na dtionscadal nua a mhaoinítear in 2019 tá dhá
thionscadal H2020, EuroSea agus FORCOAST. Sa chéad
ceann de na tionscadail sin, cuirfidh an fhoireann seirbhísí
samhaltaithe ar fáil maidir le táscairí um shláinte an aigéin a
fhorbairt ach sa dara ceann díobh, tacóidh an fhoireann leis na
hiarrachtaí athchóirithe oisrí dúchasacha i gCuan na Gaillimhe.
Tá tionscadail nua á bhforbairt agus cuirfear tús leo in 2020.

Fuinneamh & Bonneagar Aigéin
Trí bheith rannpháirteach go gníomhach mar ionadaí na hÉireann
san Fhaireachlann Ildisciplíneach Eorpach um Ghrinneall
na Farraige agus Colúin Uisce (EMSO) agus Cuibhreannas
Bonneagair Taighde na hEorpa (ERICs), tá an fhoireann um
Bonneagar tar éis cur leis na hiarrachtaí breathnóireachta maidir
le monatóireacht leanúnach a dheanamh ar an aigéan agus sonraí
riachtanacha a chur ar fáil chun cabhrú le heolaithe tuiscint a
fháil ar chúinsí aigéaneolaíochta, ar na idirghníomhaíochtaí idir
an t-aigéan agus an t-atmasféar, agus ar threochtaí aeráide
fadtéarmacha.
Tá sé d’acmhainn ag na snámháin nua Argo arna soláthar
in 2019 ocsaigin thuaslagtha agus paraiméadair bhithgheoiceimiceacha a thomhas go leanúnach ó bharr an uisce
síos go doimhin 2,000 méadar ar feadh thréimhse 4 bliana,
agus faisnéis thábhachtach a chur ar fáil maidir le sláinte an
aigéin. Tarchuirtear na sonraí taifeadta gar d'fhíor-am chuig
tairsigh ghréasáin atá inrochtana ag an bpobal. Soláthraíodh
brathadóir pCO2 in 2019 lena úsáid ar an Réadlann SmartBay
chun monatóireacht a dhéanamh ar thiúchan carbóin in uiscí
Chuan na Gaillimhe, ceann de na táscairí is mó den athrú aeráide
le sonraí taifeadta ar fáil go héasca don phobal eolaíochta.
Tá an tionscadal breathnóireachta ar an aigéan EirOOS, arna
chomh-mhaoiniú ag Fondúireacht Eolaíochta Éireann, ina ghné
ríthábhachtach den phleanáil a rinneadh maidir leis an gcéad
mhisean eolaíochta; ag tacú leis na hiarrachtaí idirnáisiúnta chun
monatóireacht a dhéanamh ar athruithe ar Shruth na Murascaille
trí réimse múrála Shruth an Atlantaigh Thuaidh. Nascann an
misean seo le hOllscoil na hÉireann, Gaillimh agus Ollscoil na
hÉireann, Má Nuad in Éirinn, agus leis na hionaid taighde BSH
agus Ollscoil Bremen sa Ghearmáin. Déanfaidh múrálacha
Scairbhimill EirOOS monatóireacht ar Shruth na Fána Eorpaí
agus déanfaidh an mhúráil Cósta EirOOS monatóireacht ar an
sruth ar chósta na hÉireann agus ar shrutha ar scairbheacha na
hÉireann.

Seirbhísí aigéaneolaíochta agus aeráide a
sholáthar
Cuireadh deireadh leis an tionscadal AtlantOS i mí Meán
Fómhair 2019. I rith na bliana, rinne Foras na Mara ina cháil mar
cho-cheannaire WP8 ar na “tairbhí sochaíocha a bhaineann le
córais faisnéise/breathnóireachta maoirsiú ar sheachadadh

12 thuarascáil WP8. Bhí Foras na Mara i gceannas freisin ar
fhoireann scríbhneoireachta chun straitéis a chur ar fáil maidir
le comhoibriú agus inbhuanaitheacht Tras-Atlantach agus chuir
an fhoireann chéanna le tuarascáil maidir le feidhmíocht an
chórais breathnóireachta AtlantOS. Ghlac roinnt ball foirne de
chuid Fhoras na Mara páirt sa ‘Chéad Siompóisiam Idirnáisiúnta
AtlantOS’ agus thug siad cuir i láthair maidir le costais an chórais
breathnóireachta aigéin, an comhoibriú idir-réigiúin, rinne
siad comhchathaoirleacht ar Sheisiún maidir le ‘Sainiúlachtaí
Réigiúin agus Cósta’ agus ghlac siad páirt ghníomhach i bpléití
painéil.
Leanann Foras na Mara le comhordú a dhéanamh ar an tionscadal
JPI Climate ERA4CS CoCliME ar a bhfuil eolaithe sóisialta,
eolaithe nádúrtha, samhaltóirí agus eacnamaithe ó sheacht
dtír Eorpacha ag obair le chéile chun seirbhísí fréamhshamhla
aeráide a fhorbairt. In 2019, sholáthar an tionscadal 12 thuarascáil
le haghaidh an athbhreithnithe tionscadail leath-théarma.

SEIRBHÍSÍ MUIRTHIMPEALLACHTA
AGUS SÁBHÁILTEACHTA BIA
(MEFSS)
Breathnuithe ar an Aigéan agus Biogeocheimic
I mí Bealtaine 2109, thug foirne ceimice muirí MEFSS agus
OSOS faoin suirbhé aigéaneolaíoch/aeráide ar dheisceart Umar
Rocalar bord an RV Celtic Explorer. Rinneadh sampláil maidir le
réimse Athróga Sár-riachtanacha i leith an Aigéin (EOVanna).
Rinneadh sampláil freisin ar EOVanna in uiscí an chósta agus
in uiscí scairbhe le linn an tSuirbhé Comhshaoil Geimhridh ó
Thuiadh arna dhéanamh ag foirne Chemistry and Benthos
Ecology i mí Eanáir 2019 ar an RV Celtic Explorer
Suitéaladh córas tomhais pCO2 General Oceanics ar an RV Celtic
Explorer in 2017 agus ó shin i leith, tá sonraí ardcháilíochta
faoi bhealach aige á mbailiú maidir le dromchla an aigéin
agus de-ocsaíd charbóin atmaisféarach. Tá próiseáil déanta ar
shonraí ó 11 shuirbhé in 2017 agus ó 15 shuirbhé in 2018 agus
tuairiscíodh iad don Atlas Carbóin Aigéin Dromchla (SOCAT)
(www.socat.info) le linn 2019. Cuireann na sonraí seo leis an
tuiscint ar iontógáil CO2 an aigéin agus ar aigéadú an aigéin.

Pleanáil Spásúlachta Muirí
Le linn tionscadal EMFF dhá bhliain maidir le Pleanáil
Spásúlachta Muirí agus tionchar an Athraithe Aeráide (20182020), cuireadh athbhreithniú ar an gcleachtas is fearr i gcrích
ina moltar cuir chuige chun déileáil leis an athrú aeráide trí
phleanáil spásúlachta muirí. I rith an dara leath de 2019, bhí
an obair dírithe ar na sonraí a thiomsú agus na samhlacha a
fhorbairt chun athruithe ionchasacha spásúlachta a mhapáil le
scaipeadh seirbhísí éiceachórais muirí na hÉireann. Mar chuid
dheireanach den tionscadal seo, rinneadh measúnú ar an Ardú
ar Leibhéal na Mara agus ar bhonneagar cósta mar a bhaineann
sé Pleanáil Spásúlachta Muirí.
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TAIGHDE AGUS
NUÁLAÍOCHT
Tá ról dinimiciúil agus ilghnéitheach ag Foras na Mara maidir
le taighde agus nuálaíocht mara in Éirinn. Tríd an ról sin atá
ailínithe lenár soláthar comhairle agus seirbhísí eolaíochta,
déantar freastal ar bhonn leathan cliant.
Is éard atá san eagraíocht seo ná gníomhaireacht maoinithe
náisiúnta um thaighde mara a reáchtálann cláir mhaoinithe
iomaíocha, treoraithe ag straitéisí taighde agus nuálaíochta
náisiúnta, go háirithe an Straitéis Náisiúnta Taighde agus
Nuálaíochta Mara 2017-2021. Tá an comhoibriú trasghníomhaireachta agus tionscnaimh chómhaoinithe ina
ngnéithe tábhachtacha den tírdhreach taighde muirí. Is
tábhachtach cláir den sórt sin a bhaineann le comhlachtaí
cistiúcháin náisiúnta agus Eorpacha chun aghaidh a thabhairt
ar cheanglais réigiúnacha agus náisiúnta agus chun sochair
infheistíochtaí taighde a uasmhéadú.
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fáil, éascaíonn sé comhoibriú agus méadaíonn sé cumas agus
eolas taighde Fhoras na Mara.
Cumhdaíonn taighde Fhoras na Mara réimse leathan
ábhar amhail bainistíocht acmhainní muirí, measúnuithe
éiceachórais, bithéagsúlacht, géineolaíocht éisc, athrú aeráide
agus a thionchar ar ár n-aigéan agus ár ndobharcheantair,
eacnamaíocht mhuirí, sábháilteacht bia agus sláinte éisc,
bithéagsúlacht, mapáil ar ghrinneall na farraige, agus sonraí
agus teicneolaíochtaí spásúlachta. Gineann an Foras Maoin
Intleachtúil freisin a eascraíonn as an taighde a mhaoiníonn
agus a dhéanann sé, agus as na cláir oibríochtúla a dtugann sé
fúthu, rud a ligeann d’Fhoras na Mara taighde a mhaoinítear go
poiblí a úsáid chun leasa na hÉireann.

Is príomhfhreagracht eile de chuid Fhoras na Mara ná cuidiú
chun beartas taighde náisiúnta agus idirnáisiúnta a leagan síos ag cinntiú go bhfuil sé ag teacht le spriocanna straitéiseacha na
hÉireann, go háirithe lenár bPlean Comhtháite Muirí agus straitéis
na hÉireann maidir le taighde agus forbairt, Nuálaíocht 2020.

SEIRBHÍSÍ TACAÍOCHTA BEARTAS,
NUÁLAÍOCHTA AGUS TAIGHDE
(PIRS)

Tá ról lárnach ag an bhForas ó thaobh an taighde mara a thacú,
a chomhordú agus a chur chun cinn ag an leibhéal náisiúnta
agus idirnáisiúnta. Soláthraíonn Foras na Mara cúnamh
spriocdhírithe do thaighdeoirí mara in Éirinn chun cabhrú leo
comhpháirtíochtaí a chothú agus dul san iomaíocht go rathúil
chun mórchabhair AE a fháil. Ceann de phríomhspriocanna an
Fhorais ná tacú le comhleanúnachas ar fud na maoinitheoirí
stáit éagsúla um thaighde mara, mar a aithnítear sa Straitéis
Náisiúnta um Thaighde agus Nuálaíocht Muirí.

Tá ról lárnach ag Sheirbhísí Tacaíochta Polasaí, Nuálaíochta
agus Taighde (PIRS) Fhoras na Mara maidir le taighde agus
nuálaíocht muirí a thacú agus a chur chun cinn laistigh d’Fhoras
na Mara agus go náisiúnta. Tá ról PIRS an-tábhachtach chun
spriocanna uailmhianacha Limistéar Fócais Straitéiseach 3 de
Phlean Straitéiseach Fhoras na Mara, a dhíríonn ar Thaighde
agus Nuálaíocht, a bhaint amach.

Is gníomhaí taighde é Foras na Mara freisin, a stiúrann agus a
ghlacann páirt i gcomhpháirtíochtaí taighde náisiúnta agus
idirnáisiúnta atá ailínithe go straitéiseach lenár gcomhairle
agus seirbhísí, agus a chuireann luach leo freisin. Chomh maith
leis sin, comhoibríonn an Foras le hinstitiúidí acadúla trí óstáil
a dhéanamh ar eolaithe a oibríonn i gcomhar lenár bhfoireann
eolaíoch agus theicniúil. Cuireann sé seo oiliúint riachtanach ar

Laistigh den Réimse Fócais Straitéisigh seo, tá trí shnáith
ghníomhaíochta ann a dhíríonn ar ról Fhoras na Mara maidir le
taighde mara in Éirinn a chomhordú agus a thacú, ag tabhairt
aghaidh ar bheartas taighde agus nuálaíochta náisiúnta agus
idirnáisiúnta. Féachann an dá shraith eile le feidhmíocht an
Fhorais a bharrfheabhsú mar institiúid ghníomhach taighde
agus mar mhaoinitheoir taighde i gcoinne príomhtháscairí
feidhmíochta arna gceadú ag Bord Fhoras na Mara.
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Tionscnamh Straitéiseach 1: Taighde agus
Nuálaíocht Mhuirí a Chomhordú agus a Chur Chun
Cinn
Ceann de na clocha is mó ar pháidrín PIRS ná cur i bhfeidhm
leanúnach na Straitéise Náisiúnta Taighde agus Nuálaíochta
Mara (2017-2021) a chinntiú. Is struchtúr cur chun feidhme
é Fóram na Maoinitheoirí Taighde Mara (MRFF) a bunaíodh
faoin straitéis chun comhoibriú agus comhordú feabhsaithe
a éascú idir gníomhaireachtaí maoinithe taighde náisiúnta
agus réigiúnacha agus príomhpháirtithe leasmhara chun cur
chuige soiléir náisiúnta a chinntiú i ndáil leis an taighde mara.
Tháinig an MRFF le chéile faoi dhó in 2019 agus bhí teagmháil
dhéthaobhach acu le baill an fhóraim le linn na bliana. Ar
an iomlán, leanann réimse ranna rialtais, gníomhaireachtaí
maoinithe taighde agus páirtithe gaolmhara de chomhoibriú
gníomhach a dhéanamh maidir le cur chun feidhme na straitéise.
Le linn na bliana, leanadh le próiseas chun sonraí um infheistíocht
taighde muirí a bhailiú agus a anailísiú le tacaíocht ón MRFF. In
2019, rinneadh dul chun cinn maidir le hardán poiblí a fhorbairt
agus tá bunachar sonraí nua réidh le seoladh in 2020. Tríd an
ardán seo, beidh úsáideoirí poiblí in ann faisnéis a bhaineann le
hinfheistíochtaí náisiúnta agus idirnáisiúnta um thaighde muirí
agus tionscadail ghaolmhara arna maoiniú in Éirinn a chuardach
agus a íoslódáil.
In 2019, chuir PIRS Scéim Nuálaíochta agus Taighde na bhFiontar
Beag chun cinn mar bhealach chun taighde agus nuálaíocht a
spreagadh, agus chun aghaidh a thabhairt ar ghníomh 10 den
Straitéis Náisiúnta um Thaighde agus Nuálaíocht Mhara. Molann
an Coimisiún Eorpach an sásra réamhsholáthar seo a úsáid chun
nuálaíocht agus comhoibriú a chur chun cinn idir fiontair bheaga agus
mheánmhéide (FBManna) agus comhlachtaí poiblí chun fadhbanna
ar a dtugtar “dúshláin” a réiteach. In Éirinn, chuir an rialtas freagracht
ar Fhiontraíocht Éireann as Scéim Nuálaíochta agus Taighde na
bhFiontar Beag a chur chun cinn i measc gníomhaireachtaí poiblí.
Mar chuid dó sin, reáchtáil Fiontraíocht Éireann glao in 2019 chun
dúshláin áirithe a roghnú chun maoiniú a fháil. Chuir Foras na Mara
dhá thogra isteach faoin nglao i mí na Nollag. D’éirigh le ceann
amháin díobh cómhaoiniú a fháil faoi Dhúshláin Scéim Nuálaíochta
agus Taighde na bhFiontar Beag in 2020.
Tabharfar faoi athbhreithniú ar an Straitéis Náisiúnta um
Thaighde agus Nuálaíocht Mara in 2020 chun measúnú a
dhéanamh ar an dul chun cinn atá déanta chun na trí chuspóir a
leagtar amach sa straitéis a bhaint amach.
Chomh maith leis na comhoibrithe idirnáisiúnta a dhéanann
na réimsí seirbhísí eile i bhForas na Mara, tá PIRS i gceannas ar
chomhordú taighde idirnáisiúnta agus ar thacaíocht beartais.
Baineann an fheidhm seo le hionadaíocht a dhéanamh ar Éirinn
ag fóraim taighde idirnáisiúnta chun a chinntiú go gcoinnítear
taighdeoirí Éireannacha ar an eolas agus rannpháirteach
i dtionscnaimh idirnáisiúnta agus i ndeiseanna taighde,
teicneolaíochta, forbartha agus nuálaíochta ábhartha.
I gcomhar le hionadaithe na Roinne Talmhaíochta, Bia agus
Mara, is Toscaire Náisiúnta é Foras na Mara chuig Coiste an
Chláir um Dhúshlán Sochaíoch 2 de Chlár Fís 2020 an AE.
In 2019, lean Foras na Mara ag gníomhú ina ról mar Phointe
Teagmhála Náisiúnta do ghnéithe muirí de mhaoiniú Fís 2020.
Áirítear i measc na hionadaíochta eile arna cur ar fáil ag PIRS, bhí

Bord Mara na hEorpa; EurOcean, an Coimisiún Aigéaneolaíochta
Idir-Rialtasach agus Bord Bainistíochta an Chomhthionscnaimh
Chlárúcháin maidir le Muir agus Aigéin Sláintiúla agus Tháirgiúla
(JPI Oceans). D’fhreastail Foras na Mara ar an 30ú Seisiún den
Choimisiún Idir-Rannach Aigéaneolaíochta (IOC) in 2019.
I lár 2019, eisíodh torthaí náisiúnta na dtopaicí aon-chéime
um Fhás Gorm den H2020. Bhain an tionscadal MaREI torthaí
an-mhaith amach don togra MUSICA (Multiple-use-of Space
for Island Clean Autonomy). Bronnadh €3.2 milliún ar an
iomlán ar Choláiste na hOllscoile, Corcaigh agus €141,000 ar
Chuibhreannas Idirnáisiúnta um Chomhlachais Foirne Taighde.
Bronnadh €713,000 ar NeoDyne (FBM) faoin togra seo freisin.
Faoi thogra ar leith faoin nglao céanna, bronnadh €535,000 ar
The Seaweed Company (FBM) le haghaidh an tionscadail UNITED
(Taispeántóirí ardán il-úsáidí amach ón gcósta chun borradh a
chur faoi tháirgeadh cost-éifeachtach agus neamhdhíobhálach
don chomhshaol i ngníomhaíochtaí inbhuanaithe muirí).
Is comhpháirtí é Foras na Mara sa togra EuroSea ar ar bronnadh
€433,000 - Córais Eorpacha Breathnóireachta agus Tuartha
Aigéin a Fheabhsú agus a Chomhtháthú ar mhaithe le hÚsáid
Inbhuanaithe na nAigéan. Ar deireadh, oibreoidh Intrigo Ltd
ar an tionscadal SEALIFE (Straitéisí um gheilleagar ciorclach
agus ardréitigh bhithbhunaithe chun ár dtalamh agus farraigí a
choimeád slán ó thruailliú plaisticí) ar ar bronnadh €280,000. Ar
an iomlán, bronnadh €5.28 milliún ar Éirinn ón nglao aon-chéime
seo - íostarraingt 8.5% den bhuiséad atá ar fáil, i bhfad níos mó ná
an sprioc náisiúnta 1.67% agus méadú suntasach ar fhigiúirí 2018.
Léiríonn próifíl maoinithe ó thús H2020 in 2014 go deireadh 2019
go bhfuil beagnach €63.84m de mhaoiniú le fail ag taighdeoirí
Éireannacha ar fud cholún agus dúshláin shochaíocha uile
an chláir réime reatha, ar ionann é agus íostarraingt 6% den
bhuiséad iomlán atá ar fáil. Bronnadh €15.7 milliún den mhéid
seo in 2019 amháin mar dhámhachtainní i ndáil le deontais na
Comhairle Eorpaí um Thaighde, bonneagair thaighde, ionstraim
FBManna, Líonraí Oiliúna Nuálaíochta Marie Skłodowska-Curie,
chomh maith le topaicí “traidisiúnta” um Dhúshláin Shochaíoch
2 Fás Gorm agus topaicí um Shábháilteachta Bia Inbhuanaithe.
Tá liosta de thionscadail 2019 le fáil in Aguisín 3.

Tionscnamh Straitéiseach 2: Méadú ar chumas
agus feidhmíocht taighde Fhoras na Mara
D’éirigh le Foras na Mara féin i gcúig thionscadal in 2019, rud a
thug ranníocaíocht iarrtha iomlán an Choimisiúin Eorpaigh go
€ 2.264m. I measc na dtionscadal seo, bhí MEESO (Iascaigh
mhéisipheiligeacha atá inbhuanaithe go héiceolaíoch agus go
heacnamaíoch), 5G-HEART (Trialacha bailíochtaithe 5G um
Shláinte Talmhaíochta agus Iompair), Maritec-X (tionscadal
leathnúcháin leis an gCipir ar a dtugtar ‘Ionad Bairr Feabhais um
Thaighde, Nuálaíocht, Teicneolaíocht), EuroSea (Córais Eorpacha
Breathnóireachta agus Tuartha Aigéin a Fheabhsú agus a
Chomhtháthú ar mhaithe le hÚsáid Inbhuanaithe na nAigéan)
and FORCOAST (Seirbhísí Breathnóireachta an Domhain um
Athchóirí Iascaigh, Muirshaothraithe Débhlaoscacha agus
Láithreán Oisrí ar fud chósta na hEorpa). Ó thús H2020, tá ráta
rathúlachta ard ag Foras na Mara i dtionscadail mhaoinithe
(27 tionscadal ar an iomlán le 66 togra/aighneacht).
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Tá Foras na Mara agus an Roinn Talmhaíochta, Bia agus
Mara ag déanamh monatóireachta ar fhorbairt an chláir ‘Fís
Eorpach’ i gcomhar le gníomhaireachtaí comhpháirtíochta,
ranna rialtais agus an Roinn Gnó, Fiontair agus Nuálaíochta.
Tugtar “Bia, Bithgheilleagar, Acmhainní Nádúrtha, Talmhaíocht
agus Comhshaol” ar Bhraisle 6 den chlár ‘Fís Eorpach’. Ag na
laethanta DG RTD (Ard-Stiúrthóireacht an Taighde agus na
Nuálaíochta) i mí Mheán Fómhair 2019, reáchtáil an Coimisiún
Eorpach an chéad chruinniú den “Mhisean um aigéin, farraigí,
uiscí cósta agus uiscí intíre sláintiúla”.
Tá an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara agus Foras na Mara
ag leanúint ar aghaidh le hidirchaidreamh a dhéanamh ar
bhonn náisiúnta chun ailíniú leis na tionscnaimh mhaoinithe
reatha agus todhchaí a chinntiú, e.g. tríd an nGrúpa Ardleibhéil
maidir le H2020, trí ainmnithe an Bhoird Misin náisiúnta,
agus trí chomhordú a dhéanamh ar bhonn náisiúnta maidir le
tionscnaimh Chomhpháirtíochta an chláir ‘Fís Eorpach’.

Tionscnamh Straitéiseach 3: Ár gcláir
chistiúcháin a bharrfheabhsú
Rinne an Oifig Maoinithe Taighde bainistiú ar €8.36m in
infheistíochtaí taighde arna mbronnadh in 2019 faoi Chlár Taighde
Mara Fhoras na Mara: €3 milliún i ndáil le ham-loinge ar shoithí
taighde agus ar an bhfeithicil cianrialaithe; agus €5.36 milliún ar
thionscadail taighde (sonraí iomlána in Aguisín 1 & Aguisín 2).
Mhaoinigh an infheistíocht am loinge na soithí taighde agus an
fheithicil chianoibrithe chun taighde mara ildisciplíneach agus
oiliúint mac léinn a dhéanamh in uiscí na hÉireann agus níos faide
anonn. Faoin gclár taighde, tacaíodh le 105 lá taighde, 66 lá le
haghaidh tacaíochta beartais agus cuireadh 51 lá ar fáil le haghaidh
oiliúna ar bord an RV Celtic Explorer agus an RV Celtic Voyager.
I mí Lúnasa 2019, sheol Foras na Mara Clár Comhaltachta
Iardhochtúireachta chun acmhainn naisiúnta a chothú agus an
leibhéal aibíochta a ardú i ndáil le hábhair áirithe taighde faoin
Straitéis Náisiúnta um Thaighde agus Nuálaíocht Mhara 20172022. Soláthróidh an infheistíocht seo deis do thaighdeoirí
óga a ngairmréim a chur chun cinn agus clár taighde a chothú
i réimse muirí a shainaithnítear mar réimse lena mbaineann
tábhacht straitéiseach. Faoin nglao, eisíodh cuireadh le
haghaidh 8 gcomhaltacht agus fuarthas 17 togra. Bhronn Foras
na Mara 8 gcomhaltacht faoin nglao seo arbh fhiú €3 milliún
iad thar 5 bliana do 3 Institiúid um Ard-Oideachas. Déanfar
na dámhachtainí seo a chómhaoiniú faoi Chiste Forbraíochta
Réigiúnaí na hEorpa (ERDF), agus mar thoradh air sin, íocfar ar
ais chuig Státchiste na hÉireann iad.
Leanadh ar aghaidh le rannpháirtíocht le cláir chómhaoinithe in
2019, agus tháinig deireadh le cúig infheistíocht nua dar luach
€ 2.07m mar seo a leanas:

• Glao Taighde na Gníomhaireachta um Chaomhnú
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Comhshaoil, 2019 (Na Colúin Aeráide agus
Inbhuanaitheachta) – dámhachtain amháin le
cómhaoiniú ag an nGníomhaireacht um Chaomhnú

Comhshaoil/Foras na Mara agus dámhachtain eile le
cómhaoiniú ag an nGníomhaireacht um Chaomhnú
Comhshaoil/Foras na Mara/Met Éireann agus Oifig
na nOibreacha Poiblí, agus infheistíocht €0.17 milliún
le déanamh ag Foras na Mara

• Glao MicreaPlaisteacha JPI Oceans – dhá

thionscadal dáfa ar bheirt chomhpháirtí
Éireannacha arna gcómhaoiniú ag Foras na Mara/
an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil,
agus infheistíocht €0.15 milliún le déanamh ag
Foras na Mara

• Comhchiste ERA-NET le haghaidh an Gheilleagair

Ghoirm (BlueBio) – Acmhainn na mBithacmhainní
Dobharshaothraithe a Dhíghlasáil – cúig
thionscadal arna maoiniú ag 12 comhpháirtí
Éireannacha lena n-áirítear trí chomhpháirtí
tionscail, agus infheistíocht €1 milliún á déanamh
ag Foras na Mara. Tá cómhaoiniú á cur ar fáil do na
tionscadail seo ag Fondúireacht Eolaíochta Éireann
agus an Coimisiún Eorpach.

• MarTERA (Teicneolaíochtaí Muirí agus Mara le

haghaidh Ré nua) ERA-NET - tionscadal amháin
arna mhaoiniú ag comhpháirtí amháin Éireannach,
agus infheistíocht €0.15 milliún á déanamh ag
Foras na Mara

• JPI Climate agus JPI Oceans - dhá thionscadal dáfa
ar trí chomhpháirtí Éireannacha agus infheistíocht
€0.6 milliún á déanamh ag Foras na Mara

Tugann dámhachtainí cómhaoinithe deis chun comhoibrithe
taighde náisiúnta agus idirnáisiúnta a bhunú i réimsí a bhfuil
tábhacht straitéiseach leo d’Éirinn agus don Eoraip. Leanfar ar
aghaidh leis an gcómhaoiniú in 2020 leis an dara glao BlueBio
le hoscailt i mí Bealtaine chun glacadh le tograí trasnáisiúnta
chun tabhairt faoi thaighde in ábhair a bhaineann leis an
mbithgheilleagar gorm. Táthar ag súil go dtiocfaidh deiseanna
maoinithe chun cinn freisin le maoinitheoirí náisiúnta eile, áit a
bhfuil ár dtosaíochtaí taighde ag teacht lena chéile.
Rinneadh éileamh suntasach ar Chlár na nDeontas Líonraithe
agus Taistil arís in 2019 nuair a fuarthas 147 iarratas. Bronnadh
116 deontas le 101 taighdeoir ag freastal ar chomhdhálacha /
cheardlanna nó ag tabhairt faoi oiliúint / cuairteanna oibre thar
lear, mar aon le 15 chomhdháil a reáchtáladh in Éirinn a léirigh
taighde mara na hÉireann. Ba ionann costas iomlán chlár 2019
agus €0.11 milliún.

Le linn 2019, rinne Foras na Mara athbhreithniú ar an gClár
Comhaltachta Cullen chun a fháil amach an bhfuil an clár ag
feidhmiú mar a beartaíodh, saincheist ar bith a thagann chun
cinn a shainaithint agus moladh a dhéanamh maidir le hathruithe
ar ghlaonna eile amach anseo. Tá infheistíocht €2 milliún
déanta ag Foras na Mara ó 2014 go 2018 chun 27 comhaltacht
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a mhaoiniú. Chuir beirt mhac léinn PhD a dtráchtas i gcrích
agus d’éirigh leo lena viva le linn na bliana, rud a chiallaíonn go
bhfuil ceithre chomhaltacht curtha i gcrích anois. Reáchtáladh
ceardlann bhliantúil Cullen ar an 19 Samhain 2019, agus chuir
na comhaltaí láithreoireachtaí béil agus póstaeir i láthair i raon
éagsúil topaicí muirí (e.g. teicneolaíochtaí breathnóireachta
aigéin, measúnú ar speicis éisc eite / sliogéisc, éiceachórais
farraige agus an gréasán bia, rialú galar éisc, ábhar salaithe
mara & tocsainí, measúnú feamainne, etc.).
Léirítear leis an athbhreithniú gur éirigh go hiontach leis an
gClár Comhaltachta Cullen i bhfianaise na mbuana seo a leanas:

• Oiliúint den scoth á soláthar do na comhaltaí dá
ngairmréim amach anseo

• Acmhainn, scileanna, sonraí agus eolas nua á
gcruthú don earnáil taighde muirí in Éirinn

• Taighde ardchaighdeáin á sholáthar a chabhraíonn

le Foras na Mara comhairle eolaíoch agus comhairle
maidir le beartas a chur ar an rialtas agus ar
pháirtithe leasmhara eile mar chuid de chláir oibre
lárnacha an Fhorais

• Comhoibrithe agus comhpháirtithe nua á gcruthú
idir Earnáil an Ardoideachais agus Foras na Mara

• Deis á tabhairt do mhaoirseoirí Fhoras na Mara a

gcuid saineolas a chur ar aghaidh agus taithí a fháil
mar mhaoirseoirí, rud a chuireann lena ngairmréim
féin

Athsheolfar Clár Comhlachta Cullen in 2020 agus cuirfear
Téarmaí agus Coinníollacha athbhreithnithe leis a chuimsíonn
príomh-mholtaí an athbhreithnithe.
Foilsíodh tuarascáil ina dtugtar sonraí maidir le 12 thionscadal
arna mhaoiniú faoin nGlao a bhí á stiúradh ag an tionscal agus
tá sí ar fáil ar Thaisclann Rochtana Oscailte Fhoras na Mara.
Tá ag éirí go maith leis na tionscadail seo, tá comhoibrithe
nua bunaithe acu agus táthar tar éis maoiniú deontais breise a
ghiaráil. Tá cúig thionscadal le cur i gcrích in 2020.
Díríonn an Clár Taighde Mara ar mhaoiniú faoi théamaí taighde
na Straitéise Náisiúnta Taighde agus Nuálaíochta 2017-2021
chun an acmhainn taighde san earnáil mhuirí a ardú agus an
tionchar náisiúnta a uasmhéadú trí chomhoibriú le maoinitheoirí
eile taighde stáit.
Tá an infheistíocht seo ag teacht freisin le Plean Straitéiseach
2018-2022 Fhoras na Mara faoi na ceithre réimse fócais
straitéiseacha seo a leanas: 1) Eolaíocht agus Seirbhísí
Eolaíochta, 2) Réamhaisnéisiú an Aigéin agus an Aeráide, 3)
Taighde agus Nuálaíocht agus 4) Geilleagar Aigéin na hÉireann,
tríd an taighde piar-athbhreithnithe den chaighdeán is airde a
mhaoiniú a sholáthraíonn fianaise eolaíoch don rialtas, do lucht
déanta beartas agus do pháirtithe leasmhara ábhartha chun a
bpróiseas cinnteoireachta a threorú.

AORA-CSA
I mí Márta 2019, chuir Comhghuaillíocht Taighde an Aigéin
Atlantaigh um Gníomhaíocht Chomhordaithe & Tacaíochta
(AORA-CSA) tús lena bliain dheireanach ar an bhfód.
Seo cuid de na héachtaí a baineadh amach faoi mhí na Nollag
2019:

• Cruthaíodh feachtas píolótach idirnáisiúnta

#GoAtlanticBlue chun feasacht a chothú ar an
Aigéan Atlantach agus chun an t-aigéan agus ár
naisc leis a cheiliúradh ar bhealach fíorfheiceálach inár Scéalta faoin Aigéan Atlantach go bunúsach.
Seoladh an feachtas píolótach ar Lá Domhanda
na nAigéan ar an 8 Meitheamh 2019. D’éirigh go
hiontach ar fad leis le breis agus 60 eagraíocht
in Éirinn agus ar fud an domhain a ghlac páirt
ann. Bhí sé ag treochtáil ar na meáin shóisialta
agus shroich sé thart ar 2.4 milliún duine. Bhí an
feachtas sin mar bhonn agus spreagadh freisin
d’Ambasadóirí Óige an Atlantaigh i mí Lúnasa
2019 nuair a bhí a bhfeachtais #MyAtlanticStory á
bhforbairt acu.

• Gníomhachtúchán an Tionscnaimh

Mhicreabhithóim Muirí AORA leis an gcéad
cheardlann déthaobhach ar siúl sa Bhruiséil ar
an Lá Domhanda Micreabhithóim (27 Meitheamh
2019), agus reáchtáil ár gcomhpháirtithe RANNÍS
(Ionad Taighde na hÍoslainne) ceardlann 4 lá ina
dhiaidh sin i Reykjavík, an Íoslainn, i mí Dheireadh
Fómhair. Eisíodh an chéad dréacht den Treochlár
Micreabhithóime Muirí AORA mar thoradh ar an
dara ceardlann seo.

• I mí an Mheithimh 2019, tháinig an Grúpa Oibre

AORA um Chur Chuige an Éiceachórais do
Shláinte an Aigéin & Strusairí le chéile sa Spáinn.
Ag deireadh na ceardlainne seo, sheol siad a
nDoiciméad Físe chun taighde a bhaineann le
tuiscint a fháil ar Aigéan an Atlantaigh Thuaidh a
chur chun cinn mar thacaíocht don Bhainistíocht
atá Bunaithe ar an Éiceachóras.

• I mí Lúnasa 2019, d’óstáil AORA-CSA scoil

samhraidh i bhForas na Mara le haghaidh 23
Ambasadóir Óige ó 14 thír éagsúla. Forbraíodh
an clár i gcomhar le hArd-Stiúrthóireacht an
Choimisiúin Eorpaigh um Thaighde & Nuálaíocht
agus ghlac toscairí ardleibhéil ó áiteanna ar fud an
Atlantaigh páirt san imeacht.
Chuir an tAire Stáit Seán Kyne TD tús leis an
imeacht Dé Sathairn an 24 Lúnasa. An chéad lá,
tugadh buneolas do na hAmbasadóirí Óige maidir le
Staid Nádúrtha & Athraitheach an Atlantaigh agus
maidir leis na Ráitis i nGaillimh (2013) agus in Belém
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An RV Celtic Explorer agus í lasta suas i gCorcaigh don fheachtas ‘Go Atlantic Blue’ ar Lá Domhanda na nAigéan 2019. Grianghraf: Gerard McCarthy.

(2017) maidir le Comhar an Aigéin Atlantaigh. Le
linn na laethanta eile, cuireadh bunoiliúint iontach
ar na hAmbasadóirí Óige maidir le haighneacht
agus gníomhaíochas óige ionas go mbeidh siad ina
ngníomhairí chun athruithe a thabhairt i bhfeidhm.
Sna laethanta deireanacha, rinne na hAmbasadóirí
Óige trí fheachtas láidre a fhorbairt faoi
#MyAtlanticStory: Know the Atlantic, Atlantic
Friendly and Culture & Celebrate. Threochtáil
an t-imeacht ar na meáin shóisialta an deireadh
seachtaine sin agus shroich sé 2.7 milliún duine ar
fad.
Tá tuilleadh eolais maidir le AORA le fáil ar:
https://www.atlanticresource.org/aora

Sábháilteacht Sliogéisc
I réimse na sábháilteachta sliogéisc, áirítear na gníomhaíochtaí
seo a leanas i measc na ngníomhaíochtaí taighde a rinneadh in
2019:
Tionscadail Taighde

• An tionscadal FoVira a tháinig chun deiridh in 2019
agus a bhain le modhanna agus imscrúduithe
a fhorbairt i ndáil le Noraivíreas, Sapovíreas,
Heipitíteas A & E a bhrath agus a chainníochtú i
sliogéisc atá beartaithe lena n-ithe ag daoine

• Tionscadal arna mhaoiniú ag Bord Iascaigh Mhara
(BIM) agus a bheidh ag leanúint ar aghaidh go
dtí mí Márta 2021, chun anailís a dhéanamh ar
thionchar, bainistiú agus forleithne noraivíreas i
roinnt limistéar táirgthe ar fud chósta na hÉireann

• Comhaltacht Cullen i gcomhar le hInstitiuid

SEIRBHÍSÍ MUIRTHIMPEALLACHTA
AGUS SÁBHÁILTEACHTA BIA
(MEFSS)
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Ar fud na rannán MEFSS ar fad, foilsíodh 17 páipéar i ndialanna
piarmheasúnaithe a thug aghaidh ar thaighde a rinneadh roimhe
seo, agus tugadh thart ar 28 cur i láthair agus / nó póstaer ag
cruinnithe eolaíochta a dhéanann ionadaíocht ar thionscadail
taighde reatha. Is léiriú é leibhéal táirgthe an taighde seo chomh
maith leis an tacaíocht throm reachtúil seirbhíse a thugtar
freisin ar obair chrua agus díograis na n-eolaithe ar fud Fhoras
na Mara.

Teicneolaíochta Chorcaí agus Teagasc maidir le
seiceamhú an chéad ghlúin eile a chur i bhfeidhm
maidir le héagsúlacht noraivíreas ghéinitíopach i
sliogéisc dhébhlaoscacha agus fuíolluisce.

• Comhaltacht Cullen i gcomahar le Rannóg na

Bithfhionnachtana, Institiúid Uí Riain, Ollscoil
na hÉireann, Gaillimh (OÉG), maidir leis na
saintréithe bithghníomhacha agus tocsaineacha a
dtagann as na bithocsainí a bhaineann le saothrú
ar an mórscala a dhéanamh ar speicis aitheanta
fíteaplanctóin a chothaíonn tocsainí in uiscí na
hÉireann
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• Tá an Chomhaltacht Cullen i gcomhar leis an

Institiúid Teicneolaíochta, Sligeach, maidir le
hAigéaneolaíocht Bitheolaíochta Azadinium curtha
i gcrích. Tá na tráchtas PhD agus roinnt páipéar atá
ag teacht as an gcomhaltacht taighde seo á scríobh
faoi láthair.

• Le linn 2019, cuireadh an tionscadal MARbioFEED
i gcrích. Thug an tionscadal an-chuid eolais
agus sonraí nua chun solais maidir le saothrú
fíteaplanctóin, lipéadú iseatóipí, aonrú biotocsain
mhuirí ar mhaithe le hábhar tagartha deimhnithe
a íonú, rudaí atá ina réamhriachtanais do chláir
monatóireachta biththocsainí.

• Tá an tionscadal Alertox-Net, ar tionscadal Interreg
um Limistéir an Atlantaigh ag dul ar aghaidh faoi
láthair agus tá sé le bheith críochnaithe in 2020.
Faoin tionscadal seo, tá imscrúdú á dhéanamh
ar chórais fholáirimh nuálaíochta um thocsainí
maidir le bia mara sábháilte a chur ar fáil agus
modhanna a fhorbairt chun bithocsainí núíosacha
agus biththocsainí atá ag teacht chun cinn a
bhrath, Teitreadótocsain (TTX) go speisialta. Le
linn 2019, tá modhanna inmheánacha á bhforbairt
agus á mbailíochtú chun TTX a bhrath i speicis de
shliogéisc na hÉireann.

• Is tionscadal de chuid Interreg um Limistéir an

Atlantaigh é PRIMROSE – Tuar a dhéanamh ar
Thionchar Imeachtaí ar an Scála Réigiúnach ar
earnáil an Dobharshaothraithe atá le cur i gcrích
in 2020. Cuireann an tionscadal seo leis na tacair
sonraí, na teicnící agus na samhlacha atá againn
cheana maidir le teagmhais Blásanna Algacha
Dochracha a thuar, agus mar chuid de sin, tá
tairseach sonraí á fhorbairt do thíortha Limistéar
an Atlantaigh ionas go mbeidh siad in ann sonraí
agus faisnéis a asbhaint i ndáil le paraiméadair
éagsúla bitheolaíochta agus aigéaneolaíochta. Tá
Foras na Mara ina phríomhchomhordaitheoir ar an
tionscadal seo.

Suirbhé ar Fhíteaplanctón in Uiscí Cósta na
hÉireann (CV19020)
I mí Lúnasa 2019, rinneadh suirbhé ar uiscí cósta na hÉireann
agus é mar chuspóir aige sonraí a sholáthar maidir leis an
iarracht chun Blásanna Algacha Dochracha a shamhaltú,
chun leanúint ar aghaidh le méid agus scaipeadh na speiceas
Azadinium a mhapáil, ar tháirgeoirí aitheanta bithocsainí
Asaispioraigéid (AZA) in uiscí na hÉireann iad, agus chun
mapáil a dhéanamh ar shaintréithe fisiceacha agus saintréithe
fíteaplanctóin an tsrutha cósta,ar fud chósta an oirdheiscirt,
chósta an deiscirt agus chósta an iardheiscirt. Chomh maith le
microscópacht a dhéanamh ar bord loinge, den chéad uair riamh
ar shoitheach taighde Éireannach, baineadh leas as modhanna
agus ionstraimíocht qPCR chun Azadinium a shainaithint agus a
dheimhniú. D’éirigh go han-mhaith ar fad leis an modheolaíocht

seo ó thaobh láithreacht agus flúirse speiceas a dheimhniú i
gcás gar d’fhíor am.

Ceardlann Sábháilteachta Sliogéisc
Reáchtáladh an 11ú Ceardlann Sábháilteachta Sliogéisc i
mí Dheireadh Fómhair 2019 i mBaile Átha Luain agus bhí
90+ duine i láthair, idir tháirgeoirí agus phróiseálaithe
sliogéisc, eolaithe, thaighdeoirí, chomh maith le hionadaithe
gníomhaireachta agus páirtithe leasmhara freisin. Ligeann an
cheardlann seo do heolaithe agus rialaitheoirí eolas a mhalartú
agus plé a dhéanamh ar an taighde is déanaí agus ar fhorbairtí
sa teicneolaíocht, agus tuar a dhéanamh ar shaincheisteanna
atá i ndán don tionscal.
Thug spreagchainteoirí ó Fhoras na Mara, ó Institiúid
Teicneolaíochta na Gaillimhe-Maigh Eo, ón Ionad um
Eolaíocht an Chomhshaoil, Iascach agus Dobharshaothraithe,
ó Shaotharlann Mhuirí Marine Scotland agus ón Údarás
um Chosaint Iascaigh Mhara (SFPA), cuir i láthair maidir le
hábhair éagsúla lena n-áirítear: 20 bliain de mhonatóireacht
ar theagmhais biththocsainí agus algacha in Éirinn; forbairt na
chéad uirlise eolaíocht-bhunaithe inrianaitheachta sliogéisc
ar domhan; bithocsainí rialaithe agus bithocsainí atá ag teacht
chun cinn i sliogéisc na Breataine; scaipeadh réigiúnach
teagmhas algach dochrach i limistéar an Atlantaigh Thuaidh;
agus torthaí an tsuirbhé bunlíne de chuid an Aontais Eorpaigh
maidir le noraivíreas.
Thug ionadaithe de chuid Fhoras na Mara, Bhord Iascaigh Mara,
SFPA, Údarás Sábháilteachta Bia na hÉireann, Ollscoil Chathair
Bhaile Átha Cliath, Institiúid Teicneolaíochta Shligigh agus
Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte sraith flaischuir i láthair
freisin. Tá imeachtaí na ceardlainne á dtiomsú faoi láthair lena
bhfoilsiú agus beidh siad ar fáil lena n-íoslódáil ó Thaisclann
Rochtana Oscailte Fhoras na Mara.

Taighde Ceimice Mara
San aonad ceimice muirí, áirítear i measc na dtionscadal taighde
leanúnacha a rinneadh in 2019:

• Mar chuid den tionscadal INTERREG COMPASS

(Éire, Tuaisceart Éireann agus Albain),
d’imlonnaigh Foras na Mara réimse braiteoirí
aigéaneolaíochta agus bithcheimiceacha ar an
mbaoi aigéaneolaíochta COMPASS ar chósta
Cheann Mhása. Rinneadh sampláil deimhnithe
agus anailísiú ar bhonn rialta agus tá Foras na
Mara ag obair le comhpháirtithe eile chun feabhas
a chur ar an inniúlacht réigiúnach maidir leis na
breathnuithe seo a dhéanamh.

• Leanann foireann cheimice MEFSS ag obair go

dlúth le OÉG ar thaighde bithgheocheimice/
aigéadaithe lena n-áirítear tacú leis an tionscadal
VOCAB (Éagsúlacht / leochaileacht Charbóin an
Aigéin agus an Bhithgheocheimic).
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• Tá an tionscadal faoi stiúir Institiúid

Teicneolaíochta na Gaillimhe agus Maigh Eo chun
uibheacha éanlaithe mara a mheas mar tháscairí
leibhéil trófach níos airde ar nochtadh d’éilleáin in
uiscí mara na hÉireann ina thríú bliain anois.

• Le linn 2019, bhi an rannóg cheimic fós páirteach

i dtionscadal MONITOOL arna maoiniú ag
INTERREG agus tús áite aige freisin ó thaobh
taighde a dhéanamh i dtionscadal domhanda
AQUAGAPS. Tá sé mar aidhm ag an dá thionscadal
sin forbairt bhreise a dhéanamh ar chumas Fhoras
na Mara i réimse na samplála éighníomhaí mar
uirlisí nua chun truailleáin in uisce a thomhas.

• Cuireadh tús in 2019 le Comhaltacht Cullen atá

á cómhaoirsiú ag Coláiste na Tríonóide, Baile
Átha Cliath agus Foras na Mara, leis an teideal
“Vulnerability of life stages of marine calcifiers
in Irish coastal waters due to changes in ocean
chemistry and other stresses”.

• Tugann Foras na Mara faoi thaighde i gcónaí ar a

leithéid agus cinniúint agus tionchair éilleán atá ina
n-ábhar imní sa chomhshaol muirí, agus arsanaic
in algaí muirí freisin.

Taighde ar Shláinte Éisc agus Sliogéisc
In 2019, chuir Aonad Sláinte Éisc Fhoras na Mara trí bliana
den tionscadal VIVALDI arna mhaoiniú ag an AE i gcrích
http://www.vivaldi-project.eu/. Tá an tionscadal seo, faoi
stiúir IFREMER sa Fhrainc, ag forbairt réitigh phraiticiúla atá
dírithe ar ghalair moileasc débhlaoscach feirme a chosc, a rialú
agus a bhainistiú. Tá ról Fhoras na Mara sa tionscadal dírithe
ar an ngalar is mó suntas do thionscal oisrí an Aigéin Chiúin in
Éirinn, i.e. V. aestuarianus agus OsHV-1 µvar. Cuimsítear san
obair seo staidéar maidir le fachtóirí bainistíochta a bhaineann
le básmhaireacht agus tréithriú aonraígh an dá phaitigin a
aimsítear i Sliiogéisc Éireannacha.
Tá an tAonad Sláinte Éisc i mbun comhoibrithe le hInstitiúid
Teicneolaíochta na Gaillimhe-Maigh Eo tríd an gClár Comhlachta
Cullen maidir le tionscadal ina bhfuil an galar sin i luaineacháin
á imscrúdú. Díríonn an tionscadal go speisialta ar thionchair
féideartha Paramarteilia agus speicis mhicreaspóracha. In
2019, díríodh an obair ar thacú le hInstitiúid Teicneolaíochta
na Gaillimhe-Maigh Eo chun teicnící móilíneacha (anailísiú
‘pathobiome’) agus histeapaiteolaíocha chun leitheadúlacht an
ghalair i ndaonraí luaineachán a chinneadh. Tá an tionscadal seo
fós ar siúl agus cuirfear i gcrích é in 2021.

Pleanáil Spásúlachta Muirí
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Is comhpháirtithe iad Ollscoil na Banríona, Béal Feirste
agus Foras na Mara i gComhaltacht Cullen maidir le Pleanáil
Spásúlachta Muirí, agus taighde á dhéanamh faoin teideal
Perceptions and Conflicts of Coastal Landscapes on the West
Coast of Ireland. I ndiaidh trí bliana, tá roinnt torthaí spéisiúla ag
teacht chun cinn maidir leis na tuiscintí agus luachanna éagsúla
a bhaineann le cuspóirí um fhás gorm, turasóireacht agus pobail.

Cuireadh tús in 2019 leis an tionscnamh taighde CEMI (20142020) maidir le speicis choimhthíocha ionracha muirí. Tá beirt
thaighdeoirí lonnaithe in InstitiúId Teicneolaíochta na GaillimheMaigh Eo ag féachaint ar mhodhanna núíosacha eDNA chun
measúnú a dheanamh ar láithreacht speiceas coimhthíocha
ionracha in uiscí ar chósta na hÉireann. Bronnadh maoiniú
ar an gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, chun beirt mhac
léinn iardhochtúireachta a earcú chun scaipeadh speiceas
coimhthíocha ionracha in uiscí na hÉireann a mhapáil.
I mí an Mheithimh 2019, cheadaigh an Roinn Talmhaíochta, Bia
agus Mara sraith nua de thionscadail taighde trí Thosaíocht 6
den Chiste Eorpach Muirí agus Iascaigh (CEMI) - Cur i bhFeidhm
an Bheartais Mhuirí Chomhtháite a Chothú. Tacóidh siad sin le
cur chun feidhme na Pleanála Spásúlachta Muirí in Éirinn. Tá
sé mar aidhm ag an gcéad tionscadal díobh muirdhreacha na
hÉireann a shainmhíniú agus a rangú.

OIFIG FORBARTHA MUIRÍ
NA hÉIREANN (IMDO)
Baintear ardleas as taighde arna dhéanamh ag an IMDO nó
arna choimisiúnú go seachtrach agus baineann sé le ceisteanna
taighde a shainmhínítear go mion a bhaineann le tionscal muirí
na hÉireann a fhorbairt. Tá ar dtaighde dírithe ar cheithre réimse
ar leith.

Eacnamaíocht agus Trádáil
Déanann an IMDO monatóireacht ar mhéideanna trádála
agus calafoirt agus tuairiscíonn siad ar bhonn ráithiúil don
Roinn Turasóireachta, Tradála agus Spóirt. Cuirtear an obair
seo i gcrích gach bliain le foilsiú an Irish Maritime Transport
Economist (IMTE) (anseo). Soláthraíonn an taighde seo sonraí
a chuireann comhairle ar an Roinn Iompair, Turasóireachta agus
Spóirt maidir le hathruithe i bpatrúin trádála, comhpháirtithe
trádála, bealaí loingseoireachta agus luaineachtaí méide agus
bhí sé mar bhonn agus mar thaca do roinnt mhaith de taighde
arna dhéanamh chun comhairle a chur ar an Roinn sin maidir le
freagairtí ar dhúshláin a bhaineann le Brexit.

Feidhmíocht Calafoirt
Déanann an IMDO monatóireacht ar chalafoirt na hÉireann
trí leas a bhaint as sraith méadrachta a léiríonn éifeachtúlacht
oibríochtúla agus airgeadais. Úsáidtear na méadrachtaí seo
chun calafoirt na hÉireann a thagarmharc i gcoinne calafort
comparáideach laistigh den AE agus áiteanna eile ar fud an
domhain. In 2019, bronnadh PhD ar thaighde arna dhéanamh
ar Chomhalta Cullen ar mhéadracht feidhmíochta calafoirt a
dhéanann cur síos ar thípeolaíocht méadrachta is féidir a oiriúnú
chun freastal a dhéanamh ar chúinsí áirithe calafoirt ar leith.
Tá calafoirt chliste agus lánaí mearthádála ag teacht chun
cinn mar thopaicí taighde atá suimiúil don IMDO ó thaobh
feidhmíochta calafoirt. Tá monatóireacht á déanamh ag an
Dr Edel O’Connor (Bainisteoir Forbartha Gnó – IMDO) agus
an Dr Paul Brewster (Comhairleoir Beartais an AE – IMDO) ar
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na réimsí taighde seo agus mar thoradh air sin, tá iarratas ar
mhaoiniú déanta faoin gClár um Mótarbhealaí na Farraige chun
tionscadal píolótach a dhéanamh i dtionscal muirí na hÉireann.
Chomh maith leis sin, tá maoiniú do thaighde geallta do OÉG,
chun taighde a dhéanamh ar athróga a imríonn tionchar ar
fheidhmíocht calafoirt agus ar an bhfírinniú soch-eacnamaíoch
a bhaineann le hacmhainn méadaithe calafoirt a infheistiú sa
tionscal muirí. Tá nasc idir feidhmíocht agus acmhainn agus tá
dul chun cinn mór déanta ó thaobh taighde de sa réimse seo tríd
an gClár Comhaltachta Cullen.

Inbhuanaitheacht Calafoirt
Le chéile, bhronn Foras na Mara agus an Ghníomhaireacht
um Chaomhnú Comhshaoil maoiniú do thaighde ar fhoireann
taighde in Ollscoil na Banríona, Béal Feirste. Tugann an taighde
aghaidh ar conas calafoirt na hÉireann a fhorbairt ar bhealach
inbhuanaithe. Is taighde tráthúil é seo ar dhá chúis. Léiríonn
sé conas is féidir tabhairt faoi chalafort a fhorbairt ar bhealach
a chuireann le spriocanna laghdaithe astachtaí na hÉireann.
Ansin, cruthaíonn sé bonn níos láidre trí iarratas a dhéanamh ar
mhaoiniú AE lena úsáid sa tionscal muirí, trí aghaidh a thabhairt
ar an gclár oibre dícarbónaithe, réamhriachtanas d’iarratais
rathúla ar mhaoiniú AE.

eile, rud a dhaingníonn infheistíochtaí trí a leithéid de ghnó a
mhealladh ar an gcéad dul síos. D’fhorbair Comhalta Cullen a bhí
tar éis Céim Mháistreachta a chur i gcrích in OÉG an cur chuige
seo ina thráchtas maidir le teoiric an bhraisle. Tá an taighde seo
á chur chun cinn san IMDO agus beidh sé ina ábhar d’iarratas
eile ar Chomhaltacht Cullen in 2020.
Tá gaol díreach idir na ceithre ábhar taighde agus na cuspóirí
a leagtar amach i Réimse Fócais Straitéisigh 3 de Phlean
Straitéiseach Fhoras na Mara trí acmhainn taighde agus
feidhmíocht Fhoras na Mara a mhéadú i réimsí ábhartha. Chuir
an IMDO an clár oibre seo chun cinn le linn 2019 ina tionscnaimh
taighde go léir.

SEIRBHÍSÍ COMHAIRLEACHA UM
ÉICEACHÓRAIS IASCAIGH (FEAS)
Thug FEAS faoi go leor tionscadal Taighde agus Nuálaíochta le
linn 2019. I measc bhuaicphointí na ngníomhaíochtaí a rinneadh
i rith na bliana, tá:

• Anailísiú ar mhodhanna measúnachta ar bheagán
Forbairt Gnó
Tá údarás an IMDO maidir le forbairt gnó léirithe go soiléir sa
reachtaíocht lena mbunaíodh an Oifig. Bunaithe ar an údarás
sin agus ar na spriocanna arna leagan amach sa chlár Feidhm
a Bhaint as Saibhreas ár nAigéan, ta an IMDO tar éis a bheith
cúramach maidir le straitéisí a fhorbairt a mheallann gnó nua
agus a dhéanann é a dhaingniú go fadtéarmach. Imríonn teoiric
an bhraisle tionchar ar chur chuige an IMDO agus sainaithníonn
an teoiric sin na buntáistí a bhaineann le go leor gníomhaíochta
eacnamaíochta a lonnú i limistéir shonracha. Ní hamháin go
ndéanann an cur chuige seo deiseanna ar chomhoibriú a chruthú
do bhaill an bhraisle, déanann sé idirspleáchais a chruthú freisin
a d’fhéadfadh a bheith deacair a mhacashamhlú in áiteanna

sonraí i gcomhar le Institiúid Teicneolaíochta na
Gaillimhe-Maigh Eo faoin tionscadal FishKOSM
(Eolas d’Iascaigh ar son na Bainistíochta
Inbhuanaithe is Fearr) arna mhaoiniú ag an Roinn
Talmhaíochta, Bia agus Mara

• Forbraíodh samhaltú bitheacnamaíoch a bhaineann
leas as FLBeia lena úsáid sa Mhuir Cheilteach faoi
na tionscadail FishKOSM agus ProByFish (Éisc
Seachghabhála a Chosaint)

• Cuireadh deireadh le sraith ceardlainne WKIrish

leis an tsamhail chríochnaithe EwE, agus cuireadh
moltaí ar fáil maidir le luachanna tagartha maidir le
básmhaireacht éisc speiceas éisc tráchtála

55
Grianghraf de ghránadóir arna thógáil ón ROV Holland I le linn Shuirbhé SeaRover 3

FORAS NA MARA TUARASCÁIL BHLIANTÚIL 2019

• Leanadh ar aghaidh leis an obair ar an tionscadal

RTI arna mhaoiniú ag Fondúireacht Eolaíochta
Éireann, tionscadal atá ina bhliain dheireanach
anois agus tá measúnú ar straitéis bainistíochta ina
chéad chéim eile de.

• Fuair taighdeoir iardhochtúireachta maoiniú

trí Dheontas Tionscnaimh um Thaighde
Imscrúdaitheora – iFISH: Gréasáin comhroinnte
faisnéise in iascaigh na hÉireann a fhorbairt mar
uirlis chun gabhálacha gan iarraidh a sheachaint

• D’fhoilsigh grúpa taighde éiceachórais FEAS

seacht bpáipéar idirnáisiúnta a ndearnadh
athbhreithniú piaraí orthu, agus dhá chaibidil
leabhair, chomh maith le 19 gcur i láthair a
dhéanamh ag comhdhálacha idirnáisiúnta lena
n-áirítear comhdhálacha CMIT, ASC, agus maidir le
5 thuarascáil CMIT

• Faoin Scéim Bithéagsúlachta CEMI, baineadh
amach na nithe seo a leanas:

– Tionscadal iVMS: fuarthas trealamh agus seirbhísí
ó roinnt soláthróirí agus rinneadh bainistiú ar
shonraí a pháirtiú ó 150 soitheach iascaireachta
faoi bhun 12 mhéadar ar fhad. Rinneadh doiciméad
scóipe a dhréachtú don SPFA maidir le roghanna
todhchaí do thuairisciú leictreonach ag soithí faoi
bhun 12 mhéadar ar fhad

– Athshlánú oisrí: cuireadh tástálacha spatfall oisrí i
gcrích i gCuan na Gaillimhe agus i Loch Súilí agus
leathnaíodh sonraí an tsuirbhé GO limistéir nua

– Athshlánú cráifisceanna: soláthraíodh agus

fuarthas sonraí maidir le comhdhéanamh
gabhálacha, de réir na gabhála, de réir na
hiarrachta iascaireachta agus iVMS ó líonta
fostúcháin. Rinneadh bainistiú ar shuirbhéanna
mapála sceireacha ó Shainchomhairleoirí MERC.
Foisíodh sonraí maidir le seachghabhálacha i
gcomhar le Coláiste na hOllscoile, Corcaigh

– Sciata agus Roc: I R1, cuireadh suirbhéanna i

gcrích maidir le sciataí agus roic i mBá Thrá Lí
agus i mBá an Daingin

– Suirbhéanna ar Éanlaith Mhara: Soláthraíodh

agus rinneadh bainistíocht ar shuirbhéanna ón
aer ar éanlaith mhara agus lapairí i Muir Éireann
Thuaidh agus i gCuan Dhún Dealgan. Déantar na
sonraí seo a chomhtháthú le comhairle maidir le
hiascaigh dhébhlaoscacha a thugtar don Roinn
Iompair, Turasóireachta agus Spóirt.

• Déanann FEAS maoirsiú ar 10 gcomhalta Cullen a
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chuir tús lena staidéir PhD ó 2015 ar aghaidh. Chuir
beirt thaighdeoirí díobh a gcuid staidéir i gcrích
in 2019. Comhalta Cullen amháin atá lonnaithe in
Ollscoil na Banríona, Béal Feiriste, agus a bhí i mbun
PhD, bhain sé leas as sonraí ó chlár samplála a
rinneadh le hiascairí gliomach maidir le sonraí clibeála

agus sonraí marcála-athghabhála. Tá ag éirí go maith
le ceithre chomhaltacht Cullen i mBuiríos Umhaill
agus foilseacháin phiar-athbhreithnithe le teacht astu.

• Lean an tionscadal SEERAC arna mhaoiniú ag an

Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara de thaighde a
dhéanamh i gcomhar le OÉG ar mhodhanna pleanála
um chaomhnú spásúlachta.

• Cuireadh suirbhéanna ar mhuiríní amach ón gcósta

agus cois cladaigh sa Mhuir Cheilteach agus i Muir
Éireann i gcrích faoin tionscadal Bluefish. Mar chuid
den obair seo, chuathas i mbun comhoibrithe le
hOllscoil Aberystwyth maidir le struchtúr géiniteach
an daonra muiríní

• Is comhpháirtí anois é Foras na Mara (OSIS agus
FEAS) ar thionscadal nua H2020 FORCOAST, a
tosaíodh i R4 2019

• Ba rathúil an bhliain a bhí ann ó thaobh bailithe

sonraí sa dobharcheantar mar chuid de Thaighde
Comhshaoil Fadtéarmach Bhuiríos Umhaill.
D’ainneoinn roinnt saincheisteanna teicneolaíochta
agus drochaimsire, tugadh síneadh ama don bhailiú
sonraí ag Loch Bhun an Mhíle.

• I measc na dtionscadal atá ar siúl i mBaile Uí

Fhiacháin atá á mhaoiniú go seachtrach, tá
PROGNOS, Water JPI; http://prognoswater.org/;
WATExR, Climate JPI https://watexr.weebly.com/;
MANTEL, MCSA ITN www.mantel-itn.org; EIFAAC (an
Coimisiún Comhairleach Eorpach um Iascaigh Intíre
agus Dobharshaothrú) tionscadal ar eascanna arna
mhaoiniú ag an Iorua/Éirinn). Rinneadh taiscéalaíocht
ar dhinimicí meatáin sa dhobharcheantar i rith an
tsamhraidh a rinneadh faoin tionscadal MANTEL.

• In 2019, rinneadh bunachar sonraí foinse-oscailte

agus córas cartlainne a fhorbairt chun an bailiúchán
seo a chomhdhlúthú agus a dhigitiú faoin gClár
Braisle Dobharcheantair um an gCartlann a
Dhíghlasáil, agus chun léiriú a dhéanamh ar conas is
féidir an bonneagar cás-staidéir seo a úsáid i ndáil
le bailiúcháin samplaí bitheolaíochta eile. Baineann
an córas leas as na prionsabail sonraí oscailte FAIR
(so-aimsithe, inrochtana, idir-inoibritheach, agus
in-athúsáidte) agus áirítear ann taisclann fhisiciúil,
catalóg samplach meiteashonraí, agus leabharlann
íomhánna. Tá anailísiú amshraitheanna maidir leis
an aeráid athraitheach ar siúl go leanúnach bunaithe
ar shonraí ón gcartlann agus ar an amshraith fhada
de shonraí ón daonáireamh éisc agus ar shonraí ón
gclibeáil sreinge códaithe.

• Rinneadh an chuid ba mhó samplála in 2019 faoin

tionscadal scadán 6a. Léirítear leis na réamhthorthaí
a cuireadh faoi bhráid Fhoras na Mara i R4 go
n-éireoidh go maith le scarúint stoc. Úsáidfear
na torthaí deiridh chun na stoic a scaradh agus
measúnuithe ar leith a éascú.

RÉIMSE FÓCAIS STRAITÉISIGH 3 - Taighde agus nuálaíocht’

CÁS-STAIDÉAR
Clibeáil Tuinníní Gorma
Trí chomhoibriú iontach leis an gCoimisiúin Idirnáisiúnta
um Thuinníní Atlantacha a Chaomhnú (ICCAT), Ollscoil
Stanford i gCalifornia, agus Coláiste na Tríonóide, Baile Átha
Cliath, rinneadh obair a tosaíodh in 2016 a chomhdhlúthú le
clibeanna saitilíte curtha ar 53 iasc ar an iomlán agus méadair
luasghéaraithe curtha ar ocht gcinn. Léirítear leis na sonraí a
thagann ó na clibeanna seo nuair a scaoiltear ó na héisc iad
(bliain i ndiadh a gclibéala de ghnáth) bealach imirce agus
suíomh scéachtana na n-iasc i nDún na nGall agus tá na sonraí
sin á n-úsáid anois i samhlacha measúnuithe stoic de chuid
ICCAT. Bhronn ICCAT conradh maoinithe le haghaidh clibeála
saitilíte in 2019 agus tá maoiniú 2020 bronnta faoin gClár
Iascach Inbhuanaithe de chuid CEMI.
Go luath sna 2000í, bhí go leor leor tuinníni gorma sna huiscí ar
chósta na hÉireann. D’imigh siad de réir agus a tháinig laghdú
ar an stoc san Atlantach. In 2014, tháinig líon mór díobh ar ais
de réir agus a tháinig feabhas ar an stoc. In 2018, tuairiscíodh
go minic go raibh líon ard tuinníní gorma sna huiscí ar chósta
na hÉireann agus cé nach ann do mheastacháin eolaíochta ar an
daonra, tá go leor eolas starógach ann go bhfuil siad á bhfeiceáil
níos minice agus go bhfuil iascaigh tráchtála ag plé leo i bhfad
níos minice freisin. Tháinig tuairiscí den sórt céanna ó uiscí ar
chósta na Ríochta Aontaithe, na hIorua agus na Danmhairge le
linn 2016, 2017 agus 2018. Mar thoradh ar iarrachtaí taighde
leanúnacha agus cinneadh arna dhéanamh ag ICCAT in 2018,
rinne an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara agus an Roinn
Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil
iascach nua slatiascaireachta do thuinníní gorma na hÉireann
a bhunú ina bhfuil an cur chuige ‘gabh, clibeáil agus scaoil’
i bhfeidhm. Tá comhordú á dhéanamh ag Foras na Mara ar
bhailiú sonraí eolaíochta daon iascach seo inar gabhadh breis
agus 200 iasc ag 15 soitheach idir mí Lúnasa agus mí na
Samhna 2019.

Fíor 1: Samplaí ar leith d’imirce tuinníní gorma arna gclibeáil in uiscí
na hÉireann. Clibeáladh Iasc 1 (Painéal ar clé) ar chósta Dhún na nGall
i mí Dheireadh Fómhair agus d’imigh sé go Bá na Bioscáine go luath
ina dhiaidh sin. Chaith sé an geimhreadh ann sular thaistil sé chuig
an Atlantach Láir. Ansin d’imigh sé ón áit sin agus d’fhill sé ar Bhá na
Bioscáine i mí Márta. D’fhan sé ann go dtí mí na Bealtaine agus ansin
thaistil sé go han-tapa isteach sa Mheánmhuir i mí an Mheithimh go
láithreacha sceite aitheanta.

Tá an tuinnín gorm ar an tuinnín is mó dá bhfuil ann agus is
ceann de na héisc is mó ar fad ar domhan é freisin. Is speiceas
peiligeach, itheacháin éisc é, agus faightear é ón dromchla síos
go doimhneachtaí suas le 1,000 méadar. Tá sé le fáil in uiscí
peiligeacha an Atlantaigh Thuaidh agus na farraigí in aice láimhe
ón mBrasaíl go Talamh an Éisc in iarthar an Atlantaigh agus ó
na hOileáin Chanáracha go dtí an Iorua Thuaidh san Atlantach
Thoir. Tar éis sceite i Murascaill Mheicsiceo agus sa Mheánmhuir
san earrach / sa samhradh, imíonn go leor tuinníní gorma
isteach san Aigéan Atlantach chun beathú a dhéanamh, ag dul ar
feadh na fána ilchríochaí agus isteach san fharraige oscailte. Is
iad na príomhbhealaí in oirthear an Atlantaigh feadh an leithinis
Iberia isteach i mBá na Bioscáine agus níos faide ó thuaidh feadh
iarthar na hÉireann agus chomh fada siar leis an Iorua.

Fíor 2: Dáileadh spásúil imirce tuinníní gorma d’éisc a clibeáladh in uiscí na hÉireann ó bhí 2003 ann (Fíor curtha ar fáil
ag Ollscoil Stanford, California, SAM; Sonraí ó Fhoras na Mara, BIM).
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SEIRBHÍSÍ EOLAÍOCHTA AGUS
FAISNÉISE AIGÉIN (OSIS)
Fuinneamh & Bonneagar Aigéin
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JERICO_Next in 2019; JERICO-S3, Comhbhonneagar Taighde
Eorpach d’Fhaireachlanna ar an gCósta - Eolaíocht, Seirbhís,
Inbhuanaitheacht chun gréasán na bhFaireachlann ar chósta na
hEorpa a neartú.

Bhí an fhoireann páirteach in go leor tionscadal H2020 in 2019,
lena n-áirítear ESMO_Dev agus EMSO_Link maidir le dearadh
agus cur chun feidhme teicneolaíochta breathnóireachta aigéin
ar son na gCuibhreannas don Bhonneagar Taighde Eorpach
um Fhaireachlann Ildisciplíneach Eorpach um Ghrinneall na
Farraige agus Colúin Uisce (EMSO ERIC) agus chun borradh
a chur faoi fhorbairt EMSO ERIC go cur chun feidhme iomlán
ar scála Eorpach, faoi seach, agus E-ARISE; acmhainn an
ghréasáin Euro-Argo a leathnú chun breathnuithe riachtanacha
ar an aigéan a chur ar fáil.

I gcomhar le comhpháirtithe idirnáisiúnta, chuir Foras na Mara
ábhar le roinnt páipéar bán a tháinig ó phobal breathnóireachta
an aigéin agus a ndearnadh piar-athbhreithniú eolaíochta
orthu. Áirítear ina measc siúd ábhar ó na pobail a bhaineann
le GO-SHIP, CMIT, WGOH, Dea-chleachtas an Aigéin, Blásanna
Algacha Dochracha, agus AtlantOS.

Chomh maith leis sin, chuir an fhoireann críoch rathúil le JERICO_
Next; Comhbhonneagar Taighde Eorpach d’Fhaireachlanna ar
an gCósta maidir leis an ngréasán d’fhaireachlanna ar chósta
na hEorpa a leathnú, bonneagair nua nuálacha a chur leis
agus breathnuithe bithgheocheimiceacha agus bitheolaíochta
a chomhtháthú. Bronnadh taighde ar thionscadal leantach

I mí na Nollag 2019, d’óstáil Foras na Mara ceardlann CMES
‘Ceardlann Oiliúna Seirbhíse Muirí Copernicus d’Fharraigí
Scairbhe Iarthuaisceart na hEorpa’, arna reáchtáil ag Mercator
Ocean International agus Oifig Meitéareolaíochta na Ríochta
Aontaithe.

In 2019, leanamar ar aghaidh ag obair go dlúth le comhghleacaithe
in OÉG agus i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh, ag déanamh
maoirsiú ar bheirt mhac léinn PhD atá ag obair ar thionscadail
chianbhraiteachta.
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GEILLEAGAR
MUIRÍ
NA hÉIREANN
I gcomhpháirtíocht le gníomhaireachtaí eile, soláthraíonn Foras
na Mara seirbhísí atá mar bhonn agus thaca ag an bhforbairt
eacnamaíoch inbhuanaithe agus a dhéanann é sin agus an
fhostaíocht inbhuanaithe a chur chun cinn freisin. Baineann gné
eacnamaíoch suntasach leis an gcuid is mó de na gníomhaíochtaí
a shonraítear i réimsí eile den Tuarascáil Bhliantúil seo.
Tacaíonn an Foras le geilleagair farraige agus cósta na hÉireann
trína thaighde, eolas muirí, bonneagar, seirbhísí comhairleacha
agus rialála agus deiseanna forbartha muirí. Áirítear leis
seo sainordú Oifig Forbartha Muirí na hÉireann (IMDO), a
sholáthraíonn tacaíocht thiomnaithe um fhorbairt, um chur chun
cinn agus um margaíocht don earnáil loingseoireachta agus don
earnáil seirbhísí loingseoireachta. Cuimsíonn sainchúram an
IMDO tacú le forbairt chalafoirt na hÉireann agus riachtanais
oideachais agus oiliúna an tionscail iompair muirí.
Trí chláir oideachais, rannpháirtíochta agus for-rochtana níos
leithne le páirtithe leasmhara, cabhraíonn Foras na Mara le
comhthoil eolasach a fhorbairt maidir le forbairt inbhuanaithe
ár ngeilleagair aigéin (féach Cumasóir Straitéiseach 4 Rannpháirtíocht & Oideachas chun tuilleadh eolais a fháil faoi
seo).
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Tacaíonn na seirbhísí cumasúcháin seo le huaillmhianta agus
spriocanna eacnamaíocha an Rialtais mar a leagtar amach iad
sa chlár 'Leas a bhaint as ár Saibhreas Aigéin'. Éascaíonn agus
maoiníonn an Foras roinnt taighde a dhéanann monatóireacht
agus tuairisciú ar na spriocanna maidir le Leas a bhaint as
Saibhreas ár nAigéin. Tá sé ríthábhachtach cumas taighde socheacnamaíoch a thógáil i bhForas na Mara agus é seo a nascadh le
hacmhainn náisiúnta neartaithe.
Braitheann baint amach na n-uaillmhianta eacnamaíocha seo
ar chomhiarrachtaí gníomhaireachtaí forbartha na hÉireann.
Faoin straitéis seo, leanfar leis an deis fás suntasach breise
inár ngeilleagar gorm a chothú, ag tógáil ar an dul chun cinn
a rinneadh le blianta beaga anuas faoi phlean comhtháite an
Rialtais don earnáil ina hiomláine. I measc na samplaí de réimsí
a bhfuil fócas náisiúnta fáis orthu, tá earnálacha nuaghinte
agus éiritheacha amhail an bhiteicneolaíocht mhuirí agus
ardteicneolaíochtaí muirí (arna leagan amach i dTuarascáil an
Tascfhórsa um Fhorbairt).
In 2019, lean Foras na Mara, i gcomhar le Fiontraíocht Éireann
agus le tacaíocht ó SmartBay Ireland, de thionscal muirí na
hÉireann a chur chun cinn trí ghníomhaíochtaí Líonra Tionscail
Mara na hÉireann (IMIN). Áirítear leis sin imeacht réigiúnach i
nGaillimh chomh maith le hobair i dtreo láithreacht ar líne a
chruthú le haghaidh bhaill an líonra.

RÉIMSE FÓCAIS STRAITÉISIGH 4 - Geilleagar muirí na hÉireann

OIFIG FORBARTHA MUIRÍ NA
HÉIREANN (IMDO)
Le linn 2019, lean an IMDO dá ról forbartha a chomhlíonadh trí
Éirinn a chur chun cinn mar thír lán deiseanna, ní hamháin san
earnáil muirí ach ar fud na n-earnálacha go léir dá tionscail muirí,
rud a thugann neart don teachtaireacht a leagtar amach i bplean
comhtháite an Rialtais maidir leis an tionscal muirí a fhorbairt,
Feidhm a Bhaint as Saibhreas ár nAigéan, go bhfuil Éire oscailte
chun glacadh le gnó muirí. Bhí ról lárnach ag an IMDO sna
himeachtaí gnó ag an gCruinniú Mullaigh Saibhreas Ár nAigéin
a reáchtáladh i gCorcaigh in 2019. Anuas ar sheó trádála a chur
i láthair, chuir an IMDO fáilte roimh thoscaire trádála ó Aontas
na nÉimíríochtaí Arabacha agus síníodh Meabhrán Tuisceana
le hÚdarás Chathair Muirí Dubai a ligfidh don dá pháirtí leasa
comhchoiteanna a bhaint amach ó thaobh forbartha calafoirt
agus tráchtála muirí de.

Thacaigh an IMDO leis na hiarracahtaí tábhachtacha arna
ndéanamh ag calafoirt na hÉireann chun maoiniú forbartha a
mhealladh ó chláir AE agus glacadh páirt in imeachtaí AE san
Iodáil, san Fhionlainn, sa Bheilg, sa Ghréig, sa Phortaingéil
agus in Éirinn. Baineann buntáistí dúbailte leis na himeachtaí
seo, ag tabhairt deis d’Éirinn comhairle a thabhairt maidir le
struchtúr na gclár maoinithe agus eolas a fháil maidir le cathain
a bheidh na glaonna maoinithe ag teacht amach. D’oibrigh an
IMDO le cuideachtaí calafoirt agus loingseoireachta freisin ar
thionscnamh Calafoirt Chliste/Lánaí Mearthrádála a úsáideann
sonraí anailísíochta chun éifeachtúlacht agus iomaíochas
calafoirt a mhéadú. Tá iarratas ar mhaoiniú AE curtha isteach
faoin gClár Mótarbhealaí na Farraige arna stiúradh ag an IMDO,
le tacaíocht na Roinne Iompair, Turasóireachta agus Spóirt,
agus rannpháirtíocht ghníomhach Phort Bhaile Átha Cliath
agus Phort Cherbourg. Féadfaidh an tionscadal seo tionchar
claochlaitheach a imirt ar lóistíochtaí calafoirt agus feabhsúcháin
a dhéanamh ar chalafoirt, ar chuideachtaí loingseoireachta agus
ar úsáideoirí eile calafoirt.
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Iompar Muirí agus Tráchtáil Muirí – Spriocanna
‘Feidhm a Bhaint as Saibhreas ár nAigéan’

forbartha atá ann in earnálacha eile den gheilleagar muirí go
ginearálta. I measc na n-imeachtaí idirnáisúnta sin, bhí:

Is éard is ciall le spleáchas na hÉireann ar thrádáil idirnáisiúnta
ná go bhfuil iompar muirí fíorthábhachtach don chuid is mó
d’earnalácha tionscail, ag tarraingt an IMDO isteach in earnálacha
éagsúla ach gaolmhara i ngeilleagar na hÉireann. Ba ionann
luach iomlán earnáil an iompair mhuirí in 2019 agus €2.237
billiún, 39% de láimhdeachas an tionscail muirí ina iomláine,
méadú ar an 37% a rinneadh in 2018 (SEMRU – Tuarascáil ar
Gheilleagar an Aigéin – 2019).

Oceanology International, San Diego.

Ionad Seirbhísí Idirnáisúnta Tráchtála Muirí/
Loingseoireachta (ISSC)

Ocean Business, Southampton

Ag freagairt do dheiseanna arna gcruthú nuair a d’fhág an Ríocht
Aontaithe an AE, rinne an IMDO a gníomhaíochtaí forbartha
gnó a neartú sa Ríocht Aochtaithe in 2019. Ag Seachtain
Loingseoireachta Londan i mí Mheán Fómhair 2019, d’óstáil an
IMDO imeacht in ionad comhdhála ar a bhfreastal breis agus 60
duine, chun buntáistí na hÉireann mar ionad le haghaidh tráchtála
muirí agus toilteanas cuideachtaí Éireannacha braisle tráchtála
muirí a chruthú in Éirinn a chur in iúl. Chuir an t-imeacht seo béim
ar thionscadal an Ionaid Seirbhísí Idirnáisúnta Tráchtála Muirí/
Loingseoireachta a fhéachann le mol a chruthú le haghaidh
tráchtala muirí i gceantar na nDugaí i gCathair Chorcaí. Le linn
2019, thuairiscigh PwC ar inmharthanacht an tionscadail sin.

Líonra Tionscail Mara na hÉireann (IMIN)
Mar bhall bunaidh den IMIN, tá an IMDO fós ag cur leis na
buntáistí a sholáthraíonn líonra den sórt seo ar mhaithe leis an
scéal a scaipeadh go bhfuil go leor deiseanna ann do chuideachtaí
náisiúnta agus idirnáisiúnta chun a leasa faoi seach a chur chun
cinn tríd an líonra agus chun feidhm a bhaint as na deiseanna
muirdhíonta nach mbíonn soiléir uaireanta do chuideachtaí nach
mbíonn cur amach acu ar an tionscal muirí. I gcomhar le baill eile
de ghrúpa stiúrtha an IMIN, leanfaidh an IMDO ar aghaidh le cur
chun cinn a dhéanamh ar na buntáistí a bhaineann le ballraíocht
IMIN agus cuirfidh sé go hiomlán lena fhorbairt.

Tuarascáil ar Sheirbhísí Fuinnimh In-athnuaite
Eischósta Chalafoirt na hÉireann / Fhuinneamh
In-athnuaite Muirí
Bhí ról tabhachtach ag an IMDO maidir leis an Tuarsacáil IRORES
agus an Plean Forbartha Fuinnimh In-athnuaite Eischósta
(OREDP) a fhorbairt ó thaobh thionscal na gcalafort a chun
chun cinn chun páirt iomlán a ghlacadh i bhforbairt an tionscail
Fuinneamh In-athnuaite Eischósta. Is iontach an acmhainn agus
tábhacht straitéiseach atá ag baint leis an tionscal éiritheach
seo ar a bhfuil tuiscint iomlán ag tionscal na gcalafort agus a
mbeidh a rannpháirtíocht riachtanach le linn na céime tógála
agus imlonnaithe agus níos déanaí maidir le bunáiteanna a chur
ar fáil d’oibríochtaí agus cúrsaí cothabhála.

Imeachtaí agus Comhdhálacha ar leith
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Ar an iomlán, ghlac an IMDO páirt i 26 imeacht idirnáisiúnta
agus misin forbartha gnó chuig an Ríocht Aontaithe, an Chipir,
Stáit Aontaithe Meiriceá, an Phortaingéil agus an Bheilg.
D’óstáil an IMDO toscairí idirnáisúnta ón mBreatain Bheag, ón
Ísiltír, ón Iorua agus ó Cheanada le linn na bliana. I ngach cás,
rinne an IMDO cur chun cinn ar earnáil muirí na hÉireann agus
bhain sí feidhm as deiseanna chun béim a chur ar an acmhainn

Ós rud é gur éirigh chomh maith sin le pailliún na hÉireann ag an
gcomhdháil Oceanology International i Londain i mí Márta 2018,
d’eagraigh an IMDO seastán ag an gcomhdháil Oceanology
International North America in San Diego, 25-27 Feabhra 2019.
Is é Oceanology International an taispeántas agus an chomhdháil
eolaíochta muirí agus teicneolaíochta aigéin is mó ar domhan.

D’óstáil an IMDO Pailliún Éireannach ag Ocean Business 2019, i
gcomhar le Fiontraíocht Éireann. Is seó trádála agus comhdháil
idirnáisiúnta é Ocean Business a bhí ar siúl an 9-11 Aibreán 2019.
Is taispeántas agus fóram oiliúna praiticiúil teicneolaíochta
aigéin é agus aithnítear le fada é mar cheann de na himeachtaí
idirnáisiúnta is tábhachtaí ar an bhféilire teicneolaíochta aigéin.
Nor-Shipping, Oslo
D’óstáil an IMDO seastán maidir le cúrsaí mara in Éirinn ag NorShipping, an 4-7 Meitheamh 2019. Tagann na tionscail muirí agus
aigéin le chéile gach ré bliain ag Nor-Shipping. Is mol nádúrtha
é le haghaidh an phríomhlucht déanta cinntí ó áiteanna ar fud
an domhain chun teacht le chéile, comhoibriú a dhéanamh agus
idirbhearta a dhéanamh chun deiseanna nua gnó a thionscnamh.
An Comhdháil ‘Mótarbhealaí na Farraige’ – an Coimisiún
Eorpach
D’eagraigh an IMDO an chomhdháil ‘Mótarbhealaí na Farraige’ i
mBaile Átha Cliath i mí Aibreán 2019 agus rinne cur i láthair ag
an imeacht freisin. Mheall an t-imeacht seo daoine ó áiteanna
ar fud an domhain agus chruthaigh sé ardán luachmhar do
thionscal muirí na hÉireann chun a thuairimí a chomhroinnt
maidir le conas ar cheart don AE déiléil leis na dúshláin a
bhaineann le Brexit. D’fhreastail breis agus 120 toscaire ar an
imeacht a bhí á óstáil ag an Roinn Iompair, Turasóireachta agus
Spóirt agus an IMDO le chéile.
Seachtain Loingseoireachta Idirnáisúnta Londan
Thug Liam Lacey an eochairóráid ag an díospóireacht
chomhstádais maidir le ‘Tábhacht na mBraislí Muirí’ ag
Seachtain Loingseoireachta Idirnáisiúnta Londan a bhí ar siúl i
mí Mheán Fómhair 2019. Reáchtáladh breis agus 160 imeacht
oifigiúil agus deis líonraithe. Bhí ceannairí ar fud earnálacha
uile an tionscail loingseoireachta idirnáisiúnta i láthair ann. Ba
iad comhlachais idirnáisiúnta loingseoireachta agus trádála
muirí, Rialtas na Ríochta Aontaithe agus urraitheoirí oifigiúla
na seachtaine a reáchtáil na himeachtaí. D’fhreastail thart ar
15,000 ceannaire tionscail ar imeachtaí na seachtaine.
Laethanta Iompair Dhigitigh in Helsinki, Deireadh Fómhair
2019
D’fhreastail thart ar 750 páirtí leasmhara ar an imeacht seo chun
plé a dhéanamh ar conas soghluaiseacht chliste, inbhuanaithe,
shábhailte a bhaint amach san Eoraip, ag brath ar an ngréasán
iompair tras-Eorpach, agus ar infheistíochtaí i nascacht iompair.
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Comhoibriú idir Éirinn agus an Chipir maidir le hIonad Bairr
Feabhais um Chúrsaí Muirí
Is comhpháirtí é an IMDO sa tionscadal arna mhaoiniú ag an
AE, dar teideal “Marine and Maritime Research, Innovation,
Technology Centre of Excellence (MARiTeC-X)”. Tá tacaíocht
an AE dírithe ar Ionad Bairr Feabhais a bhunú sa Chipir a
dhéanfaidh gníomhaíochtaí taighde, forbartha teicneolaíochta
agus nuálaíochta a bhaineann leis an earnáil mara agus muirí
a chothú. D’fhreastail an Dr Paul Brewster, Comhairleoir maidir
le Beartas Eorpach in Oifig Forbartha Muirí na hÉireann, ar
an gcruinniú tionscnaimh d’Fhondúireacht Mara na Cipire
(CY-FOS), le hionadaithe tionscail agus saoil acadúil ar
fud na hearnála muirí sa Chipir, agus chuir i láthair roinnt
príomhphointí maidir leis an obair a rinneadh laistigh de chreat
mara comhtháite na hÉireann, Feidhm a Bhaint as Saibhreas
ár nAigéan.
Bhuail an IMDO, na comhpháirtithe MARiTeC-X agus Leas-Aire
Loingseoireachta na Cipire, Natasa Pilides, leis an Uactarán
Micheál D. Ó hUiginn ag Dún Larnaca le linn na cuairte stáit ar an
gCipir i mí Dheireadh Fómhair.
Mótarbhealaí na Farraige
I mí na Samhna 2019, d’fhreastail an IMDO ar an seimineár
‘Mótarbhealaí na Farraige’ ar a tugadh ‘An Earnáil Muirí agus
Mótarbhealaí na Farraige a Mhaoiniú’. Rinne Comhordaitheoirí
Eorpacha Mhótarbhealaí na Farraige agus Bealach an Atlantaigh
an t-imeacht a eagrú agus d’óstáil Aireacht na hIodáile um
Bonneagair é sa Róimh.
Chuir an tOllamh Kurt Bodewig agus an tOllamh Carlo Secchi a
dtuarascáil dar teideal “Enabling the uptake of the TEN-T project
pipeline by the financial market” i láthair agus rinne páirtithe
leasmhara ó áiteanna ar fud earnáil muirí an AE a dtuairimí
maidir leis na cuir i láthair ar fad a chomhroinnt. Bhain na cuir i
láthair le réimse leathan ábhar maidir le hionstraimí airgeadais
agus maoinithe atá oiriúnach lena n-úsáid san earnáil muirí.
An 6ú Comhdháil um Ardán Páirtithe Leasmhara, Porto,
12-13 Samhain 2019
Ghlac an IMDO páirt i gceardlann a thug aghaidh ar phlean
gníomhaíochta nua an Atlantaigh agus ról na gcalafort agus ar
líonra na gcalafort ó thaobh luasaire Chalafoirt an Atlantaigh a
fhorbairt.
Fóram ‘Mótarbhealaí na Farraige’, an Bhruiséil,
21‑22 Samhain, 2019
D’fhreastail an IMDO ar an bhfóram Mótarbhealaí na Farraige in
éineacht leis an Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt, áit
ar chuir an tOllamh Kurt Bodewig, Comhordaitheoir Eorpach,
an dréacht-Phlean Mionsonraithe Cur Chun Feidhme 2019 agus
torthaí an bhunstaidéir ar Mhótarbhealaí na Farraige i láthair.
Dhírigh na pléití chomhstádais le hionadaithe ó na ballstáit go
léir ar an ngné muirí de na treoirlínte nua TEN-T.
Cruinnithe na nGrúpaí Comhairleacha um Thaighde
Tionscail Uisce-Iompartha, an Bhruiséil, 21-23 Bealtaine
agus 21-23 Deireadh Fómhair 2019

Tá an Clár Oibre Teicniúil d’Earnáil Uisce-Iompartha na hEorpa
á ullmhú ag an Ardán Teicneolaíochta Uisce-Iompartha. Ghlac
an IMDO páirt sa ghrúpa oibre na nGrúpaí Comhairleacha um
Thaighde Tionscail Uisce-Iompartha maidir leis an gClár Oibre
Teicniúil a fhorbairt, a chuimsigh Long agus Loingseoireacht,
Fás Gorm, Calafoirt agus Lóistíocht.
Comhdháil Laethanta Loingseoireachta Gearrthurais, an
Aithin, 10-11 Meitheamh 2019
D’fhreastail an IMDO ar an gcomhdháil, lena n-áirítear cruinniú
de Líonra Loingseoireachta Gearrthurais na hEorpa.
Comhdháil Laethanta Taighde & Nuálaíochta, an Bhruiséil,
24-25 Meán Fómhair 2019
Is éard atá i Laethanta Taighde & Nuálaíochta na hEorpa ná
imeacht suaitheanta bliantúil an Choimisiúin Eorpaigh, a
thugann lucht déanta beartas, taighdeoirí, fiontraithe agus
saoránaigh le chéile chun plé a dhéanamh agus tionchar a imirt
ar thodhchaí an taighde agus na nuálaíochta san Eoraip agus
lasmuigh di.
Cruinnithe tionscadail ‘Duganna an Todhchaí’, Trieste, an
Iodáil, 2-4 Aibreán 2019
Is tionscadal tábhachtach de chuid an AE é seo a fhéachann le
forbairt chalafoirt na hEorpa a chosaint amach anseo, tionscadal
a nascann le huaillmhianta náisiúnta chun calafoirt na hÉireann
a áireamh i measc na gcalafort is éifeachtúla agus is iomaíche ar
fud an domhain. Tá an tionscadal seo ag teacht leis an tionscnamh
um Lánaí Mearthrádala dá bhfuil an IMDO ag lorg maoiniú ón
gClár Mótarbhealaí na Farraige de chuid an AE, agus ag teacht
le taighde an IMDO maidir leis na cúinsí socheacnamíochta a
bhaineann le forbairt agus inbhuanaitheacht calafoirt.
I measc na n-imeachtaí a reáchtáladh in Éirinn, bhí:
Bí Réidh le Brexit, Baile Átha Cliath
Mar ullmhúchán le haghaidh Brexit, reáchtáil an Roinn Iompair,
Turasóireachta agus Spóirt, le tacaíocht ó Oifig Forbartha Muirí
na hÉireann (IMDO), ceardlann i mBaile Átha Cliath i mí Mheán
Fómhair 2019. Ba é aidhm na ceardlainne ná deis a thabhairt
do chuideachtaí loingseoireachta agus calafoirt, iompórtálaithe
agus easpórtálaithe plé a dhéanamh ar nascacht muirí, patrúin
trádála agus éilimh ar acmhainn i gcás Brexit gan mhargadh.
Reáchtáladh an cheardlann i mBaile Átha Cliath ar an 4 Meán
Fómhair chun deiseanna breise plé a chothú idir iompórtálaithe,
easpórtálaithe, calafoirt agus cuideachtaí loingseoireachta agus
lóistíochta.
D’éirigh thar barr leis an gceardlann ar a d’fhreastail daoine
ríthábhachtacha ó roinnt tionscal éagsúla lena n-áirítear na
calafoirt, cuideachtaí loingseoireachta, an tionscal bia agus dí,
an tionscal tarlaithe, na hearnálacha iompair agus dáileacháin,
agus Ranna ábhartha an Rialtais. D’éirigh leis an lucht freastail
plé cuiditheach a bheith acu ar an lá agus tugadh deis do gach
páirtí a dtuairimí a chur in iúl go soiléir. An tsaincheist ba mhó
a tháinig chun cinn an lá sin ná an gá atá le tús a chur le plé idir
na hiompórtálaithe agus na heaspórtálaithe agus na cuideachtaí
loingseoireachta chun tuiscint a fháil ar an éileamh a bheidh ann
ar na seirbhísí sin i ndiaidh Brexit.
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Ceardlann IWEA um Chalafoirt Gaoithe Amach ón gCósta,
Baile Átha Luain, 25 Deireadh Fómhair
Ghlac an IMDO páirt sa cheardlann seo, mar aon le hionadaithe
ó Fhiontraíocht Éireann, an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe
ar son na hAeráide agus Comhshaoil, an Roinn Tithíochta,
Pleanála agus Rialtais Áitiúil, Calafort Phort Láirge, Europort
Ros Láir, Cuideachta Phort na Sionainne agus Fhainge, Calafort
na Gaillimhe, Iontaobhas Carbóin agus SSE. Thug an IMDO
cur i láthair maidir leis an staidéar IPORES agus na deiseanna
maoinithe AE atá ann do chalafoirt. Ba é an príomh-mholadh a
thug an IMDO ná gur cheart plé tráchtála idir na forbróirí gaoithe
agus na calafoirt a spreagadh.
Cruinniú Oiliúna Stiúrthóirí, Calafort Phort Láirge,
2 Bealtaine 2019
Thug an IMDO cur i láthair maidir leis an staidéar IPORES agus
maoiniú an AE, agus reáchtáladh seisiún Ceisteanna & Freagraí
leis na Stiúrthóirí ina dhiaidh sin.
Ceardlann Deloitte maidir le Blocshlabhra Muirí,
7 Feabhra 2019
D’eagraigh an IMDO agus Deloitte ceardlann maidir le
Blocshlabhra ar a d’fhreastail calafoirt na hÉireann, an Roinn
Iompair, Turasóireachta agus Spóirt agus páirtithe leasmhara
ón earnáil iompair.
Cruinnithe de chuid Ghrúpa Ilmhódach Chumann
Easpórtálaithe na hÉireann, a reáchtáladh le linn na bliana
Glacann an IMDO páirt iomlán san obair thábhachtach seo a
thugann páirtithe leasmhara le chéile ón bpobal easpórtála, ó na
hearnálacha iompair agus lóistíochta, ón tionscal calafoirt agus
loingseoireachta, agus ó Ranna ábhartha an Rialtais. Tagann an
Grúpa le chéile ar bhonn ráithiúil.

SEIRBHÍSÍ EOLAÍOCHTA AGUS
FAISNÉISE AIGÉIN (OSIS)
Fuinneamh & Bonneagar Aigéin
D’óstáil an laithreán tástála fuinnimh aigéin agus faireachlann
cháblaithe SmartBay roinnt tionscadal ó thaighdeoirí
agus cuideachtaí Éireannacha ag tacú le cur chun cinn a
dteicneolaíochtaí ar chonair an Leibhéil Réidhe Teicneolaíochta i
dtreo na tráchtálaíochta.
D’úsáid Institiúid Teicneolaíochta Dhún Dealgan an láithreán
tástála chun measúnuithe a dhéanamh ar a mbaoi um Chumhacht
Braiteora Tonn Gníomhachtaithe (WASP) a bhfuil sé mar aidhm
acu staid na farraige a thomhas, sonraí ríthábhachtacha nuair
atá measúnú á dhéanamh ar inmharthanacht láithreán le
haghaidh feirmeacha fuinnimh tonnta agus bearta éifeachtacha
um chosaint cósta a dhearadh. Tá sé beartaithe tabhairt faoin
dara céim in 2020.
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Bhí na tionscadail Institiúid Teicneolaíochta Dhún Dealgan agus
Danalto ar dhá cheann de na seacht dtionscadal a mbronnadh

CASE STUDY
Bhain Danalto, cuideachta atá lonnaithe i mBaile Átha Cliath,
leas as an láithreán tástála chun tástáil a dhéanamh ar a
bhfréamhshamhail gheoshímh LoRa2.4 agus seirbhísí sa
mhuirthimpealleacht. Dearadh an teicneolaíocht seo an chéad
lá lena húsáid ar thalamh, le haghaidh na mianadóireachta go
sonrach agus mórchampas oscailte sa déantúsaíocht agus sa
bhainistíocht sócmhainní.
Táthar tar éis an teicneolaíocht LoRa2.4 a oiriúnú
anois lena húsáid amach ón gcósta agus soláthraíonn sí
sonraí geoshuímh de réir an mhéadair agus cruinneas
loingseoireachta i ndáil le réimse feidhmeanna criticiúla
sócmhainní agus sábháilteachta. Agus é ag labhairt faoi na
tástálacha ag an láithreán tástála, dúirt David McDonald,
Príomhoifigeach Feidhmiúcháin Danalto:
“Sa láithreán tástála SmartBay, fuair Danalto an deis ceann
dár seirbhísí IoT geoshuímh ceannródaíocha a oibríonn sa
bhanda neamhcheadúnaithe 2.4Ghz a thástáil i láithreán den
scoth ó thaobh timpeallachta, saineolais agus bonneagair
tástála de. D’oibrigh an fhoireann i nGalillimh go dlúth linn
le linn an tionscadail chun a chinntiú go bhfuaireamar an
luach ab fhearr ón tástáil agus fuaireamar an léargas a bhí
uainn chun measúnú a dhéanamh ar acmhainn ár n-ardán
CardinalTM agus teicneolaíocht gheoshuímh 2,4GHz um
fheidhmeanna mara. Eispéireas den scoth a bhí ann - an
aimsir agus gach rud san áireamh!”
maoiniú orthu faoi ghlao an Chláir Náisiúnta um Rochtain ar
Bhonneagar 2018/2019. Is é Foras na Mara a mhaoiníonn an Clár
Náisiúnta um Rochtain ar Bhonneagar faoin gClár Taighde Mara
le tacaíochta ó Rialtas na hÉireann.
Rinne cuideachta atá lonnaithe i nGaillimh, Wood, a gcuid
bogearraí FlexcomTM a thástáil agus a bhailíochtú ar an
láithreán tástála in 2019 chun cruinneas agus luach na
teicneolaíochta a chruthú, chomh maith le léiriú a dhéanamh ar
conas is féidir é a úsáid laistigh den mhargadh fuinnimh muirí
in-athnuaite go ginearálta. Agus Flexcom á bhailíochtú agus á
ghlacadh tuilleadh, gheobhaidh forbróirí gléasanna fuinnimh
aigéin tuilleadh tacaíochta chun an teicneolaíocht a ghiaráil dá
riachtanais féin ionas gur féidir leo a ndearaidh a bharrfheabhsú
agus inmharthanacht a gcoincheapa a chruthú d’infheisteoirí,
rud a chabhróidh le fás ginearálta sa mhargadh fuinnimh muirí.
Chuir Zunibal, cuideachta Spáinneach, tástáil i gcrích ar an
láithreán ar a dtonnbhaoi treoch ‘Anteia’ a úsáidtear chun
monatóireacht a dhéanamh ar thonnta. An aidhm a bhí leis an
tionscadal seo ná bailíochtú a dhéanamh ar theicneolaíocht
fréamhshamhla na cuideachta i gcoinne an bhonneagair baoi
waverider a bhíonn imlonnaithe i gcónaí ar an láithreán tástála.
Rinne cuideachta eile Spáinneach, SmalleTec, tástálacha rathúla
agus bailíochtú ar a ndearadh eForcis ar an láithreán tástála in
2019.
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SEIRBHÍSÍ TACAÍOCHTA BEARTAS,
NUÁLAÍOCHTA AGUS TAIGHDE
(PIRS)
Lean PIRS ar aghaidh ag maoiniú agus ag obair leis an Aonad
Taighde Mara Socheacnamaíoch (SEMRU) in OÉG agus
le comhghleacaithe san IMDO maidir le bailiú agus anailís
leanúnach na sonraí eacnamaíocha atá dírithe ar gheilleagar
aigéin na hÉireann a luacháil. Cuireann taighde SEMRU treochtaí
ar fáil do Foras na Mara agus do lucht déanta beartas ar fud 13
earnáil mhara.
Léirítear leis an Tuarascáil ar Gheilleagar Aigéin na hÉireann
2019, arna foilsiú i mí an Mheithimh, gur ionann luach díreach
eacnamaíoch gheilleagar aigéin na hÉireann agus € 2.23
billiún nó thart ar 1.16% de chomhlán táirge intíre (OTI), suim a
léiríonn méadú 11% ar fhigiúirí 2016. Áirítear sa tuarascáil freisin
próifíl soch-eacnamaíoch de gheilleagar cósta na hÉireann
agus léirítear inti na luachanna a bhaineann le réimse seirbhísí
éiceachórais mhuirí do shochaí na hÉireann.
D’oibrigh PIRS freisin le SEMRU ar thionscadal taighde eile dar
teideal ‘Ireland’s ocean economy – A regional and rural analysis
of Ireland’s ocean and coastal economies’, a thosaigh in 2018
agus a mhaoinítear faoi Ghradaim Chomhaltachta Cullen Foras
na Mara. Rinneadh aschuir an taighde a chuimsiú i dTuarascáil
2019 ar Gheilleagar an hAigéin arna fhoilsiú i mí an Mheithimh.
In 2019, d’fhoilsigh SEMRU suirbhé maidir le Gníomhaíocht
Muirí agus Cois Cósta Turasóirí in Éirinn ó Áiteanna Thar Lear
a rinneadh le tacaíocht Fhoras na Mara agus arna mhaoiniú faoi

dhámhachtain an Fhorais – ‘Luacháil a dhéanamh agus tuiscint
a fháil ar dhinimicí Gheilleagar Aigéin na hÉireann’.
Chuaigh PIRS i gcomhairle le SEMRU chun an 10ú Siompósiam
bliantúil um Eacnamíoch agus Taighde Beartais Muirí a
reáchtáil i bhForas na Mara, Órán Mór, Co. na Gaillimhe, i mí
na Samhna. Le linn an imeachta dhá lá sin, bhí deis ag an lucht
freastail eolas chun dáta a fháil maidir le réimse leathan ábhar
beartais a bhaineann leis an earnáil muirí in Éirinn agus níos
faide ó bhaile. Rinne an siompóisiam taispeántas ar thaighde ó
roinnt tionscadal Eorpacha amhail ATLAS, MOSES, MERCES,
SOPHIE agus ALICE agus tugadh cuireadh do roinnt cainteoirí a
bhí páirteach i ngníomhaíochtaí SEMRU le deich mbliana anuas
cuir i láthair a dhéanamh.

Líonra Tionscail Mara na hÉireann
Bhunaigh páirtithe leasmhara tionscail Líonra Tionscail Mara na
hÉireann (IMIN), le tacaíocht ó Fhiontraíocht Éireann agus Foras
na Mara. Tugann IMIN roinnt gnéithe den earnáil muirí in Éirinn
le chéile – ó innealtóireacht go seirbhísí, ó athnuatáin amach ón
gcósta go calafoirt chliste agus ó thaighde go gníomhaireachtaí
poiblí. Tá an líonra tar éis dul ó neart go neart le dhá bhliain
anuas agus in 2019 d’fhreastail sé ar an gCruinniú Mullaigh agus
seó trádála Saibhreas Ár nAigéin faoi bhrat Fhoras na Mara. Tá
suíomh gréasán nua de chuid an IMIN á fhorbairt faoi láthair
agus beidh brandáil Fhoras na Mara, i.e. Éire na Mara - Imeall
Gorm na hÉireann, á húsáid air. Déanfaidh an suíomh gréasáin
taispeántas ar chumais nuálacha agus éagsúla an líonra maidir
leis an tionscal muirí.
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ÁR
nDAOINE
Tá Foras na Mara tiomanta do thacú leis an gcultúr
ardfheidhmíochta arna spreagadh ag ár ndaoine a bhfuil a gcuid
scileanna, taithí agus paisean do chúrsaí muirí lárnach don obair
a dhéanaimid don rialtas agus do pháirtithe leasmhara eile.
Baineann trí thionscnamh straitéiseacha leis an gCumasóir
Straitéiseach, Ár nDaoine - aclaíocht, ilchineálacht agus
solúbthacht a chinntiú; Foras na Mara a chothú mar áit iontach
oibre; agus cumais ár bhfoirne a choinneáil.
Tá ár ndaoine lárnach i ngach ceann de na réimsí seirbhíse agus
na réimsí fócais straitéiseacha atá leagtha amach sa Tuarascáil
Bhliantúil seo ach leagtar amach thíos roinnt príomh-rannóga
atá ríthábhachtach don Chumasóir Straitéiseach. Tá na Seirbhísí
Acmhainní Daonna, Seirbhísí Airgeadais agus Rialachais
Chorparáidaigh, agus Seirbhísí Cumarsáide agus Leabharlainne
go léir ina gcuid de Sheirbhísí Corparáideacha Fhoras na Mara.

ACMHAINNÍ DAONNA
Bhí fócas Achmhainní Daonna Fhoras na Mara in 2019 ar
aon dul lenár bPlean Straitéiseach 2018-2022; ag glacadh
lenár luachanna Tiomantas, Macántacht, Sármhaitheas,
Nuálaíocht, Comhoibriú agus Meas. Thacaigh ár gclár bliantúil
leis an gCumasóir Straitéiseach ‘Ar nDaoine’ chun leasa na
heagraíochta. Féachaimid le daoine a chumasú chun a bheith
rathúil i gcultúr ardfheidhmíochta, spreagtha ag daoine aonair
agus foirne a bhíonn a scileanna, taithí agus díograis do chúrsaí
muirí ina gcuid lárnach den obair a dhéanaimid.
In 2019, i measc na dtionscnamh straitéiseacha a bhí dírithe ar
Ár nDaoine, rinneadh aclaíocht, ilchineálacht agus solúbthacht
a chinntiú; an Foras a chur chun cinn mar áit iontach oibre agus;
cumas ár bhfoirne a chothú agus a choinneáil.

70

Earcaíodh 46 duine le linn 2019 ar fud roinnt folúntas a bhain
le daoine ag éirí as, ath-imlonnú sealadach, sos gairme agus
cumhdach saoire máithreachais; chomh maith le roinnt róil ar
thionscadail shealadacha arna maoiniú ag an AE agus foinsí eile.
Bhain na róil éagsúla leis na disciplíní riaracháin, bainistíochta,
eolaíochta agus teicniúla, ról an POF san áireamh. As na 46
ról, sannadh 24 díobh d’iarrthóirí inmheánacha agus 22 díobh
d’iarrthóirí seachtracha; agus ba fhireannaigh 15 díobh agus
baineannaigh 31 díobh.

Ar mhaithe le cumais a chothú agus a choinneáil, bhí sé mar aidhm
againn ár n-infheistíocht i ndáil le forbairt ghairmiúil leanúnach
agus cur le scileanna ár bhfoireann a mhéadú in 2019. Mar léiriú
air sin, d’infheistigh Foras na Mara €775,916 i ngníomhaíochtaí a
bhaineann le Foghlaim agus Forbairt chun acmhainn a chothú,
scileanna riachtanacha a fhorbairt, gairmeacha ETIM (Eolaíocht,
Teicneolaíocht, Innealtóireacht agus Matamaitic) a chur chun
cinn ag an dara leibhéal agus ag an leibhéal fochéime, chomh
maith le tacú le taighde tríú leibhéal agus oiliúint iarchéime.
Tháinig méadú €28,292 ar an méid infheistíochta a rinneadh in
oiliúint foirne dhíreach in 2018-2019. Ó thaobh Foghlama agus
Forbartha de in 2019, cuireadh béim ar chumas ceannaireachta
a chothú trí chláir um cheannaireacht, bainistíocht, nuálaíocht
agus athrú. Díríodh freisin ar sheachadadh tionscadail, oiliúint
theicniúil chun tacú le forbairt feidhmeanna reatha agus cumais
anailísíochta, chomh maith le hoiliúint fhorleathan Sláinte agus
Sábháilteachta chun a oiliúint agus na scileanna riachtanacha
iomchuí a chur ar bhaill foirne atá ag obair ar muir, sa chalafoirt
agus ar thalamh ó thaobh cúrsaí sláinte agus sábháilteachta.
Ainmníodh Foras na Mara mar cheann de na hionaid oibre
mheánmhéide is fearr sa tír 2019, faoi Chlár na nIonad Oibre
den Scoth. Lean ár Seaimpíní Ionad Oibre den Scoth ag
cur lena dtionscnaimh rathúla a bhaineann le hIontaoibh,
Rannpháirtíocht Foirne, Cumarsáid, Forbairt Gairme &
Pearsanta, agus gníomhaíochtaí Spóirt & Sóisialta.
In 2017, choinnigh Foras na Mara an cháilíocht Órchaighdeáin
Scothsheirbhís ó Scothfhostaithe faoin gCaighdeán NSAI - ETP
1000:2017. Mar chuid de sin, tháinig measúnóir neamhspleách
ar cuairt chuig ár láithreáin uile chun a chinntiú go raibh an
caighdeán á chur i bhfeidhm ar fud Fhoras na Mara ar fad chun
leasa Ár nDaoine go léir.
Chuir Foras na Mara fáilte roimh 22 dalta idirbhliana chuig
ár 5ú seachtain oiliúna bliantúil (25 Feabhra – 1 Márta 2019)
i gceanncheathrú Fhoras na Mara i nGaillimh. Ghlac daltaí ó
Chontae na Gaillimhe, Co. Mhaigh Eo, Co. an Chláir, Co. Ros
Comáin, Co. Bhaile Átha Cliath agus Co. Phort Láirge páirt i
réimse gníomhaíochtaí chun blaiseadh a fháil den saghas oibre
a dhéantar san earnáil muirí.
Lean siad taighdeoirí agus baill foirne i bhForas na Mara, ag
fáil amach faoin eolaíocht agus teicneolaíocht mara, chomh
maith le disciplíní gaolmhara; ag glacadh páirt i réimse cur i
láthair agus gníomhaíochtaí idirghníomhacha a bhaineann le
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heolaíocht iascaigh, ceimic mhuirí, léarsacáilíocht ar ghrinneal
na farraige, sábháilteacht bia, oibríochtaí soithí taighde, forbairt
loingseoireachta agus muirí, aigéaneolaíocht agus aeráid muirí,
sonraí, forbairt feidhmchlár, cothú foirne agus cumarsáid le cur
i láthair póstaeir.
In 2019, bhí seacht gcruinniú ag Coiste Sláinte & Sábháilteachta
Fhoras na Mara ina ndearnadh ionadaíocht ar láithreáin agus
cláir uile, agus cuireadh naoi dtuarascáil sláinte & sábháilteachta
faoi bhráid an POF agus an Bhoird. Cuireadh 19 Measúnú Riosca
i gcrích ar fud na láithreán ar fad. Chomh maith le cur chun
feidhme ár Nósanna Imeachta agus Caighdeán Sábháilteachta
go léir a chinntiú, áirítear i measc na dtionscadal a bhaineann le
Sláinte & Sábháilteacht athbhreithniú ar gníomhaíochtaí farraige,
oiliúint agus trealamh cosanta pearsanta; Ceardlann Oiliúna
Sábháilteachta Saotharlainne; breithniú a dhéanamh ar Chóras
Foláirimh Téacs lena úsáid i gcásanna éigeandála; cur chun cinn
a dhéanamh ar thrí seachtaine feasachta Sláinte, Sábháilteachta
& Folláine – agus béim á cur i gcónaí ar an meabhairshláinte
agus ar an athléimneacht a chothú.
Go hinmheánach, rinneamar 3 thimpiste bheaga agus 16
neasteagmhas a logáil in 2019, agus leanamar ar aghaidh leis
an bhfeasacht sábháilteachta agus tábhacht timpeallachtaí
oibre a chur chun cinn i gcónaí. I measc na hoiliúna a rinneamar
a bhaineann le cúrsaí sábháilteachta, bhí Sábháilteacht
Saotharlainne, Ionduchtú agus Feasacht Sábháilteachta, Oiliúint
Farraige, Garchabhair, Ag Tacú leis an Meabhairshláinte agus
Athléimneacht, Sábháilteacht Calafoirt agus Measúnú Riosca.

AIRGEADAS AGUS RIALACHAS
CORPARÁIDEACH
Feidhmíonn Foras na Mara de réir na bprionsabal dea-chleachtais
rialachais chorparáidigh i gcomhréir leis na treoirlínte atá leagtha
amach i gCód Cleachtais 2016 chun Comhlachtaí Stáit a Rialú. Tá
raon nósanna imeachta, polasaithe agus treoirlínte i bhfeidhm
ag Foras na Mara chun a chinntiú go gcomhlíontar an cód agus tá
sé mar pholasaí ag Foras na Mara tacú le forbairt agus le neartú
timpeallachta rialaithe, córas bainistíochta riosca agus feidhm
iniúchta éifeachtach.
Tá Coiste Iniúchta agus Riosca, fochoiste de chuid an Bhoird, i
bhfeidhm chun maoirseacht agus comhairle a thabhairt don
Bhord ar nithe a bhaineann le rioscaí airgeadais, oibriúcháin
agus rialachais, lena n-áirítear bainistíocht riosca foriomlán agus
éifeachtúlacht na rialuithe inmheánacha agus na bainistíochta
riosca laistigh d’Fhoras na Mara. Ag teacht leis an gclár iniúchta
inmheánaigh, tháinig an Coiste Iniúchta Inmheánaigh agus
Riosca le chéile deich n-uaire in 2018, lena n-áirítear dhá
chruinniú leis an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste.
Déantar breithniú sa phlean rollach 3 bliana iniúchta inmheánaigh
do 2018-2019 ar na rioscaí arna sainaithint i gClár Riosca Fhoras
na Mara, i gceanglais an Chóid Cleachtais chun Comhlachtaí Stáit
a Rialú, agus ar mholtaí an Ard- Reachtaire Cuntas agus Ciste
agus an choiste iniúchta agus riosca inmheánaigh. Déanann
na hiniúchóirí inmheánacha seachfhoinsithe an Córas um

Rialú Inmheánach a athbhreithniú ar bhonn bhliantúil. Áirítear
le hiniúchtaí inmheánacha iniúchadh inmheánach ar rialuithe
airgeadais, iniúchtaí ar an bpróiseas soláthair a bhaineann le
soitheach nua taighde a fháil, iniúchadh ar an gCód Cleachtais
agus iniúchadh ar mhuirir chonraitheoirí. Cuireadh i ngníomh
gach moladh a tháinig chun cinn san iniúchadh inmheánach
agus tuairiscíodh iad don Choiste Iniúchta Inmheánaigh.
Tá próiseas soláthair phoiblí iomchuí ag Foras na Mara a
chomhlíonann na tairseacha luacha reatha maidir le cur i
bhfeidhm rialacha AE agus náisiúnta. Tá ceannach láraithe agus
úsáid na hOifige um Sholáthar Rialtais ina mhodh éifeachtúil
agus éifeachtach chun costais a laghdú agus coigiltis a ghiniúint,
agus leanfaidh sé ar aghaidh in 2020 freisin.
Is é polasaí Fhoras na Mara a chinntiú go n-íoctar gach sonrasc
go pras laistigh de théarmaí an Íocaíochta Pras An tAcht um
Chuntais, 1997 agus Rialacháin na gComhphobal Eorpach
(Íocaíocht Dhéanach in Idirbhearta Tráchtála) 2012. Tá córais
agus nósanna imeachta i bhfeidhm lena gcumasaítear sonraisc a
rianú agus lena gcinntiú go ndéantar íocaíochtaí go tráthúil agus
go héifeachtach. Tá nósanna imeachta i bhfeidhm freisin chun a
chinntiú go n-íoctar ús ar riaráistí, más gá.
Ag teacht le Bainistíocht Riosca agus Polasaithe Leanúnachais
Ghnó (BCP), rinne an Bord agus a Choiste Iniúchta agus Riosca,
leis an bhFeidhmeannas agus na hOifigigh Riosca, athbhreithniú
agus síniú ar na polasaithe agus ar na próisis chuí in 2019. Rinneadh
athbhreithniú ráithiúil ar na tuarascálacha ar an gClár Riosca agus
Riosca agus BCP i rith 2019. Rinneadh athbhreithniú nó tástáil ar
phleananna leanúnachais naoi bpróiseas gnó criticiúla in 2019.
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CUMARSÁID
Tá ár bhfoireann Cumarsáide freagrach as gach cumarsáid
oifigiúil a dhéanann Foras na Mara, lena n-áirítear caidreamh
leis na meáin, cumarsáid ar líne, margaíocht, rannpháirtíocht
agus oideachas, imeachtaí, agus as bainistiú a dhéanamh ar
Ghailearaithe Sea Science agus seirbhísí leabharlainne Fhoras
na Mara. Bhí an t-oideachas agus an rannpháirtíocht lenár
bpáirtithe leasmhara uile mar fhócas againn in 2019 agus ár
straitéis á cur i bhfeidhm againn i gcónaí ar mhaithe le feasacht
agus rannpháirtíocht a mhéadú agus cumarsáid a neartú ar fud
na n-ardán go léir.
I measc na gclár oideachais agus rannpháirtíochta a raibh an
fhoireann Cumarsáide páirteach iontu nó i gceannas orthu i rith
2019, bhí an Cruinniú Mullaigh Saibhreas ár nAigéin, SeaFest,
Clár Oideachais Taiscéalaithe, laethanta oscailte agus imeachtaí
eolaíochta agus teicneolaíochta. Tá tuilleadh sonraí faoi na
gníomhaíochtaí seo, mar aon leis na meáin, caidrimh phoiblí
agus cumarsáid dhigiteach, le fáil i gCumasóir Straitéiseach 4 Rannpháirtíocht agus Oideachas.
D’oibrigh an fhoireann Cumarsáide le comhghleacaithe i bhForas
na Mara chun aird a tharraingt ar nuacht, réimsí taighde agus
imeachtaí, ar bhonn inmheánach agus ar bhonn seachtrach le
linn 2019. I measc na ngníomhaíochtaí sin, áirítear an feachtas
Faces of the Sea a léirigh réimse daoine a bhfuil nasc acu leis
an aigéan. Mar chuid den fheachtas, rinneadh próifíliú ar 12 bhall
foirne, cuireadh béim ar a dtaithí gairmréime agus ar a gcuid
oibre i bhForas na Mara, agus comhroinneadh 52 ‘Aghaidh na
Mara’ ar fad ar na meáin shóisialta.

SEIRBHÍSÍ LEABHARLAINNE
Tacaíonn Leabharlann Oceanus leis an bhfoireann ina gcuid
taighde, trí rochtain a sholáthar ar fhoilseacháin agus a dtionchar
taighde a uasmhéadú trí Rochtain Oscailte a chur ar fáil agus cur
chun cinn a dhéanamh.
In 2019, bhunaigh Foras na Mara ról déach ar a dtugtar
Feidhmeannach na Seirbhísí Leabharlainne agus RGCS (an
Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí). Ceapadh duine sa
ról seo agus tacaíonn an Leabharlannaí le foireann sa leabharlann
anois, chomh maith le déileáil le cúrsaí pearsanta um chosaint
sonraí.
Oibríonn an leabharlannaí i ról ilréimsiúil, ag déanamh
comhoibriú leis na rannóga go léir chun ár bplean straitéiseach
a chumasú:

• Oibríonn an Leabharlannaí leis an bhfoireann

cumarsáide chun aschur taighde Fhoras na Mara a
chur chun cinn agus ‘Maximising your Reaseasch’
a óstáil, sraith eolais rialta a reáchtáiltear do bhaill
foirne ag am lóin.
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• Oibríonn an Leabharlannaí leis an Oifigeach

Cosanta Sonraí, soláthraíonn agus déanann an
Leabharlannaí comhordú ar oiliúint maidir le RGCS

agus is é an phríomhtheagmhálaí é maidir le cúrsaí
pearsanta cosanta sonraí.

• Oibríonn an Leabharlannaí leis an bhfoireann

príobháideachta sonraí chun beartais agus nósanna
imeachta maidir le cosaint sonraí a bhunú, a
nuashonrú agus a leasú. Ar an bhfoireann, tá
comhordaitheoirí sonraí ó na rannóga go léir,
Oifigigh Riosca, an tOifigeach Cosanta Sonraí, agus
baill foirne bainistíochta sonraí agus TF.

• Déanann ár n-eolaithe agus baill foirne freastal ar a

riachtanais uile ó thaobh faisnéise leabharlainne de,
lena n-áirítear: ailt, leabhair, tréimhseacháin, oiliúint
maidir le bainistiú tagairtí, foilsiú, cur chun cinn
agus tionchar taighde

• I gcomhar leis na Seirbhísí Comhairleacha um

Éiceachórais Iascaigh (FEAS) mar iarracht foirne
rinneadh acmhainn speisialta don fhoireann
iascaigh a dhigitiú agus a chatalógú, trí bheirt mhac
léinn sparánachta a fhostú agus a oiliúint.

• Mar chuid de thionscadal eile i gcomhar le FEAS,

tá an leabharlann i mbun an bhailiúcháin cartlainne
stairiúla is luachmhaire sa tír seo d’acmhainní
iascach ón mbliain 1894 ar aghaidh a dhigitiú agus
a chur ar fáil; Tuarascáil Chigirí Iascairí na hÉireann,
agus Mionscrúduithe Eolaíochta na nIascach Mara
agus Intíre

• I gcomhar leis na Seirbhísí Polasaí, Nuálaíochta

agus Tacaíochta Taighde (PIRS), thugamar
tacaíocht dár bhfoireann i ndáil lena taighde, chomh
maith le torthaí a bhaint amach maidir le slat
tomhais agus feidhmíocht an taighde sin

Tacaíonn an leabharlann le fiosruithe agus cuairteanna ó bhaill
seachtracha leasmhara freisin, chomh maith le baill foirne
a oiliúint ar fhéin-chartlannú inár Stór Rochtana Oscailte
(http://oar.marine.ie/). Soláthraíonn an Taisclann Rochtana
Oscailte rochtain ar líne saor in aisce ar bhreis is míle foilseachán
de chuid Foras na Mara agus bhí 14,430 cuairteoir ó gach mórroinn in 2019. Tá an leabharlann ina comhalta de bhord an
Fhóraim um Thaighde Oscailte Náisiúnta a bhfuil sé de chúram
air clár oibre Éireannach a sheachadadh le haghaidh taighde
oscailte.
Leanann an leabharlann de dhlúthchaidreamh a choinneáil
le príomheagraíochtaí agus déantar comhoibriú freisin le
leabharlanna seachtracha nuair a thagann an deis chun cinn. Le
linn 2019, rinne an Leabharlannaí ionadaíocht ar Fhoras na Mara
ag an 45ú Comhlachas Idirnáisiúnta Bliantúil um Leabharlanna
agus Ionaid Faisnéise Eolaíochta Muirí agus d’fhreastal an
Leabharlannaí ar phríomhchomhdhálacha maidir le cosaint
sonraí freisin.
Féach Aguisín 4 & Aguisín 5 chun teach tar fhaisnéis maidir le
Foilseacháin Fhoras na Mara agus ar Pháipéar agus Foilseacháin
Eolaíochta in 2019.
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BONNEAGAR
Feidhmíonn Foras na Mara bonneagair náisiúnta a sholáthraíonn
ardáin riachtanacha dá sheirbhísí rialtais, do thaighde náisiúnta
agus idirnáisiúnta agus d’fhorbairt luath-teicneolaíochta.
Áirítear leis na sócmhainní náisiúnta seo naoi n-áis de chuid
Fhoras na Mara ar fud na tíre a fhreastalaíonn ar áiseanna foirne
agus saotharlainne, lena n-áirítear ceanncheathrú an Fhorais
in Órán Mór, Co. na Gaillimhe, agus áis taighde i mBaile Uí
Fhiacháin, Co. Mhaigh Eo.
Áirítear ar bhonneagar eile: dhá shoitheach taighde
ilchuspóireacha (an RV Celtic Voyager agus an RV Celtic
Explorer), Feithicil Chianoibrithe Domhainuisce (ROV),
bonneagar agus sonraí TF, trealamh aigéaneolaíochta
soghluaiste agus seasta chomh maith le hardáin tástála agus
taispeántais amhail Réadlann Chuan na Gaillimhe.
Cuireann an Foras seirbhísí teicniúla agus trealamh ar fáil
d’oibreoirí bonneagair náisiúnta eile, lena n-áirítear tacú le
láithreáin tástála fuinnimh aigéin agus Líonra Breathnóireachta
Baoithe Sonraí Mara na hÉireann (IMDBON), chomh maith le
cláir bainistíochta um chosaint cósta agus bainistiú riosca.
Déantar monatóireacht agus rianú ar gach comhlacht poiblí
chun laghdú 33% ar úsáid fuinnimh a bhaint amach faoi 2020 (ó
2009) ag teacht le tríú Plean Gníomhaíochta um Éifeachtúlacht
Fuinnimh na hÉireann (NEEAP 3). Is féidir díriú ar 18 sprioc
fuinnimh trí Straitéis agus Beartas um Laghdú Fuinnimh
2016- 2020 an Fhorais, ag díriú ar oibriú an fhlít RV Náisiúnta,
saotharlanna, agus trealamh agus áiseanna Oifige/TF. Féach an
mhír maidir le Riarachán Ginearálta chun tuilleadh eolais a fháil
ar éifeachtúlacht fuinnimh.
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SAORÁIDÍ
Tá nasc láidir idir aschuir agus táirgí insoláthartha na foirne
Saoráidí agus an Cumasóir Straitéiseach um Bonneagar sa tslí
is go bhfuil sé mar aidhm againn barrfheabhsú agus maoiniú a
dhéanamh i mbonneagar atá éifeachtúlach ó thaobh fuinnimh
de, a fheabhsaíonn ár gcomhairle agus seachadadh seirbhísí
comhtháite, agus a dhéanann an fás gorm a éascú.
Ó thaobh Saoráidí de, is ríthábhachtach an t-athrú iompraíochta
do rathúlacht na gclár, na mbeartas agus na dtionscnamh a
mbímid páirteach iontu. Beidh mionathruithe ar ghléasra agus
trealamh reatha, úsáid sásraí nuálacha agus ardéifeachtúlacht
fuinnimh agus táirgí in-athnuaite ina gcabhair ó thaobh coigilteas
intomhaiste a dhéanamh agus spriocanna a bhaineann le laghdú
fuinnimh agus cleachtais inbhuanaithe a bhaint amach.
Is é an príomhtháirge insoláthartha na foirne Saoráidí ná
ár bhfoireann, ár gconraitheoirí agus ár gcomhpháirtithe
a chumasú chun a dtaighde a dheanamh i dtimpeallacht
shábháilte éifeachtúil dhea-chóirithe ar fud láithreán uile Fhoras
na Mara. I measc na seirbhísí a chuirimid ar fáil, tá seirbhísí
fáiltithe, seirbhísí stórais, seirbhísí cothabhála (ginearálta agus
speisialaithe), seirbhísí soláthair agus seirbhísí bainistíochta
fuinnimh, mar aon le bainistiú a dhéanamh ar chonarthaí
glantacháin, lónadóireachta, cothabhála tailte agus seirbhísí
slándála. Tagann buiséad oibríochtúil agus bainistíocht conartha
na láithreán go léir faoi shainchúram na Saoráidí agus déantar é
sin a athbhreithniú ar bhonn leanúnach.
Ceann de na príomhchúraimí a bhí ar an bhfoireann Saoráidí in
2019 ná oifig Fhoras na Mara i mBaile Átha Cliath a athlonnú
ó Theach Pháirc Wilton go Trí Plás na Páirce. Mar chuid den
aistriú sin, bhí orthu an fhoireann tionscadail a sholáthar agus

CUMASÓIR STRAITÉISEACH 2 - Bonneagar

a bhainistiú chun tabhairt faoin oifig nua a dhearadh agus a
thógáil de réir an bhuiséid agus in am. Agus an obair sin déanta,
bogadh isteach san fhoirgneamh úrscothach i lár mhí Dheireadh
Fómhair, taobh le Comhlachas Forbartha Idirnáisiúnta Éireann
(IDA), Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann (SEAI) agus
Forbartha Eolaíochta Éireann (SFI).
Is gné lárnach eile d’obair na foirne é comhairle agus oiliúint
um sholáthar a chur ar fáil. Tá beirt bhall den fhoireann
ríthábhachtach don phróiseas seo a riaradh agus a bhainistiú ar
fud na heagraíochta. Fógraíodh 56 tairiscint in 2019.
Tagann laghdú fuinnimh agus cathaoirleacht a dhéanamh ar
an bhfoireann Get Greener faoi shainchúram na foirne Saoráidí
freisin. Leanann an fhoireann Get Greener d’fhorbairt agus
idirchaidreamh a dhéanamh le baill foirne chun éifeachtúlacht
maidir le húsáid fuinnimh a chur chun cinn agus cleachtais
oibríochta níos inbhuanaithe a spreagadh i réimsí uile de chuid
Fhoras na Mara. Cuireadh Plean Gníomhaíochta Éifeachtúlachta
Acmhainní 2019-2020 faoi bhráid na Roinne Talmhaíochta, Bia
agus Cúrsaí Mara agus tá éachtaí agus spriocanna an chláir Get
Greener leagtha amach ann. Tá tuilleadh sonraí ar fáil sa chuid
sin den tuarascáil dar teideal ‘Riarachán Ginearálta: Tuairisciú ar
Éifeachtúlacht Fuinnimh’.

OIBRÍOCHTAÍ MARA (SOITHÍ
TAIGHDE)
Buaicphointí 2019:

•

 omhtháthú agus tástálacha rathúla na Feithicle
C
Cianrialaithe (ROV) nua Étaín de chuid Ollscoil
Luimnigh, ar phíosa ríthábhachtach de bhonneagar
náisiúnta taighde arna mhaoiniú ag Fondúireacht
Eolaíochta Éireann, ar an RV Celtic Explorer

• Tugadh faoi imlonnú fadtéarmach rathúil córas

tuirlingeora atá oiriúnaithe d’Fheithiclí Cianrialaithe
leis an ROV Holland 1 den chéad uair chun
imscrúdú a dhéanamh ar chórais sceire coiréil

• D’imigh cúigear ealaíontóirí idirnáisiúnta mór le rá

ar thuras ar bord an RV Celtic Explorer mar chuid
den chomhoibriú eolaíochta/ealaíne Aerial/Sparks
idir Gaillimh 2020 agus Foras na Mara

• Ar an iomlán, idir an dá shoitheach, rinneadh

598 lá eolaíochta. Anuas air sin, chaith an ROV
Holland 1 54 lá amach ón gcósta i mbun 3 shuirbhé
taighde.

An RV Celtic Explorer
D’éirigh thar barr leis an gcéad suirbhé a rinneadh in 2019 faoi
stiúir taighdeoirí ó Ollscoil Luimnigh mar chuid de thréimhse
tástálacha ROV. Chuir an Dr Gerard Dooley agus a fhoireann
tús le comhtháthú an ROV Étaín i mí na Nollag 2018, díreach
roimh bhriseadh na Nollag. Mar chuid den chomhtháthú,
cuireadh íomháú léasair, sonóir 3T, físeán ardghléine,
beachtloingseoireacht fhomhuirí agus géaga láimhsitheora ar
bun. I ndiaidh an chomhtháite, chuir an fhoireann tástálacha
amach ón gcósta i gcrích ón 4-14 Eanáir 2019. Rinneadh na
tástálacha allamuigh ag dumhaí farraige, longbhristeacha
neamhaitheanta, láithreáin píopaí gáis agus bonneagar bairr
tobair.
I ndiaidh do na tástálacha a cur i gcrích i gCorcaigh,
thug an soitheach aghaidh ar Hamburg chun an suirbhé
aigéaneolaíochta agus comhshaoil BSH (an Ghníomhaireacht
Chónaidhme Mhuirí agus Hidreagrafach) a dhéanamh sa Mhuir
Bhailt agus sa Mhuir Thuaidh. Tá an-taithí ag criú an RV Celtic
Explorer de bheith ag obair le foirne eolaíochta BHS toisc go
raibh an soitheach cairtfhostaithe le haghaidh suirbhé amháin
ar a laghad ó bhí 2009 ann. Mar chuid den suirbhé eolaíochta,
rinneadh caitheamh CTD (Seoltacht, Teocht, Doimhneacht) ar
fud riain réamhchinntithe.
D’fhill an soitheach ar Ghaillimh ó Kiel chun an suirbhé ar eochraí
maicréil a dhéanamh faoi stiúir an taighdeora Fhoras na Mara,
Brendan O’Hea. Déantar an suirbhé ar eochraí maicréil gach trí
bliana mar chuid de shraith suirbhéanna ar mhaicréal agus ar
bholmáin arna gcomhordú ag an gComhairle Idirnáisiúnta um
Thaiscéalaíocht na Mara (CITM).
Baineann an tsraith de shuirbhéanna leis an aigéan ó na hOileáin
Fharó, síos tríd an Atlantach Thoir Thuaidh go Giobráltar, agus
déantar iad idir mí Eanáir agus mí Iúil. I suirbhé Fhoras na Mara
i mí Feabhra, rinneadh sampláil ag na stáisiúin siar ó Albain, siar
ó Éirinn, sa Mhuir Cheilteach agus i mBá na Bioscáine.
Lean na suirbhéanna ar na hiascaigh ar aghaidh go dtí
Márta agus Aibreán, agus rinneadh an Suirbhé bliantúil ar
Anglaití agus Sciolltáin na hÉireann (IAMS) thar dhá chéim.
Bailíonn an suirbhé IAMS sonraí maidir le bithmhais agus
flúirse anglaití (Lophius piscatorius agus L. budegassa)
agus sciolltán (Lepidorhombus whiffiagonis agus L. Boscii) i
limistéir 6a (ó dheas ó 58°T) agus 7 (siar ó 8°I). Ní raibh an dá
chéim comhleanúnach i suirbhé an RV Celtic Explorer toisc go
ndearnadh fuaimshuirbhé 3 seachtaine ar fhaoitín gorm idir an
dá linn. Rinne an fhuaimshuirbhé peiligeach rianú ar 2,800 míle
farraige agus rinneadh 28 caitheamh CTD lena linn.
Rinne foireann eolaithe ó Ollscoil Uladh an chéad suirbhé ROV in
2019 go déanach i mí Aibreán go dtí lár mí Bealtaine. Le linn na
tsuirbhé dar teideal ‘Backscatter and Biodiversity on Shelf Sea
Habitats (BaBioSSH)’, faoi stiúir an Dr Christopher McGonigle,
baineadh leas as modhanna éiritheacha agus núíosacha
chun sonraí bitheolaíochta agus geoifisiceacha a bhailiú i sé
phríomhéiceachóras muirí ó thuaidh agus soir ó thuaidh ó
Éirinn. Úsáidfear na sonraí a ghinfear chun feabhas a chur ar an
leibhéal eolais atá ann maidir le héagsúlacht speicis laistigh de
na sprioclimistéir muirí faoi chosaint. Modheolaíocht amháin
a úsáideadh ná ciancheamaraí baoite faoi uisce (BRUVanna) a
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imlonnaíodh chun sonraí a bhailiú maidir le pobail scroblachóirí.
Chomh maith leis sin, cuireadh an ULS-500 PPR, scanóir léasair
faoi uisce, leis an ROV Holland 1 chun mapáil mhionscála a
dhéanamh ar ghnáthóga laistigh den limistéar.
Rinneadh suirbhé eile ROV ina dhá chéim; céim amháin ar siúl
ar feadh 11 lá i mí Bealtaine agus an chéad chéim eile ar siúl ar
feadh 7 lá ag deireadh mí Iúil. Faoi stiúir an Dr Aaron Lim, ba
é príomhaidm an tsuirbhé seo dar teideal ‘Monitoring Change
in Submarine Canyon Coral Habitats (MoCha_SCan)’ ná ocht
gcóras tuirlingeora núíosacha ROV-oiriúnaithe a imlonnú mar
ghaistí dríodair i ngnáthóga coiréil Chainneon Bhanc Porcupine
(sceireach coiréil, dumhaí agus gairdíní).
Chomh maith le sonraí a bhailiú maidir leis an gcineál dríodair,
áirítear i measc aidhmeanna eile suirbhé an ROV a úsáid chun
ábhar orgánach caithíneach agus samplaí uisce a bhailiú thart ar
gach láithreán tuirlingeora. Imlonnaíodh na hocht tuirlingeoir le
linn na céime i mí Bealtaine laistigh de réimse gnáthóga coiréil
ar fud Chainneoin Bhanc Porcupine. Bhailigh an ROV píosaí
scannánaíochta ardghléine agus rinne sé bithshampláil leis an
ngéag láimhsitheora chun príomhghnáthóga a shaintréithiú
laistigh den chainneon. Tógadh ar ais na hocht tuirlingeoir ag
deireadh mhí Iúil le linn an dara céim den suirbhé MoCha_SCan.
Rinneadh suirbhé bliantúil aigéaneolaíochta Rocal faoi stiúir eolaí
de chuid Fhoras na Mara, an Dr Caroline Cusack, i mí Bealtaine/
Meitheamh 2019. Déantar suirbhé Rocal i mí Eanáir nó Feabhra
de ghnáth, ach ba dheas an t-athrú é an suirbhé a dhéanamh ní
ba dhéanaí in 2019 ós rud é gur chuir an drochaimsir isteach ar
na haigéaneolaithe agus na cógaiseoirí blianta eile. Mar chuid de
shuirbhé Rocal a mhair 14 lá, bhí eolaithe an Fhorais ag obair i
gcomhar le heolaithe in OÉG. D’éirigh go hiontach leis an suirbhé;
bailíodh 55 CTD, imlonnaíodh dhá snámhán Argo agus ceithre
drioftaeir dromchla agus cuireadh i gcrích misean faoileora lenar
bhain doimhneacht tumtha suas go 1,000 méadar. Rinneadh an
baoi aimsire M6 a mhalartú amach freisin.
Bhí an Dr Rachel Cave, OÉG, ina príomhimscrúdaitheoir don
tionscadal VOCAB atá i mbun taighde a dhéanamh maidir le
haigéadú aigéin. Rinne radaiméadair hipirspeictreacha sonraí
solas agus sonraí bith-optamacha a thaifeadadh san aer agus
san uisce mar chuid den tionscadal VOCAB. Cuireadh suirbhé
Rocal i gcrích i gCorcaigh agus bhí ar lucht an tsuirbhé athrú
tapa a dhéanamh ó oibríochtaí an tsuirbhé go gníomhaíochtaí
SeaFest. Seo an chéad uair riamh a reáchtáladh i gCorcaigh
é agus ba iontach an t-imeacht arís é le 7,400 cuairteoir ag
glacadh páirt sa turas soithigh le linn na trí lá oscailte.
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Ar mhaithe le cothabháil a dhéanamh ar an bpróifíleoir faoi
bhun (SBP), bhí ar an soitheach dul ó Chorcaigh go Falmouth
chun trí lá a chaitheamh i nduga tirim, roimh thús a chur le
Fuaimshuirbhé Peiligeach Scairbh Iarthar na hEorpa (WESPAS),
faoi stiúir eolaithe Fhoras na Mara. Is é is aidhm leis an suirbhé
seo ná fuaimtheicnící a úsáid chun sonraí measúnaithe stoic a
bhailiú maidir le scadáin, torcéisc agus bolmáin thar tréimhse 6
seachtaine sa Mhuir Cheilteach. D’éirigh go hiontach le WESPAS
agus cumhdaíodh breis agus 6,500 míle farraige de rian
eiceashónar iascach ón Muir Cheilteach suas ó thuaidh ó Inse
Ghall. Rinne an fhoireann eolaíochta 45 tuáil iascaireachta, 87
CTD agus roinnt tuáil planctón freisin.

I ndiaidh thurais taiscéalaíochta Choláiste na hOllscoile,
Corcaigh, chun na tuirlingeoirí a fháil ar ais, rinneadh an tríú
céim den turas taiscéalaíochta SeaRover, an suirbhé forleathan
ar sceireacha eischósta ar imeall ilchríochach iarthuaisceart na
hÉireann. Choimisiúnaigh an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta
agus Fiadhúlra an clár seo in 2017 agus tá sé á mhaoiniú ag
an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh (CEMI). Ba é an t-eolaí
Fhoras na Mara, David O’Sullivan, a chomhordaigh an suirbhé,
agus bhí eolaithe eile de chuid Fhoras na Mara, OÉG, agus
Ollscoil Plymouth ar an bhfoireann.
D’éirigh thar barr leis an suirbhé agus lena linn, rinneadh 52
tumadh ROV agus fuarthas píosaí scannánaíochta ardghléine
den éiceachóras sceire laistigh den Goban Spur, thart ar imill
Mhuirbhiochta Porcupine agus laistigh de Chainneon Whittard.
Chomh maith leis sin, tógadh samplaí bitheolaíochta (spúinsí
go príomha) agus brú-chroíleacháin ag roinnt láithreán chun
grinn-eolais a bhailiú maidir le héiceachórais sceire. Nuair a bhí
oibríochtaí an tsuirbhé SeaRover 3 curtha i gcrích, chuaigh an
soitheach ar ais go Gaillimh ar mhaithe leis an ROV Holland 1
a dhíshlógadh agus a ullmhú chun dul go huiscí na Gearmáine
chun páirt a ghlacadh i suirbhé BHS, an dara cheann agus
an ceann deireanach dó in 2019. Chaith foireann eolaithe ó
BSH 23 lá ar bord an RV Celtic Explorer, i mbun oibríochtaí
aigéaneolaíochta sa Mhuir Thuaidh.
Chuaigh an RV Celtic Explorer go Corcaigh ansin chun páirt a
ghlacadh sa suirbhé mapála domhainuisce ar ghrinneall na
farraige INFOMAR a rinneadh sa Mhuir Cheilteach. Chuir iamhaga de dheasca na drochaimsire agus gaoithe láidre isteach go
mór ar oibríochtaí an tsuirbhé seo. Fuair na hidreagrafadóirí c.
1,360km2 de shonraí sondálaí fuaime iltonnta.
Díríodh na hoibríochtaí i rith na míonna deiridh de 2019 ar an
iascaireacht arís nuair a cuireadh Fuaimshuirbhé Scadán na Mara
Ceiltí de chuid Fhoras na Mara i gcrích i mí Dheireadh Fómhair.
Mar chuid den suirbhé seo, cumhdaíodh 3,700 míle farraige
agus rinneadh 21 caitheamh CTD. I measc na n-oibríochtaí
coimhdeacha, rinneadh 39 caitheamh CTD agus 32 greim
dríodair agus mar sin, ba shuirbhé fíor-ildisciplíneach é.
Ba é anuras deiridh iascaigh a rinneadh in 2019 ná an suirbhé
bliantúil ar Éisc Talún na hÉireann (IGFS) le ceithre chos suirbhé
ag rith i ndiaidh a chéile ó dheireadh mhí Dheireadh Fómhair go
lár mhí na Nollag. Tháinig an bhliain chun deiridh i gCuan na
Gaillimhe le tréimhse fada cothabhála ó lár mhí na Nollag go lár
mhí Eanáir 2020.

An RV Celtic Voyager
Mar a tharla blianta eile, thosaigh sceideal an RV Celtic Voyager
le ‘Suirbhé ar an gComhshaoil Gheimhridh’ bliantúil agus
oibríochtaí beantacha agus aigéaneolaíochta á ndéanamh ar an
mbealach ó thuaidh. I ndiaidh an tsuirbhé ar an gcomhshaoil,
rinneadh suirbhé oiliúna mac léinn ar oibríochtaí 24-uair an
chloig amach ón gcósta, faoi stiúir an Dr Joanne O’Brien, ó
Institiúid Teicneolaíochta na Gaillimhe-Maigh Eo. Ghlac mic léinn
ón gcúrsa nua Msc Iompraíocht Caomhantais páirt sa suirbhé
oiliúna agus bhí sé mar aidhm ag an suirbhé go dtabharfadh
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an fhoireann faoi bhreathnuithe ar mhamaigh muirí ar fud riain
réamhchinntithe ó Chorcaigh go Gaillimh.
D’imscrúdaigh an fhoireann iompraíocht, dáileadh agus flúirse
céiticeach trí theicnící amhairc agus fuaimeolaíochta. Chomh
maith leis sin, bhailigh na mic léinn sonraí CTD agus rinne siad
tuáil planctóin chun léiriú a fháil ar an éiceolaíocht mórthimpeall
ar na dearcthaí. Ar an drochuair, chuir an drochaimsir isteach ar
riain agus plean bunaidh an tsuirbhé agus bhí ar an bhfoireann
mionathruithe a dhéanamh agus dul i ngleic leis an bhfarraige
ghairbh, agus bhí roinnt iamh-aga i gceist i gCorcaigh. Chaith
an fhoireann dhá lá ag déanamh amhaircshuirbhéireachta agus
rinne siad monatóireacht fhuaimeolaíochta éighníomhach san
oíche, nuair ab fhéidir. Rinneadh na gnéithe aigéaneolaíochta
agus tuáil planctóin den oiliúint mac léinn san oíche freisin.
An chéad ábhar suirbhé eile a tugadh faoi ná ábhar atá
fíorchonspóideach le roinnt blianta anuas - micreaphlaistigh.
Bhí an Dr Joao Frias ó Institiúid Teicneolaíochta na GaillmheMaigh Eo i gceannas ar an measúnú seo (IMP.act.sea1) ar na
príomhionaid do mhicreaphlaistigh i gCuan na Gaillimhe. Bhí
sé mar aidhm ag an suirbhé leanúint de na príomhionaid do
mhicreaphlaistigh laistigh de Chuan na Gaillimhe agus an
ceantar mórthimpeall a shainaithint agus a mhapáil, roinnt
bearnaí a líonadh i suirbhé samplála a roinneadh ar an RV Celtic
Voyager in 2017 faoi stiúir an Dr Joao Frias roimhe sin a líonadh.
Suirbhé ildisciplíneach a bhí i suirbhé 2019 agus i measc na
n-oibríochtaí, rinneadh CTDanna, tráil bhíoma, tráil líonra roic
agus sampláil dríodair leis an greim lae agus an gcroíghearrthóir
bosca. Cé go raibh drochaimsir ann le linn an tsuirbhé 5 lá,
bhailigh an príomheolaí go leor sonraí chun na bearnaí a líonadh
agus measúnú a dhéanamh ar thruailliú micreaphlaistigh i
gCuan na Gaillimhe agus sa cheantar mórthimpeall.
Rinneadh cothabháil seachtaine ar an soitheach ansin agus
chuaigh sí ar ais go Corcaigh arís le haghaidh oiliúna mac léinn
i gColáiste Náisiúnta Muirí na hÉireann agus oiliúna SMART
Sea le haghaidh daltaí scoile. Ghlac mic léinn ó OÉG agus ó
Ionad Fuinneamh Muirí agus In-athnuaite na hÉireann (MaREI)
agus Coláiste na hOllscoile, Corcaigh páirt sna himeachtaí sin.
Agus an oiliúint curtha i gcrích, thug an soitheach aghaidh
ar Ghaillimh chun leanúint ar aghaidh le hoiliúint mac léinn
fochéimí in Institiúid Teicneolaíochta na Gaillimhe-Maigh Eo.
Rinneadh an suirbhé oiliúna mac léinn deireanach den earrach
sa chéad leath de mhí Aibreán le John Boyd, ceannaire an chláir
scoile muirí SMART sea. Sa suirbhé seo, cuireadh clár ‘Science@
Sea’ar fáil ar feadh ceithre lá do rannpháirtithe ó ghairmeacha/
disciplíní éagsúla.
Le linn tréimhse oiliúna mac léinn an earraigh, rinneadh dhá
shuirbhé taighde nua agus beirt príomheolaí céaduaire ar bord
an RV Celtic Voyager. An chéad suirbhé a rinneadh ná ‘IMMErSE
– Irish Marine Mammals Ecosystem Based Surveys’, faoi stiúir
an iarrthóra PhD, Cynthia Barile, Institiúid Teicneolaíochta na
Gaillimhe-Maigh Eo. Ba é príomhaidhm an tsuirbhé ná dul i ngleic
le bearna eolais maidir le dáileadh speiceas doimhinthumthach
(e.g. míolta móra socacha, caisealóid agus píolótaigh) in
uiscí amach ó chósta na hÉireann. Ba é phríomh-mhodh an
tsuirbhé ná breathnú leis an tsúil i gcomhar le hoibríochtaí
monatóireachta fuaimeolaíochta éighníomhacha. Arís, chuir
an aimsir isteach ar thascanna an tsuirbhé a bhí le déanamh

ag foireann eolaíochta Institiúid Teicneolaíochta na GaillimheMaigh Eo agus as na seacht lá d’am-loinge, ní dhearnadh ach trí
lá de shuirbhéireacht amhairc agus fuaimeolaíochta. I measc na
n-oibríochtaí coimhdeacha, rinneadh imlonnuithe CTD nuair ab
fhéidir agus suirbhéireacht ar éanlaith mhara.
Ba shuirbhé geolaíoch an chéad suirbhé eile a rinneadh faoi
stiúir Siobhán Burke, mac léinn PhD ó Choláiste na hOllscoile,
Corcaigh. Mar chuid den suirbhé sin, rinneadh gníomhaíochtaí
ilbhíoma sealbhaithe sonraí i gCuan Mó, Co. Mhaigh Eo. Mar
chuid den suirbhé ‘Quantifying Irish Marine Placer Resources
II (QuIMPeR II)’, rinneadh mapáil ar shraith limistéar i gCuan
Mó le sondálaí fuaime iltonnta EM2040 an RV Celtic Voyager.
Bhí sé mar aidhm ag an suirbhé léarscáileanna mionsonraithe
cúlscaipthe agus bataiméadrachta a bhailiú, i gcomhar le
sampláil dríodair a dhéanamh sna limistéir shonracha chun
gainnimh mhianracha throma amach ón gcósta a aimsiú, a líniú
agus a shampláil. Sholáthar an suirbhé sonraí do thionscadal
iCRAG (Ionad na hÉireann um Thaighde sna Geo-eolaíochtaí
Feidhmeacha) arna mhaoiniú ag Fondúireacht Eolaíochta
Éireann, dar teideal FLIPeR (Formation of Littoral and Offshore
Irish Placer Resources).
Nuair a bhí an suirbhé QuIMPeR II curtha i gcrích i gCuan
na Gaillimhe, rinneadh an soitheach a réiteach le haghaidh
tástálacha teilifíse faoi uisce (UWTV) a rinneadh i gCuan na
Gaillimhe, chun a chinntiú go mbeadh Cathx, an córas ceamara
ardghléine réidh don séasúr gnóthach UWTV. Rinneadh an
chéad chéim INFOMAR den séasúr sa Mhuir Cheilteach sular
thug an soitheach aghaidh ar an bhfarraige chun an suirbhé
UWTV um chomhaireamh uachaisí Nephrops norvegicus a
dhéanamh.
I ndiaidh 14 lá ag déanamh tuálacha UWTV i mBá na Bioscáine,
d’fhill an soitheach ar Chorcaigh chun na hidreagrafadóirí a
réiteach don dara suirbhé INFOMAR den séasúr. Rinneadh
ceithre shuirbhé INFOMAR ar an iomlán ar bord an RV Celtic
Voyager in 2019. Chuir an aimsir isteach ar na gníomhaíochtaí
oibríochta i gcás trí cinn de na suirbhéanna sin. D’éirigh leis an
bhfoireann hidreagrafadóirí a bhfuil an-taithí acu a gcuspóir
foriomlán maidir le mapáil ilbhíoma in 2019 a bhaint amach,
áfach.
Gach bliain, déanann an RV Celtic Voyager trí shuirbhé
UWTV ar Nephrops i spriocláithreán ar mheánna Árann agus
Porcupine, meánna Cheann Léime agus sa Mhuir Cheilteach
(aonaid fheidhmiúla 17, 19, 22 & 2021). De réir an chuir chuige
a úsáidtear, déantar na meánna Árann-Porcupine mar chuid
den chéad suirbhé agus déantar stáisiúin na Mara Ceiltí mar
chuid de chéim 2 agus 3. Chuir an aimsir isteach ar sheiceamh
na suirbhéireachta,nuair a rinne an soitheach formhór mór na
stáisiún sa Mhuir Cheilteach mar chuid den chéad chéim agus
an dara céim, agus cuireadh na meánna Porcupine i gcrích mar
chuid den tríú céim.
Úsáideadh an Ceamara ardghléine Cathx i ngach céim agus nuair
ba ghá, d’úsáid an fhoireann an seanchóras ceamara ilchodaigh.
Roghnaíodh roinnt stáisiún chun staidéar comparáideach a
dhéanamh idir an físeán agus na híomhánna a bailíodh leis an
seanchóras ceamara ilchodaigh agus an córas nua, an ceamara
ardghléine Cathx.
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Rinneadh suirbhé nua ar an soitheach ar an 21 Meitheamh,
‘Lá Samplála Aigéin’, faoi stiúir an Ollaimh Louise Allcock.
Is éard atá sa Lá Samplála Aigéin ná feachtas samplála
comhuaineach maidir le bithéagsúlacht aigéin an domhain
trí leas a bhaint as meiteagéanómaíocht. Dhírígh institiúidí
ar fud na hEorpa ar phobail mhicróbacha muirí, an codán is
lú den phobal inveirteabrach muirí, a bhailiú ar an lá áirithe
seo. D’úsáid foireann OÉG an RV Celtic Voyager mar ardán
chun samplaí uisce a bhailiú timpeall ar fhaireachlann Chuan
na Gaillimhe. Cuireadh na samplaí uisce scagtha chuig an
saotharlann in HMRC na Gréige chun anailísiú moilíneach a
dhéanamh orthu.
Ag tús mhí an Mheithimh, ba dheas an Dr Robin Raine a
fheiceáil ar ais ar an soitheach chun leanúint ar aghaidh lena
thaighde ar fhíteaphlanctón tocsaineach sa Mhuir Cheilteach.
Rinne n heolaithe ar bord an suirbhé ‘Dino19’ imscrúdú ar
bhunaidh, dáileadh agus rialú fisiceach aigéaneolaíochta a
dhéantar ar dháileadh roinnt speiceas, ag díriú go príomha
ar Dinophysis. Úsáidfear na torthaí chun samhlacha réamhmheastacha a fhorbairt chun cur síos a dhéanamh ar phatrúin
i bhfoirmiú daonra; eolas ríthábhachtach don tionscail
sliogéisc.
Rinneadh suirbhé taighde núíosach ag tús mhí Lúnasa agus
bhí an t-eolaí de chuid an Ghrúpa Éireannach maidir le Míolta
Móra agus Deilfeanna, Sean O’Callaghan, i gceannas ar an
bhfoireann. Mar chuid den suirbhé ildiciplíneach dar teideal
‘Marine Top Predators on the 100m contour’ a bhain leas
as caitheamh CTD, línte monatóireachta fuaimeolaíochta
éighníomhacha, tuálacha planctón, iascaireacht peiligeach
agus breathnú leis an tsúil ar mhamaigh muirí agus
éanlaith mhara. Bhí imscrúdú á dhéanamh ag an bhfoireann
ar an mbithéagsúlacht agus an aigéaneolaíocht ar fud
an chomhriain idir Corcaigh agus Gaillimh. I measc na
bpríomhdhearcthaí le linn an tsuirbhé 8 lá, chonacthas míol
mór eiteach, dromeiteach beag, deilf bholgshrónach agus
deilf choiteann.
Thug beirt phríomheolaithe nua faoi shuirbhéanna
geoifhisiceacha ní ba dhéanaí sa bhliain. Rinneadh an chéad
cheann faoi stiúir an Dr Jared Peters a bhí foireann eolaithe leis
óna rannóg féin i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh, agus MaREI,
ag déanamh taighde ag láithreáin ar fud chósta iarthar agus
chósta iardheiscirt na hÉireann. Spreagadh an turas taighde
‘De-risking Offshore Wind Energy Development Potential in
Irish Waters (DOWindy)’ mar thoradh ar an tsuim a bhí ag
forbróirí fuinnimh gaoithe amach ón gcósta agus an gá atá le
himscrúduithe breise a dhéanamh ar gheolaíocht láithreáin
roghnaithe le haghaidh forbartha feirmeacha gaoithe.
Bhailigh an fhoireann ‘DOWindy’ tomhais sondálaithe fuaime
iltonnta maidir le bataiméadracht ghrinneall na farraige;
greimeanna dríodair ar gheolaíocht dhromchla ghrinneall
na farraige; croíleachán chun saintréithiú a dhéanamh ar
stratagrafaíocht dhomhain an láithreáin roghnaithe agus
próifíleanna fo-bhun seismeacha a léiríonn comhdhéanamh
na sraitheanna buncharraige.
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Rinneadh suirbhé den chineál céanna go déanach i mí
Dheireadh Fómhair agus lean sé ar aghaidh go dtí tús mhí na
Samhna, faoi stiúir an Dr Mark Coughlan ó iCRAG (Ionad na

hÉireann um Thaighde sna Geo-eolaíochtaí Feidhmeacha), i
gcomhar le heolaithe ó Ollscoil Uladh. Mar chuid den suirbhé
seo dar teideal ‘Geohazard Investigation in the Irish Sea using
Seismic and Seabed Mapping Techniques (GIST)’, rinneadh
sonraí ghrinneall na farraige agus sonraí faoi bhun ghrinneall
na farraige a bhailiú ar mhaithe le léarscáileanna comhtháite
a tháirgeadh ar a léirítear athruithe i ndríodair muirí ag
láithreáin roghnaithe, mórthimpeall ar longbhristeacha
go príomha. Rinnea an fhoireann eolaithe sé láithreán
longbhriste a mhapáil leis an sondálaí fuaime iltonnta, an
próifíleoir faoi bhun agus an próifíleoir fuaimeolaíochta srutha
doppler chun athruithe ar ghrinneall na farraige de bharr
fórsaí hidridinimiciúil a chinneadh. I measc gníomhaíochtaí
eile a rinneadh, bailíodh 390 ciliméadar de línte seismeacha,
bailíodh croíleacháin dríodair agus imlonnaíodh agus
bailíodh arís gléasanna monatóireachta fuaimeolaíochta
éighníomhacha.
Ag deireadh na bliana, ba é oiliúint mac léinn an ghníomhaíocht
ba mhó a bhí ar siúl. Rinne John Boyd, comhordaitheoir na
scoile SMART Sea oiliúint amach ón gcósta le mic léinn ó
OÉG, Ollscoil Mhá Nuad agus Coláiste na hOllscoile, Corcaigh.
Rinne clár Máistreachta Bitheolaíochta Mara Ollscoil na
hÉireann, Corcaigh, an Celtic Voyager a chairtfhostú dá gclár
oiliúna bliantúil dhá lá. Tháinig suirbhé deireanach na bliana
a rinneadh faoi stiúir Fhoras na Mara maidir le hiascaireacht
peiligeach scadán an iarthuaiscirt chun críche sna Cealla
Beaga chun tús na tréimhse athchóirithe a éascú.
Chun tuilleadh eolais a fháil ar chlár na soithí taighde do 2019,
féach Aguisín 6.

FUINNEAMH & BONNEAGAR
AIGÉIN
Rinne an fhoireann bainistiú ar na saoráidí tástála agus léirithe
ag an láithreán tástála fuinnimh aigéin i gCuan na Gaillimhe.
Chuir an fhoireann seirbhísí oibríochta ar fáil ag an láithreán
tástála fuinnimh tonnta AMETS freisin i mBéal an Mhuirthead,
Co. Mhaigh Eo agus sa zón léirithe fuinnimh tonnta WestWave
amach ó Chill Arda, Co. an Chláir, faoi Chomhaontú Seirbhíse
le hÚdarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann (SEAI). Rinne
taighdeoirí agus cuideachtaí Éireannacha agus idirnáisiúnta
óstáil ar roinnt tionscadal in 2019 ar an láithreán tástála
fuinnimh aigéin i gCuan na Gaillimhe, lena n-áirítear; Danalto,
Wood, Institiúid Teicneolaíochta Dhún Dealgan, Zunibal agus
SmalleTec. Tá go leor tionscadal eile ag céimeanna éagsúla
ullmhachta beartaithe chun leas a bhaint as an láithreán
tástála.
Cuimsíonn an réadlann fomhuirí atá suite laistigh de láithreán
tástála Chuan na Gaillimhe sonraí snáthoptaice agus
nascacht cumhachta lena gceadaítear tástáil a dhéanamh ar
thurgnaimh eolaíochta agus ar bhraiteoirí agus ar threalamh
nua mara i dtimpeallacht muirí fíor agus faireachán fíorama ar fheidhmíocht. Is éard atá san fhaireachlann seo
ná nód réigiúnach den Chuibhreannas don Bhonneagar
Taighde Eorpach um Fhaireachlann Ildisciplíneach Eorpach

CUMASÓIR STRAITÉISEACH 2 - Bonneagar

um Ghrinneall na Farraige agus Colúin Uisce (EMSO ERIC),
creat dlíthiúil a cruthaíodh le haghaidh bonneagar taighde
mórscála pan-Eorpach.

shnámhán san Atlantach Thuaidh ón RV Celtic Explorer i mí
Bealtaine 2019 agus snámhán eile gar don Mheánchiorcal ó
shoitheach a tharla a bheith ann i mí na Nollag 2019.

In 2019, d’éirigh le seachtar iarthóirí maoiniú a fháil faoi
SmartBay, Clár Náisiúnta Fhoras na Mara um Rochtain ar
Bhonneagar (NIAP) i ndiaidh glao maoinithe 2018/2019
chun nasc agus rochtain a chothú leis an bhFaireachlann
SmartBay, agus anailísiú a dhéanamh ar an iomaí fothaí
sonraí a bhailítear ar an láithreán gach lá. Le seacht mbliana
anuas, bronnadh maoiniú ar bhreis agus 50 tionscadal, rud
a éascaíonn réimse leathan taighde muirí ildisciplíneach,
forbairt agus nuálaíocht ag an tsaoráid náisiúnta seo.

I ndiaidh maoiniú suntasach bonneagair a fháil ó
Fhondúireacht Eolaíochta Éireann go déanach in 2018 chun an
córas breathnóireachta aigéin EirOOS a fhorbairt, rinneadh an
bonneagar fisiciúil a sholáthar agus a chur i bhfeidhm in 2019;
dhá fhaoileoir nua le haghaidh breathnuithe neamhspleácha
agus oiriúnaithe ar pharaiméadair fhisiceacha agus
bithgheoiceimicí a dhéanamh, dhá thomhsaire taoide nua
GLOSS chun taifid fhadtéarmacha ardcháilíochta infhíoraithe
a sholáthar maidir le leibhéal na mara a chuireann le staidéir
dhomhanda maidir leis na tionchair a bhaineann le hardú
leibhéal na mara agus an t-athrú aeráide, cúig bhaoi nua le
haghaidh líonra na mbaoi aimsire IMDOBN a uasghrádú,
ceithre mhúráil scairbhimill nua agus dhá mhúráil scairbhimill
nua chun monatóireacht a dhéanamh ar an imshruthú siar ó
dheas d’Éirinn chun príomhbhearna a dhúnadh sa chlár NOAC
(Athrú san Atlantach Thuaidh), mar aon leis na braiteoirí agus
uirlisí gaolmhara do na hardáin thuasluaite.

Is ball bunaithe den Euro-Argo Eric í Éire agus le
rannpháirtíocht Fhoras na Mara, mar ionadaí na hÉireann,
ligtear d’Éirinn acmhainn náisiúnta a chothú i réimse na
breathnóireachta aigéin agus deiseanna suntasacha a thapú
ó thaobh sásraí maoinithe AE um thaighde agus bonneagair.
Cuireann sé Éire freisin i gcroílár iarrachtaí domhanda
chun tionchair féideartha an athraithe aeráide a thomhas.
Tá gealltanas tugtha ag Foras na Mara trí shnámhán Argo
a imlonnú gach bliain. Soláthraítear na snámháin tríd
an tairiscint lárnach Euro-Argo ERIC a leanann de luach
suntasach ar airgead a chur ar fáil do bhallstáit, chomh maith
le ham a shábháil dóibh. D’imlonnaigh Foras na Mara dhá

Stáisiún monatóireachta Choláiste na hOllscoile, Corcaigh, a imlonnaíodh ar sceireacha cósta díghrádaithe
i gCanneon Bhanc Porcupine. Grianghraf: Aaron Lim, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh
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SONRAÍ AGUS TF
Léiríonn teicneolaíochtaí digiteacha agus comhtháthú sonraí
dúshláin agus deiseanna a mbíonn tionchar mór acu ar
nuálaíocht, iomaíochas agus taighde eolaíoch. Tá sé seo thar
a bheith ábhartha d’Fhoras na Mara agus dá sheirbhísí toisc
go gcruthaíonn sé cuid mhór sonraí trí bhailiú sonraí, trí chláir
mhonatóireachta agus taighde. Tá sonraí mar bhunús le punann
chomhtháite chomhairle agus seirbhísí an Fhorais agus an chaoi
a dtacaíonn sé le beartas muirí comhtháite ag leibhéil náisiúnta,
AE agus idirnáisiúnta.

Iarrataí ar Shonraí

Forbraíonn agus cuireann Foras na Mara rochtain oscailte ar
thacair sonraí náisiúnta, ar chomhtháthú sonraí, ar shonraí
ar líne agus ar sheirbhísí faisnéise. Is é an toradh a bhíonn air
seo ná athúsáid agus comhroinnt na sonraí is fearr. Cuireann
rochtain oscailte ar shonraí taighde agus nuálaíocht chun cinn
freisin agus spreagann sé táirgí agus seirbhísí tráchtála nua.

Chun éascú a dhéanamh ar mhearsholáthar sonraí don
chustaiméir, lean ár bhfoireann Ceimice Muirí ar aghaidh ag
obair ar thionscadal sonraí in 2019 dírithe ar bhailiúchán sonraí
allamuigh agus saotharlainne, seiceálacha cáilíochta, uaslódú
agus tuairisciú tacar sonraí casta a uathoibriú. Ar an gcaoi
chéanna, úsáideann an tAonad Sláinte Éisc roinnt bunachar
sonraí agus tá sé ag obair chun iad a athfhorbairt chun feabhas
a chur ar sheirbhísí dár gcustaiméirí. Imlonnaíodh modúlacha
breise den bhunachar sábháilteachta sliogéisc (HABS2) in
2019, lena n-áirítear córas nua Ceimice Fíteaplanctón agus
Biththocsainí. Cuimsíodh iad sin i suíomhanna gréasáin
feabhsaithe poiblí chun na sonraí agus stádas chun dáta a
sholáthar do chustaiméirí rialála agus tionscail i bhformáid
shoiléir.

SEIRBHÍSÍ MUIRTHIMPEALLACHTA
AGUS SÁBHÁILTEACHTA BIA
(MEFSS)
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Leanann MEFSS d’oibríochtaí bainistíochta sonraí agus
ardchaighdeáin a chur ar aghaidh agus na córais TF iomchuí
a chur chun cinn chun tacú le forbairt éifeachtúil sonraí agus
comhairle. Ghlac maoir sonraí ó gach aonad páirt ghníomhach
i mapáil sruthanna an phróisis sonraí de réir na straitéise agus
an tionscnaimh ar fud Fhoras na Mara chun creidiúnú a bhaint
amach tríd an Malartú Idirnáisiúnta Sonraí Aigéaneolaíochta (IOC
- IODE). Rinneadh dul chun cinn mór freisin ar ghníomhaíochtaí
sonraí agus TF eile a bhaineann go sonrach le hoibríochtaí aonaid
in 2019 chun tacú le Córas Bainistíochta Cáilíochta MEFSS agus
d’fhonn sástacht chustaiméirí níos fearr a sholáthar. Tugtar
achoimre thíos ar bhuaicphointí na ngníomhaíochtaí seo:

Comhtháthaíonn cuid mhaith den chomhairle arna cur ar fáil
ag MEFSS sonraí reatha le tuairimí saineolacha agus cuirtear
ar fáil í mar chomhairle i scríbhinn trí iarrataí ar shonraí
agus trí shuíomhanna gréasáin a rochtain. Cuirtear formhór
ár sonraí ar fáil ar líne agus leanaimid orainn ag obair lenár
gcomhghleacaithe Sheirbhísí Eolaíochta agus Faisnéise Aigéin
(OSIS) chun comhéadain phoiblí a fhorbairt le haghaidh ár
sonraí.

Baineann iarratais eile ar shonraí le rochtain ar thacair mhóra
sonraí chun críocha úsáidí inláimhsithe (m.sh. EIS - Ráitis
Tionchair Timpeallachta), úsáide rialála nó úsáide acadúla.
Is í an Rialtas nó comhlachtaí eile de chuid an Stáit den chuid
is mó a lorgaíonn rochtain ar shonraí ach is minic a dhéanann
chomhairliúcháin nó an lucht acadúil iarratas freisin. In 2019,
lorg earnáil na n-eagraíochtaí neamhrialtasacha (ENRanna)
roinnt mhaith faisnéise maidir le sonraí sláinte éisc trí iarratais
ar Rochtain ar Fhaisnéis maidir leis an gComhshaol nó trí
iarratais um Shaoráil Faisnéise. Cuireadh na cinntí maidir leis na
hiarratais seo ar fáil do na hiarrthóirí de réir na reachtaíochta um
Shaoráil Faisnéise agus um Rochtain ar Fhaisnéis maidir leis an
gComhshaol.

CUMASÓIR STRAITÉISEACH 3 - Sonraí agus TF

Athfhorbairt an tSuímh Gréasáin agus Bunachair
Sonraí maidir le Blásanna Algacha Dochracha
Is cuid phríomha ríthábhachtach de sheirbhísí comhairleacha
na foirne Sábháilteachta Sliogéisc é an bunachar sonraí agus
an suíomh gréasáin maidir le Blásanna Algacha Dochracha
(webapps.marine.ie/habs), go mór mór ó thaobh torthaí
na gclár monatóireachta náisiúnta um bithocsainí muirí agus
fíteaplanctóin a scaipeadh ar na hÚdaráis Inniúla agus lucht
tionscail.
In 2019, rinneadh roinnt feabhsúchán suntasach ar an suíomh
gréasáin, lena n-áirítear léarscáil staid reatha a sholáthar de
réir speiceas ar a léirítear limistéir táirgthe oscailte agus dúnta
agus sonraí a sholáthar lena n-íoslódáil go díreach ón suíomh
gréasáin. Le linn 2019, rinneadh 3,985 úsáideoir an suíomh
gréasáin um Blásanna Algacha Dochracha a rochtain as a
dtáinig 77,798 amharc leathanaigh as 17,333 seisiún.
Maidir leis an mbunachar sonraí um Blásanna Algacha
Dochracha, rinneadh feabhsúchán breise nuair a seoladh an
modúl biththocsainí, a ligeann d’anailíseoirí torthaí biththocsainí
a uaslódáil ar an bunachar sonraí laistigh de thréimhse ama níos
giorra, in ionad iad a chur isteach de láimh. Chuir sé sin feabhas
ar roinnt próiseas eile atá cuíchóiriú déanta orthu anois agus tá
roinnt éifeachtúlachtaí ar fud na míre biththocsainí tar éis teacht
astu sin.
Déantar an bunachar sonraí CMIT um theagmhais Algacha
Dochracha, arna bhainistiú trí IOC-IODE, a uasdátú ar bhonn
rialta agus déanann sé teagmhais bithocsainí agus teagmhais
algacha a bhíonn ina gcúis do dhúnadh i dtíortha cois cósta an
Atlantaigh Thuaidh a thaifeadadh, agus cuimsítear ann tacair
sonraí Éireannacha ó na 1990idí. Asbhaineadh na sonraí ar
an mbunachar sonraí seo ón mbliain 2000 ar aghaidh agus
cuireadh i láthair iad ar bhonn rialta le linn 2019 trí fhóraim agus
cruinnithe idirnáisiúnta.

Feabhsuithe ar Chóras Bainistíochta Cáilíochta
Sonraí MEFSS
De ghnáth, gintear sonraí arna dtáirgeadh ag MEFSS
trí sheirbhísí saotharlanna a thagann faoi réir ár gCóras
Bainistíochta Cáilíochta (ISO 17025-2017, ISO9001 agus
Creat Bainistíochta Cáilíochta IODE). In 2019, cuireadh roinnt
forbairtí i bhfeidhm ar na Córais Bainistíochta Cáilíochta atá
ríthábhachtach ó thaobh ardchaighdeáin dhiana a chinntiú
agus cáilíocht ár dtáirgí sonraí saotharlannghinte a chinntiú
freisin. Is gá géarchreidiúnú leanúnach neamhspleách a
dhéanamh ar ár modhanna agus in MEFSS, déanann Bord
Creidiúnaithe Náisiúnta na hÉireann (INAB) é sin ar bhonn
bliantúil, agus déanann IODE an tSaoráid Bainistíochta
Iarratas Sonraí a chreidiúnú. Déantar cothabháil leanúnach ar
na creidiúnaithe seo agus déantar iarracht leanúnach feabhas
a chur ar bhainistíocht na saotharlainne agus ar bhainistíocht
cáilíochta sonraí sa réimse seirbhíse, i gcomhréir lenár bPlean
Straitéiseach.
Tá 35 Modhanna Tástála ag saotharlanna Foras na Mara
anois maidir le scóip an chreidiúnaithe ag INAB agus tá siad
creidiúnaithe freisin do shampláil iarmhar sa réimse faoi

ISO17025. Rinneadh breis deiseanna chun Nósanna Imeachta
Caighdeánacha Oibriúcháin a chomhtháthú agus chun breis
éifeachtúlachtaí a cheadú in 2019 agus tá 23 Nós Imeachta
Caighdeánacha Oibriúcháin comhtháite (SOPanna) anois ag
MEFSS i bhfeidhm. Tá na feabhsuithe éifeachtúlachta seo
nasctha go háirithe le Tionscnamh 2 de Limistéar Fócais
Straitéiseach 1 den Phlean Straitéiseach: Seirbhísí Caighdeán
Comhtháite a Sheachadadh.
Rinneadh dul chun cinn mór ar chur i bhfeidhm chóras
Bainistíochta Doiciméad Leictreonach Paradigm 3 in 2019.
Leis na bogearraí seo, ní éilíonn an fhoireann ach ar chóras
amháin féachaint ar dhoiciméid agus ar thaifid chun neamhchomhlíontacha anailíseacha, taifid trealaimh, iniúchtaí, iarrataí
oibre, doiciméid tagartha, liostaí soláthraithe táirge / seirbhíse
ceadaithe, agus foirmeacha rialaithe athraithe a fheiceáil. In
2019, cuireadh loga na ngearán agus Saincheisteanna um
Tháirgí & Seirbhísí arna gcur ar fáil go Seachtrach ar bhonn
leictreonach, rud a léiríonn ár ndíograis leanúnach chun
éifeachtúlachtaí agus comhtháthú a sholáthar ar fud na réimse
seirbhíse. Tugadh an liosta soláthraithe táirgí / seirbhísí faofa
isteach freisin mar bhreisiú leictreonach ar Paradigm 3.
Chomh maith leis sin, tugadh isteach cur chuige comhtháite
maidir le measúnachtaí riosca (Sláinte agus Sábháilteacht)
agus teimpléid i gcás saotharlanna uile MEFSS agus tá
siad á n-úsáid go héifeachtúil anois. Leanann an teimpléad
agus na treoirlínte Measúnaithe Riosca Comhtháite obair
leantach ó chur i bhfeidhm córas leictreonach gan pháipéar
do gach Bileog Sonraí Sábháilteachta a tugadh isteach ar fud
Foras na Mara in 2017. Ligeann an córas gan pháipéar don
fhoireann go léir logáil isteach anois in am ar bith nó áit agus
amharc ar bhileoga SDS. Tá rochtain ag baill foirne uile ar na
measúnachtaí ar riosca go léir ar P3.
In 2019, tugadh isteach ceanglais nua ISO17025-2017 a
cheanglóidh ar gach saotharlann creidiúnaithe cloí leis na
riachtanais faoi na caighdeáin nua faoi 2020. Ar an gcaoi
seo, bunaíodh Foireann Idirthréimhseach ISO 17025 a raibh
foireann chomhtháite eolaithe aici ó gach ceann de na haonaid
seachadta cláir laistigh de MEFSS agus cuireadh nósanna
imeachta chun cinn ionas go mbeidh MEFSS in ann aistriú go
hiomlán chuig an gcaighdeán nua i mí Aibreáin 2019, i ndiaidh
iniúchadh rathúil INAB a mhair trí lá, i bhfad chun tosaigh
ar spriocdháta 2020. Tugadh isteach clár rioscaí agus clár
feabhsúchán sa chóras cáilíochta chun gach gné den córas
cáilíochta a bhunú ar riosca.
Anuas air na gníomhaíochtaí agus na feabhsúcháin go léir a
rinneadh, rinneadh Ionduchtuithe Cáilíochta agus cuir i láthair
a nuashonrú le haghaidh ball foirne nua MEFSS a oibríonn leis
an gcóras cáilíochta. Seoladh treoirfhíseáin maidir le Paraidím
3 i mí na Nollag 2019. Is treoir fhíseáin chabhracha iad seo
maidir le Paraidím 3. Fuarthas aiseolas fíordhearfach go dtí seo
agus ba mhaith le foireann Cáilíochta MEFSS na treoirfhíseáin
seo a leathnú lena n-úsáid sna saotharlanna eile in 2020.
Tá na feabhsuithe thuas a rinne an Córas Ardchaighdeáin in
2019, a leanfaidh ar aghaidh in 2020, ag teacht le cuspóir na
straitéise chun ár seirbhísí a chomhtháthú tuilleadh ar fud
Foras na Mara.
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SEIRBHÍSÍ EOLAÍOCHTA AGUS
FAISNÉISE AIGÉIN (OSIS)
Seirbhísí Faisnéise agus Forbartha
Lean an Foras ar aghaidh ag forbairt cumais nua córais TF agus
sonraí do phróiseáil sonraí sláinte éisc agus bithocsainí, chomh
maith le cumais próiseála, anailís agus Leanann an fhoireann
de chumais nua teicneoaíochta a fhorbairt agus le tacú le
feabhsúcháin i seachadadh seirbhíse Fhoras na Mara.
In 2019, chuir Foras na Mara tús le cur chun feidhme an Chumasóra
Straitéiseach um Shonraí agus TF a leagtar amach sa Phlean
Straitéiseach, ag cur leis an dul chun cinn a rinneadh tríd an
Straitéis TF, an Straitéis Sonraí, agus clár sonraí de chuid an Chiste
Eorpach Muirí agus Iascaigh lena forbraíodh cumais rialaithe agus
comhtháite sonraí mar thaca leis an gclár um Pleanáil Spásúlachta
Muirí agus an Treoir Réime um Straitéis Mhuirí.
Mar chuid den obair seo, bhronn Malartú Idirnáisiúnta Sonraí
Aigéaneolaíochta (IODE) den Choimisiúin Aigéanach IdirRannach de chuid UNESCO creidiúnú ar Chreat Bainistíochta
Cáilíochta Sonraí Fhoras na Mara. Ag an am sin, bhí Foras na
Mara ar cheann de na 10 n-ionad creidiúnaithe muirí ar fud an
domhain. Soláthraíodh tacaíocht don Roinn Tithíochta, Pleanála
agus Rialtais Áitiúil chun léarscáileanna a chur ar fáil maidir le
dréacht comhairliúcháin an Chreata Náisiúnta Pleanála Muirí i
mí na Samhna 2019.
Tá seirbhísí sonraí ar líne á bhforbairt i gcónaí le sonraí
chun dáta á gcur ar fáil trí réimse seirbhísí ar líne
amhail
www.digitalocean.ie,
http://data.marine.ie,
http://smartbay.marine.ieagushttp://atlas.marine.ie.Áirítearsan
obair sin freisin nuashonrú maidir le Malartú Sonraí Spásúlachta
na hÉireann (www.isde.ie) chun an tseirbhís ar líne a nuashonrú
agus comhtháthú leanúnach le tairseach na hearnála poiblí data.
gov.ie a cheadú agus an Bonneagar Spásúlachta Sonraí INSPIRE
a fhorbairt.
Tugadh breis agus 76,000 cuairt ar sheirbhísí ar líne Fhoras na
Mara in 2019, agus bhí méadú suntasach le feiceáil aon am a bhí
mórthubaiste amhail stoirmeacha ar siúl, e.g. Stoirm Lorenzo
i mí Dheireadh Fómhair. Rinne seirbhís Fhoras na Mara um
iarratais ar shonraí próiseáil de láimh ar 180 iarratas ar shonraí
in 2019 mar fhreagra ar iarratais oiriúnaithe.
Le chéile, tacaíonn na seirbhísí seo le rochtain ar shonraí agus
faisnéis thábhachtach muirí in Éirinn, agus tacaíonn siad le
gníomhaíochtaí oibríochta agus le tuiscint fheabhsaithe ar ár muirí.

Tacaíocht Oibríochtúil
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Soláthraíonn an fhoireann faisnéise agus forbartha tacaíocht do
chláir oibríochtúla ar fud réimsí Fhoras na Mara, lena n-áirítear
do sheirbhísí bailithe Sonraí Iascaigh, don chlár INFOMAR
agus don chlár um Fhuinnimh Aigéin Muirí, don chlár um
Pleanáil Spásúlachta Muirí, chomh maith le gníomhaíochtaí eile
bainistíochta muirthimpeallachta. Chomh maith le teicneolaíocht
a fhorbairt i ndáil le cláir shonracha, rinne an fhoireann seirbhísiú
ar bhreis agus 3,300 iarratas ar thacaíocht inmheánach a bhain
le riachtanais TFC agus riachtanais bainistíochta sonraí, agus
saineolas agus oiliúint teicniúil inmheánach a chur ar fáil.

I measc na nithe suntasacha a rinneadh in 2019, cuireadh roinnt
mór-uasghrádasithe i bhfeidhm ar na seirbhísí próiseála sonraí
maidir le Blásanna Algacha Dochracha agus Bithocsainí, rud
a thacaíonn le próiseáil éifeachtúil samplaí gaolmhara agus
rochtain fheabhsaithe ar fhaisnéis ar líne. D’oibrigh an fhoireann
leis an Aonad Sláinte Éisc freisin chun uasghrádú a dhéanamh ar
chúlchórais bainistíochta leis na foirne Iascaigh Intíre agus UWTV
(teilifís faoi uisce) chun feabhas a chur ar chórais bainistíochta
sonraí iascaigh, agus leis an bhfoireann Seirbhísí Aigéaneolaíochta
chun tacú leis an líonra baoi sonraí uasghrádaithe.
I measc na ngníomhaíochtaí uasghrádaithe oibríochtaí a rinneadh
in 2019, cuireadh feabhas ar bhonneagar teileafónaíochta Fhoras
na Mara, ar líonraí WiFi agus ar bhonneagar seirbheálaí agus ar
bhonneagar néil. Rinneadh an-dul chun cinn in 2019 ó thaobh
athléimneacht agus cibearshlándáil córas le roinnt feabhsuithe
tábhachtacha.
Bhí an fhoireann gníomhach freisin i dtionscadail taighde a
bhaineann le sonraí an AE atá nasctha leis an Líonra Eorpach
um Breathnóireacht agus Sonraí Muirí (EMODnet) agus líonraí
sonraí EU SeaDataCloud AE, chomh maith le hobair leanúnach ar
thionscadal COMPASS INTERREG atá ag obair chun bainistíocht
sonraí agus cumais seirbhíse a chomhordú agus a fheabhsú le
comhpháirtithe i dTuaisceart Éireann agus in Albain.

SEIRBHÍSÍ COMHAIRLEACHA UM
ÉICEACHÓRAIS IASCAIGH (FEAS)
D’oibrigh foireann sonraí FEAS ar roinnt tionscadal Sonraí agus
TF le linn 2019. Seo cuid de na tionscadail agus gníomhaíochtaí
suntasacha a rinneadh le linn na bliana:

• Leanann FEAS de Chreat Bainistíochta Cáilíochta
Bainistíochta Sonraí de chuid Fhoras na Mara
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(DM-QMF) a chur chun feidhme - bronnadh
creidiúnú IODE ar Fhoras na Mara go hoifigiúil i
mí Feabhra. Leathnófar raon DM-QMF chun Foras
na Mara Bhaile Uí Fhiacháin a áireamh ón gcéad
dáta taiscthe eile ar aghaidh. Cuireadh i bhfeidhm
freisin bainistíocht córais i gcomhréir leis an
doiciméad Paraidím 3 chun tacú leis an DM-QMF.

• Tugadh tacaíocht agus rinneadh forbairt ar bhreis

agus 20 iarratas FEAS agus ar a bhunachar
sonraí faoi seach. Ar fud na n-iarratas ar fad,
cuireadh 77 Glao Tacaíochta i gcrích le linn 2019.
Cuireadh forbairtí i gcrích chun tacú leis an
gcóras suirbhé nua ardghléine UWTV. Tugadh
tacaíocht don fhoireann suirbhé éisc ghrinnill agus
dearadh agus tástáil á déanamh ar a gcóras cláir
leictreonaigh tomhais nua. Forbraíodh comhéadan
agus bogearraí nua d’úsáideoirí chun freastal ar
riachtanais athraitheacha FEAS.

• Lean FEAS d’fhorbairt a dhéanamh ar an

mBunachar Sonraí & Córas Meastacháin
(RDBES) nua de chuid CMIT. Rinne Foras na
Mara cathaoirleacht ar chruinnithe an Choiste
Stiúrtha agus ar cheardlann daonra sonraí in
2019, agus ghlac an Foras páirt i gcruinnithe
‘Croí-Ghrúpa’ freisin agus i gceardlann forbartha
measctacháin. Tiocfaigh an RDBES nua in áit an
mbunachair sonraí agus córais InterCatch atá ann
cheana in 2022 agus beidh tionchar nach beag
acu ar cháilíocht sonraí do mheasúnuithe CMIT
agus ó thaobh tacaíocht a thabhairt do Ghrúpaí
Comhordaithe Réigiúnaigh ábhartha um an gCreat
Bailithe Sonraí.

• Rinne foireann FEAS cathaoirleacht ar fho-

ghrúpa idirsheisiúnach den Ghrúpa Comhordaithe
Réigiúnaigh um an gCreat Bailithe Sonraí a
fhéachann ar a leithéid agus cáilíocht sonraí agus
rúndacht - mar chuid de na Téarmaí Tagartha
ilbhliantúla, tá an grúpa seo tar éis táscairí a
fhorbairt chun cainníochtú a dhéanamh ar chuir
chuige ballstát i leith cáilíochta sonraí, d’fhonn
feabhsuithe a thomhas de réir mar a thagann siad
chun cinn amach anseo.

• Cuireadh tús le Céim 2 de thras-seirbhísí tionscadal

Faisnéisíochta an Chiste Eorpach Muirí agus
Iascaigh (i gcomhar le comhghleacaithe ó FEAS
agus IS&D). Is é atá i gceist leis an tionscadal seo ná
uirlisí, próisis agus táirgí sonraí a dhearadh ionas
go mbeidh sé níos éasca do pháirtithe leasmhara
sonraí iascaigh a imscrúdú agus a thuiscint. Mar
chuid den chéim seo den tionscadal, déantar
comhoibriú le comhpháirtithe lena n-áirítear Bord
Iascaigh Mhara (BIM), an tÚdarás um Chosaint
Iascaigh Mhara (SFPA), agus an Chomhairle
Idirnáisiúnta um Thaiscéalaíocht na Mara (CITM).

• Comhlíonadh in am glaonna sonraí uile, lena
n-áirítear FDI (Faisnéis Spleách ar Iascaigh), RDB
(Bunachar Sonraí Réigiúnach), WGCEPH (Grúpa
Oibre ar Iascaigh Cephalopod agus Stair na Beatha),
agus cuireadh le comhlíonadh WGBYC (Grúpa Oibre
ar Sheachghabháil Speiceas faoi Chosaint), WGCSE
(Grúpa Oibre ar Éicréigiún na Mara Ceilteach),
WGEF (Grúpa Oibre maidir le hÉisc Elasmobranch)
agus glaonna ar shonraí eacnamaíochta an Ghrúpa
Comhordaithe Réigiúnaigh.
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RANNPHÁIRTÍOCHT
AGUS
OIDEACHAS
Éilíonn Leas a Bhaint as Saibhreas Ár nAigéin ár
bhféiniúlacht muirí a neartú, feasacht mhéadaithe ar luach,
deiseanna agus leas sochaíoch ár n-aigéan, chomh maith le
rannpháirtíocht a ardú leis an aigéan.
Tá tionscnaimh straitéiseacha rannpháirtíochta agus
oideachais an Fhorais dírithe go háirithe ar fheasacht agus
rannpháirtíocht a mhéadú, eolaíocht agus eolas ar an aigéan
a chur in iúl, agus glúin nua de ghairmithe aigéin a spreagadh
a bheidh ina gceannairí agus ina seaimpíní don chomhshaol
muirí.
Trí thionscnaimh faoi stiúir an rialtais ar nós SeaFest, féile
mhuirí náisiúnta na hÉireann, agus gníomhaíochtaí forrochtana agus oideachais eile, oibríonn Foras na Mara i
gcomhpháirtíocht le ranna rialtais, le gníomhaireachtaí eile
agus le heagraíochtaí áitiúla chun saibhreas ár n-aigéan a
chur chun cinn agus chun litearthacht aigéin a mhéadú i
measc ár saoránach.

CUMARSÁID
Bhí an t-oideachas agus an rannpháirtíocht lenár bpáirtithe
leasmhara uile mar fhócas dúinn in 2019 agus ár straitéis á
cur i bhfeidhm againn i gcónaí ar mhaithe le feasacht agus
rannpháirtíocht a mhéadú agus cumarsáid a neartú ar fud na
n-ardán go léir.
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D’óstáil agus thacaigh Foras na Mara le roinnt imeachtaí i rith
na bliana lena n-áirítear Cruinniú Mullaigh Ár nAigéin Aigéin
agus SeaFest 2019 - Féile mhuirí náisiúnta na hÉireann - a
reáchtáladh an dá cheann díobh i gCorcaigh i mbliana. Chun
Lá Domhanda na nAigéan (8 Meitheamh) a cheiliúradh, bhí
Foras na Mara i gceannas ar agus mar thaca do na cumarsáidí
don tionscnamh ‘Go Atlantic Blue’ nuair a lasadh suas breis
agus 50 comhartha talún agus foirgneamh le soilse gorma
chun ár nasc leis an Aigéan Atlantach a cheiliúradh.

Chomh maith le páirt a ghlacadh ar Bhord Mara na hEorpa,
Líonra Cumarsáide an Rialtais agus Líonra Litearthacht
Aigéin na hÉireann, déanann Cumarsáid Fhoras na Mara an
Clár Oideachais Taiscéalaithe a bhainistiú. Is clár tábhachtach
é Clár Oideachais Taiscéalaithe Fhoras na Mara maidir le glúin
nua de ghairmithe aigéin a spreagadh agus soláthraíodh a
mhodúil ar théama na mara i mbunscoileanna i Sligeach,
i nDún na nGall, i Maigh Eo, i nGaillimh, sa Chlár, i gCiarraí,
i gCorcaigh, i bPort Láirge, i mBaile Átha Cliath agus i gCill
Mhantáin, ar thart ar 12,000 dalta ar fad.
Cuireadh an taispeántas ealaíne agus filíochta ‘Our Ocean –
Marine Legends, Fairy Tales and Folklore in Ireland’ arna chur
le chéile ag 300 dalta bunscoile ar fud na tíre ar taispeáint ag
SeaFest 2019 agus tugadh leabhar den teideal céanna don
Uachtarán Danny Faure ó na Séiséil, don Aire Michael Creed
TD agus d’Ard-Mhéara Chorcaí, an Clr John Sheehan, ag
SeaFest 2019.
Leanann Foras na Mara den taispeántas idirghníomhach Sea
Science - The Wild Atlantic i Músaem Cathrach na Gaillimhe,
a mheall 220,000 cuairteoir in 2019, a fhorbairt agus a thacú.
Chuir Foras na Mara fáilte roimh acmhainní ar líne nua don
seomra ranga a seoladh le haghaidh daltaí na Sraithe Sóisearaí
in Éirinn agus ina léirítear an tsraith faisnéise Ireland’s Deep
Atlantic. I measc na n-acmhainní tá píosaí scannánaíochta ón
RV Celtic Explorer agus ón ‘Real Map of Ireland’ le haghaidh
daltaí a bhfuil Staidéar Gnó agus Tíreolaíocht á staidéar acu.
Déanann an Fhoireann Chumarsáide bainistiú ar bhealaí
ar líne Foras na Mara chun teacht ár dteachtaireachtaí a
uasmhéadú agus díriú ar phríomhlucht éisteachta. Airítear
i measc ár sócmhainní cumarsáide ar líne réimse leathan de
chainéil chumarsáide atá ag dul i méid i gcónaí, amhail ár
suíomh gréasáin marine.ie inlíon agus líonraí meán sóisialta
(Facebook, Twitter, YouTube, agus LinkedIn). Rinneadh ár
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suíomh gréasáin (www.marine.ie) a athchóirí in 2019 nuair a
seoladh leathanach baile mealltach nua.
Tá an suíomh gréasáin ina phríomhfhoinse eolais i gcónaí
agus foilsíodh 156 scéal nua air le linn 2019, méadú ó 136
in 2018 agus 53 in 2014. Is ionann sin agus fás 194% ar líon
na scéalta bliantúla a foilsíodh thar tréimhse cúig bliana. Tá
cuairteoirí nua á mealladh ag an suíomh gréasáin i gcónaí. In
2019, tugadh 169,478 cuairt uathúil ar an suíomh, sin méadú
4.5% ar lín na gcuairteoirí nua.
Leanamar orainn ag forbairt rannpháirtíochta sna meáin
shóisialta ar ardáin amhail Facebook, LinkedIn agus Twitter
agus shroich ár n-ábhar breis agus 50,000 duine in aghaidh
na seachtaine. Is uirlis chumarsáide thábhachtach é an blag
Scientists @ Sea do eolaithe chun a dtaithí a roinnt faoin obair
a dhéanann siad ar ár soithí taighde. In 2019, rinneadh 81
postáil ó 17 suirbhé ar an mblag.

SEIRBHÍSÍ TACAÍOCHTA
BEARTAS, NUÁLAÍOCHTA AGUS
TAIGHDE (PIRS)
In 2019, lean PIRS ag soláthar seirbhísí do Bhiúró an
Ghrúpa Comhordaithe Mara. Áirítear leis seo tacaíocht a
thabhairt don Chruinniú Mullaigh Saibhreas Ár nAigéin
a reáchtáladh i nGaillimh mar chuid de chlár imeachtaí
SeaFest 2019 agus foilsiú Athbhreithniú Dul Chun Cinn
Harnessing Our Ocean Wealth (HOOW) 2018. Tacaíodh
freisin le cur chun feidhme HOOW agus beartas muirí
comhtháite in Éirinn freisin trí shuíomh gréasáin tiomnaithe
ouroceanwealth.ie agus ardán meán sóisialta a chothabháil.

In 2019, sheol Foras na Mara feachtas nua feasachta dar teideal
‘Exploring Our Marine’ chun béim a chur ar thábhacht ár
n-aigéin agus obair Fhoras na Mara. Chumhdaigh an feachtas
réimse ábhar amhail Athrú Aeráide, Suirbhéanna Iascaigh,
Geilleagar Muirí agus an RV Celtic Explorer, a cuireadh chun
cinn sna nuachtáin áitiúla, ar shuíomh gréasáin Fhoras na
Mara agus ar na meáin shóisialta.
Chomhlíon Foras na Mara go hiomlán lenár mbeartas maidir le
freagairt go pras ar cheisteanna ó Chomhaltaí an Oireachtais.

Rí Carl XVI Gustaf agus Banríon Silvia na Sualainne ag tabhairt cuairte ar Fhoras na Mara, Órán Mór, Co. na Gaillimhe
mar chuid de chuairt stáit 3 lá i mí Bealtaine 2019. Grianghraf: Andrew Downes
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OIFIG FORBARTHA MUIRÍ
NA hÉIREANN (IMDO)
Sainaithnítear i nach mór gach ceann de na spriocanna
forbartha arna leagan amach do thionscal muirí na hÉireann
tábhacht an oideachais, na hoiliúna agus na forbartha
scileanna. Áirítear i sainchúram an IMDO oibleagáid chun
tacú leis an oideachas laistigh den earnáil muirí agus feasacht
a chothú trí chumarsáid éifeachtach a dhéanamh le pobail
thar lear go bhfuil Éire réidh le gnó muirí a dhéanamh agus
deiseanna a chur ar fáil do chuideachtaí agus do dhaoine
aonair a n-uaillmhianta faoi seach a bhaint amach.
Chun na cuspóirí seo a bhaint amach, déanann an IMDO na
nithe seo a leanas:

• Oibríonn an IMDO go dlúth le Coláiste Náisiúnta

Muirí na hÉireann (NMCI) agus cuireann sé eolas
faoi cháilíocht a chúrsaí agus saoráidí in iúl do
chliaint reatha agus cliaint ionchais

• Déanann an IMDO riaradh ar chlár Scéim

Cúnaimh um Oideachas Mharaithe na hÉireann
(ISEAS) a thacaíonn le hoiliúint daltaí ó Coláiste
Náisiúnta Muirí na hÉireann. In 2019, bronnadh
céim ó gcoláiste sin ar 81 dalta a bhain leas as an
deontas €200,000 a íocadh faoin scéim ISEAS.
Tá ardéileamh ar chéimithe Éireannacha go
hidirnáisiúnta toisc go bhfuil an Béarla acu mar
mháthairtheanga agus gur cuireadh oideachas
ardcháilíochta orthu in NMCI.

• Ghlacann an IMDO páirt in imeachtaí for-rochtana

i bhForas na Mara agus i gColáiste Náisiúnta Muirí
na hÉireann, rud a tharraingíonn aird ar réimse
leathan gairmeacha is féidir a leanúint sa tionscal
muirí agus na conairí gairme atá na maraithe is
fearr in Éirinn tar éis leanúint go barr a réime. In
2019, rinne an IMDO teagmháil le breis agus 800
dalta idirbhliana, laistigh d’Fhoras na Mara agus ag
imeachtaí i gcoláistí tríú leibhéal.

• Leanann sé de thacú leis an oideachas trí mhaoiniú
a chur ar fáil le haghaidh gníomhaíochtaí na
hInstitiúide Chairte Bróicéirí Loinge a chuireann
oiliúint ar ghairmithe a dhéanfaidh an tionscail
muirí a spreagadh amach anseo.

SEIRBHÍSÍ EOLAÍOCHTA AGUS
FAISNÉISE AIGÉIN (OSIS)
Oibríochtaí muirí (soithí taighde)
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Arís eile, ba bhliain ghnóthach í ar bord árthaí taighde Foras na
Mara, Celtic Explorer, Celtic Voyager agus ROV Holland I. Tá
achoimre chuimsitheach ar ghníomhaíochtaí na soithí taighde
doiciméadaithe i gCumasóir Straitéiseach 2 - Bonneagar ach

thíos tá na príomhghníomhaíochtaí rannpháirtíochta agus
oideachais ar tugadh fúthu i rith na bliana:

• Tugadh faoi suirbhéanna agus oibríochtaí ar

shoithí taighde i gcomhar le hinstitiúidí tríú leibhéal
lena n-áirítear Ollscoil Luimnigh, Ollscoil Uladh,
OÉG, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh, Institiúid
Teicneolaíochta na Gaillimhe-Maigh Eo agus
Ollscoil Mhá Nuad.

• Cuireadh oiliúint freisin ar mhic léinn i gColáiste

Náisiúnta Muirí na hÉireann, chomh maith le
hoiliúint SMART Sea ar dhaltaí scoile. Ghlac mic
léinn ó OÉG agus ó Ionad Fuinneamh Muirí agus
In-athnuaite na hÉireann (MaREI) agus Coláiste na
hOllscoile, Corcaigh páirt sna himeachtaí sin freisin.

• Rinneadh an suirbhé oiliúna mac léinn deireanach

den earrach sa chéad leath de mhí Aibreán le John
Boyd, ceannaire an chláir scoile muirí SMART
sea. Sa suirbhé seo, cuireadh clár ‘Science@
Sea’ ar fáil ar feadh ceithre lá do rannpháirtithe ó
ghairmeacha/disciplíní éagsúla.

• Chuaigh an Celtic Explorer chun duga i gCorcaigh

le haghaidh SeaFest 2019 agus bhí sé oscailte do
chuairteoirí thar an ócáid trí lá. Thug níos mó ná
7,400 duine cuairt ar an soitheach agus fuair siad
amach níos mó faoina phríomhoibríochtaí.

• D’imigh cúigear ealaíontóirí idirnáisiúnta mór le rá

ar thuras ar bord an RV Celtic Explorer mar chuid
den chomhoibriú eolaíochta/ealaíne Aerial/Sparks
idir Gaillimh 2020 agus Foras na Mara

Fuinneamh & Bonneagar Aigéin
Cruthaíodh cuntais meán sóisialta ar fud na n-ardán Facebook
(@SmartBaySite), Twitter (@SmartBaySite) agus LinkedIn
(https://www.linkedin.com/showcase/smartbaysite/)
chun an láithreán tástála fuinnimh aigéin agus faireachlann
cháblaithe SmartBay a chur chun cinn agus eolas chun dáta
a chur ar fáil ar bhonn rialta do pháirtithe leasmhara taighde,
tionscail, acadúla agus sochaí sibhialta.
Bunaíodh Ionad Faisnéise sa Spidéal, Co. na Gaillimhe
agus ceapadh Oifigeach Rannpháirtíochta Pobail chun
idirchaidreamh a dhéanamh le scoileanna agus grúpaí
pobail áitiúla gar don láithreán tástála fuinnimh aigéin agus
faireachlann cháblaithe SmartBay.

CUMASÓIR STRAITÉISEACH 4 - Rannpháirtíocht agus oideachas

Líonra Breathnóireachta Baoithe Sonraí Mara
na hÉireann (IMDBON)
Ó 2001 i leith, tá Líonra Baoithe Aimsire na hÉireann ag giniúint
tuairiscí aimsire in aghaidh na huaire a chuimsíonn tomhais
sonraí lárnacha meitéareolaíochta muirí dromchla: teocht
an aeir, taise, brú atmaisféarach, luas agus treo na gaoithe
chomh maith le sonraí aigéaneolaíochta lena n-áirítear teocht
dhromchla na farraige, airde na dtonnta, agus tonn tréimhse.
Is suíomh monatóireachta fairtheora Eorpach é an suíomh
sionoptach M6 is faide siar.
In 2019, tháinig méadú leanúnach ar fhotheideal buiséid an
chláir (arna fheidhmiú tríd an Roinn Talmhaíochta, Bia agus
Cúrsaí Mara) maidir le buiséad na gcroí-oibríochtaí agus
an chláir chothabhála do 2019. Leis sin, tá feabhas á chur le
seachadta foriomlán sonraí.
Tá an maoiniú suntasach taighde arna thabhairt ag
Fondúireacht Eolaíochta Éireann in 2018 (EirOOS) á íoc
amach anois agus tá méid beag (10%) den airgead á choimeád
chun teicneolaíochtaí nua a sholáthar agus an t-aistriú chucu
a chur i gcrích. Chuir an maoiniú sin clár riachtanach agus
práinneach athnuachana caipitil ar fáil don ghréasán, ach
áirítear ann freisin acmhainn bhreise chun sonraí a fháil
maidir le hathróga aeráide, aistriú dé-ocsaíd carbóin thar an
imeall aer-farraige go háirithe. Beidh comhtháthú na gcumas
seo isteach sna hardáin ina phlean oibre gníomhach i rith
2021 agus 2021.

Líonra Náisiúnta Tomhsaire Taoide na hÉireann
Agus é á oibriú ag Foras na Mara ar bhonn lándíchill, déanann
Líonra Náisiúnta Tomhsaire Taoide na hÉireann (INTGN)
monatóireacht ar leibhéal na farraige amach ó chósta na
hÉireann. Leis an monatóireacht bhreise a rinneadh in 2017
agus in 2018, is féidir taifeach níos fearr a fháil anois ar an
armónach taoide agus tá tuartha taoide ar Ceantar fáil ó
áiteanna breise ar www.irishtides.ie/predict.
Ós rud é go bhfuil an t-athrú ar leibhéal na farraige i gcoibhneas
le leibhéal na talún ina ECV lárnach (Riachtanach Aeráide
Athraitheach) maidir le hoiriúnú aeráide agus athléimneacht
chósta, tá méadú ag teacht ar an spéis a chuirtear sa réimse
seo agus tá gá sainaitheanta ann le hard-acmhainn a bhunú.
Cuireach maoiniú caipitil ar fáil in 2019 le haghaidh crua-earraí
agus ionsuiteáil faoin gclár ‘EirOOS de chuid Fhondúireacht
Eolaíochta Éireann maidir le dhá stáisiún breathnóireachta
um leibhéal domhanda na mara (GLOSS).
I dtéarmaí ghréasáin Fhoras na Mara, rinneadh dul chun cinn
in 2019 i dtrí phríomhréimse:

i. Tugadh faoi shuirbhéireacht fhorleathan ar

leibhéal na talún i gCuan Bhréantrá, i gCuan
Bhinn Éadair agus i gCuan na Gaillimhe.
Ceadaíonn na suirbhéanna seo le rianú a
dhéanamh ar leibhéal na talún bliain i ndiadh
bliana chun leibhéal an taoide a cheangal le
leibhéal athraitheach na talún.

ii. Tugadh faoi shuirbhéanna ardchruinnis GPS

in áiteanna éagsúla lena mbaineann sonraí
stairiúla. Tá na sonraí seo ag cur le staidéar atá
á dhéanamh faoi stiúr Ollscoil na hÉireann, Má
Nuad agus an Ollaimh Gerard McCarthy, maidir le
hardú ar leibhéal na mara.

iii. In 2019, rinneadh sul chun cinn i ndáil le réimse

leathan gníomhaíochtaí ullmhúcháin maidir
le dhá stáisiún breathnóireachta um leibhéal
domhanda na mara (GLOSS) i gCuan Bhinn
Éadair agus i gCuan Bhréantrá agus tá dul chun
cinn suntasach beartaithe do 2021.

Tá na sonraí fadtéarmacha, cruinneas ardteochta atá á
mbailiú ag Baile Choitín (soir ó Chorcaigh) agus ag Cé na Port
Móire (Ceann Mhálanna) bunaithe go maith anois. Cuireann
na sonraí seo le deicheanna de bhlianta monatóireachta
(ag Ceann Mhálanna) agus leanann siad le sonraí cúlra
aeráideolaíochta a chur isteach i lárchartlanna teochta, an
táscaire bunúsach maidir leis an athrú aeráide.
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RIARACHÁN GINEARÁLTA
COISTE INIÚCHÓIREACHTA RIOSCA
Ballraíocht
I rith na bliana dar críoch an 31 Nollaig 2019, bhí na comhaltaí
neamhfheidhmiúcháin seo a leanas ar an gCoiste Iniúchta agus
Riosca (CIR): Patricia Barker (Cathaoirleach), Dermot Clohessy,
Donal Kelly agus David Owens.

Cruinnithe

Patricia
Barker

Dermot
Clohessy

Donal
Kelly

David
Owens

√

√

√

HB, CB

26 Feabhra

√

√

√

√

HB, CB, SC

25 Márta*

√

√

30 Aibreán

√

√

√

√

HB, SC, CK

28 Bealtaine

√

√

√

√

HB, SC, CK, CJ

√

√

√

√

√

√

√

√

4 Samhain

√

√

3 Nollaig

√

√

Dáta

√

1 Deireadh
Fómhair
22 Deireadh
Fómhair*

Feidhmeannach
i láthair**

HB, CB, SC

√

HB, PO, SC,CK
PO, SC

√

√

HB, PO, SC, EO’G

√

HB, PO, SC

*Cruinnithe pleanála réamh-iniúchta agus iar-iniúchta leis an
iniúchóir seachtrach a bhí sna cruinnithe a reáchtáladh ar an 25
Márta agus ar an 22 Deireadh Fómhair faoi seach.
** HB
CB
SC
PO
CK
EO’G
CJ

• Rioscaí airgeadais, oibriúcháin agus rialachais, lena n-áirítear
bainistíocht riosca foriomlán

• Éifeachtacht na rialuithe inmheánacha agus na bainistíochta

Helen Boles (Rúnaí CIR)
Caroline Bocquel
Seán Connolly
Patricia Orme
Cormac Kennedy
Eoin O’Grady
Catherine Johnson

• É ifeachtacht na feidhme iniúchta inmheánaigh
• Cumarsáid leis an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste
• Cúrsaí arna dtarraingt chun suntais ag an Iniúchóir

Inmheánach agus an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste

29 Eanáir

Meitheamh

Is é ról an CIR maoirseacht agus comhairle a chur ar an mBord
agus ar an bPríomhoifigeach Feidhmiúcháin maidir le nithe a
bhaineann le:

riosca

Reáchtáladh deich gcruinniú i rith 2019 agus ba iad seo a leanas
na baill a bhí i láthair:

25

Ról an Choiste Iniúchóireachta agus Riosca (CIR)

• L eorgacht nósanna imeachta rialachais, agus
• Saincheisteanna luach ar airgead
Cé go bhfuil dualgas ar choistí iniúchta agus riosca i gcoitinne
obair an Iniúchóra Sheachtraigh a cheapadh agus monatóireacht
a dhéanamh uirthi, déanann an tArd-Reachtaire Cuntas agus
Ciste iniúchadh ar Foras na Mara (C&AG). Mar sin, níl ról ag an
CIR maidir leis an iniúchóir seachtrach a cheapadh.
Mar sin féin, ceann de phríomhdhualgais an CIR maidir le
maoirseacht a dhéanamh ar an gcaidreamh leis an taobh amuigh
áirítear leis an iniúchóir cruinniú leis an Ard-Reachtaire Cuntas
agus Ciste sula dtosaíonn an t-iniúchadh (pléadh an plean iniúchta
agus lorgaíodh na dearbhuithe a bhí ag teastáil ón Ard-Reachtaire
Cuntas agus Ciste ón mBord) agus arís tar éis an t-iniúchadh a
bheith críochnaithe. Níor eascair aon ábhair imní ábhartha chun
cinn as an iniúchadh. Ní bhfuair CIR an litir bhainistíochta faoi
dheireadh 2019 ach déileálfar léi i gclár oibre 2020.
Rinne an Coiste monatóireacht freisin ar shláine na ráiteas
airgeadais a d’ullmhaigh an Foras. I ndiaidh an iniúchta
inmheánaigh, rinne an CIR athbhreithniú ar na ráitis airgeadais
deireanacha roimh iad a chur faoi bhráid an Bhoird chun
comhlíonadh leis an dea-chleachtas cuntasaíochta a chinntiú.
Pléadh athruithe i mbeartas cuntasaíochta maidir le Cearta
Iascaireachta, Dímheas agus taifeadadh a dhéanamh ar
Shócmhainní Seasta agus moladh iad don Bhord.

Réimsí a aithníodh le díriú orthu i rith 2019
Chomh maith leis an obair a bhaineann leis na róil thuasluaite a
chomhlánú, dhírigh an CIR ar na réimsí seo a leanas:

• Soláthar an tsoithigh nua
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Le linn na bliana, rinne an CIR géarmhonatóireacht ar an
ngné caiteachais den tionscadal chun soitheach nua taighde
a sholáthar. Airítear leis sin athbhreithniú a dhéanamh ar
bhuiséad agus caiteachas maidir leis na foirne dearaidh agus
tógála a sholáthar. Chomh maith leis sin, d’fhaomh an CIR
rialú Iniúchta Inmheánaí ar phróiseas agus comhlíonadh le
buiséid chomhaontaithe agus leis an bplean ceadaithe.

Riarachán ginearálta

• Ballraíocht sheachtrach an CIR

Le linn na bliana, rinne an Coiste breithniú ar an leas a
bhaineann le comhalta seachtrach a chur ar an CIR chun cur
le réimse inniúlachtaí an Choiste. Comhaontaíodh gur cheart
don Bhord, i gcomhréir leis an dea-chleachtas rialachais
chorparáidigh, beartas maidir lena leithéid de cheapachá(i)
n a phlé, a chomhaontú agus a cheadú. Rinneadh taighde
ar feadh bliana maidir lena leithéid de chreat beartais agus
dréachtaíodh é le linn na bliana. Cuirfear an beartas seo faoi
bhráid an Bhoird in 2020 agus déanfar ceapachán amach
anseo.

• Rialú Inmheánach – Dearbhú ón Iniúchadh Inmheánach

Tháinig athbhreithniú an CIR ar éifeachtacht an Iniúchta
Inmheánaigh i rith 2019 ar an gconclúid go raibh aschur
sásúil ann i rith na bliana le dea-dhearbhú don Bhord maidir
le córais rialú agus bainistiú riosca agus rialachais. Tugadh
chun suntais gur chuireadh roinnt iniúchtaí beartaithe
ar ceal mar thoradh ar an obair bhreise a bhí le déanamh
ag Iniúchadh Inmheánach maidir leis an soitheach nua
a sholáthar agus an t-athrú a tháinig ar Stiúrthóireacht
Gnóthaí Corparáideacha. Ar an iomlán, áfach, meastar gur
thug an fhoireann Iniúchta Inmheánaigh luach maith ar
airgead lena seirbhísí.

• Iniúchtaí Inmheánacha arna ndéanamh le linn 2019, agus
arna n-athbhreithniú ag an CIR:

–
–
–
–
–

Soláthar an tsoithigh nua
Éifeachtúlacht úsáide soithigh
Córas maidir leis an rialú inmheánach airgeadais
Athbhreithniú ar chonarthaí
 óras um rialú inmheánach, athbhreithniú ar an
C
gCód Cleachtais

– Súil siar ar mholtaí 2018
Pléadh na tuarascálacha a bhaineann le gach ceann
de na hiniúchtaí seo leis an Iniúchóir Inmheánach,
agus níor eascair saincheist ábhartha ar bith astu. I
gcás gur luadh moltaí maidir le cleachtas a fheabhsú,
chomhaontaigh an lucht bainistíochta leis na moltaí
ábhartha go léir. Go ginearálta, bhí an tIniúchóir
Inmheánach den tuairim gur éifeachtúil agus
leordhóthanach na rialuithe inmheánacha i bhfeidhm.

• An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí

Cé go raibh laghdú suntasach tagtha le linn 2019 ar imní
an CIR maidir le cúrsaí RGCS toisc go raibh beartais agus
nósanna imeachta Fhoras na Mara á gcur i bhfeidhm agus
á mbainistiú go géar, lean an CIR de bheith san airdeall sa
réimse nua seo

Riosca, Sláinte agus Sábháilteacht, Soláthar, Cibearshlándáil
agus Cosaint Sonraí, Soláthar Soithí Nua

• Chomh maith leis sin, lorg an CIR tuarascálacha sonracha

ón Stiúrthóir Gnóthaí Corparáide chun an Coiste a chur ar a
suaimhneas maidir leis na réimsí seo a leanas: Íocaíochtaí
Prasa, Córais Bhainistíochta Conartha Leictreonaí, Éilimh
Ghníomhaireachtaí Stáit, Caiteachas Caipitil, Comhlíonadh
Cánach, Caiteachas faoi Mhaoiniú Fhondúireacht Eolaíochta
Éireann, agus Calaois, Éilliú agus Breabaireacht.

• Rinne an CIR breithniú ar mholtaí maidir leis na polasaithe

nua nó leasaithe seo a leanas a dréachtaíodh, a pléadh agus
a faomhadh le linn 2019: an Beartas maidir le hAistriú, an
Beartas um Chaipitliú, Sócmhainní Seasta, an Beartas maidir
le Dímheas, an Beartas maidir le Cearta Iascaireachta agus
sócmhainní inláimhsithe eile, an Beartas um Sholáthar,
Rannpháirtíocht Páirtithe Leasmhara, agus an Beartas um
Eitic.

• Chas Cathaoirleach an CIR le Cathaoirleach an Bhoird

cúpla uair le linn na bliana chun plé a dhéanamh ar
shaincheisteanna a bhaineann le hobair an CIR agus na
bealaí inar féidir leis an mBord cabhrú leis an CIR a chuid
oibre a dhéanamh.

• Chuir an CIR leis an gcreat maidir leis an POF agus an an

Stiúrthóir Seirbhísí Corparáideacha a cheapadh. Rinneadh
ionadaíochta ar an CIR ar na boird roghnúcháin don dá phost
seo.

Nochtadh Cosanta
Ní dhearna Nochtadh Cosanta ar bith le linn na bliana

Téarmaí Tagartha
Tá téarmaí tagartha an Choiste Iniúchta agus Riosca faofa ag an
mBord agus déantar athbhreithniú orthu ar bhonn bliantúil agus
leasaítear iad mar is cuí.

Coinbhleachtaí Leasa
I ngach ceann dá chruinnithe, breithníonn an CIR go bhféadfadh
coinbhleachtaí leasa teacht chun cinn maidir lena chlár oibre
agus déileáiltear le coimhlintí den sórt sin de réir bheartas an
Bhoird.
Tar éis breithniú a dhéanamh ar na caidrimh go léir idir Foras na
Mara agus an comhlacht iniúchta inmheánaigh, ní mheasann an
CIR go gcuireann na caidrimh seo isteach ar bhreithiúnas nó ar
neamhspleáchas an iniúchóra.

• Le linn na bliana, bhuail an CIR le baill na foirne bainistíochta

chun faisnéisithe a fháil agus tá deis acu gach ceist agus
moladh a phlé maidir leis na réimsí seo a leanas: Bainistíocht
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TUARASCÁIL MAIDIR LEIS AN
MBAINISTÍOCHT RIOSCA
Bhunaigh agus cothaíonn Bord Foras na Mara creat láidir
bainistíochta riosca a thacaíonn le bainistiú leanúnach riosca i
gcomhréir leis an bhfonn riosca agus an straitéis chorparáideach
bhunaithe. Tugann an creat riosca aghaidh ar riachtanais uile an
Chóid Chleachtais do Rialachas Comhlachtaí Stáit (2016) agus
is próiseas praiticiúil é chun bainistiú foirmiúil a dhéanamh ar
rioscaí eagraíochtúla.

Leagtar amach sa bheartas riosca, a ndéanann an Bord
athbhreithniú air go bliantúil, cuspóirí bainistíochta riosca
na heagraíochta; fonn riosca na heagraíochta; agus an creat
bainistíochta riosca a shonraíonn róil agus freagrachtaí na mball
foirne agus na mball Boird, agus an próiseas chun riosca a
shainaithint, a rangú agus a mhéadú.

Creat Bainistíochta Riosca Fhoras na Mara
AN BORD
• Freagracht a ghlacadh as rioscaí ar leibhéal an Bhoird agus athbhreithniú a dhéanamh ar próifil riosca na
heagraíochta
• An Polasaí Bainistiochta Riosca (lena n-áirítear riachtanais faoin gCód) a fhaomhadh
• A chinntiú go bhfuil gníomhaíochtaí bainistiochta riosca éifeachtach - athbhreithniú inmheánach agus
seachtrach

FOIREANN ARDBHAINISTÍOCHTA (FAOI STIÚIR AN POF)
Glacadh leis an freagracht de facto as rioscaí eagraíochta
Comhoifigigh Bainistíochta Rioscaí a cheapadh
Forbairt an Pholasaí Bainistiochta Riosca a threorú agus a mhaoirsiú
Athbhreithniú a dhéanamh ar an gClár Riosca agus ar phleananna gníomhaíochta
Monatóireacht a dhéanamh ar éifeachtacht na Bainistiochta Riosca
Feabhsú leanúnach na bpróiseas bainistiochta riosca a chur chun cinn

COMH-PHRÍOMHOIFIGIGH BAINISTÍOCHTA RIOSCAÍ A CHEAPADH
•
•
•
•
•
•

Tuairisc a thabhairt go díreach don Údarás (agus don Choiste Iniúchta)
Tuairisc a thabhairt don Bhainistiocht Feidhmiúcháin
Polasaí Bainistiochta Riosca a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm
Aitheantas tosaíochta rioscaí agus an bhainistiocht rioscaí a chomhordú
Treoir a chur ar fáil dóibh atá freagrach as an riosca agus d'fhoireann na heagraíochta
Maoirseacht a dhéanamh ar an bpróiseas bainistiochta teagmhais (roghnach)

ÚINÉIRÍ RIOSCA AGUS GNÍOMHAÍOCHTA
• Freagracht a glacadh as rioscaí de réir mar a tharmligtear sa Chlár Riosca iad bainistiocht a
dhéanamh orthu
• Cloí le rialuithe mar atá luaite sa Chlár Riosca agus tuairisc a thabhairt ar aon bhearnaí/laigí
rialaithe
• Sainaithin rioscaí agus déan teagmhais agus imeachtaí riosca a thuairisciú do na Comhoifigigh
Bainistíochta Rioscaí’

ATHBHREITHNIÚ LEANÚNACH

•
•
•
•
•
•

FOIREANN
• Cloí le rialuithe mar atá luaite sa Chlár Riosca agus tuairisc a thabhairt ar aon bhearnaí/laigí rialaithe
• ‘Sainaithin rioscaí agus déan teagmhais agus imeachtaí riosca a thuairisciú do na Comhoifigigh Bainistíochta
Rioscaí’
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AN COISTE
INIÚCHÓIREACHTA AGUS
RIOSCA
• Athbhreithniú a dhéanamh ar
thuairiscí riosca agus
monatóireacht a dhéanamh ar
éifeachtacht na bainistiochta
riosca
• Plean Iniúchta Inmheánaigh
atá Bunaithe ar Riosca a
fhaomhadh
• Treoir a sholáthar don
Fheidhm Iniúchta
Inmheánaigh agus an bhéim
ann díithe ar na príomhréimsí
le hathbhreithniú

INIÚCHADH INMHEÁNACH
• Iniúchtaí inmheánacha a
dhéanamh ar bhonn riosca
• Dearbhú a sholáthar maidir le
leordhóthanacht rialuithe thar
réimsí riosca ar leith (lena
n-áirítear an bhainistiocht
riosca)

UIRLISÍ BAINISTÍOCHTA
RIOSCA
• Clár Riosca Fiontair
• Polasaí um Bainistiocht Riosca
(Dúil sa Riosca, Róil agus
Freagrachtaí, Scileanna,
Inniúlachtaí, Próisis, Teimpléid
agus Uirlisí Tuairiscithe)
• Tuarascálacha Bainistiochta
Riosca

Riarachán ginearálta

CLÁR RIOSCAÍ

nuashonrú ar an gClár Riosca gach ráithe, agus tuairiscítear é
don Choiste Iniúchta agus Riosca agus don Bhord araon.

Tá Clár Rioscaí i bhfeidhm a aithníonn na príomhrioscaí atá os
comhair Fhoras na Mara agus sonraítear ann na rialuithe agus
na gníomhartha is gá chun rioscaí a mhaolú agus sannann sé
freagrachtaí maidir le rialuithe a fheidhmiú d’úinéirí riosca ar
leith. Déanann na Comhoifigigh Riosca athbhreithniú agus

Deimhníonn Foras na Mara go ndearna sé measúnú riosca na
heagraíochta agus aithníodh na príomhrioscaí seo a leanas:

RIOSCA

MAOLUITHE

Muinín agus muinín na Roinne Talmhaíochta,
Bia agus Mara (DAFM), Ranna Rialtais
agus Gníomhaireachtaí Stáit eile, cliaint,
príomhpháirtithe leasmhara, pobail áitiúla,
agus an pobal i gcoitinne a choinneáil.

Cur i bhfeidhm Straitéis Foras na Mara 2018-2022 Ag Cur Leis an Eolas Aigéin.
Seirbhísí Aigéan a Sheachadadh;
Cur i bhfeidhm agus tuairisciú ar Chomhaontú Maoirseachta agus Seachadta
Feidhmíochta le RTBM;
Comhaontuithe Leibhéal Seirbhíse le Gníomhaireachtaí Stáit

Riosca
mainneachtana
nó
cailliúint Polasaithe agus nósanna imeachta cothabhála agus sábháilteachta a chur i
bonneagair shuntasaigh lena n-áirítear bhfeidhm, ag cloí le cóid ISM do na soithí;
soithí, saoráidí agus trealamh a úsáidtear ar
Tá plean Sláinte, Sábháilteachta, Comhshaoil agus Cáilíochta i bhfeidhm. I gcás
muir.
caillteanais iomláin clúdaítear na hítimí ardluacha faoi árachas;
Oiliúint do mharaithe lena n-áirítear oiliúint marthanais farraige;
Tá Pleananna Teagmhas Gnó i bhfeidhm chun teacht ar shoithí agus ar
shaotharlanna malartacha taighde
Rialuithe agus nósanna imeachta slándála Polasaithe agus nósanna imeachta sonraí agus slándála TFC a chur i bhfeidhm;
leordhóthanacha i bhfeidhm chun cosaint
i gcoinne cibearionsaithe agus cailliúint Infheistíocht in oiliúint don fhoireann agus nuashonrú leanúnach ar chosaintí
slándála;
feidhmiúlachta agus cosaint sonraí.
Cur i bhfeidhm pleananna athshlánaithe tubaiste TF d’Fhoras na Mara mar chuid de
phleanáil leanúnachais ghnó fhoriomlán

CAIDREAMH

AN TACHT UM EITIC IN OIFIGÍ POIBLÍ

Clúdaíonn clár Foras na Mara raon leathan gníomhaíochtaí
a dteastaíonn idirchaidreamh agus comhoibriú dlúth uathu
le go leor daoine aonair agus eagraíochtaí. Áirítear orthu sin
an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara; an Roinn Airgeadais;
an Roinn Tithíochta, Pleanáil agus Rialtas Áitiúil; an Roinn
Iompair, Turasóireachta agus Spóirt agus eile ranna rialtais agus
gníomhaireachtaí Stáit, fiontair phríobháideacha agus an earnáil
ardoideachais. Aithníonn an Foras tacaíocht agus comhoibriú
leanúnach gach duine lena mbaineann.

Chomhlíon gach duine a bhfuil post ainmnithe aige laistigh
d’Fhoras na Mara ceanglais an Choimisiúin um Oifigí Poiblí de
réir Ailt 18 agus 20 den Acht um Eitic in Oifigí Poiblí, 1995.

SLÁINTE AGUS SÁBHÁILTEACHT

COMHIONANNAS FOSTAÍOCHTA
Tá Foras na Mara tiomanta do pholasaí comhdheiseanna
agus glacann sé cur chuige réamhghníomhach i leith an
chomhionannais. Feidhmíonn an Foras roinnt scéimeanna a
chuireann roghanna ar fáil don fhoireann maidir le freastal ar a
gcuid riachtanas gairme agus pearsanta mar roinnt post, saoire
staidéir agus cláir oideachais.

Leanann an Foras de bhearta cuí a chur i bhfeidhm chun
sábháilteacht agus sláinte na bhfostaithe agus na gcuairteoirí go
léir a chosaint.
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CÓD CLEACHTAIS (TUAIRISCIÚ)
Feidhmíonn Foras na Mara i gcomhréir leis an gCód Cleachtais
maidir le Comhlachtaí Stáit a Rialú. Is féidir leis an Foras a
dhearbhú gur ghlac Stiúrthóirí agus fostaithe le:

• Cód iompair foirmiúil maidir le coinbhleacht leasa agus cairt
chustaiméirí

• Coistí iniúchta a bunaíodh go cuí
• Nósanna imeachta soláthair
• Saincheisteanna íogaire

Tá na nithe seo a leanas déanta ag an bhfoireann ‘Get Greener’
freisin:

• Leanadh ar aghaidh leis an bhfeachtas “Athraigh as” ar an
Aoine

• Reáchtáladh Laethanta Feasachta Fuinnimh in Órán Mór
agus i mBaile Uí Fhiacháin

• Rinneadh uaireanta oibríochta cochaill eastarraingthe a
laghdú tuilleadh i gcomhar le húsáideoirí saotharlainne

• Rinneadh athbhreithniú bliantúil ar an Straitéis Fuinnimh
agus ar an bPlean Gníomhaíochta

• Cuireadh iniúchadh éifeachtúlachta fuinnimh i gcrích ar an

TUAIRISCIÚ AR ÉIFEACHT
FUINNIMH AG COMHLACHTAÍ NA
SEIRBHÍSÍ POIBLÍ (I.R. 542 DE 2009)
Tá an fuinneamh a ídíonn an Foras fós roinnte idir dhá
phríomhúsáideoir: 70% ag na soithí taighde Celtic Explorer
agus Celtic Voyager agus 30% ag na foirgnimh. Tá laghdú
foriomlán 31% bainte amach ag an bhForas, bunaithe ar fhigiúirí
ídithe 2018 le laghdú 33% mar sprioc faoi 2020. Táimid ag
feidhmiú go maith sa réimse seo agus léiríonn an sprioc-chonair
faoileoireachta go bhfuilimid chun an laghdú 33% le baint amach
faoin sprioc 2020.
Cuireadh feabhas ar na foirne Fuinnimh agus Inbhuanaitheachta
‘Get Greener’ trí fhoireann a bhunú i mBaile Uí Fhiacháin
chun díriú ar chuspóirí comhcheangailte fuinnimh agus
inbhuanaitheachta. Mar shampla, tá an fhoireann tar éis
Plean Pailneora a cur i bhfeidhm, óstán d’fheithidí a thógáil le
rannpháirtíocht an phobail áitiúil, tabhairt faoi bhithbhliotsanna
agus araidí múirín a thabhairt isteach ar fud na saoráide. Is
foirne ildisciplíneach iad seo, comhdhéanta de bhaill foirne ó
na réimsí um Eolaíocht, Saoráidí, TF agus Riaracháin ar fud na
heagraíochta.

gCóras Bainistíochta Foirgnimh in Órán Mór

• Cuireadh beartas i gcoinne plaisteach aon-úsáide ag
imeachtaí agus cruinnithe i bhfeidhm

• Bunaíodh Coiste Fuinnimh Soithí Taighde ar bun chun
athbhreithniú a dhéanamh ar fheidhmíocht fuinnimh

• Tugadh faoi dhá iniúchadh “lasmuigh de ghnáthuaireanta” in
Órán Mór, i mBaile Uí Fhiacháin agus i mBaile Átha Cliath

• Reáchtáladh dhá lá bithéagsúlachta pobail i mBaile Uí
Fhiacháin

• Cuireadh Plean Gníomhaíochta Éifeachtúlachta Acmhainní i
bhfeidhm

Léirítear ar an mbarrachairt thíos na coigiltis 10.5% arna
ndéanamh ar fhoirgneamh Fhoras na Mara in Órán Mór ó mhí
Eanáir go mí na Nollag, i gcomparáid le 2019. Tá coigilteas 31%
déanta in Órán Mór ó cuireadh tús leis an gclár Optimising
Power@Work in 2016.

Conair
faoileoireachta
iarbhír
Sprioc-chonair
faoileoireachta

8.5% níos fearr ná 2017
31.0% níos fearr ná bunlíne

96

Feabhsú 3.0% ag teastáil faoi 2020
5.5% níos fearr ná sprioc-chonair faoileoireachta

Táscairí Feidhmíochta Fuinnimh Leibhéal 2 (2018)
Leictreachas

15.4% níos fearr ná 2017

Teirmeach

8.9% níos fearr ná 2017

Iompar

6.5% níos fearr ná 2017

Riarachán ginearálta

Úsáid Fuinnimh Bhliantúil
In 2019, d’úsáid Foras na Mara:

• 2 ,417,648,721kWh
leictreachais

• 14,953 lítear ceirisín
• 265,486 lítear de GPL

(ceannaithe de réir toirte)

• 1 1,051 lítear díosail bóthair
• 179,211 lítear de scragall
mara do shuirbhéanna
taighde maoinithe ag
Foras na Mara

Leictreachas

Bliain Thagarmhairc
12 mhí roimhe sin

LPG

Cur síos

Iomlán

Leictreachas

LPG

Iomlán

Eanáir-Noll 2018

2,231,368

1,842,356

4,073,723

Eanáir-Noll 2019

2,075,489

1,569,156

3,644,644

-7.0%

-14.8%

-10.5%

% Difríocht

EOLAS CHUN DÁTA MAIDIR LE
SCÉIM GAEILGE 2019
Trí Ghrúpa na Gaeilge, tá athbhreithniú á dhéanamh ar an scéim
Gaeilge anois thar ceann Fhoras na Mara, d’fhonn í a uasdátú
don tréimhse 2020-2022.
Bunaíodh Grúpa Gaeilge chun Scéim Ghaeilge Foras na Mara a
ullmhú faoi Alt 11 de chuid Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003.
Rinne an Grúpa Gaeilge maoirseacht ar an dara tréimhse den
scéim ó 2015 go 2019 agus tá an tríú céim don tréimhse 20202022 le tosú go luath. Tógann sé seo ar na hiarrachtaí fairsinge
a rinneadh chun na ceanglais faoin Acht a cuireadh i bhfeidhm
faoin gcéad tréimhse a chur i bhfeidhm tar éis réimsí a bhfuil gá
ag an Foras leo chun seirbhísí Gaeilge a fheabhsú a aithint.
I ndiaidh an athbhreithnithe shásúil ar Choimisinéirí na Gaeilge
in 2017, lean an Grúpa Gaeilge ar aghaidh le cur i bhfeidhm
mholtaí na gCoimisinéirí le linn 2019 trí leathanaigh ghréasáin an
Fhorais a nuashonrú agus leanúint le socruithe chun Seachtain
na Gaeilge a cheiliúradh i bhForas na Mara.

I measc na n-imeachtaí a reáchtáladh in 2019, bhí cúrsaí Gaeilge
chomh maith le maidin Gaeilge i gceaintín Fhoras na Gaeilge sna
laithreáin éagsúla ar fud na tíre le comórtas crosfhocail Gaeilge.
D’oibrigh Foireann Inbhuanaitheacht Fhoras na Mara leis an
nGrúpa Gaeilge chun a bheith Glas ar son Concern trí iarraidh
ar bhaill foirne cácaí glasa a thabhairt isteach chun airgead a
dhéanamh ar son daoine agus pobal a dtéann an t-athrú aeráide
i bhfeidhm go díreach orthu. Cuireadh sraith d’aistriúcháin ar
théarmaí muirí ar fáil ar inlíon Fhoras na Mara agus rinneadh
lámhleabhar foirne Gaeilge Fhoras na Mara, chomh maith le
gníomhaíochtaí eile gréasáin-bhunaithe, a nua-shonrú.
Choinnigh an dara tréimhse den scéim Ghaeilge tiomantas
Foras na Mara measúnú leanúnach a dhéanamh air leibhéal
an éilimh ar sheirbhísí trí Ghaeilge, agus a chinntiú go leanann
an Foras ag freastal ar an éileamh seo ar bhealach pleanáilte,
comhleanúnach agus inrochtana. Faoin tríú scéim atá á hullmhú
ag an nGrúpa Gaeilge le haghaidh 2020-2022, leanfaidh
Foras na Mara le meas a dhéanamh ar leibhéal an éilimh ar a
chuid seirbhísí trí Ghaeilge trí iniúchtaí rialta a dhéanamh agus
athbhreithniú a dhéanamh ar leibhéal na bhfiosruithe agus na
n-iarratas ar seirbhísí trí Ghaeilge i dtréimhse ar leith, ag cur
feasachta agus cur chun cinn feasachta i measc na foirne agus
na gcliant maidir leis na seirbhísí ba chóir don Foras a sholáthar
i nGaeilge.
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Cúnamh
Deontais
Iomlán

Téama Taighde

Cineál
Tionscadail

Tagairt an
Teideal an Tionscadail
Tionscadail

Deontaí/

Litearthacht agus
Oideachas Aigéin

Clár Oiliúna
Tiomnaithe

CV19002

Faireachán ar Iompar Caomhantais
Institiúid Teicneolaíochta na
Gaillimhe-Maigh Eo

Institiúid
Teicneolaíochta
na GaillimheMaigh Eo

€68,000

Litearthacht agus
Oideachas Aigéin

Clár Oiliúna
Tiomnaithe

CV19004,
CV19005,
CV19009

Coláiste Náisiúnta Muirí na hÉireann Coláiste
- Oiliúint
Náisiúnta Muirí
na hÉireann

€0
Nóta 1

Litearthacht agus
Oideachas Aigéin

Clár Oiliúna
Tiomnaithe

CV19006

SMART SEMRU OÉG - Oiliúint

Institiúid
Teicneolaíochta
na GaillimheMaigh Eo

€8500

Litearthacht agus
Oideachas Aigéin

Clár Oiliúna
Tiomnaithe

CV19007

SMART UCC MaREI Ocean Energy
- Oiliúint

Institiúid
Teicneolaíochta
na GaillimheMaigh Eo

€8500

Litearthacht agus
Oideachas Aigéin

Clár Oiliúna
Tiomnaithe

CV19008

Science at Sea Multidisciplinary
Marine Science Training

Institiúid
Teicneolaíochta
na GaillimheMaigh Eo

€34000

Litearthacht agus
Oideachas Aigéin

Clár Oiliúna
Tiomnaithe

CV19010

Oiliúint iarchéime ar bord loinge

Institiúid
Teicneolaíochta
na GaillimheMaigh Eo

€42500

Litearthacht agus
Oideachas Aigéin

Clár Oiliúna
Tiomnaithe

CV19024

Oiliúint Iarchéime OÉG

Ollscoil na
hÉireann,
Gaillimh

€34000

Litearthacht agus
Oideachas Aigéin

Clár Oiliúna
Tiomnaithe

CV19025

Pleanáil Suirbhéireachta
Ildisciplíneach - Cleachtadh
Foghlama Cúnta Piaraí faoi stiúir
iarchéimithe

Institiúid
Teicneolaíochta
na GaillimheMaigh Eo

€68000

Litearthacht agus
Oideachas Aigéin

Clár Oiliúna
Tiomnaithe

CV19028

SMART OÉG Oibríochtaí
Ildisciplíneacha san Eolaíocht Muirí
Amach ón gCósta

Institiúid
Teicneolaíochta
na GaillimheMaigh Eo

€51000

Litearthacht agus
Oideachas Aigéin

Clár Oiliúna
Tiomnaithe

CV19029

MSc sa Bhitheolaíocht Mhuirí Oiliúint COC

Coláiste na
hOllscoile,
Corcaigh

€17000

Ceannaire
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Deontaí/

Cúnamh
Deontais
Iomlán

Téama Taighde

Cineál
Tionscadail

Tagairt an
Teideal an Tionscadail
Tionscadail

Litearthacht agus
Oideachas Aigéin

Clár Oiliúna
Tiomnaithe

CV19030

SMART OÉ Má Nuad MSc san Athrú Institiúid
Aeráide - Oiliúint
Teicneolaíochta
na GaillimheMaigh Eo

€17000

Litearthacht agus
Oideachas Aigéin

Clár Oiliúna
Tiomnaithe

CV19031

SMART OÉG Oibríochtaí
Ildisciplíneacha san Eolaíocht Muirí
Amach ón gCósta

Institiúid
Teicneolaíochta
na GaillimheMaigh Eo

€34000

Litearthacht agus
Oideachas Aigéin

Clár Oiliúna
Tiomnaithe

CV19032

SMART COC Iarchéim sa Geolaíocht
Chomhshaoil Amach ón gCósta Oiliúint

Institiúid
Teicneolaíochta
na GaillimheMaigh Eo

€51000

Ardteicneolaíochtaí

Suirbhé
Taighde
Comhtháite

CE19001

MMRRC Research and MRE-ROV
Missions

Ollscoil
Luimnigh

Breathnóireacht ar an
Aigéan agus Mapáil ar
Ghrinneall na Farraige

Suirbhé
Taighde
Comhtháite

CE19007

Backscatter and Biodiversity on
Shelf Sea Habitats (BaBioSSH)

Ollscoil Ulaidh

€390000

Breathnóireacht ar an
Aigéan agus Mapáil ar
Ghrinneall na Farraige

Suirbhé
Taighde
Comhtháite

CE19008 &
CE19014

MOnitoring CHAnge in Submarine
CANyon Coral Habitats (MoCha_
SCan)

Coláiste na
hOllscoile,
Corcaigh

€468000

Truailliú agus Bruscar

Suirbhé
Taighde
Comhtháite

CV19003

IMP.act.sea I – Assessment of
Institiúid
microplastic hotspots in Galway Bay Teicneolaíochta
na GaillimheMaigh Eo

€42500

Acmhainní Fomhuiri

Suirbhé
Taighde
Comhtháite

CV19011

Quantifying Irish Marine Placer
Resources II (QuIMPeR II)

Coláiste na
hOllscoile,
Corcaigh

€93500

Bithéagsúlacht,
Éiceachórais agus Biaeangacha

Suirbhé
Taighde
Comhtháite

CV19016

Lá Samplála Aigéin 2019

Ollscoil na
hÉireann,
Gaillimh

€8500

Bithéagsúlacht,
Éiceachórais agus Biaeangacha

Suirbhé
Taighde
Comhtháite

CV19018

DINO19 - Origins and bloom
dynamics of populations of the
harmful dinoflagellate Dinophysis
on the continental shelf around
Ireland

Ollscoil na
hÉireann,
Gaillimh

€59500

Bithéagsúlacht,
Éiceachórais agus Biaeangacha

Suirbhé
Taighde
Comhtháite

CV19020

Top Marine Predators on the 100m
contour

Institiúid
Teicneolaíochta
na GaillimheMaigh Eo

€76500

Fuinneamh In-athnuaite

Suirbhé
Taighde
Comhtháite

CV19023 &
CV19026

Derisking Offshore Wind Energy
Development Potential in Irish
Waters (DOWindy)

Coláiste na
hOllscoile,
Corcaigh

€153000

Innealtóireacht

Suirbhé
Taighde
Comhtháite

CV19027

Geohazard Investigation in the
Irish Sea using Seismic and Seabed
Mapping Techniques (GIST)

An Coláiste
Ollscoile, Baile
Átha Cliath

€119000

Bith-acmhainní:
Acmhainní Fiáine

Suirbhé
Tacaíochta
Beartais

CE19003

Suirbhé maidir le hEochraí Maicréil

Foras na Mara

€159,600
Nóta 2

Bith-acmhainní:
Acmhainní Fiáine

Suirbhé
Tacaíochta
Beartais

CE19006 &
CE19004

Suirbhé ar Anglaití agus Sciolltáin
na hÉireann

Foras na Mara

€266,000
Nóta 2

Ceannaire

€133000
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Cúnamh
Deontais
Iomlán

Cineál
Tionscadail

Tagairt an
Teideal an Tionscadail
Tionscadail

Deontaí/

Athrú Aeráide

Suirbhé
Tacaíochta
Beartais

CE19009

An Rannóg Aeráide Aigéin: Umar
Rocal Theas

Foras na Mara

€237600

Bith-acmhainní:
Acmhainní Fiáine

Suirbhé
Tacaíochta
Beartais

CE19010

Suirbhé WESPAS (Stoic Torciasc,
Scadán agus Bolmán)

Foras na Mara

€159,600
Nóta 2

Truailliú agus Bruscar

Suirbhé
Tacaíochta
Beartais

CV19001

Suirbhé Comhshaoil Gheimhridh
ar Uiscí ar Chósta na hÉireann (ó
Thuaidh)

Foras na Mara

€110500

Bith-acmhainní:
Dobharshaothrú

Suirbhé
Tacaíochta
Beartais

CV19021

Aigéaneolaíocht Bitheolaíoch de
Bhlásanna Algacha Dochracha in
Uiscí na hÉireann

Foras na Mara

€93000

Téama Taighde

Iomlán (Dámhachtainí Cláir Am-Loinge)

Ceannaire

€3,003,300

Nótaí:

1. Oiliúint taithíochta (f4 x 1 lá) i gColáiste Náisiúnta Muirí na hÉireann, Corcaigh curtha ar fáil sna dugaí agus
cumhdaíodh an costas trí ghníomhaíochtaí eile a bhí ar siúl cheana féin.

2. Is ionann seo agus ranníocaíocht Foras na Mara de 40% (i gcomhar leis an 60% arna maoiniú faoi CEMI - An Ciste
Eorpach Muirí agus Iascaigh)
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AGUISÍN 2
CLÁR TAIGHDE MARA 2014 – 2020
TIONSCADAIL TAIGHDE MHAOINITHE 2019
Téama Taighde

Cineál Tionscadail

Bith-acmhainní:
Acmhainní Fiáine

Comhaltacht
Iardhochtúireachta

Bith-acmhainní:
Táirgí Ardluacha

Tagairt an
Tionscadail

Cúnamh
Deontais
Iomlán

Teideal an Tionscadail

Deontaí/Ceannaire

PDOC/19/01/01

Tionchair an Athraithe
Aeráide ar Stoic Iasc
Tráchtála in Uiscí na
hÉireann

Institiúid
Teicneolaíochta na
Gaillimhe-Maigh Eo

€335,244
Nóta A

Comhaltacht
Iardhochtúireachta

PDOC/19/02/01

Bithfhionnachtain Muirí a
Chur ar Aghaidh in Éirinn

Ollscoil na hÉireann,
Gaillimh

€499707

Truailliú agus
Bruscar

Comhaltacht
Iardhochtúireachta

PDOC/19/03/01

Coláiste na
Monatóireacht chun
hOllscoile, Corcaigh
micreaphlaisteach agus a
gceimiceáin ghaolmhara
a aimsiú in uiscí doimhne,
agus a bhflúirseacht agus a
gcinniúint a mheas (MoP_up)

Teicneolaíochtaí
Faisnéise agus
Spásúlachta,
Anailísíocht agus
Samhaltú

Comhaltacht
Iardhochtúireachta

PDOC/19/04/02

Feabhsúchán ar
chóras samhaltaithe
oibríochtúla agus gréasán
breathnóireachta Fhoras
na Mara ar uiscí muirí na
hÉireann trí leas a bhaint
as teicnící úrscothacha
comhshamhlaithe sonraí,
teicnící paraiméadraithe
samhlacha agus teicnící
meaisínfhoghlama

Ollscoil na hÉireann,
Gaillimh

€492806

Athrú Aeráide

Comhaltacht
Iardhochtúireachta

PDOC/19/05/02

ACCAI: Decoding Arctic
Climate Change: From
Archive to Insight

Ollscoil na hÉireann,
Gaillimh

€298346

Iompar agus
Lóistíocht

Comhaltacht
Iardhochtúireachta

PDOC/19/06/01

Modelling Ireland’s Maritime
Transport Industry (MIMTI)

Ollscoil na hÉireann,
Gaillimh

€366756

Turasóireacht agus
Áineas

Comhaltacht
Iardhochtúireachta

PDOC/19/07/01

Usage of Irish Seas and
Coastal Ecosystems for
Tourism Development
(UISCE Tourism)

Ollscoil na hÉireann,
Gaillimh

€375631

Breathnóireacht
ar an Aigéan
agus Mapáil ar
Ghrinneall na
Farraige

Comhaltacht
Iardhochtúireachta

PDOC/19/08/03

Novel Mapping of the
Shallow Water INFOMAR
Dataset: Towards Ireland’s
First Shallow Water Atlas
(NOMANS_TIF)

Coláiste na
hOllscoile, Corcaigh

€349109

Athrú Aeráide

EPA Research Call
2019 (Managed by
EPA)

2019-CCRP-MS.63

High-Resolution Coupled
Atmosphere-Ocean-Wave
Regional Climate Projections
for Ireland

Ollscoil na hÉireann,
Gaillimh

€43,749
Nóta B

€284397
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Téama Taighde

Cineál Tionscadail

Iompar agus
Lóistíocht

EPA Research Call
2019 (Managed by
EPA)

Truailliú agus
Bruscar

Tagairt an
Tionscadail

Cúnamh
Deontais
Iomlán

Teideal an Tionscadail

Deontaí/Ceannaire

2019-SE-MS-15

Sustainable and Holistic
management of Irish Ports
(SHIP)

Ollscoil na Banríona,
Béal Feirste

€121352
Nóta C

Tionscadal
Trasnáisiúnta

PBA/PL/20/01

ANDROMEDA

Coláiste na
hOllscoile, Corcaigh

€75000
Nóta D

Truailliú agus
Bruscar

Tionscadal
Trasnáisiúnta

PBA/PL/20/02

microplastiX

Institiúid
Teicneolaíochta na
Gaillimhe-Maigh Eo

€75000
Nóta D

Bith-acmhainní:
Táirgí Ardluacha

Tionscadal
Trasnáisiúnta

PBA/PL/20/01

MINERVA

OÉ Gaillimh
(Comhordaitheoir
Tionscadail),
Coláiste na
hOllscoile, Corcaigh
agus CyberColloids
Ltd

€240000
Nóta E

Bith-acmhainní:
Táirgí Ardluacha

Tionscadal
Trasnáisiúnta

PBA/PL/20/02

SuReMetS

Coláiste na
hOllscoile, Corcaigh,
Ollscoil Luimnigh
agus Bio-marine
Ingredients Ireland
Ltd

€230000
Nóta E

Bith-acmhainní:
Dobharshaothrú

Tionscadal
Trasnáisiúnta

PBA/PL/20/03

ImprovAFish

Ollscoil na hÉireann,
Gaillimh

€110000
Nóta E

Bith-acmhainní:
Dobharshaothrú

Tionscadal
Trasnáisiúnta

PBA/PL/20/04

InEVal

Institiúid
Teicneolaíochta na
Gaillimhe-Maigh
Eo, Foras na Mara
agus Údarás na
Gaeltachta

€210000
Nóta E

Bith-acmhainní:
Dobharshaothrú

Tionscadal
Trasnáisiúnta

PBA/PL/20/05

AquaTech4Feed

Bantry Marine
Research Station Ltd
agus Teagasc

€210,000
Nóta E

Ardteicneolaíochtaí Tionscadal
Trasnáisiúnta

PBA/AT/20/01

NEMO

Ollscoil Chathair
Bhaile Átha Cliath

€150000
Nóta F

Athrú Aeráide

Tionscadal
Trasnáisiúnta

PBA/CC/20/01

ROADMAP

OÉ Má Nuad

€199887
Nóta G

Athrú Aeráide

Tionscadal
Trasnáisiúnta

PBA/CC/20/02

CE2COAST

OÉ Gaillimh agus
Foras na Mara

€400000
Nóta G

Ilchineálach

Líonrú agus
Deontais Taistil

NT/19/01 go
NT/19/147

Comhdhálacha, Ceardlanna
agus Imeachtaí Muirí a
Óstáil/ Freastal orthu

Ilchineálach (116
dámhachtain
bronnta in 2019)

€108428

Fuinneamh Inathnuaite

Clár Náisiúnta
um Rochtain ar
Bhonneagar

NIAP/18/002

Wave parameter estimation
from oscillating water
column pressure signal
- Phase 2 Electronic
optimisation of the WASP

Institiúid
Teicneolaíochta
Dhún Dealgan

€25649

Athrú Aeráide

Clár Náisiúnta
um Rochtain ar
Bhonneagar

NIAP/18/003

A Small Waterplane Area
Twin Hulled (SWATH)
Tide Buoy with Real-time
Kinematic positioning for
Accurate (cm level) Tide
Gauge Calibration

An Institiúid
Teicneolaíochta,
Sligeach

€22520

AGUISÍN 2 - Clár taighde mara 2014 – 2020
Tionscadail taighde mhaoinithe 2019

Téama Taighde

Cineál Tionscadail

Bithéagsúlacht,
Éiceachórais& Biaeangacha

Clár Náisiúnta
um Rochtain ar
Bhonneagar

Teicneolaíochtaí
Faisnéise agus
Spásúlachta,
Anailísíocht agus
Samhaltú

Tagairt an
Tionscadail

Cúnamh
Deontais
Iomlán

Teideal an Tionscadail

Deontaí/Ceannaire

NIAP/18/004

Environmental DNA/
RNA metabarcoding
for monitoring marine
biodiversity in Galway Bay,
with particular attention
to marine Invasive Alien
Species

Institiúid
Teicneolaíochta na
Gaillimhe-Maigh Eo

€24949

Clár Náisiúnta
um Rochtain ar
Bhonneagar

NIAP/18/005

LoRaC2.4 (geo-location
and navigation system,
using Low Power Wide Area
technology)

Danalto Ltd

€27964

Fuinneamh Inathnuaite

Clár Náisiúnta
um Rochtain ar
Bhonneagar

NIAP/18/007

Wave Resource
Characterisation at the
Galway Bay Marine and
Renewable Energy Test Site

Ollscoil na hÉireann,
Gaillimh

Breathnóireacht
ar an Aigéan
agus Mapáil ar
Ghrinneall na
Farraige

Clár Náisiúnta
um Rochtain ar
Bhonneagar

NIAP/18/009

Demystifying the Ocean
through Underwater Video
Analysis: marine life activity
detection, classification and
indexing for the SmartBay
ocean observation platform

Ollscoil Chathair
Bhaile Átha Cliath

€28819

Bithéagsúlacht,
Éiceachórais& Biaeangacha

Clár Náisiúnta
um Rochtain ar
Bhonneagar

NIAP/18/010

Can introduced marine
infrastructure enhance the
conservation of vulnerable
species?

Coláiste na Banríona,
Béal Feirste

€24808

Iomlán (Tionscadail Taighde Mhaoinithe)

€27121

€5,357,242

Nótaí:

A. Arna mhaoiniú ag na Seirbhísí Comhairleacha um Éiceachórais Iascaigh, Foras na Mara.
B. Léirítear leis seo ranníocaíocht Fhoras na Mara i leith an tionscadail (25%) arna mhaoiniú freisin ag Fondúireacht
Eolaíochta Éireann, Met Éireann agus Oifig na nOibreacha Poiblí.

C. Léirítear leis seo ranníocaíocht Fhoras na Mara i leith an tionscadail (50%) arna cómhaoiniú le Fondúireacht
Eolaíochta Éireann.

D. Léirítear leis seo ranníocaíocht Fhoras na Mara i leith an tionscadail (50%) arna cómhaoiniú leis an Roinn Tithíochta,
Pleanála agus Rialtais Áitiúil. Léirítear leis seo dhá thionscadal arna ndámhachtain le comhpháirtithe Éireannacha
faoi JPI Oceans Call 2018 dar teideal “Sources, distribution and impact of microplastics in the marine environment.”

E. Cúig thionscadal arna ndámhachtain le comhpháirtithe Éireannacha faoi Ghairm ERA-NET Cofund 2018 - “Blue

Bioeconomy (BlueBio) – Unlocking the Potential of Aquatic Bioresources.” Cúnamh Deontais Iomlán arna dheonú
ná €1,859,657 le maoiniú €1m ó Fhoras na Mara, €0.5m ó Fhondúireacht Eolaíochta Éireann agus €0.36m ón
gCoimisiún Eorpach.

F. Léirítear leis seo tionscadal amháin le Comhpháirtí Éireannach faoin nGlao MarTERA ERA-NET Cofund 2018 le

haghaidh taighde agus tionscadal trasnáisiúnta maidir le teicneolaíochtaí muirí agus mara. Is é Foras na Mara an
t-aon mhaoinitheoir náisiúnta don ghairm seo.

G. Léirítear leis seo dhá thionscadal arna ndámhachtain le comhpháirtithe Éireannacha faoi JPI Oceans Call 2018
dar teideal “Oceans and climate, using observations and Earth system models”. Is é Foras na Mara an t-aon
mhaoinitheoir náisiúnta don ghairm seo.
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AGUISÍN 3
TIONSCADAIL H2020
TEIDEAL AN TIONSCADAIL:
FLOTANT - Teicneolaíocht gaoithe snámh
nuálaíoch, ar chostas íseal, meáchan íseal agus
sábháilte optamaithe le haghaidh suíomhanna
gaoithe domhainuisce

TEIDEAL AN TIONSCADAIL:
OceanSET - Tacaíocht chun Plean
Forfheidhmithe Fuinnimh Aigéin an Phlean SET
a Réadú
Ionstraim: Gníomh Comhordaithe agus Tacaíochta

Ionstraim: Gníomh Taighde agus Nuálaíochta
Comhpháirtí na hÉireann: TEICNEOLAÍOCHT Ó SONRAÍ

Comhpháirtí na hÉireann: SEAI
Luach do SEAI: € 331,000

Luach do TFI: € 342,259

Coimriú an Tionscadail:
Éiríonn níos costasaí le go leor eilimintí d’fheirm ghaoithe
amach ón gcósta de réir mar a mhéadaíonn doimhneacht: is iad
feistiú, ancaireacht agus cáblaí dinimiciúla na cinn is soiléire.
Mar sin féin, tá dúshláin bhreise ann freisin maidir le suiteáil
agus straitéisí Oibríochtaí & Cothabhála (O&C). Tá sé mar
aidhm ag tionscadal FLOTANT réiteach gaoithe snámh amach
ón gcósta nuálach agus comhtháite a fhorbairt, optamaithe le
haghaidh uiscí doimhne (100-600m) agus gineadóir tuirbín
gaoithe 10 + MW a chothú, comhdhéanta de: córas múrála
agus ancaireachta ag úsáid polaiméirí ardfheidhmíochta
agus bunaithe ar Ghníomhach Cúiteamh Heave chun turais
a íoslaghdú, snámhóir coincréite-plaisteach hibrideach agus
córas easpórtála cumhachta le cáblaí dinimiciúla féin-saoil
agus meáchan íseal. Cuimsíonn an tionscadal straitéisí O&C
feabhsaithe, braiteoireacht, monatóireacht agus meastóireacht
ar na tionchair theicneo-eacnamaíocha, chomhshaoil, shóisialta
agus shocheacnamaíocha.
Déanfar fréamhshamhlacha na n-úrscéal feistithe, ancaireachta
agus comhpháirteanna cábla dinimiciúla, agus samhail de réir
scála den ardán hibrideach gaoithe amach ón gcósta hibrideach
a thástáil agus a bhailíochtú laistigh de scóip an tionscadail.
Roghnaíodh trí thimpeallacht ábhartha chun na tástálacha
a dhéanamh: imchuach MARIN le haghaidh feidhmíochta
domhanda faoi dhálaí rialaithe; an tsaoráid Tástála Comhpháirt
Dinimiciúla Mara (DMaC-UNEXE) le haghaidh tástálacha
fréamhshamhlacha ar mhórscála; agus Suíomh Tástála Mara
PLOCAN, chun ábhair núíosacha a thréithriú faoi dhálaí fíoruisce.
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Beidh forbairt ionchasach FLOTANT spreagtha ag laghdú 60%
a bhfuil súil leis i CAPEX agus 55% san OPEX faoi 2030 lena
n-áirítear laghduithe breise earnála mar gheall ar fheabhsuithe
seachtracha ar theicneolaíocht. Ligfidh réiteach foriomlán
FLOTANT barrfheabhsú ar Chostas Leibhéil Leictreachais (CLL)
ag sroicheadh luachanna sa raon 85-95 € / MWh faoi 2030.

Coimriú an Tionscadail:
Ghlac Coiste Stiúrtha an Phlean SET an Plean Forfheidhmithe
SET um Fhuinneamh Aigéin (FA) an 21 Márta 2018. D'ullmhaigh
Grúpa Oibre Sealadach (GOS) an FA, le hionadaithe ón
gCoimisiún Eorpach, na Ballstáit agus eile geallsealbhóirí. Chun
an IP a fhorghníomhú, tá an GOS tagtha chun cinn chun ról an
Ghrúpa Oibre Forfheidhmithe (GOF) a ghlacadh.
Go dtí seo dhírigh an tacaíocht don earnáil Fuinneamh Aigéin ar
thaighde agus ar mhapaí bóthair a fhorbairt a leag amach mianta
na hearnála tonnta agus taoide. Is é prionsabal an FA na mianta
sin a athrú go gníomhartha oibríochta. Tá na gníomhartha atá
liostaithe laistigh den FA bunaithe go príomha ar an Treochlár
Straitéiseach Fuinneamh Aigéin , a d'aontaigh an Coimisiún
Eorpach, na Ballstáit, na Réigiúin, na geallsealbhóirí agus an
earnáil fuinnimh aigéin níos leithne.
Is é uaillmhian an FA cur chuige struchtúrtha a imlíne a chuirfidh
ar chumas teicneolaíochtaí tonnta agus taoide cosán forbartha
inchreidte a leanúint, agus ceann scríbe deiridh táirgí agus
tionscail inmharthana ar bhonn tráchtála. Is é 2025 an spriocscála ama a chuirtear i láthair san FA do theicneolaíochtaí taoide
agus 2030 do theicneolaíochtaí tonnta.
Cuideoidh OceanSET leis an GOF leanúint lena gcuid oibre chun
na spriocanna a leagtar síos san FA a bhaint amach. Díreoidh
OceanSET go háirithe ar dhul chun cinn na hearnála fuinnimh
aigéin a mheas agus déanfaidh sé monatóireacht ar thionscadail
atá maoinithe ag an National agus ag an AE chun tacaíochtaí
rathúla a sholáthar. Baileofar sonraí ábhartha gach bliain agus
úsáidfear iad chun na Ballstáit agus an Coimisiún Eorpach a
chur ar an eolas faoi dhul chun cinn na hearnála, úsáidfear iad
freisin chun athbhreithniú a dhéanamh ar a n-oibríonn agus
ar na rudaí nach n-oibríonn agus chun measúnú a dhéanamh
ar an gcaoi is fearr is féidir a bhaint as na sruthanna maoinithe
a chuirtear ar fáil. ar fud na mBallstát, na Réigiún agus an
Choimisiúin Eorpaigh.

AGUISÍN 3 - TIONSCADAIL H2020

I measc na gcomhpháirtithe ar an tionscadal seo tá ionadaithe
ó Éirinn (SEAI), an Ríocht Aontaithe (WES, Ollscoil Dhún
Éideann), an Fhrainc (FEM), an Phortaingéil (DGEG), an Spáinn
(EVE, PLOCAN), an Iodáil (ENEA) agus ón tionscal (OEE) .
Beidh Údarás Fuinnimh Inbhuanaithe na hÉireann (SEAI) mar
phríomhpháirtí ar an tionscadal.

Beidh na rudaí seo a leanas i gceist leis:

• samhaltú cruinn ar strusanna crua hidridinimiciúla

agus comhshaoil chun nósanna imeachta tástála agus
bailíochtaithe a fhorbairt

• rig tástála nua chun tuirse agus cavitation ar thóireadóirí
tástála agus fréamhshamhlacha laghdaithe a mheas

TEIDEAL AN TIONSCADAIL:
NEMMO - An Chéad Éabhlóid Eile in Ábhair agus
Múnlaí le haghaidh fuinneamh Aigéin
Ionstraim: Gníomh Taighde agus Nuálaíochta
Comhpháirtí Gaeilge: Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath (DCU)
Luach don DCU: € 525,515

Coimriú an Tionscadail:
Fuinneamh taoide a dhéanamh níos inacmhainne
Tá leas a bhaint as cumhacht ó uisce ag sileadh ar cheann de
na cineálacha giniúna fuinnimh is sine. Tá gá le tuilleadh dul
chun cinn teicneolaíochta, áfach, chun an fhoinse fuinnimh
in-athnuaite seo a dhéanamh iomaíoch agus foinsí fuinnimh
traidisiúnta ag brath ar bhreoslaí iontaise. Tá sé mar aidhm ag
an tionscadal NEMMO, atá maoinithe ag an AE, costais a laghdú
trí lanna tuirbín ilchodacha níos mó, níos éadroime agus níos
marthanaí a dhearadh. Tá taighdeoirí ag obair ar bhealaí chun
feidhmíocht hidridinimiciúil agus rialú sreabhadh gníomhach
lann an tuirbín a fheabhsú. Tá siad ag tástáil comhdhúile agus
bratuithe nua freisin ar chóir dóibh friotaíocht le tuirse, tionchar,
creimeadh cavitation agus bithbhreoslú a mhéadú. Is é an aidhm
dheiridh costas leibhéalta an fhuinnimh do thuirbín taoide 2-MW
a laghdú 70%, agus é a thabhairt anuas go EUR 0.15 / kWh.

• nós imeachta tástála lena n-áirítear bith-shalachar agus
meastóireacht ar thimpeallachtaí mara i gceithre chás
éagsúla

• samhlacha uimhriúla a fhorbairt chun saolré agus airíonna
meicniúla a thuar mar fheidhm airíonna na n-ábhar, ualaí
hidridinimiciúla, comhdhéanamh ama agus uisce

• Dearaí lanna gineadóir taoide núíosach a chomhtháthaíonn

sreabhadh rialaithe gníomhach, dromchlaí chun cinn
agus comhdhúile nua nana-fheabhsaithe. Is é toradh
comhchoiteann na nuálaíochtaí seo laghdú 70% ar LCoE
d’fhuinneamh taoide mar gheall ar; (i) Laghdú CapEx 50%
(tomhaltas ábhair níos ísle agus 25% costas níos ísle ar
chomhdhúile nua), (ii) FCR 2% níos ísle (tuiscint mhéadaithe
ar mheicníochtaí teipe agus tuirse agus comhdhúile níos
marthanaí le saolré 66% níos airde), (iii) Laghdú 40% ar
Oibríochtaí & Cothabháil (O&C) (caitheamh laghdaithe
cavitation, bith-shalú agus aosú) agus, (iv) Méadú 20%
ar AEP (feidhmíocht hidridinimiciúil fheabhsaithe agus
luasanna sreafa ionraoin níos airde do thuirbín taoide).

TEIDEAL AN TIONSCADAIL:
HIGHWAVE - Briseadh Tonnta Ardfhuinnimh
Ionstraim: Ard-Deontas ERC
Comhordaitheoir: Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath (UCD)
Luach do UCD: € 2,499,946

Cuspóir
Déanfaidh NEMMO fréamhshamhlacha laghdaithe de lanna
ilchodacha níos mó, níos éadroime agus níos marthanaí a
dhearadh, a shamhaltú agus a thástáil le haghaidh> tuirbíní
taoide snámh 2MW chun LCoE d’fhuinneamh taoide a laghdú
go € 0.15 / kWh, ag baint amach spriocanna 2025 SET-Plan
agus á dhéanamh iomaíoch do bhreosla iontaise iomaíoch
foinsí. Déanfar tástáil ar dhearaí lann núíosacha le feidhmíocht
hidridinimiciúil fheabhsaithe mar gheall ar chur i bhfeidhm
na dtuaslagán éagsúil, rialú gníomhach sreafa, ábhair agus
dromchlaí. Chomh maith leis sin, déanfar comhdhúile nua
nana-fheabhsaithe le hairíonna a mhéadaíonn friotaíocht tuirse,
tionchar-, cavitation- agus bith-shalaigh dearaí lann núíosacha
chun teipeanna a chosc. Ansin déanfaidh an tionscadal saolré
agus friotaíocht na gcomhdhúl nua do lanna tuirbíní taoide a
shamhaltú, a dhearadh agus a thástáil.

Coimriú an Tionscadail:
Is tionscadal idirdhisciplíneach é HIGHWAVE ag teorainneacha
na hinnealtóireachta cósta / aigéin, eolaíocht an chórais talún,
staitisticí agus meicnic sreabhach a dhéanfaidh iniúchadh ar
cheisteanna bunúsacha bunúsacha maidir le briseadh tonn. Cén
fáth a bhriseann tonnta, con as a dhíscaoileann siad fuinneamh
agus cén fáth go bhfuil sé seo tábhachtach? Tógann gné lárnach
den obair ar fhorbairtí idirnáisiúnta le déanaí i réimse briseadh
tonnta agus rith tonnta faoi stiúir an Phríomh-Imscrúdaitheora
a chuir an chéad chritéar uilíoch ar fáil chun a thuar go dtosóidh
briseadh tonnta uisce i ndoimhneacht uisce aonfhoirmeach
ó dhoimhneacht go idirmheánach. Taispeánann an obair seo
freisin gur féidir le rith na dtonnta neamhlíneach a théann
isteach ar bhalla ceartingearach dul suas le 12 oiread aimplitiúid
fad-achair na dtonnta ag teacht isteach.
D'oscail na torthaí seo an fhéidearthacht anois do mhúnlaí
tonnta oibríochta níos cruinne. Tá buntáistí praiticiúla agus
eacnamaíocha acu maidir le hualaí struchtúracha ar longa agus
ar bhonneagar cósta / amach ón gcósta a chinneadh, freagairt
ghrinneall na farraige ar thonnta foircneacha a mheas, agus
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straitéisí oibríochta a bharrfheabhsú d’fhiontair fuinnimh inathnuaite muirí agus mara. Is dul chun cinn iontach é seo atá
inchomparáide le tuar na dtonn a thabhairt isteach le linn an
Dara Cogadh Domhanda, agus tá sé mar aidhm ag an bPríomhImscrúdaitheoir a bheith ar thús cadhnaíochta san iarracht
taighde seo chun taighde a dhéanamh ar bhriseadh tonnta i
dtreonna bunúsacha nua.
Is iad cuspóirí an tionscadail: (i) cur chuige nuálach a fhorbairt
chun fisic bheacht tonnbhriste a áireamh i múnlaí cúpláilte
réamhaisnéise aimsire farraige agus farraige; (ii) critéir
fheabhsaithe a fháil maidir le dearadh long agus bonneagair
chósta / amach ón gcósta; (iii) creimeadh a chainníochtú
ag tonnta cumhachtacha briste, agus (iv) coincheapa nua a
fhorbairt i dtomhas tonnta le tréithriú níos fearr ar bhriseadh
tonnta ag úsáid ionstraimíochta fíor-ama. Beidh meascán
uaillmhianach agus neamhchoinbhinsiúnach de insamhalta /
teoiric ríomhaireachtúil, turgnaimh saotharlainne, agus tomhais
allamuigh de thonnta farraige, mar bhonn eolais ag riachtanais
iarratais, sa tionscadal an-idirdhisciplíneach seo.

TEIDEAL AN TIONSCADAIL:
SafePASS - An chéad ghlúin eile d’fhearais
agus do chórais um shábháil saoil le haghaidh
oibríochtaí aslonnaithe sábháilte agus sciobtha
ar longa Paisinéirí ardchumais i gcásanna agus
dálaí foircneacha

is fearr, in éineacht le Fearais Tarrthála (FT) chun cinn, iomasach
agus éasca le húsáid, agus mar thoradh air sin tháinig laghdú
suntasach ar an am iomlán a theastaíonn le haghaidh aslonnú
long agus sábháilteacht mhéadaithe. Is réiteach comhtháite é
SafePASS a sholáthraíonn cúnamh aslonnaithe oiriúnaithe do
phaisinéirí, a chabhraíonn leis an bhfoireann trína bhfeasacht
staide agus a gcumas trealamh dí-oilte a láimhseáil, agus
próisis theipeann-shábháilte a ionchorprú don nós imeachta
aslonnaithe.
Déanfar fréamhshamhlacha SafePASS a bhailíochtú i bhfíorthimpeallacht, ar long cúrsála agus i leapacha tástála agus
umair tarraingthe déantúsóirí Fearais Tarrthála (FT). Cosnaíonn
an cuibhreannas, ar a bhfuil 15 chomhpháirtí, lena n-áirítear
institiúidí acadúla, cumainn aicmithe, FBManna nuálacha, clós
loinge, déantúsóirí LSA agus oibreoir turais, tionchar ard agus
cur i bhfeidhm thorthaí an tionscadail, trí shraith moltaí a ullmhú
don IMO aighneacht.

TEIDEAL AN TIONSCADAIL:
CONPARA - Athshondais pharaiméadrach na
gcóras tiontaithe fuinnimh tonnta a rialú
Ionstraim: MSCA-IF - Comhaltachtaí Aonair
Comhordaitheoir: NUIM
Luach do TCD: € 196,591

Ionstraim: Gníomh Taighde agus Nuálaíochta
Comhpháirtí Gaeilge: Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath
(TCD)
Luach do TCD: € 536,250

Coimriú an Tionscadail:
Is tasc criticiúil sábháilteachta agus faoi cheangal ama é
aslonnú long mór paisinéirí agus próiseas cinnteoireachta
casta atá bunaithe ar an staid atá ag teacht chun cinn agus ar
an bhfaisnéis atá ar fáil. Éilíonn aslonnú tráthúil meastóireacht
thapa agus chruinn ar riocht na loinge agus meastachán ar
an am aslonnaithe atá fágtha. Tá an toimhde go mbeidh gach
paisinéir in ann treoracha a thuiscint agus a leanúint nó fiú
go mbeidh an criú in ann cumarsáid a dhéanamh ó bhéal le
linn géarchéime an-dóchasach. Mar fhreagra air sin, tá córas
a thabharfaidh treoracha soiléire agus a threoróidh paisinéirí
go sábháilte maidir le conas freagairt i gcás éigeandála gan a
bheith ag brath ar aon scileanna nó taithí paisinéirí thar a bheith
tábhachtach d’aon long paisinéirí.

106

Déanfaidh SafePASS na próisis aslonnaithe, na córais / trealamh
aslonnaithe agus na rialacháin idirnáisiúnta do longa paisinéirí
i ngach timpeallacht, guaiseacha agus coinníollacha aimsire,
go neamhspleách ar an bhfachtóir déimeagrafach, a athshainiú
go radacach trí chóras comhtháite a fhorbairt a dhéanfaidh
monatóireacht, próiseáil agus faisnéis le chéile le linn
éigeandálaí an dá chriú. agus paisinéirí de na bealaí aslonnaithe

Coimriú an Tionscadail:
Go dtí seo, ní dhearna aon chóras muirí, gan trácht ar ghaireas
fuinneamh tonnta, iarracht athshondas paraiméadrach a
shaothrú mar fheiniméan cúnta. Thug roinnt taighdeoirí
fuinneamh tonnta faoi deara an feiniméan agus rinne siad
iarracht í a mhaolú, ach níor cuireadh san áireamh an coincheap
maidir le leas a bhaint as an gcumhacht a aistrítear ó (go
hiondúil) go dtí páirc / rolla (go hiondúil). Tá sé mar aidhm ag
an gcomhaltacht seo athshondas paraiméadrach dhinimic
Tiontaire Fuinnimh Tonn (TFT) a rialú chun éifeachtúlacht
chomhshó fuinnimh a fheabhsú, bunaithe ar fhréamhshamhail
scála 1/20.
Is iad seo a leanas na cuspóirí taighde (CT): RO1: Múnla
ard-dílseachta agus ríomh-éifeachtach a shainaithint chun
athshondas paraiméadrach TFT a léiriú le fíorú Dinimic
Sreabhán Ríomh (DSR) in OpenFOAM (foinse oscailte) agus
anailís pharaiméadrach in MATLAB. RO2: Ard-straitéisí rialaithe
neamhlíneach agus meicníocht chomhfhreagrach PTO a
fhorbairt le haghaidh gníomhachtúcháin, chun éifeachtúlacht
TFT a fheabhsú agus leas á bhaint as a ghluaisne il-DoF agus
as a athshondas paraiméadrach. RO3: Déan tástáil umar chun
samhaltú athshondais pharaiméadrach (RO1) a fhíorú, agus
dearadh agus cur i bhfeidhm rialaithe samhail-bhunaithe (RO2),
bunaithe ar fhréamhshamhail scála 1/20 féin-chóimeáilte.
Mar thoradh ar an gcomhaltacht seo a bhaint amach go
rathúil, rannchuideoidh sé go tráthúil agus go úsáideach
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leis an bhfuinneamh tonn agus leis na pobail ábhartha, lena
n-áirítear: (i) samhail hidridinimiciúil ag cur síos ar athshondas
paraiméadrach TFT le hacmhainn ríofa fíor-ama, (ii) an tuiscint
ar athshondas paraiméadrach TFT a chur chun cinn, ( iii)
fréamhshamhla TFT ar scála 1/20, agus (iv) córais rialaithe
infheidhmithe agus Power Take Off (PTO) do chórais WEC ilDoF. San fhadtéarma, cuirfidh gnóthachtáil rathúil an tionscadail
seo feabhas ar leibhéal ullmhachta teicneolaíochta (LUT) na
bhfuinneamh tonn ó 5 go 7 lena chur i bhfeidhm go tráchtála.

TEIDEAL AN TIONSCADAIL:
MEESO - Iascaigh mesopelagacha atá
inbhuanaithe ó thaobh na héiceolaíochta agus na
heacnamaíochta
Ionstraim: Gníomh Taighde agus Nuálaíochta
Comhpháirtithe na hÉireann: Institiúid na Mara, Bord Iascaigh
Mhara (BIM), Teagasc
Luach d’Institiúid na Mara: € 379,540
Luach do Teagasc: € 102,844
Luach do BIM: € 108,000

aidhm seo a bhaint amach, cruthóidh MEESO eolas agus sonraí
nua ar an bpobal mesopelagic, a bhithéagsúlacht, spreagthaí
a bhithmhaise, a ról i leithlisiú carbóin, a ról san éiceachóras
aigéanach agus a idirghníomhaíochtaí leis an bpobal epipelagach
a chuimsíonn roinnt iasc tráchtála tábhachtach stoic.
Chomh maith le modhanna turgnamhacha agus cainníochtúla
den scoth a chur i bhfeidhm, forbróidh agus cuirfidh MEESO
teicneolaíochtaí nua fuaimiúla agus trálaeireachta atá
riachtanach chun eolas agus giniúint sonraí i ndáil leis an gcuid
iargúlta agus an-iargúlta seo d’éiceachórais mhuirí. Cuimsíonn
MEESO méid suntasach maoinithe comhchineáil d’fhorbairt
teicneolaíochta agus do shuirbhéanna eolaíochta. Cuirfidh
MEESO an t-eolas agus na sonraí nua i bhfeidhm chun acmhainn
na bithmhaise mesopelagacha a shaothrú go hinbhuanaithe do
tháirgí atá sa slabhra bia daonna.
Den chéad uair le chéile saineolaithe mór le rá san eolaíocht,
innealtóireacht, iascach agus rialachas, forbróidh MEESO
teicneolaíochtaí iascaireachta agus próiseála tráchtála agus
mapáil ábhar ábhar salaithe agus cothaitheach chun an bunús
le haghaidh iascaigh inmharthana agus poist a chruthú. Is
ionann orgánaigh Mesopelagacha agus ceann de na hacmhainní
neamhshaothraithe is mó atá fágtha in aigéin an domhain,
agus meastachán bithmhaise le déanaí ag 10 mbilliún tonna
méadrach. Bunóidh na huirlisí agus na teicneolaíochtaí nua,
chomh maith le treochláir measúnaithe agus bainistíochta,
a fhorbraíodh i MEESO na comhbhabhtálacha idir saothrú,
inbhuanaitheacht agus inmharthanacht na hacmhainne, agus
sainaithneoidh siad roghanna maidir lena rialachas.

Coimriú an Tionscadail:
Iascaigh inbhuanaithe mesopelagacha
D’fhéadfadh bithmhais éisc iomlán a bheith sa chrios
mesopelagach, ag doimhneachtaí idir 200 agus 1,000 méadar
faoi dhromchla an aigéin, atá 100 oiread ghabháil bhliantúil
na n-iascach go léir atá ann. Déanfaidh an tionscadal MEESO,
arna mhaoiniú ag an AE, cainníochtú ar dháileachtaí spatioama bithmhaise, táirgeachta agus ról éiceachórais acmhainní
mesopelagacha. Déanfaidh sé measúnú ar roghanna chun iad a
shaothrú go hinbhuanaithe.
Tá orgánaigh Mesopelagacha ar cheann de na hacmhainní
neamhshaothraithe is mó atá fágtha in aigéin an domhain.
Forbróidh MEESO uirlisí agus teicneolaíochtaí nua chun
meastachán a dhéanamh ar raidhse, mar shampla fuaimíocht
intumtha agus tráil mhín, chomh maith le mapaí bóthair
measúnaithe agus bainistíochta. Déanfaidh MEESO iniúchadh
ar theicneolaíochtaí nua le haghaidh iascaireachta agus
próiseála tráchtála agus mapálfaidh sé ábhar ábhar salaithe
agus cothaitheach chun an bunús le haghaidh iascaigh
inmharthana agus inbhuanaithe a iniúchadh. Beidh sé mar
aidhm aige cothromaíocht a fháil idir saothrú, inbhuanaitheacht
agus inmharthanacht na n-acmhainní mesopelagacha.

Cuspóir
Is é príomhaidhm MEESO ná dáiltí spatio-ama na bithmhaise,
an táirgeachta agus an éiceachórais atá ag acmhainní
mesopelagacha a chainníochtú agus roghanna a mheas chun
a saothrú a bhainistiú agus a rialú go hinbhuanaithe. Chun an

TEIDEAL AN TIONSCADAIL:
SO-CHIC - Iascaigh mesopelagacha atá
inbhuanaithe ó thaobh na héiceolaíochta agus na
heacnamaíochta
Ionstraim: Gníomh Taighde agus Nuálaíochta
Comhpháirtí Gaeilge: OÉ Gaillimh (NUIG)
Luach do NUIG: € 243,670

Coimriú an Tionscadail:
Rialaíonn an tAigéan Theas an aeráid dhomhanda trí
mhalartuithe teasa agus carbóin idir an t-atmaisféar agus an
cuan a rialú. Tá sé freagrach as thart ar 60-90% den teas breise
(ie a bhaineann le hathrú aeráide antrapaigineach) a ghlacann
na hAigéin Dhomhanda gach bliain, agus aithnítear freisin
go ndéanann sé rialú den chuid is mó ar inathraitheacht scála
decadal bhuiséad carbóin na Cruinne, le himpleachtaí lárnacha
do chinnteoirí. agus stocáireamh rialta domhanda aontaithe
mar chuid de chomhaontú Pháras. In ainneoin a leithéid de
thábhacht aeráide ríthábhachtach, is ionann a léiriú i múnla
aeráide domhanda agus ceann de na laigí is mó a bhaineann
le insamhalta agus teilgean aeráide toisc nach bhfuil mórán ar
eolas faoi na próisis bhunúsacha.
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Tagann teorainneacha as an easpa breathnóireachta sa
timpeallacht mhór seo agus as a íogaireacht bhunúsach le próisis
uaineach ar scála beag nach ngabhtar i múnlaí reatha chórais
an Domhain. Is é cuspóir foriomlán SO-CHIC inathraitheacht
buiséid teasa agus carbóin san Aigéan Theas a thuiscint agus
a chainníochtú trí imscrúdú ar na príomhphróisis a rialaíonn
malartuithe idir an t-atmaisféar, an cuan agus an oighear
farraige ag úsáid teaglaim de chur chuige breathnóireachta
agus samhaltaithe. Measann SO-CHIC earnáil an Atlantaigh
san Aigéan Theas mar shaotharlann nádúrtha mar gheall ar
a tábhacht ar fud an domhain i bhfoirmiú mais uisce agus
mar gheall ar an láithreacht láidir Eorpach san earnáil seo atá
bunaithe cheana féin ar leibhéil náisiúnta, a cheadaíonn an
saineolas atá ann cheana a ghiaráil, bonneagar, agus líonra
breathnóireachta, timpeall ar chuspóir foriomlán comhordaithe
amháin.
Tapaíonn SO-CHIC an deis arís agus arís eile le déanaí Earnáil
an Atlantaigh Weddell Polynya chun a dinimic agus a tionchar
domhanda ar thimthriallta teasa agus carbóin a nochtadh.
Úsáidfear meascán de bhreathnóireacht thiomnaithe, an tsraith
ama atá ann le blianta fada agus samhaltú úrscothach chun
aghaidh a thabhairt ar chuspóirí sonracha ar phríomhphróisis,
chomh maith lena dtionchar agus aiseolas ar an gcóras aigéinaigéin ar mhórscála .

TEIDEAL AN TIONSCADAIL:
iAtlantach - Iascaigh mesopelagacha atá
inbhuanaithe ó thaobh na héiceolaíochta agus na
heacnamaíochta
Ionstraim: Gníomh Taighde agus Nuálaíochta
Comhpháirtí Gaeilge: Coláiste na hOllscoile, Corcaigh (UCC)
Luach do COC: € 140,000

Cuspóir
Glacfaidh iAtlantic cur chuige eolaíoch idirdhisciplíneach
chun iarrachtaí geallsealbhóirí a aontú chun bainistíocht
inbhuanaithe a threorú níos fearr agus chun cumas daonna agus
breathnóireachta ar fud an Atlantaigh a fheabhsú. Soláthraíonn
comhtháthú sonraí éiceachórais le mórbhealaí cúrsaíochta a
nascann an Tuaisceart agus an Deisceart atá nasctha le sonraí
agus réamhaisnéisí aeráide cur chuige córasach chun dúshláin
bheartais a mheas agus dul i ngleic leo. Cuirfidh fisic aigéin agus
nascacht éiceachórais ar chumas hindcasts aigéaneolaíochta
ardréitigh agus réamhaisnéisí maidir le cúrsaíocht sa todhchaí
mar aon le sonraí géanómacha a bhfuil fírinne na talún iontu.
Comhcheanglófar dul chun cinn i ngéanómaíocht eDNA,
foghlaim meaisín agus róbataic uathrialach faoi uisce le sonraí
atá ann cheana chun athruithe céime a sholáthar i gcur chuige
tuartha mapála gnáthóige chun breathnuithe speiceas agus
bithéagsúlachta a leathnú ó scálaí áitiúla go abhantracha.
Tabharfaidh tréimhsí ama éiceolaíocha, lena n-áirítear
athfhoirgníochtaí palaeoceanagrafacha agus géanómacha
nuálacha, léargas gan fasach ar thionchair an athraithe aeráide
ar éiceachórais an Atlantaigh. Sainaithneoidh measúnú ar
thionchar ilbhrúiteoirí príomhspreagthaí athraithe éiceachórais
agus pointí tipeála. Tiocfaidh sonraí nua ó 12 réigiún a roghnófar
go cúramach san fharraige domhain agus san aigéan oscailte a
bhfuil tábhacht idirnáisiúnta caomhnaithe leo agus ar díol spéise
iad d’earnálacha an Gheilleagair Ghoirm agus an Fháis Ghoirm.
Bunóidh cuir chuige nuálacha agus éifeachtúla um láimhseáil
sonraí agus foilsiú sonraí pobal sonraí breathnóireachta an Aigéin
Atlantaigh atá comhtháite níos fearr. Cuirfear le hacmhainn
agus comhoibriú idir lucht eolaíochta, tionscail agus lucht
déanta beartas atá ar theorainn an Atlantaigh trí chomh-thurais
taighde ildisciplíneacha, eagair monatóireachta feabhsaithe an
Atlantaigh Theas, imeachtaí oiliúna eolaíochta, Comhaltachtaí
iAtlantacha agus ceardlanna dírithe ar thionscal. Úsáidfear
torthaí chun idirphlé le páirtithe leasmhara a spreagadh agus
chun measúnú criticiúil a dhéanamh ar chreataí reatha rialachais
aigéin ag giniúint cumais mhéadaithe do Phleanáil Spásúlachta
Mara agus ag cur ar chumas cásanna Fáis Ghoirm a mheas go
tapa.

Coimriú an Tionscadail:
Tionchar an athraithe aeráide ar an Atlantach a thomhas
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Déanann iAtlantic measúnú ar shláinte éiceachórais an
Atlantaigh domhain agus aigéin oscailte. Déanann sé tomhais
ó dhisciplíní éagsúla a scála agus a chaighdeánú ionas gur
féidir stádas éiceachórais a mheas i gcoinne iliomad struis agus
athrú domhanda. Déanfaidh sé a thuar cén áit agus cathain a
tharlóidh éifeachtaí sineirgisteacha an athraithe dhomhanda
agus an iliomad struis, agus na himpleachtaí a bheidh acu seo
don tsochaí, don gheilleagar agus do shláinte aigéin. Díríonn
iAtlantic ar 12 phríomhréimse den aigéan, ag úsáid cineálacha
cur chuige nuálacha chun breathnuithe a uasghrádú chun
aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna scála abhantraí.
Déanfaidh níos mó ná 30 turas staidéar ar éiceachórais is mó
atá i mbaol athraithe. Tógann iAtlantic cumais dhaonna agus
theicniúla freisin trí Chomhaltaí iAtlantacha a chruthú trí chlár
tógála acmhainne lena n-áirítear obair phraiticiúil ar muir, aistriú
teicneolaíochta, teicnící anailíseacha agus oiliúint ar léirmhíniú
sonraí agus clár meantóireachta.

TEIDEAL AN TIONSCADAIL:
SAFEMODE- Sineirgíochtaí a neartú idir
Eitlíocht agus muirí i réimse na bhFachtóirí
daonna i dtreo Mód iompair níos éifeachtaí agus
níos athléimní a bhaint amach
Ionstraim: Gníomh Taighde agus Nuálaíochta
Comhpháirtí na hÉireann: Ryanair
Luach do Ryanair: € 110,625

Coimriú an Tionscadail:
Faoi láthair, níl cur chuige córasach in easnamh ar na hearnálacha
muirí agus eitlíochta chun faisnéis faoi Thosca Daonna a bhailiú
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agus a mheasúnú i ngnáthdhálaí agus i ndálaí éigeandála. Tá
easpa modheolaíochta comhaontaithe ann freisin chun rioscaí a
bhaineann le daoine a mheas agus é mar aidhm tionchar a imirt
ar dhearadh agus ar oibriú aerárthaí agus long. Dá bhrí sin, is í
an cheist taighde a ndírítear uirthi sa tionscadal seo ná “Conas
eilimintí daonna a ghabháil go hiomlán agus a n-idirghníomhú
leis na heilimintí córais eile chun sábháilteacht in oibríochtaí
muirí agus eitlíochta a fheabhsú?”
Tá sé tábhachtach aghaidh a thabhairt ar ghnéithe Fachtóirí
Daonna maidir le dearadh riosca-bhunaithe an chórais agus
na n-oibríochtaí ar bhealach intomhaiste tríd an éagsúlacht in
iompar an duine le himeacht ama agus neamh-sholúbthacht
meaisíní a chur san áireamh.
Is é príomhaidhm thionscadal SAFEMODE creat úrscothach um
Dhearadh Eolas Riosca duine (DERD) a fhorbairt d’fhonn sonraí
Fachtóirí Daonna a aithint, a bhailiú agus a mheasúnú chun bonn
eolais a chur faoi dhearadh bunaithe ar riosca ar chórais agus ar
oibriú. Níor baineadh na haidhmeanna seo amach roimhe seo
ar leibhéal inmhianaithe toisc nach raibh sonraí a bailíodh go
córasach ar fáil agus easpa comhoibrithe idir modhanna éagsúla
iompair.
Beidh an fócas ar rioscaí a laghdú i gcásanna criticiúla
sábháilteachta, (e.g. imbhuailtí lár-aeir, talamh, aslonnú, turais
rúidbhealaigh srl.) Trí fheidhmíocht an duine a fheabhsú.
Bainfear é seo amach trí imscrúdú a dhéanamh ar thionóiscí
roimhe seo, eachtraí, neasteagmhais, tuairiscí, sonraí ó
oibríochtaí laethúla, lena n-áirítear neamhchinnteachtaí nach
raibh ar eolas roimhe seo mar leibhéil uathoibrithe a mhéadú
agus líon méadaithe drón san iompar.
Ionchorprófar an fhaisnéis seo le creat agus uirlisí HURID
agus i SHIELD, an stór sonraí oscailte agus an bunachar sonraí
maireachtála, a choinneofar agus a nuashonrófar go leanúnach.

TEIDEAL AN TIONSCADAIL:
PALAEMON - Éiceachóras iomlánaíoch
aslonnaithe agus tarrthála long paisinéirí
Ionstraim: Gníomh Taighde agus Nuálaíochta
Comhpháirtí na hÉireann: Konnekt-able Technologies
Luach do Theicneolaíochtaí Konnekt-able: € 500,000

Coimriú an Tionscadail:
Teicneolaíocht nua chun soithí a aslonnú
Meabhraíonn tubaistí muirí le déanaí dúinn cé chomh
tábhachtach agus atá ullmhacht aslonnaithe éifeachtach do
shábháilteacht paisinéirí agus criú. Is féidir leis na bearta seo
a bheith neamhéifeachtach freisin toisc go mbíonn tionchar

ag earráid dhaonna agus easpa treoshuímh ar fheidhmíocht
i gcónaí i gcásanna an-strusmhara. Tá sé mar aidhm ag an
tionscadal PALAEMON, atá maoinithe ag an AE, teicneolaíochtaí
nuálacha a fhostú in éiceachóras nua cliste sofaisticiúil árthaí
oll-aslonnaithe (SÁOA). Cuirfidh sé sonraí fíor-ama ar fáil faoin
staid ar árthach a ndearnadh damáiste di nó a chuaigh go tóin
poill, déanfaidh sé monatóireacht ar logánú daoine ar bord,
braithfidh sé contúirtí féideartha agus soláthróidh sé treoir
faoin mbealach aslonnaithe is fearr. Treisíonn an córas ITC an
t-árthach agus an SÁOA araon chun monatóireacht leanúnach
a dhéanamh le linn gach céim den oibríocht. Cuimseoidh an
córas VDES, an caighdeán nua IMO maidir le malartú sonraí a
chabhróidh le tionóiscí agus tubaistí muirí a íoslaghdú.

Cuspóir
Molann PALAEMON forbairt agus meastóireacht a dhéanamh
ar chóras aslonnaithe mais-láraithe sofaisticiúil, bunaithe ar
athmhachnamh radacach ar Árthaí Aslonnaithe Mais (SÁOA)
in éineacht le héiceachóras cliste comhpháirteanna criticiúla a
sholáthraíonn rochtain fhíor-ama ar shonraí agus ionadaíocht
orthu chun aslonnú iomchuí a bhunú. straitéisí chun pleanáil
oibríochtúil an phróisis aslonnaithe ar árthaí millte nó faoi uisce
a bharrfheabhsú.
Ionchorpraíonn éiceachóras cliste PALAEMON teicneolaíochtaí
nuálacha le haghaidh seirbhísí braite, monatóireachta agus
comhairimh agus logánú daoine chomh maith le sonraí fíorama le linn am timpistí. Déanfar iad seo a chomhtháthú i gcóras
neamhspleách feasachta staid agus treorach cliste chun bealach
aslonnaithe gníomhach a choinneáil do sluaite móra, ionas
go mbeidh freagairt éigeandála i longa paisinéirí an AE níos
éifeachtaí. Cuirfidh monatóireacht leanúnach agus buan-rialú
leis an gcumas aon saincheist agus díobháil a d’fhéadfadh teacht
as timpistí agus tubaistí fisiciúla agus / nó de dhéantús an duine
a bhrath, a chosc agus a mhaolú. Cuimseoidh an t-éiceachóras
beartaithe an caighdeán nua IMO maidir le malartú sonraí-VDES.
Ós rud é gur meabhrúchán lom iad tubaistí muirí le blianta beaga
anuas go bhfuil géarghá le longa móra paisinéirí a aslonnú go
tráthúil agus go héifeachtúil le linn éigeandála is é aidhm an
tionscadail seo éifeachtacht aslonnaithe paisinéirí a uasmhéadú,
le linn éigeandála agus / nó eachtra thromchúiseach, ó longa
móra Cruise agus RoPax trí shaineolas na ngeallsealbhóirí ó
réimse na déantúsaíochta long turais, oibreoirí móra long cúrsála,
cumainn aicmithe, eagraíochtaí braiteora agus teicneolaíochta,
a chomhcheangal le grúpa nuálaíocha ildisciplíneach (lena
n-áirítear gnólachtaí nuathionscanta nuálacha, FBManna
comhdhlúite sa fearann cliste TFC, saineolaithe sa réimse
aslonnaithe long ó institiúidí taighde, líonraí idirnáisiúnta i muirí
agus príomhthiománaithe tionscail.
Déanfar fréamhshamhlacha SÁOA a bhailíochtú i dtimpeallacht
rialaithe agus taispeánfar an t-éiceachóras aslonnaithe cliste in
dhá chás úsáide.
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TEIDEAL AN TIONSCADAIL:
TRIATLAS - Réamh-mheastacháin éiceachóras
mara trópaiceach agus Atlantach Theas bunaithe
ar aeráid maidir le bainistíocht inbhuanaithe
Ionstraim: Gníomh Taighde agus Nuálaíochta
Comhpháirtí Gaeilge: OÉ Gaillimh (NUIG)

le Conairí Socheacnamaíocha Comhroinnte, agus trí sheirbhísí
measúnuithe leochaileachta socheacnamaíocha a dhéanamh.
, le rannpháirtíocht geallsealbhóirí. Feabhsóidh TRIATLAS an
acmhainn in éiceachórais mhuirí, aigéaneolaíocht, agus taighde
aeráide i dtíortha atá ar theorainn an Aigéin Atlantaigh Theas
agus Trópaiceach. Beidh dlúthchomhar agus ailíniú le seirbhísí
ábhartha an Choimisiúin Eorpaigh agus leis an gCreat TheasTheas um Chomhar Eolaíoch agus Teicniúil, chomh maith le
tionscnaimh ábhartha eile sa réimse. Cuirfimid le comhoibriú
upscale timpeall an Atlantaigh.

Luach NUIG: € 101,000

Coimriú an Tionscadail:
Prognóisic aeráide-bhunaithe do thodhchaí na dtópaicí
Tá gníomhaíochtaí daonna mar dhian-iascaireacht agus forbairt
chósta ag athrú éiceachórais mhuirí an Atlantaigh timpeall
an Atlantaigh Theas agus Trópaiceach. Tá sé mar aidhm ag
an tionscadal TRIATLAS atá maoinithe ag an AE staidéar a
dhéanamh ar staid reatha éiceachóras muirí an Aigéin Atlantaigh
agus athruithe sa todhchaí a thuar. Beidh réimse institiúidí
Afracacha, Eorpacha agus Mheiriceá Theas atá speisialaithe san
athrú aeráide, aigéaneolaíocht agus eolaíochtaí sóisialta, chomh
maith le páirtithe leasmhara áitiúla ag gabháil don tionscadal.
Oibreoidh TRIATLAS go dlúth freisin le seirbhísí ábhartha an
Choimisiúin Eorpaigh. Breathnóidh an tionscadal ar thionchar
truaillithe agus athrú aeráide ar éiceachóras na mara chun an
chéad prognóis a chur i láthair don 40 bliain atá le teacht don
Atlantach iomlán. Cuideoidh sé seo le bainistíocht inbhuanaithe
ar ghníomhaíochtaí daonna.

Cuspóir
Tá bainistíocht inbhuanaithe ar ghníomhaíochtaí daonna a théann
i bhfeidhm ar éiceachórais mhuirí an Atlantaigh ríthábhachtach
chun a sláinte a chothabháil agus chun tacú le geilleagar gorm
na dtíortha ar an teorainn. Cuirfidh TRIATLAS leis seo trí eolas
a sholáthar ar staid reatha agus athruithe éiceachórais mhuirí
an Atlantaigh sa todhchaí. Bainimid é seo amach trí chur chuige
ar fud an imchuach ag comhtháthú taighde ón Tuaisceart
agus ón Deisceart, a dhúnann bearnaí eolais criticiúla san
Atlantach Trópaiceach agus Theas a chuireann bac ar thuiscint
ar an mbáisín iomlán. Tugann muid foireann idirdhisciplíneach
d’éiceolaithe mara, aigéaneolaithe fisiciúla, taighdeoirí aeráide
agus eolaithe sóisialta ó 34 institiúid éagsúla san Eoraip, san
Afraic agus i Meiriceá Theas le chéile, mar aon le páirtithe
leasmhara ilrannacha agus réigiúnacha.

110

Cuirfimid feabhas ar eolas ar na héiceachórais mhuirí i
bpríomhréimsí an Atlantaigh ag úsáid breathnuithe nua
(fisiciúla, bitheolaíocha, sochaíocha) atá ann cheana agus atá
ríthábhachtach. Úsáidfear samhlacha agus breathnuithe chórais
talún, éiceolaíochta agus socheacnamaíocha chun tionchair
charnacha brúnna (aeráide, truaillithe agus iascaireachta) a
spreagann luaineachtaí san éiceachóras muirí a mheas, agus
an poitéinseal atá ann iompar pointe tipeála agus athruithe
réimis. Forbróimid na chéad tuartha den éiceachóras muirí don
40 bliain atá romhainn don Atlantach iomlán, trí thuar aeráide
agus samhlacha éiceachórais úrscothacha a chomhcheangal,

TEIDEAL AN TIONSCADAIL:
AquaVitae - Speicis, próisis agus táirgí nua
a chuireann le táirgeadh méadaithe agus
inbhuanaitheacht fheabhsaithe i slabhraí luacha
dobharshaothraithe trófaice íseal agus ard atá
ann cheana san Atlantach
Ionstraim: Gníomh Taighde agus Nuálaíochta
Comhpháirtithe na hÉireann: Institiúid Teicneolaíochta na
Gaillimhe-Maigh Eo (GMIT), Cartron Point Shellfish (CPS)
Luach GMIT: € 305,380
Luach don CPS: € 62,000

Coimriú an Tionscadail:
Dobharshaothrú inbhuanaithe agus nuálach ar fud an Aigéin
Atlantaigh
Cuibhreannas de 36 comhpháirtí ón Eoraip agus tíortha atá ar
theorainn an Aigéin Atlantaigh is ea tionscadal AquaVitae. Tá
siad ag obair i dtreo táirgeadh inbhuanaithe dobharshaothraithe
agus forbairt speiceas trófach íseal nua i slabhraí luacha
dobharshaothraithe, lena n-áirítear macraalgaí, Dobharshaothrú
Il-Trófach Comhtháite (DITC), sliogéisc, echinoderms agus
iasc eite. Clúdóidh gníomhaíochtaí taighde an slabhra
luacha dobharshaothraithe ar fad, ó anailís a dhéanamh ar
acmhainneacht táirgí nua don mhargadh go dtí an creat
beartais. Déanfar monatóireacht ar thionchair fhéideartha ar
an gcomhshaol, lena n-áirítear braiteoirí nua a fhorbairt. Tá sé
beartaithe ag AquaVitae líonra tionscail agus taighde a bhunú le
haird faoi leith ar fhreagracht shóisialta agus for-rochtain pobail.
Ag súil go mbeidh tionchar fadtéarmach acu ar an tionscal agus
ar an tsochaí, tá sé beartaithe ag comhpháirtithe an tionscadail
caighdeáin dea-chleachtais a dhearadh agus cláir oiliúna a
sholáthar do speisialtóirí agus don phobal, ag díriú ar gheilleagar
ciorclach agus ar an gcur chuige nialais-dramhaíola. Féach
suíomh Gréasáin ár dtionscadal ag www.aquavitaeproject.eu.

Cuspóir
Is é cuspóir foriomlán AquaVitae táirgeadh dobharshaothraithe
san Aigéan Atlantach agus timpeall air a mhéadú ar bhealach
inbhuanaithe trí speicis trófacha ísle nua atá ag teacht chun
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cinn a fhorbairt agus trí tháirgeadh sna slabhraí luacha
dobharshaothraithe atá ann cheana a bharrfheabhsú. I measc
na slabhraí luacha a ndíreoidh AquaVitae orthu tá táirgeadh
macraalgaí, dobharshaothrú comhtháite il-trófach, agus
táirgeadh speiceas nua echinoderm chomh maith le speicis
sliogéisc agus iasc eite atá ann cheana. Cuimseoidh sraith Pacáistí
Oibre leathana (OL) taighde ar bhithshábháilteacht, Idirlíon
Rudaí (IR), tréithe táirge, dearcadh tomhaltóirí, acmhainneacht
an mhargaidh, inbhuanaitheacht, monatóireacht chomhshaoil,
measúnú riosca, anailís ar shlabhraí luacha, brabúsacht agus eile
gnéithe socheacnamaíocha.

Díreoidh 5G-HEART (trialacha bailíochtaithe) ar na cásanna
úsáide ingearacha ríthábhachtacha seo de chúram sláinte, iompar
agus dobharshaothrú. Sa réimse sláinte, déanfaidh 5G-HEART
bailiúcháin pillc a bhailíochtú le haghaidh braite uathoibríoch i
scagadh ailse drólainne agus paistí comhartha ríthábhachtach le
geo-logánú ardleibhéil chomh maith le seirbhísí paraimhíochaine
5G AR / VR. Sa réimse iompair, déanfaidh 5G-HEART seirbhísí
uathrialacha / cúnaimh / iargúlta agus sonraí sonraí feithiclí a
bhailíochtú. Maidir le bia, díreofar ar chlaochlú 5G-bhunaithe ar
earnáil na dobharshaothraithe (tábhacht ar fud an domhain don
Iorua, don Ghréig, Éire).

Cuirfidh AquaVitae le dialóga beartais éagsúla agus tabharfaidh
sé mionteagaisc ar shaincheisteanna beartais agus rialachais.
Tá cuibhreannas AquaVitae comhdhéanta de 36 comhpháirtí
iomlána ón Eoraip agus ó thíortha atá ar theorainn an Aigéin
Atlantaigh, chomh maith le grúpa Tagartha Tionscail, Grúpa
Comhairle Beartais, agus Grúpa Comhairleach Seachtrach.
Tacaíonn AquaVitae le gníomhaíochtaí fairsinge cumarsáide
agus for-rochtana, fostaíonn sé cur chuige ilghníomhaithe
chun rannpháirtíocht geallsealbhóirí a chinntiú i ngach céim
den tionscadal, agus bunóidh sé tionscal dobharshaothraithe
buan agus líonra taighde timpeall an Aigéin Atlantaigh. Tá
comhpháirtithe tionscail i láthair i ngach cás-staidéar, agus
tá freagracht ar leith orthu as torthaí agus torthaí taighde
tionscadail a shaothrú agus a thráchtálú. Beidh tionchar buan ag
AquaVitae ar an tsochaí trí speicis nua a thabhairt isteach, agus
trí phróisis agus táirgí nua a fhorbairt bunaithe ar chur chuige
geilleagair chiorclach / nialas dramhaíola le hinbhuanaitheacht
fheabhsaithe. Déanfaidh AquaVitae caighdeáin Dea-Chleachtais
a tháirgeadh, éascóidh sé printíseacht tionscail agus malartú
mac léinn, tacóidh sé le cláir oiliúna fairsinge don tionscal, don
saol acadúil agus don phobal, agus rannchuideoidh sé le cur i
bhfeidhm Ráiteas Belém an AE-an Bhrasaíl-an Afraic Theas.

Beidh nuálaíochtaí tábhachtacha mar chuid den bhonneagar
atá roinnte ag na ceartingearacha: slisniú mar sheirbhís;
ceolfhoireann acmhainní i dteascáin rochtana / croí agus scamall
/ imeall le timpeallachtaí úsáideora beo. Ceapfar feidhmchláir
agus gairis núíosacha (e.g. drones faoi uisce, comhpháirteanna
gluaisteán, gairis cúram sláinte). Reáchtálfar trialacha ar
shuíomhanna 5G-Vinni (Oslo), 5Genesis (Surrey), 5G-EVE (an
Aithin), chomh maith le Oulu agus Groningen, a chomhtháthófar
chun ardán cumhachtach inbhuanaithe a chruthú ina ndéanfar
bailíochtú ar chomhthoiliúlacht slice ag scála.

TEIDEAL AN TIONSCADAIL:
5G HEART – Trialacha bailíochtaithe
Dobharshaothraithe Sláinte agus Iompair 5G
Ionstraim: Gníomh Taighde agus Nuálaíochta
Comhpháirtithe na hÉireann: Institiúid na Mara, Redzinc
Institiúid Mara Luach: € 173,365
Luach Redzinc: € 792,278

Coimriú an Tionscadail:
Tá cúram sláinte, iompar agus ingearach bia thar a bheith
tábhachtach san Eoraip, i dtéarmaí post, méid (ag dul thar € 3
billiún le chéile) agus trádáil onnmhairiúcháin. Thairis sin, tá
siad ríthábhachtach ó thaobh sóisialta de, le haghaidh torthaí
níos fearr d’othair, iompar níos sábháilte agus táirgeadh bia
níos sábháilte agus níos inbhuanaithe. Tá 5G tábhachtach do na
ceartingearacha seo, i dtéarmaí feabhsúchán ar fhóntais, próisis
éifeachtacha, sábháilteacht i measc nithe eile.

Cuimsíonn an cuibhreannas príomhghníomhaithe ingearacha,
institiúidí taighde / acadúla agus FBManna. Tá fios gnó cruthaithe
ag comhpháirtithe i 5G, feidhmchláir ingearacha, caighdeánú,
samhaltú gnó, fréamhshamhlú, trialacha, taispeántais.
Cinntíonn bailíochtú KPI 5G-HEART samhlacha cúram sláinte,
sábháilteachta poiblí, bainistíochta feirme agus gnó feabhsaithe i
margadh 5G, ag spreagadh deiseanna ollmhóra gnó laistigh agus
lasmuigh den tionscadal.

TEIDEAL AN TIONSCADAIL:
CMMI-MaRITeC-X – Ionad Feabhais Taighde Mara
agus Muirí, Nuálaíocht, Teicneolaíocht
Ionstraim: WIDESPREAD-01-2018-2019 - Céim Foirne 2,
Gníomh Comhordaithe agus Tacaíochta
Comhpháirtithe na hÉireann: Institiúid na Mara, SmartBay
Ireland
Institiúid Mara Luach: € 1,177,570
Luach SmartBay: € 810,003

Coimriú an Tionscadail:
Agus an cúlú eacnamaíochta taobh thiar de, tá geilleagar na
Cipire ag leathnú ag ráta atá inchomparáide le ráta an gheilleagair
dhomhanda. In ainneoin na treochta fáiltiúla seo, tá an tírdhreach
infheistíochta i dtaighde, i bhforbairt teicneolaíochta agus i
nuálaíocht (TFTN), príomhfhachtóir in iomaíochas eacnamaíoch
agus inbhuanaitheacht na Cipire - gan stad, agus tá tionscnaimh
ón mbun aníos i dtreo athrú fós ilroinnte agus tearcúsáidte.
Mar thoradh díreach air sin, tá éiceachóras nuálaíochta agus
fiontraíochta na Cipire fós ag céim suthach, rud a fhágann go
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bhfuil an Chipir mar thír TFTN ísealfheidhmíochta laistigh den
Aontas Eorpach.
Ní féidir le gníomhaíochtaí nuálaíochta i SSP dul ar aghaidh
gan bhunús láidir eolaíochta agus taighde agus forbartha
teicneolaíochta. In ainneoin go n-óstáil an Chipir trí ollscoil
stáit (agus roinnt ollscoileanna príobháideacha) a bhfuil neart
saineolais taighde agus eolaíochta den scoth acu, tá an acmhainn
shuntasach seo gan úsáid agus is annamh a shaothraítear í
seachas teorainneacha an acadúil. Chun an gaol díobhálach
seo idir taighde agus nuálaíocht a aisiompú, tá géarghá le
hidirghabhálaí sa Chipir chun cuidiú leis an tír éirí as a slinn
TFTN. Lorgaíonn an togra seo tacaíocht an Aontais Eorpaigh
chun Ionad Feabhais a bhunú sa Chipir a chothaíonn taighde,
forbairt teicneolaíochta agus gníomhaíochtaí nuálaíochta den
scoth. Ní eintiteas acadúil eile a bheidh anseo ach institiúid a
fhorbróidh réitigh / táirgí praiticiúla a thabharfaidh aghaidh ar
riachtanais an gheilleagair, agus na sochaí, sa Chipir, san AE
agus sa chuid eile den domhan i ngníomhaíochtaí a bhaineann
leis an earnáil mhuirí agus mhuirí.
Féachann an tionscadal atá beartaithe, Ionad Feabhais Taighde
Mara agus Muirí, Nuálaíocht, Ionad Feabhais Teicneolaíochta
(MARiTeC-X), le ról lárnach a imirt i gclaochlú eacnamaíoch
agus sóisialta na tíre trí chlaochlú TFTN, trí Institiúid Mara agus
Muirí na Cipire (CMMI) a bhunú.

dícharbónúcháin aon-stad do na hoileáin lena n-áirítear
stóráil fuinnimh ar an láthair, samhaltú agus réamhaisnéis,
díshalannú, agus seirbhísí glasa mar a thugtar orthu chun tacú
le dobharshaothrú. Anois beidh oileáin bheaga in ann an leas is
fearr a bhaint as spás agus foireann theoranta agus soláthróidh
MUSICA sraith iomlán réitigh do ‘Fás Gorm’ nach bhfuil róchostasach.

Cuspóir
Is é Aidhm fhoriomlán MUSICA an treochlár a luathú chun
tráchtálú a dhéanamh ar a teaglaim Ardán Ilúsáidte (AI) agus
Ilúsáid Spáis (IS) do mhargadh na n-oileán beag, agus díriosca d’oibreoirí agus d’infheisteoirí sa todhchaí, trí bhailíochtú
chuig TRL7 agus fíorphleananna a sholáthar chun aistriú chuig
tráchtálú maismhargaidh. Is é a bheidh i réiteach MUSICA
ná siopa ilfhreastail dícharbónúcháin d’oileáin bheaga, lena
n-áirítear a dtionscnaimh mhuirí (Fás Gorm) agus éiceachórais.
Bainfear Aidhm fhoriomlán MUSICA amach trí AI cliste
macasamhlaithe a fhorbairt. Cuirfidh MUSICA an coincheap AI
maoinithe FP7 atá ann cheana a d’fhorbair Ollscoil an Aeigéach
(UoAeg) agus EcoWindWater (EWW), atá ag TRL5 faoi láthair,
go TRL7. Rinneadh triail rathúil ar MUP EWW i Heraclea in 2010
ar feadh 2 bhliain, arna mhaoiniú ag FP7 de € 2.8M.
Cuirfidh MUSICA sraith iomlán réitigh Fás Gorm ar fáil d’oileáin
bheaga:

TEIDEAL AN TIONSCADAIL:
MUSICA - Spás Ilúsáidte le haghaidh Féinriail
Ghlan Oileáin
Ionstraim: Gníomh Nuálaíochta
Comhordaitheoir: Coláiste na hOllscoile, Corcaigh (UCC)
Comhpháirtithe na hÉireann: ICoRSA, NeoDyne
Luach COC: € 3,173,375
Luach ICoRSA: € 141,875
Luach NeoDyne: € 713,055

Coimriú an Tionscadail:
Córais chomhcheangailte RES chun an spás ar oileáin bheaga
a bharrfheabhsú
D'fhorbair tionscadal MUSICA ardán ilúsáidte spáis (MUS)
macasamhlaithe le húsáid chomhuaineach trí chineál fuinnimh
in-athnuaite - gaoth, PV agus tonn - ag oileáin bheaga. Cuirfidh
sé seo freisin le hardán ilúsáide (AI) a ndearnadh tástáil
rathúil air a d’fhorbair ollscoil stáit sa Ghréig agus cuideachta
phríobháideach a chur chun cinn. Tabharfaidh sé seo siopa
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• Trí chineál fuinnimh in-athnuaite (RE) (gaoth, PV agus tonn)
(870kW san iomlán), a sholáthraíonn treá ard RES agus
leictreachas ar phraghas réasúnta iomaíoch. Soláthraíonn trí
chineál RE soláthar neamh-chomhghaoil.

• Soláthraíonn córais nuálacha stórála fuinnimh ar an AI an

stóráil riachtanach go léir le haghaidh cumhachta ar an
oileán agus ar an ardán, chomh maith le smoothening aschur
leictreach (stóráil uisce / aeir comhbhrúite agus cadhnraí).

• Córas cliste fuinnimh don oileán, lena n-áirítear: freagairt

éilimh, samhaltú agus réamhaisnéis bunaithe ar sheirbhísí
ard-solúbthachta ó ghiniúint dáilte.

• Uisce díshaillte déanta ag aonad díshalannú ar an AI faoi

thiomáint ag RES a sholáthraíonn fíoruisce 1000m3 d’oileán
faoi uisce.

• Cuirfidh an AI seirbhísí tacaíochta “glasa” ar fáil do

dhobharshaothrú na n-oileán (táirgeadh píolótach 200
tonna)

Léireoidh an tionscadal seo gur bonneagar cumasaithe
inmharthana é an MUSICA AI do sheirbhísí dobharshaothraithe
RES, díshalannú agus BG d’oileáin bheaga, ar féidir leo an spás
céanna a roinnt agus oibriú go sineirgíoch le chéile, ag roinnt
slabhraí soláthair. costais oibriúcháin agus cothabhála a laghdú
agus éileamh méadaitheach ar spás a réiteach.
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TEIDEAL AN TIONSCADAIL:
FLOAWER - Líonra Fuinnimh Gaoithe Snámh
Ionstraim: MSCA-ITN-ETN - Líonraí Oiliúna Nuálaíocha
Comhpháirtí Gaeilge: Coláiste na hOllscoile, Corcaigh (UCC)
Luach UCC: € 274,684

Coimriú an Tionscadail:
I dtreo seoltóireacht rianúil a chinntiú d’fheirmeacha gaoithe ar
snámh
Is foinse fuinnimh in-athnuaite í an ghaoth atá flúirseach
agus saor in aisce. Ón gcéad mhuileann gaoithe a cruthaíodh i
nGlaschú i 1887, tá an úsáid cumhachta a ghineann an ghaoth
ag leathnú agus ag éirí níos éifeachtaí. Ós rud é go dtáirgtear
90% d’fhuinneamh gaoithe intíre, tá spás ag éirí gann do
shuiteálacha nua. Is deis uathúil í an ghaoth ar snámh amach
ón gcósta (FOW) don Eoraip. Cuirfidh an tionscadal FLOAWER,
arna mhaoiniú ag an AE, oiliúint ar 13 taighdeoir luathchéime
(ESRanna) chun tuirbíní gaoithe ar snámh atá inmharthana
agus inmharthana go heacnamaíoch a dhearadh. Déanfaidh cur
chuige ildisciplíneach an tionscadail na scileanna eolaíochta,
teicniúla agus boga riachtanacha a oiliúint agus a bhronnadh
ar na ESRanna seo chun a bheith ina n-eolaithe agus innealtóirí
ardphróifíle, ag feabhsú a n-ionchais gairme agus ag tabhairt
aghaidh ar riachtanais thionscal fuinnimh gaoithe amach ón
gcósta.

Cuspóir
Tá cumhacht na gaoithe ar cheann de na teicneolaíochtaí
fuinnimh in-athnuaite is mó fáis agus is í an dara cineál cumais
giniúna cumhachta san Eoraip í. Mar sin féin, táirgtear 90% den
fhuinneamh gaoithe intíre faoi láthair agus tá spás ag éirí gann
do shuiteálacha nua. Is deis uathúil í an ghaoth ar snámh amach
ón gcósta (FOW) don Eoraip, ós rud é gurb ionann ceantair
domhain amach ón gcósta (> 60m) agus 60-80% d’acmhainn
gaoithe amach ón gcósta na hEorpa. Tá dhá phríomhdhúshlán
os comhair na hearnála, áfach: costais arda agus bearna
d’acmhainní daonna oilte.
Cuirfidh an líonra Fuinneamh Gaoithe Snámh (FLOAWER)
oiliúint idirdhisciplíneach ar fáil do 13 Taighdeoir Luathchéime
(ESR) agus é mar aidhm acu tuirbíní gaoithe ar snámh atá
inmharthana agus inmharthana go heacnamaíoch a dhearadh.
Mar chuid dá ngníomhaíocht taighde, rannchuideoidh ESRanna
le huirlisí ceannródaíocha uimhriúla agus turgnamhacha a
fhorbairt don acmhainn ghaoithe agus do dhearadh an fhochórais
(plátaí heave, éifeachtaí ualaigh ar shnámháin, fostruchtúr)
tuirbíní gaoithe ais ingearacha agus cothrománacha. Cuirfidh a
gcuid oibre le dearaí tuirbíní gaoithe ar snámh atá éifeachtach ó
thaobh costais de a shainiú.
Bailíonn líonra FLOAWER acadóirí den scoth agus ceannairí
tionsclaíocha FOW go uathúil, a chlúdaíonn slabhra luacha
iomlán an tionscail gaoithe amach ón gcósta (i.e. forbróirí feirme,

soláthraithe fochórais amach ón gcósta - speisialtóirí acmhainní
tuirbín, urláir, múrála agus gaoithe). Mar sin bainfidh ESR leas
as saineolas ildisciplíneach 25 phríomhpháirtí acadúla agus
tionsclaíocha, agus painéal uathúil bonneagair taighde, ó scála
saotharlainne (tollán gaoithe, umair tonnta, srl.) Go scála iomlán
(tuirbíní gaoithe agus feirmeacha snámh réamhthráchtála) .
Tabharfaidh cur chuige ildisciplíneach FLOAWER scileanna
eolaíochta, teicniúla agus boga don ESR chun an ghlúin nua
eolaithe agus innealtóirí ardphróifíle a oiliúint, peirspictíochtaí
gairme feabhsaithe a sholáthar dóibh agus aghaidh a thabhairt
ar riachtanais thionscal fuinnimh gaoithe amach ón gcósta. San
iomlán, neartóidh FLOAWER ceannaireacht agus iomaíochas
thionscal fuinnimh gaoithe na hEorpa.

TEIDEAL AN TIONSCADAIL:
SEALIVE - Straitéisí an Gheilleagair chiorclaigh
agus Ard-réitigh bithbhunaithe chun ár dTailte
agus ár bhfarraigí a choinneáil ó éilliú plaistigh
Ionstraim: Gníomh Nuálaíochta
Comhpháirtí na hÉireann: Intrigo Ltd.
Luach Intrigo: € 281,509

Coimriú an Tionscadail:
Tá sé mar aidhm ag SEALIVE straitéisí nuálacha ciorclach
a thaispeáint do phlaistigh bithbhunaithe in iarratais talún
agus farraige. Beidh an tionscadal á thiomáint ag samhlacha
gnó atá inbhuanaithe go heacnamaíoch agus go teicniúil
bunaithe ar ábhair a bhfuil airíonna ardteicneolaíochta acu,
dearadh le haghaidh teicnící ciorclach agus réitigh deireadh
saoil. Bunóidh sé comhpháirtíocht de sholáthraithe amhábhar,
tiontairí, úsáideoirí deiridh, athchúrsálaithe, saineolaithe
beartais, eagraíochtaí deimhniúcháin agus eagraíochtaí
neamhrialtasacha chun réitigh a thaispeáint laistigh d’fhís
chomhroinnte do straitéisí plaisteacha ciorclach. Taispeánfar
réitigh maidir le plaistigh bithbhunaithe in-athúsáidte, inathchúrsáilte agus in-bhithmhillte chun truailliú mara de gach
cineál a chosc agus a laghdú go suntasach i gceithre chríoch
phíolótacha: an Chipir, Éire, an Fhrainc agus an Danmhairg (nó
láithreán neamh-Eorpach).
Forbrófar foirmlithe nuálacha bunaithe ar PHAnna, PLA agus
ábhair stáirse a bhfuil ard-airíonna acu tar éis caighdeáin
athchúrsála, in-bhithmhillteachta (mara agus talún) agus
múirínithe. Déanfar dearadh do theicnící ciorclach (ábhair
phacáistithe aonair ilchiseal in-athchúrsáilte, ábhair dhigiteacha
le haghaidh inrianaitheachta) agus réitigh Deireadh Ré
(athchúrsáil mheicniúil ard-chruinneas bunaithe ar NIR,
bith-dhíghrádú / múiríniú rialaithe i ndálaí nádúrtha agus
tionsclaíocha) a uasghrádú ag TRL6.
Cuirfear réitigh i bhfeidhm ar 8 bhfeidhmchlár deiridh a bhfuil
ardacmhainneacht acu truailliú ithreacha agus meán uisce a
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laghdú: coimeádáin bia dochta, pacáistiú solúbtha, scannáin
talmhaíochta, cliathbhoscaí éisc, líonta iascaireachta agus
málaí mogalra dobharshaothraithe. Déanfar taighde réamhnormatach chun na caighdeáin reatha maidir le bith-dhíghrádú,
múiríniú agus athchúrsáil a fheabhsú maidir le héiceatocsaineacht, sábháilteacht agus tionchar aosú plaisteach.
Soláthrófar moltaí beartais ar leibhéal an AE agus ar leibhéal
domhanda d’fhonn comhchreat a thógáil a chuirfidh ar chumas
truailliú talún agus farraige a laghdú trí réitigh phlaistigh
inbhuanaithe bithbhunaithe.

TEIDEAL AN TIONSCADAIL:
EuroSea - Córais Breathnóireachta agus
Réamhaisnéise Aigéin na hEorpa a Fheabhsú
agus a Chomhtháthú le haghaidh Úsáid
Inbhuanaithe na nAigéan
Ionstraim: Gníomh Nuálaíochta
Comhpháirtí na hÉireann: Institiúid na Mara
Institiúid Mara Luach: € 433,744

TEIDEAL AN TIONSCADAIL:
LiftWEC - Tiontaire núíosach fuinnimh tonnta
a fhorbairt bunaithe ar fhórsaí ardaitheoir
hidridinimiciúla
Ionstraim: Gníomh Taighde & Nuálaíochta
Comhordaitheoir: Ollscoil na Banríona, Béal Feirste (QUB)
Comhpháirtithe na hÉireann: NUI Maynooth (NUIM), Coláiste na
hOllscoile, Corcaigh (UCC)
Luach QUB: € TBC

Coimriú an Tionscadail:

Luach NUIM: € 340,935

Cé gur cuid bhunúsach den chóras domhanda é an tAigéan
a sholáthraíonn saibhreas acmhainní, tá bearnaí bunúsacha
i gcórais breathnóireachta agus réamhaisnéise aigéin, ag
teorannú ár gcumas san Eoraip an aigéan agus a acmhainní
a bhainistiú go hinbhuanaithe. Is “eolaíocht mhór” í
breathnóireacht aigéin agus ní féidir le náisiúin aonair í a
réiteach; is gá comhtháthú ardleibhéil a chinntiú le haghaidh
breathnuithe comhordaithe ar an aigéan is féidir a chothú go
fadtéarmach. Tugann EuroSea príomhghníomhaithe Eorpacha
le chéile maidir le breathnóireacht agus réamhaisnéis aigéin le
príomhúsáideoirí deiridh breathnóireachtaí aigéin, ag freagairt
do Thionscnamh Suaitheanta Thodhchaí na bhFarraigí agus na
nAigéan. Is í an fhís atá againn córas breathnadóireachta aigéin
atá idirdhisciplíneach i ndáiríre a sholáthraíonn an fhaisnéis
aigéin riachtanach atá riachtanach le haghaidh folláine, fás gorm
agus bainistíocht inbhuanaithe na farraige.

Luach UCC: € 244,625

Neartóidh EuroSea an Córas Breathnóireachta Aigéin Eorpach
agus Domhanda (EOOS agus GOOS) agus tacóidh sé lena
chomhpháirtithe. Méadóidh EuroSea leibhéil ullmhachta
teicneolaíochta (LUT) comhpháirteanna criticiúla de chórais
agus d’uirlisí breathnadóireachta aigéin, agus go háirithe LUT an
chórais chomhtháite breathnóireachta aigéin. Tiocfaidh feabhas
ar EuroSea: comhordú Eorpach agus idirnáisiúnta; dearadh an
chórais breathnóireachta arna oiriúnú do riachtanais na hEorpa;
líonraí breathnóireachta in situ; seachadadh sonraí; comhtháthú
sonraí iargúlta agus in-situ; agus cumas réamhaisnéise.
Oibreoidh EuroSea i dtreo eilimintí breathnóireachta aonair
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a chomhtháthú le córas comhtháite breathnóireachta, agus
nascfaidh sé úsáideoirí deiridh le hoibreoirí an chórais
breathnóireachta agus soláthraithe faisnéise. Léireoidh EuroSea
fóntais Chóras Breathnóireachta Aigéin na hEorpa trí thrí
ghníomhaíocht taispeána dírithe ar sheirbhísí oibríochta, sláinte
aigéin agus aeráid, áit a dtreoróidh idirphlé idir gníomhaithe
sa chóras breathnadóireachta aigéin forbairt na seirbhísí, lena
n-áirítear macasamhlú margaidh agus nuálaíocht a thacaíonn
leis an forbairt an gheilleagair ghoirm.

Coimriú an Tionscadail:
Is tionscadal taighde acadúil comhoibritheach é LiftWEC a
mhaoinítear faoi chlár taighde agus nuálaíochta Horizon 2020
an Aontais Eorpaigh. Díríonn tionscadal LiftWEC ar chineál nua
tiontaire fuinnimh tonnta a fhorbairt a bhaintear fuinneamh
tonnta farraige ag úsáid fórsaí ardaitheora a ghintear ar
hidreafoil rothlach.
Cé gur caitheadh iarracht shuntasach le 50 bliain anuas ag
cuardach teicneolaíochta atá inmharthana ar bhonn tráchtála
chun fuinneamh a bhaint as tonnta aigéin, tá an cuspóir seo
gan chomhlíonadh. Cé gur moladh agus imscrúdaíodh líon mór
coincheapa éagsúla, tá 99% de na coincheapa seo bunaithe
ar idirghníomhú leis na tonnta ag úsáid fórsaí buacachta nó
díraonta.
Tá coincheap LiftWEC difriúil toisc go bhfuil sé bunaithe
ar shaothrú fórsaí ardaitheora a ghineann treoluas uisce a
spreagann tonn. Trí idirghníomhú le fórsaí ardaitheora tá
sé de bhuntáiste ag coincheap LiftWEC gur féidir leis an
tairiscint a bheith aon-threorach. Ina theannta sin, is féidir an
fórsa ardaitheora a laghdú go héasca ionas gur féidir leis an
gcoincheap stoirmeacha a mhaireachtáil ar an mbealach céanna
a mhaireann tuirbíní gaoithe nua-aimseartha, trí stopadh ag
casadh.

AGUISÍN 3 - TIONSCADAIL H2020

TEIDEAL AN TIONSCADAIL:
AquaticPollutants - Rioscaí a bhaineann le
sláinte an duine agus leis an gcomhshaol ag
truailleáin agus pataiginí atá in acmhainní uisce

TEIDEAL AN TIONSCADAIL:
FORCOAST - Seirbhísí Breathnadóireachta
na Cruinne le haghaidh Iascaigh, Múrmhaisiú
Débhlaoscach agus Athchóiriú Oisrí ar Chósta na
hEorpa

Ionstraim: ERA-NET-Cofund
Comhpháirtí na hÉireann: An Ghníomhaireacht um Chaomhnú
Comhshaoil (EPA)
Luach EPA: € 190,119

Ionstraim: Gníomh Nuálaíochta
Comhpháirtithe na hÉireann: Institiúid na Mara, Cuan Beo
Environmental Company LBG
Institiúid Mara Luach: € 100,000

Coimriú an Tionscadail:
Freagraíonn an togra AquaticPollutants do Dhúshlán Sochaíoch
Horizon 2020 (H2020) 5 SC 5 21-2019-2020: Rioscaí a
bhaineann le sláinte an duine agus leis an gcomhshaol ag
truailleáin agus pataiginí atá i láthair in acmhainní uisce. Tá sé
mar aidhm ag AquaticPollutants acmhainní a chomhthiomsú ó
na 32 úinéir / bainisteoir clár taighde náisiúnta agus réigiúnach
rannpháirteach i 26 tír chun comhghlao ar thograí a chur i
bhfeidhm (le cómhaoiniú AE).
Tagann ceann de na rioscaí is tromchúisí d’éiceachórais
fionnuisce agus mara agus dá bharr sin sláinte an duine
ó tharla truailleáin agus pataiginí atá ag teacht chun cinn,
go háirithe baictéir atá frithsheasmhach in aghaidh ábhair
fhrithmhiocróbacha, sa timpeallacht. Chun aghaidh a thabhairt
ar an dúshlán seo ar bhealach cuimsitheach agus chun réitigh
ildisciplíneacha a sholáthar d’éiceachórais uisceacha sábháilte
agus glan (fionnuisce, screamhuisce, muirí) déantar an Cofund
ERA-NET seo mar chomhoibriú idir trí Chomhthionscnamh
Clárúcháin (JPIanna): Uisce JPI “ Dúshláin Uisce do Dhomhan
atá ag Athrú ”, Aigéin JPI“ Farraigí agus Aigéin Shláintiúla agus
Tháirgiúla ”agus JPI AMR“ Ar Fhriotaíocht Frithmhiocróbach ”.
Tá sé mar aidhm ag ábhar an Cofund ERA-NET na tosaíochtaí
a sainaithníodh i gClár Oibre Taighde na dtrí JPI a bhaint amach.
Is é an cuspóir foriomlán an Limistéar Eorpach Taighde (LET)
a neartú i réimse na n-éiceachóras uisceach glan agus sláintiúil
agus acmhainn nár úsáideadh a ghiaráil sa chomhoibriú idir
na réimsí taighde fionnuisce, mara agus sláinte. Thairis sin,
cuimsíonn AquaticPollutants naoi n-eagraíocht ó thíortha
bainteacha agus tríú tíortha mar iarracht comhar idirnáisiúnta a
threisiú agus a leathnú. Le hionstraimí nua sna Gníomhaíochtaí
Breise tacófar tuilleadh le cur i bhfeidhm an ghlao cómhaoinithe
agus neartófar comhoibriú JPI Uisce, Aigéin JPI agus JPI AMR.
Meastar go gcruthóidh sé infheictheacht mhéadaithe ar an
ábhar ar leibhéal Eorpach agus idirnáisiúnta agus ailíniú níos
láidre idir na trí JPI.

Luach Cuan Beo: € 100,000

Coimriú an Tionscadail:
Pléann tionscadal FORCOAST leis an topaic “DT-SPACE01-EO-2018-2020 GLACADH MARGADH COPERNICUS ” a
fhéachann le forbairt an mhargaidh a chothú ag baint leasa
as luach Táirgí Breathnóireachta Cruinne Copernicus. Tá sé
mar aidhm ag FORCOAST seirbhísí faisnéise a sholáthar a
thairgeann táscairí ardchaighdeáin uisce agus méadair aigéin
i gceantair chósta agus cladaigh, chun oibriú, pleanáil agus
bainistíocht gníomhaíochtaí mara éagsúla in earnálacha na
hiascaireachta fiáine, athchóiriú na n-oisrí agus na muiríne
débhlaoscach a fheabhsú. Déanfar táirgí agus seirbhísí faisnéise
FORCOAST a chomhdhearadh le páirtithe leasmhara, agus ar an
gcaoi sin cinnteofar go mbeidh na táirgí agus na seirbhísí seo
curtha in oiriúint chun freastal ar a riachtanais.
Tá FORCOAST ag forbairt, ag tástáil agus ag taispeáint, i
mód oibríochta, seirbhísí faisnéise iartheachtacha nua atá
bunaithe ar Copernicus a chuimseoidh Táirgí Copernicus
Mara, Talún agus Seirbhísí Aeráide, sonraí monatóireachta
áitiúla agus ard-shamhaltú sa tseirbhís. Déanfaidh na seirbhísí
Táirgí Breathnóireachta Cruinne Copernicus a chomhtháthú
le samhlacha áitiúla agus foinsí sonraí éagsúla eile (áitiúil,
réigiúnach nó domhanda) le TFC (teorainneacha nua a
osclaítear leis an ngréasán a fheabhsú, agus scamall a úsáid)
ar fud na deighleoga éagsúla margaidh. Cuirfidh FORCOAST
táirgí comhsheasmhacha sonraí cósta ar fáil, bunaithe ar scéim
chaighdeánaithe próiseála sonraí. Tá FORCOAST ag tacú leis
an gcoincheap ardchlár agus ríomhaireacht scamall a fhorbairt
do sheirbhísí iartheachtacha atá bunaithe i Copernicus agus
ceann de na córais DIAS á n-úsáid. Spreagfaidh infhaighteacht
agus inrochtaineacht sonraí agus táirgí díorthaithe a ghintear
a saothrú ag raon leathan pobail úsáideoirí sna hearnálacha
spriocdhírithe. Cuirfidh FORCOAST na seirbhísí sin ar fáil in
ocht láithreán píolótacha glactha seirbhíse a chlúdóidh cúig
uiscí réigiúnacha éagsúla (an Mhuir Thuaidh, an Mhuir Bhailt, an
Mheánmhuir, an Mhuir Dhubh agus an tAigéan Atlantach cósta).
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TEIDEAL AN TIONSCADAIL:
ICHTHYS - Feirmeacha luach núíosacha a
bharrfheabhsú d’iasc agus do bhia mara trí chur
chuige inbhuanaithe comhtháite a fhorbairt chun
cáilíocht, sábháilteacht agus laghdú waSte a
fheabhsú
Ionstraim: MSCA RISE - Malartú Foirne Taighde agus
Nuálaíochta
Comhpháirtithe na hÉireann: Wild Atlantic Shellfish Ltd,
Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain (AIT), Keywater
Fisheries Ltd.
Luach Sliogéisc an Atlantaigh Fhiáin: € 115,000
Luach AIT: € 147,200
Iascaigh Luach Keywater: € 73,600

Coimriú an Tionscadail:
DéanfaidhICHTHYS(Feirmeachaluachnúíosachaabharrfheabhsú
d’iasc agus do bhia mara trí chur chuige inbhuanaithe comhtháite
a fhorbairt le haghaidh cáilíocht níos fearr, sábháilteacht agus
laghdú waSte) slabhraí luacha núíosacha a uasmhéadú d’iasc
agus do tháirgí bia mara don AE agus do mhargaí idirnáisiúnta.
Forbróidh sé cur chuige comhtháite inbhuanaithe chun cáilíocht

116

agus sábháilteacht a fheabhsú, agus caillfidh sé táirgí sa slabhra
soláthair ina iomláine. Tá ICHTHYS idir-rannach agus díríonn
sé ar dhá chuid riachtanacha den slabhra luacha, próiseáil agus
pacáistiú iar-fhómhair, ag comhtháthú teicnící nua-aimseartha
nua-aimseartha agus uirlisí bitheolaíochta móilíneacha chun
meastóireacht a dhéanamh ar cháilíocht agus ar shábháilteacht
iasc agus sliogéisc, lena n-áirítear a gcumas ailléirgineach.
Tá 13 ball cuibhreannais sa togra as sé thír a bhfuil saineolas
comhlántach acu i bpróiseáil bia, dobharshaothraithe agus
iar-fhómhair. Déanfar staidéar ar mhodhanna nua próiseála
nonthermal mar bhrú ard, réimsí leictreacha bíogacha agus
solas bíogach ard-déine mar aon le pacáistiú gníomhach agus
cliste agus lipéid chliste (Comhtháthaitheoirí Teochta Ama)
agus bithshábháilteacht chun monatóireacht a dhéanamh
ar shábháilteacht agus ar seilfré saibhrithe le sonraí nua ó ""
anailís omics "". Tabharfaidh cur i bhfeidhm ICHTHYS deis do
na comhpháirtithe tionsclaíocha taighde eolaíoch a aistriú
go táirgí deiridh eolasbhunaithe agus uirlisí anailíse deashainithe. Ina theannta sin, maidir leis na cuspóirí eolaíochta
cuirfidh ICHTHYS ardán ar fáil chun eolas agus teicneolaíocht a
scaipeadh agus a aistriú go héifeachtúil trí oiliúint agus taighde
le bearta comhlántacha chun páirtithe leasmhara eile lena
n-áirítear saoránaigh a fhostú. Tríd is tríd, tá sé mar aidhm ag
ICHTHYS malartú agus oiliúint eolais idir-disciplíneach agus
idirdhisciplíneach a sholáthar d’acadóirí agus do chomhpháirtithe
tráchtála chun a n-infhostaitheacht agus a n-ionchais gairme a
fheabhsú. Cuirfidh an tionscadal leis an ngeilleagar agus leis an
tsochaí eolasbhunaithe agus cuirfidh sé le hiomaíochas agus fás
réigiúnach agus Eorpach, onnmhairí bia agus cruthú post.
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AGUISÍN 6:
CLÁR NA SOITHÍ
TAIGHDE 2019
Soitheach Taighde: Celtic Explorer

Dáta Tosaithe: 01/01/2019
Líon Suirbhéanna: 16

Dáta Deiridh: 31/12/2019

Ainm an tSuirbhé

Dáta Tosaithe

Dáta Deiridh

Líon
Laethanta
Suirbhé

Líon
Eolaithe

Laethanta
Eolaithe

CE19001

MMRRC Research and MRE-ROV
Missions 2019

04/01/2019

14/01/2019

11

8

88

CE19002

BSH Survey no.1

18/01/2019

30/01/2019

13

12

156

CE19003

Mackerel egg survey 2019

08/02/2019

28/02/2019

21

6

126

CE19004

Irish Anglerfish and Megrim Survey

01/03/2019

25/03/2019

25

10

250

CE19005

Blue whiting acoustic survey

26/03/2019

15/04/2019

21

6

126

CE19006

Irish Anglerfish and Megrim Survey

16/04/2019

25/04/2019

10

9

90

CE19007

Backscatter and Biodiversity on Shelf
Sea Habitats (BaBioSSH)

28/04/2019

12/05/2019

15

9

135

CE19008

MOnitoring CHAnge in Submarine
CANyon Coral Habitats
{MoCha_SCan}

13/05/2019

23/05/2019

11

6

66

CE19009

Ocean Climate Section - extended S
Rockall Trough section

24/05/2019

06/06/2019

14

13

182

CE19010

WESPAS

13/06/2019

24/07/2019

42

17

714

CE19014

MOnitoring CHAnge in Submarine
CANyon Coral Habitats {MoCha_SCan}:
leg2

25/07/2019

31/07/2019

7

11

77

CE19015

EMFF Offshore reef -SeaRover 3

01/08/2019

21/08/2019

21

9

189

CE19016

BSH Summer

26/08/2019

17/09/2019

23

10

230

CE19011

INFOMAR Seabed Mapping

21/09/2019

08/10/2019

18

4

72

CE19012

Celtic Herring Acoustic Survey

09/10/2019

29/10/2019

21

12

252

CE19013

IGFS 2019 Leg I_IV

30/10/2019

15/12/2019

47

15

705

Cód an
tSuirbhé

320

3458

135
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Soitheach Taighde: Celtic Voyager

Dáta Tosaithe: 01/01/2019 Dáta Deiridh: 31/12/2019 Líon Suirbhéanna: 36

136

Cód an
tSuirbhé

Ainm an tSuirbhé

CV19001

Winter Environmental Survey 2019

CV19002

Conservation Behaviour Monitoring GMIT

CV19003

IMP.act.sea I - Assessment of microplastic hotspots in Galway Bay

CV19005

NMCI - Shipboard familiarisation and training

CV19006

SMART SEMRU M.Econ.Sci Training Survey 2019

CV19007

SMART UCC MaREI Ocean Energy 2019

CV19009

NMCI - Shipboard familiarisation and training

CV19010

Undergraduate Shipboard Training

CV19033

IMMErSE - Irish Marine Mammals Ecosystem-based SurvEy

CV19011

Quantifying Irish Marine Placer Resources II (QuIMPeR II)

CV19008

Science@Sea Multidisciplinary Marine Science Training 2019

CV19012

INFOMAR

CV19013

Langolf TV 2019

CV19014

INFOMAR

CV19015

Aran-Porcupine Nephrops UWTV

CV19016

Ocean Sampling Day

CV19017

Celtic Sea 1 Nephrops UWTV

CV19018

DINO19

CV19019

INFOMAR

CV19020

Marine top predators on the 100m contour

CV19021

The Biological Oceanography of Habs in Irish Waters

CV19022

Celtic Sea 2 Nephrops UWTV

CV19034

INFOMAR

CV19023

Derisking Offshore Wind Energy Development Potential in Irish Waters (DOWindy)

CV19024

NUIG Post-Graduate Training 2019

CV19039

Day grab trials

CV19025

Multidisciplinary Survey Planning â€“ A Peer Assisted Learning exercise led by postgraduates

CV19026

Derisking Offshore Wind Energy Development Potential in Irish Waters (DOWindy) Leg 2

CV19027

Geohazard Investigation in the Irish Sea using Seismic and Seabed Mapping Techniques (GIST)

CV19028

SMART NUIG Multidisciplinary Offshore Operations in Marine Science 2019

CV19029

UCC MSc Marine Biology 2019 (Annual Request)

CV19030

SMART NUI Maynooth MSc Climate Change Training Survey 2019

CV19031

SMART UCC BSc Multidisciplinary Offshore Operations in Marine Science 2019

CV19040

NUIG Post-Graduate Training 2019

CV19032

SMART UCC Postgraduate Offshore Environmental Geology 2019

CV19038

NW Herring Acoustic Trawl Survey 2019

Iomláin

AGUISÍN 6: - Clár na soithí taighde 2019

Dáta Tosaithe

Dáta Deiridh

Líon
Laethanta
Suirbhé

Líon
Eolaithe

Laethanta
Eolaithe

10/01/2019

22/01/2019

13

6

78

25/01/2019

01/02/2019

8

3

24

02/02/2019

06/02/2019

5

6

30

18/02/2019

18/02/2019

1

2

2

19/02/2019

19/02/2019

1

3

3

20/02/2019

20/02/2019

1

4

4

25/02/2019

25/02/2019

1

2

2

01/03/2019

04/03/2019

4

4

16

13/03/2019

19/03/2019

7

3

21

22/03/2019

01/04/2019

11

4

44

08/04/2019

11/04/2019

4

4

16

12/04/2019

29/04/2019

18

5

90

02/05/2019

15/05/2019

14

6

84

18/05/2019

06/06/2019

20

5

100

09/06/2019

20/06/2019

12

6

72

21/06/2019

21/06/2019

1

4

4

23/06/2019

03/07/2019

11

6

66

05/07/2019

11/07/2019

7

4

28

12/07/2019

30/07/2019

19

5

95

31/07/2019

08/08/2019

9

6

54

09/08/2019

18/08/2019

10

4

40

20/08/2019

28/08/2019

9

5

45

29/08/2019

14/09/2019

17

3

51

16/09/2019

28/09/2019

13

6

78

03/10/2019

06/10/2019

4

5

20

07/10/2019

07/10/2019

1

2

2

08/10/2019

15/10/2019

8

7

56

16/10/2019

20/10/2019

5

6

30

24/10/2019

06/11/2019

14

6

84

08/11/2019

13/11/2019

6

4

24

14/11/2019

15/11/2019

2

2

4

16/11/2019

17/11/2019

2

4

8

18/11/2019

21/11/2019

4

4

16

22/11/2019

23/11/2019

2

3

6

24/11/2019

27/11/2019

4

4

16

01/12/2019

10/12/2019

10

5

50

278

1363
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Soitheach Taighde: ROV Holland 1

Dáta Tosaithe: 01/01/2019 Dáta Deiridh: 31/12/2019
Líon suirbhéanna: 4
Cód an
tSuirbhé

Dáta Tosaithe

Dáta Deiridh

Líon
Laethanta
Suirbhé

Líon
Eolaithe

Laethanta
Eolaithe

CE19007

Backscatter and Biodiversity on Shelf 28/04/2019
Sea Habitats (BaBioSSH)

12/05/2019

9

13

135

CE19008

Monitoring Change in Submarine Canyon 13/05/2019
Habitats (MoChaScan) leg 1

23/05/2019

11

6

66

CE19014

Monitoring Change in Submarine Canyon 25/07/2019
Habitats (MoChaScan) leg 2

31/07/2019

7

11

77

CE19015

EMFF Offshore Reef -SeaRover 3

21/08/2019

21

9

189

48

39

467

Iomláin
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Ainm an tSuirbhé

01/08/2019

AGUISÍN 7: - Gníomhaíochtaí eachtracha um thaighde eolaíoch in uiscí na héireann in 2019

AGUISÍN 7
GNÍOMHAÍOCHTAÍ EACHTRACHA UM THAIGHDE
EOLAÍOCH IN UISCÍ NA hÉIREANN IN 2019
SCÉIM UM BREATHNÓIRÍ
SOITHÍ EACHTRACHA 2019

nGearmáin (3) agus ón mBeilg (1) ann. Chuir Foras na Mara 12
breathnóir Éireannacha ar an iomlán, céimithe eolaíochta muirí
le gairid, ar shuirbhéanna ar shoithí eachtracha in 2019 agus
chaith siad 208 lá ar fad ar muir.

Rinne 35 soitheach eachtracha suirbhéanna taighde mara in
uiscí na hÉireann in 2019. Ba í an RV Corystes ó Thuaisceart
Éireann a bhfuil ilchead aici feidhmiú in uiscí na hÉireann a
rinne 6 cinn de na suirbhéanna seo. As na 24 suirbhé eile, ba
shoithí de chuid an RA 14 díobh, agus i measc na gcinn eile, bhí
cinn ón Fhrainc(1), ón Iorua (2), ón Spáinn (2), ón Ollainn (2), ón

Laethanta Eolaithe Éireannacha

Laethanta Eolaithe Eachtracha

4355

4375

Tír

Ainm an
tSoithigh

An Ríocht
Aontaithe

Cefas
Endeavour *

Suirbhé ar screamhuisce ag baint úsáide as trál Iascaigh
dobharchúnna caighdeánaithe atá bunaithe ar
thráchtáil.

An Ríocht
Aontaithe

Scotia

Trálsuirbhé grinnill ag díriú ar speicis
gadoideacha óga.

Iascaigh

An Ríocht
Aontaithe

Achilles

Institiúid Agriabhia agus Bitheolaíochtaí
Suirbhé maidir le Trosc i Muir Éireann agus
éisc iomlána 2019 Compháirtíocht Eolaíochta
Iascaigh

An Ríocht
Aontaithe

Ainm / Cód an tSuirbhé

Disciplín

Líon
Laethanta
in Uiscí na
hÉireann
16

Líon
Laethanta
Eolaithe Eolaithe
14

224

7

7

49

Iascaigh

25

2

50

Cefas
Endeavour *

Suirbhé ar screamhuisce ag baint úsáide as trál Iascaigh
bíoma 4m.

14

16

224

An Ísiltír

Tridens *

Fuaimshuirbhé ar Fhaoitíní Gorma

Iascaigh

19

7

133

An Spáinn

Miquel
Oliver *

Fuaimshuirbhé ar Fhaoitíní Gorma

Iascaigh

12

15

180

An Ríocht
Aontaithe

MV Altaire

Suirbhé maidir le hEochraí Maicréil 0119H

Iascaigh

11

5

55

An
Ghearmáin

Walther
Herwig III

Suirbhé maidir le hEochraí Maicréil agus
Eochraí Bolmán

Iascaigh

27

12

324

An Iorua

Kings Bay

Fuaim-mheasúnú ar stoc sceite faoitíní gorma
Breatnuithe ar hidreagrafaíocht

Iascaigh

12

7

84

An Spáinn

Ramon
Margalef

Fuaimshuirbhé ar Fhaoitíní Gorma

Iascaigh

10

15

150

An Ríocht
Aontaithe

MV Altaire

Suirbhé maidir le heochraí maicréil, chun
dáileadh sceite maicréal san Atlantach a
chinneadh

Iascaigh

8

5

40

An Ríocht
Aontaithe

MFV Genisis Trálsuirbhé chun flúirse agus dáileadh anglaití
a chinneadh.

Iascaigh

6

4

24

An Iorua

Fiskebas

Iascaigh

27

6

162

Clibeáil agus sampláil bitheolaíochta ar
mhaicréil siar ó Alban agus Éirinn.

139
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Tír

Ainm an
tSoithigh

An Ísiltír

Ainm / Cód an tSuirbhé

Disciplín

Tridens *

Suirbhé maidir le hEochraí Maicréil agus
Eochraí Bolmán.

Iascaigh

An Ríocht
Aontaithe

Scotia

Surbhé ar itchyoplankton inar sampláladh an
Iascaigh
colún uisce chun eochraí maicréal agus bolmán
a aimsiú.

An
Ghearmáin

Maria S
Merian

Suirbhé Aigeaneolaíochta Fisiciúil - chun
amshraith leanúnach a fháil maidir le
hathraitheacht Shruth an Atlantaigh Thuaidh.

An Bheilg

Líon
Laethanta
in Uiscí na
hÉireann
6

Líon
Laethanta
Eolaithe Eolaithe
8

48

17

7

119

Aigéaneolaíoch

5

23

115

BNS Belgica Measúnú ar cháilíocht córais fuaimeolaíochta
agus staidéir chomparáideacha le fírinniú talún
á dhéanamh ar limistéir thagartha na Fraince
agus na Ríochta Aontaithe le haghaidh tomhas
bataiméadrachta agus cúlscaipthe.

Geolaíoch/
Fuaimeolaíocht

5

15

75

An Bheilg

BNS Belgica Díreoidh an tionscadal DynaMOD ar an méadú
*
i ndéine bunsrutha i ngrinneall farraige lena
mbaineann topagrafaíocht chasta amhail
dumhaí coréil fuaruisce.

Geolaíoch/
Geofisic

8

15

120

An Ísiltír

Tridens

Suirbhé maidir le hEochraí Maicréil agus
Eochraí Bolmán

Iascaigh

6

8

48

An Ísiltír

Pelagia *

Ról anaithnid canneon-conairí nó slogaidí
fomhuireán i ndail le Carbón Orgánach

Aigéaleolaíoch/
Bitheolaíocht
Muirí

15

14

210

An Ríocht
Aontaithe

Altaire

Suirbhé maidir le heochraí maicréil, chun
dáileadh sceite maicréal & bolmáin san
Atlantach a chinneadh

Iascaigh

18

6

108

An Ríocht
Aontaithe

Scotia

Trálsuirbhé grinnill ag díriú ar speicis gadoid
ógánaigh

Iascaigh

8

9

72

An Ríocht
Aontaithe

Cefas
Endeavour *

Trálsuirbhé bíoma i Muir Éireann agus Caolas
Bhriostó

Iascaigh

10

7

70

An Ríocht
Aontaithe

RSS
Discovery

Measúnú a dhéanamh ar stádas coiréal
fuaruisce Limistéir Chaomhantais Speisialta
Mhullóga Darwin (Tionscadal Ranga)

Aigéaneolaíoch/ 10
Geofisic

28

280

An Spáinn

Vizconde de
Eza *

Meastacháin flúirse agus patrúin dáilte
speiceas grinnill-beantach.

Iascaigh

30

15

450

An Ríocht
Aontaithe

Scotia

Suirbhé trálaeireachta doimhinuisce

Iascaigh

10

12

120

An Ríocht
Aontaithe

Scotia *

Trálsuirbhé agus Sampláil CTD

Iascaigh

19

8

An
Ghearmáin

Walther
Herwig III *

Imscrúduithe maidir le teagmhais galar
éisc agus iarmhairtí bitheolaíochta eilleán,
monatóireacht OSPAR/HELCOM.

Bitheolaíoch

8

12

96

An Fhrainc

Thalassa *

Suirbhé EVHOE

Iascaigh

7

25

175

An Ríocht
Aontaithe

Corystes

Sláinte/Compás Éiceachóras Clár
monatóireachta in situ a choinneáil i Muir
Eireann agus i gCuan Learphoill. Tabhairt faoi
sampláil uisce faoin Treoir Réime um Straitéis
Mhuirí ar fud Thraschrios Mhuir Éireann.

Iascaigh

57

20

570

433

347

4375

Totals
*Ghlac breathnóirí Éireanacha páirt sna suirbhéanna seo

Glossary

GLUAIS NA NGIORRÚCHÁN
AE
AORA
AORA-CSA
ARGO
ASP
AZA
BA
BIM
BSc
BSH
CEMI
CFCanna
CITM
COBÁC
CTD
DSP
DG RTD
ERDF
EPA
EurOcean
FBManna
FEAS
FSAI
ICAAT
IFREMER
IMDBON
IMDO
IMTE
INFOMAR
INTERREG
INTGN
IPORES
IOC
IODE
MaREI
MEFSS
MRFF
MSc
NMCI
OÉG
OSCE
OSIS
OSPAR

An tAontas Eorpach
Comhghuaillíocht Taighde Aigéin an Atlantaigh
Comhghuaillíocht Taighde an Aigéin Atlantaigh um Gníomhaíocht
Chomhordaithe & Tacaíochta
Próifíliú salainn / salandachta ar snámh
Nimhiú Aimnéiseach ó Shliogiasc
Asaispioraigéid
Baitsiléir Ealaíon
Bord Iascaigh Mhara
Baitsiléir Eolaíochta
An Ghníomhaireacht Chónaidhme Mhuirí agus Hidreagrafach/ The Federal
Maritime and Hydrographic Agency
Ciste Eorpach Muirí agus Iascaigh
Clórafluaracarbóin
An Chomhairle Idirnáisiúnta um Thaiscéalaíocht na Mara (ICES)
Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath
Seoltacht, Teocht, Doimhneacht
Nimhiú Buinní ó Shliogiasc
Ard-Stiúrthóireacht an Taighde agus na Nuálaíochta
Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa
An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil
European Centre for Information on Marine Science and Technology
Fiontair Bheaga agus Mheánmhéide
Seirbhísí Comhairleacha um Éiceachóras Iascaigh/Fisheries Ecosystems and
Advisory Services
Food Safety Authority of Ireland
Coimisiúin Idirnáisiúnta um Thuinníní Atlantacha a Chaomhnú
Institut français de recherché pour l’exploration de la mer (French Research
Institute for the Exploration of the Sea)
Irish Marine Data Buoy Observation Network
Oifig Forbartha Muirí na hÉireann/Irish Maritime Development Office
An foilseachán - Irish Maritime Transport Economist
Integrated Mapping for the Sustainable Development of Ireland’s Marine
Resource
EU Inter-Regional Cooperation Programme
Irish National Tide Gauge Network
Irish Ports Offshore Renewable Energy Services
Intergovernmental Oceanographic Commission
International Oceanographic Data and Information Exchange
Research Centre for Marine and Renewable Energy Ireland
Marine Environment and Food Safety Services
Marine Research Funders’ Forum
Master of Science
Coláiste Náisiúnta Muirí na hÉireann/National Maritime College of Ireland, Cork
Ollscoil na hÉireann, Gaillimh
Eagraíocht um Shlándáil agus Chomhar san Eoraip (ESCE)
Seirbhísí Eolaíochta agus Faisnéise Aigéin (Ocean Science and Information
Services)
Oslo and Paris Convention (1992)
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POF
PhD
PIRS
PSP
RGCS
ROV
RV
SEMRU
SFI
SFPA
TD
TEN-T
TF
TTX
ÚFIÉ
UTFÉ
UWTV
VIVALDI
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Príomhoifigeach Feidhmiúcháin (CEO)
Dochtúireacht le Fealsúnacht
Seirbhísí Tacaíochta Polasaí, Nuálaíochta agus Taighde (Policy, Innovation and
Research Support Services)
Paralytic Shellfish Poisoning
Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí
Remotely Operated Vehicle
Research Vessel
Socio-Economic Marine Research Unit
Science Foundation Ireland
Údarás um Chosaint Iascaigh Mhara/Sea Fishers Protection Authority
Teachta Dála
Gréasán Tras-Eorpach Iompair
Teicneolaíocht Faisnéise
Teitreadótocsain
Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann (SEAI)
Údarás Forbartha Tionscail na hÉireann
Teilifís faoi Uisce
Clár chun galair i ndébhlaoscacha saothraithe a chosc agus a mhaolú
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RÁITIS
AIRGEADAIS
DON BHLIAIN DAR CHRÍOCH
AN 31 NOLLAIG 2019
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ARD REACHTAIRE CUNTAS AGUS CISTE
COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL
Tuarascáil le cur faoi bhráid Thithe an Oireachtais Foras na Mara
Tuairim ar na ráitis airgeadais
Tá iniúchadh déanta agam ar ráitis airgeadais Fhoras na Mara don bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2019 faoi fhorálacha alt 12 den Acht
um Fhoras na Mara, 1991. Cuimsítear sna ráitis airgeadais

•
•
•
•
•

an ráiteas ioncaim agus caiteachais agus cúlchiste ioncaim coinnithe
an ráiteas ar ioncam cuimsitheach
an ráiteas ar an staid airgeadais
an ráiteas ar shreabhadh airgid, agus
na nótaí gaolmhara, lena n-áirítear achoimre ar bheartais shuntasacha chuntasaíochta.

Is é mo thuairim go dtugann na ráitis airgeadais seo léargas fíor agus cóir ar shócmhainní, dliteanais agus staid airgeadais Fhoras na
Mara ar an 31 Nollaig 2019 agus ar a ioncam agus a chaiteachas don bhliain 2017 de réir Chaighdeán Tuairiscithe Airgeadais (FRS) 102
– Caighdeán Tuairiscithe Airgeadais is infheidhme sa Ríocht Aontaithe agus i bPoblacht na hÉireann.

Bonn na tuairime
Rinne mé iniúchadh ar na ráitis airgeadais de réir na gCaighdeán Idirnáisiúnta Iniúchóireachta arna bhfógairt ag an Eagraíocht
Idirnáisiúnta Uasfhoras Iniúchóireachta. Tugtar tuairisc ar mo fhreagrachtaí faoi na caighdeáin sin san aguisín don tuarascáil seo. Táim
neamhspleách ar Fhoras na Mara tá mo fhreagrachtaí eiticiúla eile comhlíonta agam i gcomhréir leis na caighdeáin.
Creidimse gur leor agus gur cuí an fhianaise iniúchta atá faighte agam chun bonn a chur le mo thuairim.

Tuairisc ar fhaisnéis seachas na ráitis airgeadais, agus ar ábhair eile
I dteannta na ráiteas airgeadais, tá faisnéis áirithe eile curtha i láthair ag Foras na Mara. Cuimsítear leis sin an tuarascáil bhliantúil, an
ráiteas rialachais agus tuarascáil na gcomhaltaí Boird agus an ráiteas um rialú inmheánach. Tá cur síos déanta san aguisín a ghabhann
leis an tuarascáil seo ar mo chuid freagrachtaí tuairisciú a dhéanamh i leith faisnéise den chineál sin, agus ar ábhair eile a ndéanaim
tuairisciú orthu mar eisceacht.
Níl aon rud le tuairisciú agam chuige sin.

Andrew Harkness
Le haghaidh agus thar ceann an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste
16 Nollaig 2020
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Aguisín leis an Tuarascáil
Freagrachtaí Chomhaltaí an Bhoird

a fuarthas, an bhfuil neamhchinnteacht ábhartha ann maidir le
himeachtaí nó coinníollacha a d’fhéadfadh a bheith ina gcúis le
hamhras mór ar chumas Fhoras na Mara leanúint ar aghaidh
mar ghnóthas leantach. Má thagaim ar an tátal gur ann do
neamhchinnteacht ábhartha, tá sé de cheangal orm aird a
thabhairt i mo thuarascáil ar na nochtuithe gaolmhara sna ráitis
airgeadais nó, mura leor na nochtuithe, mo thuairim a mhodhnú.
Tá mo thátail bunaithe ar an bhfianaise iniúchóireachta a fuair
mé suas go dáta na tuarascála. Féadfaidh sé, áfach, go gcuirfidh
imeachtaí nó coinníollacha amach anseo deireadh le Foras na
Mara ina cháil mar ghnóthas leantach.

Mar a leagtar amach sa ráiteas rialachais agus tuarascáil na gcomhaltaí
Boird’ tá comhaltaí an Bhoird freagrach as:

•

r áitis airgeadais a ullmhú san fhoirm atá forordaithe in alt 12 den
Acht um Fhoras na Mara 1991

•

a chinntiú go dtugtar léargas fírinneach cóir sna ráitis airgeadais i
gcomhréir le FRS 102

•
•

rialtacht na n-idirbheart a chinntiú

•

a n méid rialaithe Inmheánaigh agus a mheasann siad iomchuí
a úsáid chun ráitis airgeadais atá saor ó mhíshonrú ábhartha a
ullmhú, bíodh sé sin de bharr calaoise nó earráide.

 reithiúnas a dhéanamh maidir le húsáid bhonn cuntasaíochta
b
an ghnóthais leantaigh a bheith iomchuí, agus

Freagrachtaí an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste
Tá sé de cheangal orm faoi alt 12 den Acht um Fhoras na Mara, 1991
iniúchadh a dhéanamh ar ráitis airgeadais Fhoras na Mara tuairisc a
thabhairt orthu do Thithe an Oireachtais.
Is é an cuspóir atá agam agus an t-iniúchadh á dhéanamh agam ná
dearbhú réasúnach a thabhairt i leith cibé an bhfuil nó nach bhfuil an
cuntas ina iomláine saor ó mhíshonrú ábhartha de dheasca calaoisí
nó earráide. Is ardleibhéal dearbhaithe é dearbhú réasúnach, ach
ní ráthaíocht é go mbraithfidh iniúchadh a reáchtáiltear de réir na
gCaighdeán Idirnáisiúnta Iniúchóireachta go mbraithfidh sé míshonrú
ábhartha nuair is ann dó. Féadfaidh sé go dtagann míráitis aníos de
dheasca calaoise nó earráide agus meastar go bhfuil siad ábhartha,
más rud é, ina n-aonair nó ina gcomhiomláine, go bhféadfaí a bheith ag
súil leis go réasúnach go n-imreoidís tionchar ar chinntí eacnamaíocha
arna ndéanamh ag úsáideoirí ar bhonn an chuntais seo.
Mar chuid d’iniúchadh i gcomhréir leis na Caighdeáin Idirnáisiúnta
Iniúchóireachta, úsáidim breithiúnas gairmiúil agus coinním
sceipteachas gairmiúil i rith an iniúchta. Ar an dóigh sin,

•

•

 ithním agus déanaim measúnú ar na rioscaí a bhaineann le
A
míshonrú ábhartha i leith an chuntais, cibé acu de dheasca
calaoise nó earráide; a dearadh agus cur i gcrích nósanna
imeachta iniúchóireachta atá freagrach ar na rioscaí sin; agus
fianaise iniúchóireachta a fháil atá leordhóthanach agus
oiriúnach chun bonn a chur le mo thuairim. Tá riosca níos
airde i gceist gan míshonrú ábhartha a bhrath nuair is de
dheasca calaoise atá sé seachas de dheasca earráide, ar an
ábhar go bhféadfaidh sé go bhfuil claonpháirteachas, brionnú,
neamhghníomh intinneach, mífhaisnéis, nó sárú rialaithe
inmheánaigh i gceist leis.
 aighim tuiscint ar an rialú inmheánach atá cuí don iniúchadh
F
d’fhonn nósanna imeachta iniúchóireachta a dhearadh atá
oiriúnach sna cúinsí, ach ní d’fhonn tuairim a chur in iúl maidir le
héifeachtúlacht na rialuithe inmheánacha.

•

 éanaim meastóireacht ar oiriúnacht na bpolasaithe
D
cuntasaíochta a úsáidtear agus ar réasúntacht na meastachán
cuntasaíochta agus na nochtuithe bainteacha.

•

 ríochnaím ar oiriúnacht leas a bhaint as bonn cuntasaíochta
C
an ghnóthais leantaigh agus, bunaithe ar fhianaise an iniúchta

•

 éanaim meastóireacht ar chur i láthair, struchtúr agus ábhar an
D
chuntais, na nochtuithe san áireamh, agus cibé acu an léirítear i
gceart sa chuntas na hidirbhearta agus imeachtaí bunúsacha.

Déanaim teagmháil leo siúd a bhfuil freagracht rialachais orthu maidir
le, i measc nithe eile, an scóip phleanáilte agus tráthúlacht an iniúchta
agus na dtorthaí suntasacha iniúchta, lena n-áirítear aon easnaimh sa
rialú inmheánach a shainaithním le linn m’iniúchta.

Faisnéis eile seachas na ráitis airgeadais
Ní chlúdaíonn mo thuairim ar an gcuntas an fhaisnéis eile a chuirtear
i láthair leis an gcuntas, agus ní thugaim aon chineál conclúide
dearbhaithe ina leith.
I dtaca le m’iniúchadh ar an gcuntas, iarrtar orm faoi na Caighdeáin
Idirnáisiúnta Iniúchóireachta an fhaisnéis eile a chuirtear i láthair a
léamh, agus é sin á dhéanamh agam, machnamh a dhéanamh an bhfuil
an fhaisnéis eile ar neamhréir leis na ráitis airgeadais nó le heolas eile
a fhaightear le linn an iniúchta, nó ar bhealach eile an bhfuil an chuma
air go bhfuil míráiteas ábhartha tugtha ina leith. Más rud é, bunaithe
ar an obair atá curtha i gcrích agam, go bhfuilim den tuairim go raibh
míshonrú ábhartha tugtha i leith na faisnéise seo, iarrtar orm an fhíric
sin a thuairisciú.

Tuairisciú ar ábhair eile
Déanaim m’iniúchadh trí thagairt a dhéanamh do bhreithnithe
speisialta a ghabhann le comhlachtaí Stáit maidir lena mbainistíocht
agus lena n-oibríocht. Tugaim tuairisc má fhaighim go bhfuil nithe
ábhartha ann a bhaineann leis an tslí a ndearnadh gnó poiblí.
Féachaim chun fianaise a fháil le linn an iniúchta maidir le rialtacht
na n-idirbheart airgeadais. Tugaim tuairisc má tá aon chás ábhartha
nár feidhmíodh suimeanna airgid chun na gcríoch a bhí beartaithe ar
aird, nó sa chás nach mbíonn na hidirbhearta ag cloí leis na húdaráis a
dhéanann rialú orthu.
Tuairiscím freisin trí eisceacht más fíor, i mo thuairimse, aon cheann de
na ráitis seo a leanas:

•

 ura bhfaighim an fhaisnéis agus na mínithe go léir a theastaigh
m
uaim chun m’iniúchadh a dhéanamh, nó

•

 ura leor na taifid chuntasaíochta chun iniúchadh réidh agus
m
ceart a dhéanamh orthu, nó

•

nach dtagann na ráitis airgeadais leis na taifid chuntasaíochta.
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RÁITEAS RIALACHAIS AGUS TUARASCÁIL
NA GCOMHALTAÍ BOIRD
Rialachas
Bunaíodh Bord Fhoras na Mara faoin Acht um Fhoras na Mara, 1991. Leagtar amach feidhmeanna an Bhoird in alt 3 den Acht seo. Tá
an Bord freagrach don Aire Talmhaíochta, Bia agus Mara, tá sé freagrach as an dea-rialachas a dheimhniú agus is trí chuspóirí agus
spriocanna straitéiseacha a leagan amach, agus trí chinntí straitéiseacha a dhéanamh i dtaca leis na ceisteanna gnó tábhachta go léir a
dhéanann sé an cúram seo. Tá an Príomhoifigeach Feidhmiúcháin (POF) agus an fhoireann ardbhainistíochta freagrach as bainistíocht,
rialú agus stiúradh Fhoras na Mara ó lá go lá. Caithfidh an POF agus an fhoireann ardbhainistíochta an treoir straitéiseach arna leagan
síos ag an mBord a leanúint, agus a chinntiú go bhfuil tuiscint shoiléir ag comhaltaí uile an Bhoird ar na príomhghníomhaíochtaí agus
cinntí a bhaineann leis an aonán, agus ar aon rioscaí suntasacha a d’fhéadfadh teacht chun cinn. Feidhmíonn an POF mar nasc díreach
idir an Bord agus bainistíocht Fhoras na Mara. De réir an Achta um Fhoras na Mara, comhlíonann an Bord a dhualgas mar a leagtar
amach thíos.

Freagrachtaí an Bhoird
Leagtar amach obair agus freagrachtaí an Bhoird i mBuan-Orduithe an Bhoird, Sceideal de Nithe atá le Cinneadh ag an mBord
agus Róil an Bhoird, an Chathaoirligh, an Phríomhfheidhmeannaigh agus Rúnaí an Bhoird, a n-áirítear iontu freisin na nithe atá
forchoimeádta go sonrach le cinneadh ag an mBord. I measc na nithe seasta a ndéanann an Bord breithniú orthu, tá:

•
•
•
•
•

Dearbhú leasa
Tuarascálacha ó choistí
Ráitis airgeadais agus míreanna caiteachais sa bhreis ar €50,000
Cur chun feidhme straitéise agus
Nithe forchoimeádta.

Soláthraíonn Bord Fhoras na Mara ceannaireacht agus treo straitéiseach don eagraíocht, ag sainmhíniú misean an Fhorais, agus ag
déanamh na beartais a theastaíonn chun a spriocanna a chomhlíonadh a fhorbairt. Leagann an Bord amach spriocanna feidhmíochta
agus déanann sé dul chun cinn a thomhas dá réir seo, agus monatóireacht ghéar á déanamh ar bhuiséid agus ar fheidhmíocht
airgeadais ag an am céanna. Stiúrann an Bord an eagraíocht chomh fada is a bhaineann le hiompar eiticiúil agus ar shlí a thagann le
bunluachanna na heagraíochta.
Ceanglaíonn Alt 12 den Acht um Fhoras na Mara, 1991 ar Bhord Fhoras na Mara na cuntais go léir is cuí agus is gnách ar an airgead go
léir atá faighte agus caite aige a choimeád, i gcibé foirm a cheadóidh an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, le toiliú an Aire Caiteachais
Phoiblí agus Athchóirithe.
Agus na ráitis airgeadais seo á n-ullmhú, ceanglaítear ar Bhord Fhoras na Mara an méid seo a leanas a dhéanamh:

• beartais chuntasaíochta iomchuí a roghnú agus iad a chur i bhfeidhm go comhsheasmhach;
• breithiúnais agus meastacháin a dhéanamh atá réasúnta agus stuama;
• na ráitis airgeadais a ullmhú ar bhonn an ghnóthais leantaigh mura bhfuil sé beartaithe an eagraíocht a leachtú nó stop a chur le

hoibríochtaí, nó mura bhfuil aon rogha réasúnta eile ann seachas é sin a dhéanamh, ag cur gach eolas atá ar fáil faoin todhchaí san
áireamh. Is éard atá i gceist leis an todhchaí ná tréimhse atá 12 mhí ar a laghad (ach gan a bheith teoranta don tréimhse sin) ón dáta
a dhéantar na ráitis airgeadais a údarú lena n-eisiúint, agus

• a lua cibé acu ar leanadh nó nár leanadh caighdeáin chuntasaíochta is infheidhme, faoi réir imeacht ar bith ábhartha a nochtar agus
a mhínítear sna ráitis airgeadais.
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Tá an Bord freagrach as taifid chuntasaíochta leordhóthanacha a choimeád ina nochtar le cruinneas réasúnta tráth ar bith, staid
airgeadais an Bhoird agus a chuireann ar a chumas a chinntiú go gcomhlíonann na ráitis airgeadais Alt 21 den Acht um Fhoras na
Mara, 1991. Tá an Bord freagrach as cothabháil agus iontaofacht na faisnéise corparáidí agus airgeadais atá ar fáil ar shuíomh gréasáin
Fhoras na Mara.
Tá an Bord freagrach as an bplean agus buiséad bliantúil a cheadú. Tá an Bord freagrach freisin as a sócmhainní a chosaint agus, dá
bhrí sin, as bearta réasúnta a ghlacadh chun calaois agus mírialtachtaí eile a chosc agus a bhrath.
Is é tuairim an Bhoird go dtugtar léargas fíorcheart cóir i ráitis airgeadais Fhoras na Mara ar fheidhmíocht airgeadais agus ar staid
chúrsaí na cuideachta i ráitis airgeadais Fhoras na Mara don bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2019 agus amhail an 31 Nollaig 2019,
faoi seach.

Struchtúr an Bhoird
Tá cathaoirleach agus 8 ngnáthchomhalta ar an mBord, gach duine acu ceaptha ag an Aire Talmhaíochta, Bia agus Mara. Ceaptar
comhaltaí an Bhoird le haghaidh thréimhse 5 bliana agus tháinig siad le chéile deich n-uaire in 2019. Leagtar amach sa tábla thíos
tréimhse cheapacháin na gcomhaltaí reatha:

Comhalta Boird

Ról

Dáta Ceapacháin/athcheapacháin (deireadh téarma)

John Killeen

Cathaoirleach

8 Eanáir 2019

Lorcán Ó Cinnéide

Gnáthchomhalta

2 Nollaig 2015 (deireadh téarma 1 Nollaig 2020)

Dermot Clohessy

Gnáthchomhalta

2 Nollaig 2015 (deireadh téarma 1 Nollaig 2020)

Alan Dobson

Gnáthchomhalta

2 Nollaig 2015 (deireadh téarma 1 Nollaig 2020)

Owen Lewis

Gnáthchomhalta

2 Nollaig 2015 (deireadh téarma 1 Nollaig 2020)

David Owens

Gnáthchomhalta

6 Feabhra 2018

Berna Grist

Gnáthchomhalta

6 Feabhra 2018

Patricia Barker

Gnáthchomhalta

19 Feabhra 2018

Donal Kelly

Gnáthchomhalta

15 Aibreán 2018

Tháinig deireadh le céad téarma John Killeen ar an 8 Eanáir 2019 agus rinne an tAire é a athcheapadh le haghaidh téarma eile cúig
bliana.
Tá an Bord tar éis na gcoistí seo a leanas a bhunú:
Coiste Iniúchóireachta agus Riosca: tá ceathrar comhalta Boird ar an gcoiste seo, agus is comhaltaí neamhfheidhmiúcháin iad go
léir. Is é ról an Choiste Iniúchóireachta agus Riosca tacaíocht a thabhairt don Bhord maidir lena fhreagrachtaí i ndáil le riosca, rialú agus
rialachas agus an dearbhú a bhaineann leis sin uile. Tá an Coiste Iniúchóireachta agus Riosca neamhspleách ó bhainistíocht airgeadais
Fhoras na Mara. Go háirithe, cinntíonn an Coiste go ndéantar monatóireacht ghníomhach agus neamhspleách ar na córais rialaithe
inmheánacha, lena n-áirítear na gníomhaíochtaí iniúchta. Tuairiscíonn an Coiste Iniúchóireachta agus Riosca don Bhord i ndiaidh
gach cruinnithe, agus go foirmiúil i scríbhinn uair sa bhliain.
Seo iad comhaltaí an Choiste Iniúchóireachta agus Riosca: Patricia Barker (Cathaoirleach), David Owens, Dermot Clohessy agus Donal
Kelly. Tháinig an Coiste Iniúchóireachta agus Riosca le chéile 10 n-uaire in 2019.
In 2019, rinne an Coiste Iniúchóireachta agus Riosca féinmheastóireacht ar a fheidhmíocht agus cuireadh na moltaí a tháinig as an
bhféinmheastóireacht sin i bhfeidhm ina n-iomláine.
Coiste Straitéise an Bhoird: An chéad ról a bhí ag Coiste Straitéise an Bhoird ná forbairt Straitéis Fhoras na Mara 2018-2022 a
threorú. Ní raibh Coiste Straitéise Bhord Fhoras na Mara gníomhach in 2019. Athbhunaíodh é le haghaidh 2020 chun measúnú a
dhéanamh ar an dul chun cinn ag an bpointe seo leath slí trí thréimhse na straitéise. Tá triúr comhaltaí Boird ar an gcoiste seo agus
is comhaltaí neamhfheidhmiúcháin iad go léir; is iad Lorcán Ó Cinnéide (Cathaoirleach), Dermot Clohessy agus Alan Dobson na
comhaltaí sin.
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Bunaíonn an Bord foghrúpaí comhairleacha maidir le tionscadail ar leith de réir mar is gá. Is iad seo thíos na grúpaí a bhí ann le
haghaidh 2019.
Grúpa Maoirseachta an tSoithigh Nua: Tá triúr comhaltaí Boird ar an gcoiste seo, agus is comhaltaí neamhfheidhmiúcháin iad go
léir. Is é ról an ghrúpa seo rialú agus maoirsiú a dhéanamh ar an bpróiseas um shoitheach nua Fhoras na Mara a cheannach. Tá sé
beartaithe go mbeidh an soitheach ag an bhForas in 2022. Seo iad baill an fhoghrúpa seo: an Dr John Killeen (Cathaoirleach), Lorcán
Ó Cinnéide agus Donal Kelly.
Grúpa Maoirseachta ar Chomhaontú Seirbhíse na Roinne Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil: Tá Foras na Mara tar éis
Comhaontú Seirbhíse a dhéanamh leis an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara agus an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil.
Cumhdaítear leis an gComhaontú Seirbhíse seo na seirbhísí eolaíochta arna soláthar don Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais
Áitiúil, seirbhísí a bhaineann leis an Treoir Réime Uisce, an Treoir um Pleanáil Spásúlachta Muirí, an Treoir Réime um Straitéis Mhuirí
agus an Coimisiún OSPAR. Tá beirt chomhaltaí Boird neamhfheidhmiúcháin (Berna Grist agus Owen Lewis) sa Ghrúpa. Is é ról an
ghrúpa seo tacaíocht agus maoirsiú rialaithe a chur ar fáil don athbhreithniú tréimhsiúil arna dhéanamh ag na páirtithe ar dhul chun
cinn agus feidhmíocht an Chomhaontaithe Seirbhíse.
Grúpa Maoirseachta na Straitéise Cumarsáide – Is é ról an ghrúpa seo maoirseacht a dhéanamh ar fhorbairt straitéis chumarsáide
Fhoras na Mara. Is iad Owen Lewis agus Alan Dobson, beirt Stiúrthóirí neamhfheidhmiúcháin, baill an ghrúpa seo.
Grúpa Maoirseachta um Athbhreithniú ar Theicneolaíocht Muirí agus Fuinneamh an Aigéin – Is é ról an ghrúpa seo maoirseacht
a dhéanamh ar athbhreithniú an Fheidhmeannais ar ról Fhoras na Mara ó thaobh tacaíocht a thabhairt do na cuspóirí a bhaineann le
Teicneolaíocht agus Fuinneamh In-athnuaite an Aigéin mar a leagtar amach iad i straitéis Fhoras na Mara. Is iad Owen Lewis agus
Dermot Clohessy, beirt Stiúrthóirí neamhfheidhmiúcháin, baill an ghrúpa seo.

Sceideal Freastail, Táillí agus Costas
Leagtar amach thíos sceideal maidir le freastal ar na cruinnithe Boird le linn 2019 agus cuirtear na táillí agus costais a fuair gach
comhalta san áireamh ann freisin.
Bord

Coiste
Iniúchóireachta
agus Riosca

Líon na gCruinnithe

10

10

An Dr John Killeen

10

Ainm

Patricia Barker

Táillí 2019
€

Costais 2019
€

11,970

9

10

7,695

1,827

David Owens

10

8

7,695

1 ,1 7 2

Berna Grist

10

7,695

2,864

Lorcán O’Cinneide*

9

-

3,857

Donal Kelly

7

6

7,695

4,457

Dermot Clohessy

9

10

7,695

1,936

Alan Dobson*

9

7,695

3,708

10

7,695

1,089

65,835

20,910

Owen Lewis
Iomlán

* Tá Alan Dobson Uasal fostaithe ag Coláiste na hOllscoile, Corcaigh agus faoin bprionsabal Duine Amháin, Tuarastal Amháin, íoctar an táille don ollscoil sin seachas é a íoc go díreach
chuige féin. Ní bhfuair Lorcán Ó Cinnéide Uasal táille bhoird in 2019 faoin bprionsabal Duine Amháin, Tuarastal Amháin.
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Nochtuithe a Cheanglaítear leis an gCód Cleachtais chun
Comhlachtaí Stáit a Rialú (2016)
Tá an Bord freagrach as a chinntiú go bhfuil Foras na Mara tar éis cloí le ceanglais an Chóid Cleachtais chun Comhlachtaí Stáit a Rialú
(“an Cód”) arna fhoilsiú ag an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe i mí Lúnasa 2016. Éilítear sa chód na nochtuithe seo a
leanas a dhéanamh:

Costais Sainchomhairleoireachta
Áirítear sna costais sainchomhairleoireachta an costas a bhaineann le comhairle sheachtrach ad hoc a fháil agus ní áirítear iontu
feidhmeanna gnó seachfhoinsithe.
2019
€

2018
€

81,876

64,938

223,394

179,487

50,857

25,656

9,446

14,329

Pleanáil Gnó

13,288

15,785

Meastóirí

69,954

64,187

Forbairt Gnó

25,746

69,495

TF

25,817

28,597

Forbairt Loingeas

121,718

277,561

Eile

119,533

55,965

741,629

796,000

Dlí
Airgeadas agus Rialachas
PR/Margaíocht
AD agus Pinsean

Iomlán

Costais agus Socruithe Dlí
Ní raibh aon chostais nó socruithe dlí ag Foras na Mara a bhain le déileáil le tríú páirtithe. Ní áirítear anseo caiteachas a tabhaíodh i
ndáil le comhairle ghinearálta dlí a fuair Foras na Mara agus a nochtar sna costais Chomhairleachta thuas.

Caiteachas Taistil agus Cothabhála
Rangaítear costais taistil agus cothabhála mar seo a leanas:
Caiteachas Taistil agus Cothabhála
Intíre
Idirnáisiúnta
Iomlán

Bord
Fostaithe
Bord
Fostaithe

2019
€

2018
€

20,910

25,400

760,154

680,861

-

-

796,888

551,817

1,577,952

1,258,078
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Caiteachas Fáilteachais
Áirítear sa Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais an caiteachas fáilteachais seo a leanas:
2019
€

2018
€

Fáilteachas foirne

11,457

6,148

Fáilteachas cliant

6,692

755

18,149

6,903

Iomlán

Ráiteas maidir le Comhlíonadh
Glacann an Bord leis an gCód Cleachtais chun Comhlachtaí Stáit a Rialú (2016) agus tá nósanna imeachta curtha i bhfeidhm chun a
chinntiú go ndéantar an Cód a chomhlíonadh. Bhí Foras na Mara i gcomhréir iomlán leis an gCód Cleachtais chun Comhlachtaí Stáit a
Rialú amhail an 31 Nollaig 2019..

Thar ceann an bhoird

An Dr John Killeen
Cathaoirleach
Dáta: 08/12/2020
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FORAS NA MARA
RÁITEAS MAIDIR LE RIALÚ INMHEÁNACH
Raon Freagrachta
Thar ceann Fhoras na Mara, aithním freagracht an Bhoird maidir lena chinntiú go ndéantar córas éifeachtach rialaithe inmheánaigh
airgeadais a chothabháil agus a fheidhmiú. Áirítear sa fhreagracht seo ceanglais an Chóid Cleachtais chun Comhlachtaí Stáit a Rialú,
2016.

Cuspóir an Chórais Rialaithe Inmheánaigh
Tá an córas rialaithe inmheánach deartha chun riosca a bhainistiú go leibhéal inghlactha seachas é a dhíothú ar fad. Mar sin, ní féidir
leis an gcóras ach dearbhú réasúnach agus ní dearbhú iomlán a thabhairt go bhfuil sócmhainní á gcosaint, go ndéantar idirbhearta a
údarú agus a thaifeadadh i gceart, agus go ndéantar earráidí nó neamhrialtachtaí ábhartha a chosc nó a bhrath go tráthúil.
Tá an córas rialaithe inmheánaigh a sholáthraíonn treoir arna heisiúint ag an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, curtha i
bhfeidhm ag Foras na Mara don bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2019 agus suas go dtí dáta faofa na ráiteas airgeadais.

Príomhnósanna Imeachta Rialaithe
Tá Bord Fhoras na Mara tar éis timpeallacht láidir rialaithe a bhunú i bhForas na Mara tríd an méid seo a leanas a dhéanamh:

• Cruinnithe Boird a reáchtáil ar bhonn rialta nuair a bhíonn a leithéid de shaincheisteanna straitéiseacha agus rialachas
corparáideach, bainistíocht airgeadais agus straitéis chorparáideach ar an gclár oibre

• Cur chun feidhme Straitéis Fhoras na Mara
• Freagrachtaí, údarás agus cuntasacht bhainistíochta atá sainmhínithe go soiléir, tarmligean feidhmeanna oiriúnacha agus beartais
uile Fhoras na Mara a athbhreithniú agus a fhaomhadh

• Buiséid bhliantúla, réamhaisnéisiú sreabhaidh airgid agus caiteachas cláir chaipitil a fhaomhadh, agus athbhreithniú foirmiúil a
dhéanamh orthu ag gach cruinniú Boird

• Obair an Choiste Iniúchta agus Riosca, a raibh 10 gcruinniú aige in 2019
• Reáchtáladh cúig iniúchadh inmheánacha in 2019, agus reáchtáladh cruinnithe rialta idir an Coiste Iniúchta agus Riosca agus na

hIniúchóirí Inmheánacha chun a gclár oibre, torthaí a n-iniúchtaí agus a moltaí a phlé, agus reáchtáladh cruinniú príobháideach gan
comhaltaí an fheidhmeannais

• Breithniú a dhéanamh ar mholtaí ar bith arna ndéanamh ag an Iniúchóir Seachtrach
• Córas bainistíochta riosca a fheidhmiú ar an ndéantar athbhreithniú bliantúil ar an bpolasaí riosca agus athbhreithniú ráithiúil ar an
gclár rioscaí agus tuarascáil ó na comhoifigigh riosca

• Córais láidre sláinte agus sábháilteachta, agus tuarascálacha míosúla a chur ar fáil don Bhord
• Monatóireacht a dhéanamh ar chomhlíontacht le reachtaíocht lena n-áirítear Saoráil Faisnéise agus Rochtain ar Fhaisnéis
Chomhshaoil

• Beartas um Nochtuithe Cosanta a chur i bhfeidhm, tríd is féidir le Foras na Mara duine ar bith a bhfuil amhras de mheon macánta

orthu faoi chalaois, mírialtachtaí airgeadais nó iompar nó cleachtas míchuí eile a spreagadh chun é a thuairisciú de réir na nósanna
imeachta arna leagan amach sa bheartas. Ní dhearnadh aon nochtadh cosanta i rith 2019.

• Na córais rialaithe inmheánacha mar a mionsonraítear iad i gCreat Rialaithe Oibriúcháin Fhoras na Mara ina leagtar amach na

príomhrialuithe atá i bhfeidhm laistigh den Fhoras, mar aon le húinéir gach rialaithe. Chun caighdeán na tuarascála a fheabhsú
tuilleadh, tá Ráiteas Dearbhaithe curtha ar fáil ag gach úinéir rialaithe do gach tacar rialuithe i ndáil le 2019.
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Ráiteas maidir le Rialú Inmheánach
Rinne an Coiste Iniúchóireachta agus Riosca athbhreithniú ar an Ráiteas ar Rialú Inmheánach ar an 25 Feabhra 2020.

Córais Bhainistíochta Airgeadais agus Buiséid
Tá córas buiséadaithe cuimsitheach bliantúil ann ina n-áirítear ioncam bliantúil, próiseas leithdháilte buiséid, réamhaisnéisiú
sreabhaidh airgid agus buiséadú cláir chaipitil a dhéanann an Bord a athbhreithniú agus a fhaomhadh ag tús gach bliana, agus
déantar athbhreithniú foirmiúil orthu ag gach cruinniú Boird ina dhiaidh sin. Tá polasaithe agus nósanna imeachta bunaithe i
bhfeidhm i ndáil le nithe buiséid agus airgeadais, agus bíonn ar an mBord gach conradh a bhfuil luach níos mó ná €50,000 luaite leis
a bhreithniú agus a fhaomhadh. Déanann an Feidhmeannas athbhreithniú rialta ar na tuarascálacha bainistíochta airgeadais agus tá
Plean Corparáideach Soláthair i bhfeidhm.

Nósanna imeachta chun monatóireacht a dhéanamh ar
éifeachtúlacht an Chórais Rialaithe Inmheánaigh
Cuireadh Plean Iniúchóireachta Inmheánaí 2019 chun feidhme ina iomláine agus cuireadh na hiniúchtaí seo a leanas i gcrích le linn na
bliana féilire:

•
•
•
•

Athbhreithniú ar Rialuithe Inmheánacha Airgeadais 2018
Comhlíonadh in 2018 leis an gCód Cleachtais chun Comhlachtaí Stáit a Rialú
Athbhreithniú ar an bpróiseas chun soitheach a sholáthar (dhá iniúchadh ag dhá chéim éagsúla den phróiseas)
Athbhreithniú ar Chonraitheoirí agus ar logleabhair soithí

Déanann an Coiste Iniúchóireachta agus Riosca na pleananna cur chun feidhme chun dul i ngleic le moltaí an iniúchta inmheánaigh
a fhaomhadh. Déantar athbhreithniú bliantúil ar an dul chun cinn a dhéantar ar chur chun feidhme na ngníomhartha comhaontaithe
agus déantar é a thuairisciú don Choiste Iniúchóireachta & Riosca ar bhonn bliantúil.
Tugtar léargas sa Phlean Iniúchta Inmheánaigh le haghaidh 2019 ar na rioscaí sainaitheanta i gClár Rioscaí Fhoras na Mara, sa litir
bhainistíochta ó Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste, agus sna forbairtí agus ceisteanna ginearálta a bhaineann le Rialachas
Corparáideach. D’fhaomh an Coiste Iniúchóireachta & Riosca an Plean Iniúchta Inmheánaigh le haghaidh 2019-2021 i mí na Nollag
2018 agus d’fhaomh Bord Fhoras na Mara é i mí Feabhra 2019. Is plean rollach é seo ar a ndéantar athbhreithniú agus nuashonrú in
2020 maidir le measúnuithe riosca reatha agus torthaí iniúchtaí, agus chun breithniú a dhéanamh ar thionchar forbairtí ginearálta um
rialachas corparáideach.

Cumas chun Riosca a Láimhseáil
Tá Coiste Iniúchóireachta agus Riosca ag Foras na Mara agus tá ceathrar comhaltaí Boird a bhfuil raon leathan taithí acu, lena n-áirítear
saineolas airgeadais agus iniúchta. Is duine de na comhaltaí sin an Cathaoirleach.
Chomh maith leis sin, tá feidhm iniúchta inmheánaigh bunaithe ag Foras na Mara a bhfuil dóthain acmhainní ar fáil di agus a
reáchtálann clár oibre arna chomhaontú leis an gCoiste Iniúchóireachta & Riosca agus arna fhaomhadh ag an mBord. Déantar an
fheidhm iniúchóireachta inmheánaí a sheachfhoinsiú chuig comhlacht tráchtála. D’fhonn leanúnachas cuí gnó a chinntiú táthar tar éis
beirt Chomhoifigeach Riosca a cheapadh.
Déanann an Coiste Iniúchóireachta & Riosca maoirseacht ar an bpolasaí bainistíochta riosca ina leagtar amach na rioscaí a d’fhéadfadh
a bheith ann d’Fhoras na Mara, na próisis ghinearálta bainistíochta atá i bhfeidhm, agus mionsonraí maidir le róil agus freagrachtaí na
gcomhaltaí foirne i ndáil le riosca. Eisíodh an polasaí do na baill foirne ar fad d’fhonn aird an lucht bainistíochta a tharraingt ar rioscaí
a d’fhéadfadh teacht chun cinn agus ionas go mbeidh gach ball foirne ar an eolas faoina bhfreagracht as rioscaí a mhaolú agus as
rialuithe a chur i bhfeidhm laistigh dá réimse oibre féin.
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Rinneadh breithniú ar na himpleachtaí airgeadais a bhaineann le rioscaí gnó tríd an bpróiseas foirmiúil um riosca gnó a mheasúnú,
agus nuair a bhí Pleananna Iniúchta Inmheánaigh Fhoras na Mara á n-ullmhú. Tá tacar cuimsitheach de Nósanna Imeachta Airgeadais
curtha i bhfeidhm chun gnéithe suntasacha airgeadais de ghnó Fhoras na Mara a rialú, lena n-áirítear teorainneacha údaraithe a chur
i bhfeidhm maidir le ceannach/caiteachas. .
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Creat um Riosca agus Rialú
Tá córas bainistíochta riosca curtha i bhfeidhm ag Foras na Mara a shainaithníonn agus a thuairiscíonn príomhrioscaí agus na
gníomhartha bainistíochta atá á ndéanamh chun déileáil leis na rioscaí sin, agus chomh fada agus is féidir, chun na rioscaí sin a
mhaolú.
Tá an Cód Cleachtais chun Comhlachtaí Stáit a Rialú, 2016 á chomhlíonadh ag Polasaí Bainistíochta Riosca agus Polasaí Leanúnachais
Gnó Fhoras na Mara. Tá beirt Oifigeach Riosca ceaptha ag Foras na Mara. Tá clár rioscaí i bhfeidhm ina sainaithnítear na príomhrioscaí
atá os comhair Fhoras na Mara agus tá na rioscaí seo sainaitheanta, measúnaithe agus rangaithe de réir a suntasaí is atá siad. Déanann
an Coiste Iniúchóireachta & Riosca an clár a athbhreithniú agus a nuashonrú ar bhonn ráithiúil. Úsáidtear toradh na measúnuithe seo
chun acmhainní a phleanáil agus a leithdháileadh lena chinntiú go bhfuil rioscaí á maolú agus á mbainistiú ag leibhéal iomchuí.
Tugtar mionsonraí sa chlár rioscaí faoi na rialuithe agus na gníomhartha a theastaíonn chun rioscaí a mhaolú agus tá freagracht i ndáil
le feidhmiú rialuithe sannta do chomhaltaí foirne ar leith. Is féidir liom an méid seo a leanas a dhearbhú maidir leis an timpeallacht
rialaithe:

• Rinneadh nósanna imeachta do gach príomhphróiseas gnó a dhoiciméadú
• Rinneadh freagrachtaí airgeadais agus freagracht chomhfhreagrach a shannadh ag leibhéal na bainistíochta
• Tá córas iomchuí buiséadaithe i bhfeidhm lena mbaineann buiséid bliantúil ar a ndéanann an ardbhainistíocht athbhreithniú ar
bhonn rialta,

• Tá córais i bhfeidhm chun slándáil na gcóras teicneolaíochta faisnéise agus cumarsáide a chinntiú
• Tá córais i bhfeidhm chun na sócmhainní a chosaint, agus
• Tá nósanna imeachta rialaithe i bhfeidhm i ndáil le maoiniú deontais do ghníomhaireachtaí seachtracha chun rialú cuí a chinntiú
maidir le faomhadh deontas agus monatóireacht agus athbhreithniú a dhéanamh ar dheontaithe chun maolú a dhéanamh ar an
riosca go n-úsáidfear an maoiniú deontais chun críocha eile seachas an cuspóir beartaithe amháin.

Monatóireacht agus Athbhreithniú Leanúnach
Tá nósanna imeachta foirmiúla curtha i bhfeidhm chun monatóireacht a dhéanamh ar phróisis rialaithe agus déantar easpaí rialaithe
a chur in iúl dóibh siúd atá freagrach as gníomhaíocht cheartaitheach a ghlacadh agus don bhainistíocht agus don Bhord, nuair is
iomchuí, go tráthúil. Dearbhaím go bhfuil na córais mhonatóireachta leanúnacha seo a leanas i bhfeidhm:

• Táthar tar éis príomhrioscaí agus rialuithe gaolmhara a aithint agus próisis a chur i bhfeidhm chun monatóireacht a dhéanamh ar
oibríocht na bpríomhrialuithe sin agus tuairisciú a dhéanamh ar aon easpaí a shainaithnítear

• Táthar tar éis socruithe tuairiscithe a bhunú ag gach leibhéal ina sanntar freagracht maidir le bainistíocht airgeadais,
• Déanann an ardbhainistíocht athbhreithniú ar bhonn rialta ar fheidhmíocht thréimhsiúil agus bhliantúil na dtuarascálacha
airgeadais agus neamhairgeadais a léiríonn feidhmíocht i gcoinne buiséad/tuartha.

Soláthar
Dearbhaím go bhfuil nósanna imeachta i bhfeidhm ag Foras na Mara chun a chinntiú go gcloítear le rialacha agus nósanna imeachta
reatha maidir le soláthar. Seachas na ceisteanna ar tarraingíodh aird orthu san alt ar Rialú Inmheánach thíos, chloígh Foras na Mara
leis na nósanna imeachta seo i rith 2019.

Athbhreithniú ar Éifeachtúlacht
Deimhním go bhfuil nósanna imeachta bunaithe ag Foras na Mara chun monatóireacht a dhéanamh ar éifeachtacht a nósanna imeachta
bainistíochta agus rialaithe riosca. Tugadh faoi athbhreithniú ar fheidhmíocht an Bhoird agus an Choiste Iniúchta agus Riosca trí
fhéinmheasúnú a dhéanamh go déanach in 2019. Cuireadh tús freisin le hathbhreithniú seachtrach neamhspleách a dhéanamh ar an
mBord agus ar an gCoiste Iniúchóireachta agus Riosca in 2019. Is éard a chuireann bonn eolais le monatóireacht agus athbhreithniú
Fhoras na Mara ar éifeachtúlacht an chórais rialaithe inmheánaigh airgeadais ná obair na n-iniúchóirí inmheánacha agus seachtracha,
obair an Choiste Iniúchóireachta agus Riosca a dhéanann maoirsiú ar a gcuid oibre agus obair na hardbhainistíochta laistigh den
Choláiste atá freagrach as an gcreat rialaithe airgeadais inmheánach a fhorbairt agus a chothabháil.
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Athbhreithniú Bliantúil ar Éifeachtúlacht an Chórais Rialaithe
Inmheánaigh
Deimhním go ndearna an Bord athbhreithniú bliantúil ar éifeachtacht na rialuithe inmheánacha in 2019 agus go ndearna an Bord an
t-athbhreithniú sin a fhaomhadh ar an 25 Feabhra 2020. Agus an t-athbhreithniú seo á dhéanamh, rinne an Bord breithniú ar an méid
seo a leanas:

•
•
•
•
•

Beartais, córais agus nósanna imeachta bainistíochta riosca
Cúig iniúchadh inmheánacha a rinneadh in 2019.
Iniúchadh inmheánach ar bith a cuireadh i gcrích in 2020 agus a bhain le tréimhse 2019
Torthaí iniúchadh seachtraigh an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste
Obair an Choiste Iniúchta agus Riosca

Saincheisteanna a bhaineann le Rialú Inmheánach
Ní raibh aon chaillteanas ábhartha, calaois nó sárú ar rialú in 2019.
Tharraing an t-iniúchadh ar ráitis airgeadais 2017 aird ar laigí sa rialú ar shócmhainní seasta. Le linn 2018 agus 2019, d’oibrigh Foras
na Mara chun dul i ngleic leis na heasnaimh a leagtar amach. Sa chuid dheireanach den obair sin, rinneadh stocáireamh iomlán ar
shócmhainní seasta le linn 2019. Tá an obair sin curtha i gcrích anois agus léirítear sa ráiteas ar an staid airgeadais toradh na hoibre
seo, le díluacháil de ghlanluach de réir na leabhar de shócmhainní seasta arb ionann é agus €16,000 (rud a fhágann €7.991m glan de
dhímheas carntha €7.975m).
Íocann Foras na Mara deontais le tríú páirtithe éagsúla (e.g. institiúidí tríú leibhéal, cuideachtaí a bhfuil baint acu le taighde mara)
faoin gclár Taighde Mara. De réir fhorálacha Chiorclán 13/2014 (Bainistíocht ar agus Cuntasacht as Deontais ó Státchistí) na Roinne
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, rinne Foras na Mara iarratas i mí Feabhra 2019, tríd an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara, ar
cheadú ón Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe leanúint ar aghaidh leis na deontais seo a réamh-mhaoiniú. Ar dháta faofa
na ráiteas airgeadais, ní raibh ceadú foirmiúil faighte ag Foras na Mara ón Roinn Caiteachas Phoiblí agus Athchóirithe. Afach,
deimhníodh (ina dhiaidh) go raibh an ceadú faighte ó DPER ag an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara (máthair-Roinn, Foras na Mara).
Le linn 2019, rinneadh breithniú ó thaobh an tsoláthair de ar bhonn cás ar chás ar orduithe ar sholáthairtí saotharlainne, agus
eisíodh trí thairiscint ag brath ar luach ionchais an ordaithe i gceist. I gcásanna áirithe, tharla sé gur cheannaigh ceannaitheoirí
éagsúla cineálacha áirithe ábhair intomhalta arís is arís eile ó sholáthróirí áirithe sa bhreis ar €25,000 agus ní raibh aon
tairiscint ann don mhéid iomlán. Nuair a tháinig sé sin chun solais go déanach in 2019 mar chuid d’iniúchadh 2018, rinneamar
athbhreithniú ar an gcaiteachas sin d’fhonn tús a chur leis an bpróiseas casta tairiscint a eisiúint do na soláthairtí seo agus ár
riachtanais eolaíochta, cúrsaí cáilíochta agus caighdeáin chreidiúnaithe á gcur san áireamh ag an am céanna. Cuireadh in iúl dúinn
ina dhiaidh sin go raibh an Oifig um Sholáthar Rialtais chun creat nua maidir le tomhaltáin saotharlainne a thabhairt isteach in
2020. Cuireadh tús leis an gcreat sin i mí Aibreán 2020 agus tá tús curtha lena úsáid. Cuirfear i bhfeidhm ar bhonn céimneach é in
2020 ar fud ár réimsí seirbhíse ar fad.
Níor tarraingíodh aird ar aon laigí eile sa rialú inmheánach in 2019 a éilíonn go nochtfar iad sna ráitis airgeadais.

Thar ceann an Bhoird

An Dr John Killeen
Cathaoirleach
Dáta: 08/12/2020
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FORAS NA MARA
RÁITEAS AR IONCAM AGUS CAITEACHAS AGUS
CÚLCHISTE IONCAIM COINNITHE
BLIAIN DAR CHRÍOCH AN 31 NOLLAIG 2019
Nóta

2019
€’000

2018
€’000

Deontais Oireachtais

2

35,496

32,430

Deontais Stáit

3

10,011

7,703

Ioncam AE agus ioncam eile

4

9,940

9,781

Glanmhaoiniú Iarchurtha le haghaidh Sochair Scoir

19

Ioncam

4,067

4,296

59,514

54,210

Caiteachas
5

13,937

13,671

Costais Sochair Scoir

Luach Saothair agus Costais Phinsin

19

4,217

4,159

Costais Oibriúcháin Soithí

6

8,144

8,136

Costais Taistil

7

1,577

1,258

Deontais agus Soláthraithe Seirbhíse Seachtracha

8

16,211

15,503

Costais Saoráidí

9

2,015

1,872

1,496

1,717

TF, Teileafón & Cumarsáid
Costais Saotharlainne & Allamuigh

1,338

1,296

Costais Riaracháin Eile agus Fruilithe Trealaimh

10

3,073

3,679

Dímheas

15

4,852

4,857

56,860

56,148

(2,636)

1,942

18

4

Iarmhéid arna thabhairt ar aghaidh amhail an 1 Eanáir

1,997

1,993

Iarmhéid tugtha ar aghaidh amhail an 31 Nollaig

2,015

1,997

Caiteachas Iomlán
Aistriú (chuig)/ón gCuntas Caipitil

14

Barrachas don bhliain

Cuimsítear sna ráitis airgeadais seo an Ráiteas ar Shreabhadh Airgid agus Nótaí 1-24.
Thar ceann an Bhoird				

Thar ceann an Bhoird

____________________________________		 _____________________________________
An Dr John Killeen					
An tOllamh Patricia Barker
Cathaoirleach					Comhalta Boird
Dáta: 8 Nollaig 2020				
Dáta: 8 Nollaig 2020
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MFORAS NA MARA
RÁITEAS AR IONCAM CUIMSITHEACH
BLIAIN DAR CHRÍOCH AN 31 NOLLAIG 2019
Nóta
Barrachas don bhliain

2018
€’000

18

4

Athluacháil Sócmhainní

16

-

5,460

Taithí Gnóthachain/(Caillteanais) ar Oibleagáid Scéim na Sochar Scoir

19

273

(1)

Athruithe ar bhoinn tuisceana atá mar bhonn le luach reatha Oibleagáidí
Sochair Scoir

19

(7,418)

767

7,145

(766)

18

5,464

Coigeartú ar Mhaoiniú Scéim na Sochar Scoir
Ioncam Cuimsitheach Iomlán don Bhliain
Cuimsítear sna ráitis airgeadais seo an Ráiteas ar Shreabhadh Airgid agus Nótaí 1-24.

Thar ceann an Bhoird				

Thar ceann an Bhoird

____________________________________		 _____________________________________
An Dr John Killeen					
An tOllamh Patricia Barker
Cathaoirleach					Comhalta Boird
Dáta: 8 Nollaig 2020				
Dáta: 8 Nollaig 2020
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FORAS NA MARA
RÁITEAS AR STAID AIRGEADAIS
AMHAIL AN 31 NOLLAIG 2019
Nóta
Réadmhaoin, Gléasra agus Trealamh

2019
€’000

15

2019
€’000

2018
€’000

24,421

2018
€’000
21,801

Sócmhainní Reatha
Suimeanna infhaighte

17

Airgead tirim agus coibhéisí airgid thirim

8,703

7,406

552

3,300

9,255

10,706

7,240

8,709

Dliteanais reatha (Méideanna atá dlite laistigh de bhliain amháin)
Suimeanna iníoctha

18

Glansócmhainní Reatha
Sócmhainní Iomlána Lúide Dliteanais Reatha roimh Oibleagáidí Scoir

2,015

1,997

26,436

23,798

Oibleagáidí Sochair Scoir Iarchurtha

19

(74,341)

(63,129)

Maoiniú Sochair Scoir Iarchurtha

19

74,341

63,129

Sócmhainní Reatha Iomlána

26,436

23,798

Ag déanamh ionadaíochta ar:
Cuntas Caipitil

14

18,961

16,341

Cúlchiste Athluachála

16

5,460

5,460

Cúlchiste Ioncaim Coinnithe

2,015

1,997
26,436

23,798

Cuimsítear sna ráitis airgeadais seo an Ráiteas ar Shreabhadh Airgid agus Nótaí 1-24.

Thar ceann an Bhoird				

Thar ceann an Bhoird

____________________________________		 _____________________________________
An Dr John Killeen					
An tOllamh Patricia Barker
Cathaoirleach					Comhalta Boird
Dáta: 8 Nollaig 2020				
Dáta: 8 Nollaig 2020
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FORAS NA MARA
RÁITEAS AR SHREABHADH AIRGID
BLIAIN DAR CHRÍOCH AN 31 NOLLAIG 2019
2019
€’000

2018
€’000

18

4

Glansreabhadh airgid ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin
Barrachas don bhliain airgeadais
Coigeartuithe maidir le:
Dímheas Réadmhaoine, Gléasra agus Trealaimh inláimhsithe

4,852

4,857

Aistriú ó/( chuig) an Cuntas Caipitil

2,636

(1,942)

Méadú ar Infháltais

(1,297)

(425)

(Laghdú)/Méadú ar Shuimeanna Iníoctha

(1,469)

3,584

Glansreabhadh airgid ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin

4,740

6,078

Íocaíochtaí le haghaidh Réadmhaoin, Gléasra agus Trealamh inláimhsithe

(7,488)

(2,915)

Glansreabhadh airgid ó ghníomhaíochtaí infheistithe

(7,488)

(2,915)

Glanmhéadú (laghdú)/ in airgid tirim agus coibhéisí airgid thirim

(2,748)

3,163

Airgead tirim agus coibhéisí airgid thirim ag tús na bliana airgeadais

3,300

137

552

3,300

Sreabhadh airgid ó ghníomhaíochtaí infheistíochta

Airgead tirim agus coibhéisí airgid thirim ag deireadh na bliana airgeadais
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RÁITEAS AR SHREABHADH AIRGID
BLIAIN DAR CHRÍOCH AN 31 NOLLAIG 2019

1. Beartais Chuntasaíochta
Tá an bonn cuntasaíochta agus polasaithe chuntasaíochta
suntasacha arna nglacadh ag Foras na Mara leagtha amach
thíos. Cuireadh i bhfeidhm go comhsheasmhach iad i rith na
bliana. Tá anailís déanta ag Foras na Mara ar a chaiteachas
bunaithe ar chineál an chostais seachas ar bhonn an chláir.

(a) Faisnéis Ghinearálta
Bunaíodh Foras na Mara ar an 30 Deireadh Fómhair 1992 faoi
fhorálacha an Achta um Fhoras na Mara 1991. Tá ceanncheathrú
Fhoras na Mara lonnaithe i Rinn Mhíl, Órán Mór, Co. na Gaillimhe,
H91 R673.
Is iad príomhchuspóirí Fhoras na Mara mar atá leagtha amach in
alt 4 den Acht:
“chun taighde agus forbairt mhara a ghabháil de láimh, a
chomhordú, a chur chun cinn agus chun cuidiú a thabhairt
ina leith agus na seirbhísí sin a bhaineann le taighde agus
forbairt mhara a chur ar fáil ar bhealach, i dtuairim an Fhorais,
a gcuirfidh forbairt gheilleagrach chun cinn agus a gcruthóidh
fostaíocht agus a gcosnóidh an mhuirthimpeallacht.”
(aistriúchán neamhoifigiúil ó shuíomh gréasáin Fhoras na
Mara).
Is Eintiteas Leasa Phoiblí é Foras na Mara.

(b) Ráiteas maidir le Comhlíonadh
Ullmhaíodh ráitis airgeadais Fhoras na Mara don bhliain dar
chríoch an 31 Nollaig 2019 de réir FRS 102, an caighdeán
tuairiscithe airgeadais atá infheidhme sa Ríocht Aontaithe agus
in Éirinn arna eisiúint ag an gComhairle Tuairiscithe Airgeadais
(CTA), mar atá fógartha ag Cuntasóirí Cairte na hÉireann.

(c) Airgeadra
Cuirtear na ráitis airgeadais i láthair in Euro (€) arb ionann
é agus airgeadra feidhmiúil Fhoras na Mara chomh maith. I
gcásanna ina bhfuil méideanna slánaithe go dtí an míle Euro is
cóngaraí, cuirtear é seo in iúl leis an tsiombail €’000.

(d) Bonn Ullmhúcháin
Ullmhaítear na ráitis airgeadais de réir mhodh fabhraithe na
cuntasaíochta agus de réir choinbhinsiún an chostais stairiúil
faofa ag an Aire Bia, Talmhaíochta agus Mara le comhthoiliú an
Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, de réir Alt 12(1) den
Acht um Fhoras na Mara, 1991.
Ullmhaítear na ráitis airgeadais ar bhonn cuntasaíochta an
ghnóthais leantaigh Ní raibh tarlúint ar bith idir dáta tuairiscithe
agus dáta faofa na ráiteas airgeadais seo lena n-eisiúint ar
chúis í le coigeartú a dhéanamh ar na ráitis airgeadais. Tá an
Bord tar éis breithniú a dhéanamh ar thionchar COVID 19, ar
mhaoiniú todhchaí an Fhorais agus ar a phleanáil straitéiseach
agus oibríochtúil, agus tá an Bord den tuairim nach bhfuil
neamhchinnteacht ábhartha ar bith ann a d’fhéadfadh amhras
mór a chur ar chumas an Fhorais leanúint ar aghaidh mar
ghnóthas leantach ar feadh tréimhse 12 mhí ar a laghad ón dáta
a dhéantar na ráiteas airgeadais a údarú lena n-eisiúint.
Táthar tar éis na polasaithe cuntasaíochta seo a leanas a chur
i bhfeidhm ar bhonn comhsheasmhach leanúnach i dtaca
le míreanna atá measta le bheith ábharach i dtaca le ráitis
airgeadais Fhoras na Mara.

(e) Ioncam
Aithnítear ioncam ag eascairt ó Dheontais Oireachtais ar bhonn
fáltas airgid, ach amháin i gcás ioncam Oireachtais a bhaineann
le caiteachas an Chiste Eorpaigh Muirí agus Iascaigh (CEMI).
Aithnítear é seo ar bhonn fabhraithe mar ioncam Oireachtais
don chaiteachas gaolmhar díreach atá maoinithe sa bhliain i
ndiaidh an chaiteachais.
Aithnítear ioncam a fhaightear i ndáil le tionscadail taighde
AE agus conartha eile ar bhonn fabhraithe a chiallaíonn go
n-aithnítear an t-ioncam sa tréimhse chuntasaíochta ina
muirearaítear an caiteachas gaolmhar. Caitear le hioncam
réamhíoctha mar ioncam iarchurtha agus áirítear é laistigh de
Mhíreanna Iníoctha sa Ráiteas ar Staid Airgeadais. Caitear le
caiteachas tabhaithe sa chás nach bhfuil an t-ioncam gaolmhar
faighte mar ioncam fabhraithe agus taispeántar é mar Infháltas
sa Ráiteas ar Staid Airgeadais.
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(f) R
 éadmhaoin, Gléasra agus Trealamh, agus
Dímheas
Sonraítear Gléasra agus Trealamh ar a chostas lúide dímheas
carntha.
Sonraítear Talamh agus Réadmhaoin ar a luacháil lúide dímheas
carntha. Rinneadh Talamh agus Réadmhaoin a athluacháil
in 2018 ag luachálaithe gairmiúla cáilithe neamhspleácha.
Déanfaidh luachálaí gairmiúil cáilithe Talamh agus Foirgnimh a
athluacháil gach cúig bliana.
Déantar dímheas de réir méid chothroim ag rátaí a mheastar
chun na sócmhainní a laghdú go dtí a luach inréadaithe faoi
dheireadh a saolré ionchais. Is iad seo a leanas na rátaí in úsáid:
Foirgnimh

2%

Foirgnimh faoi Léas Conartha

4%

Daingneáin agus Feistis

25%

Ríomhairí

33%

Soitheach Taighde

4%

Trealamh an tSoithigh Taighde

20 - 25%

Mótarfheithiclí

20%

Déantar athbhreithniú ar luachanna tugtha anonn na
sócmhainní inláimhsithe le haghaidh bearnúcháin nuair a
thugann imeachtaí nó athruithe ar imthosca le fios go mb’fhéidir
nach mbeadh an luach tugtha anonn in-aisghabhála. Má tá
fianaise oibiachtúil ann maidir le bearnúchán luach sócmhainne,
aithnítear caillteanas bearnúcháin sa Ráiteas ar Ioncam agus
Caiteachas agus i gCúlchistí Ioncaim Coinnithe don bhliain.

(g) Sócmhainní Inláimhsithe
Áirítear i measc na sócmhainní doláimhsithe cearta iascaigh
atá ag Foras na Mara i ndáil le Loch Fíoch, Loch na Foirnéise
agus Inbhir i mBaile Uí Fhiacháin, Co. Mhaigh Eo. Tugtar
na sócmhainní doláimhsithe seo anonn sa Ráiteas ar Staid
Airgeadais ar a gcostas de €neamhní mar nach féidir a luach
cóir a chinneadh go hiontaofa trí thagairt a dhéanamh do
mhargadh gníomhach.

(h) Sócmhainní Léasaithe
Tuairiscítear an caiteachas ar chíosanna faoi léasanna
oibriúcháin sa Ráiteas faoi Ioncam agus Caiteachas agus
Cúlchiste Ioncaim Coinnithe thar tréimhse an léasa. Aithnítear
caiteachas de réir méid chothroim i gcaitheamh thréimhse an
léasa, seachas nuair a bhaineann méaduithe cíosa leis an ráta
ionchasach boilscithe, agus aithnítear na méaduithe seo sa chás
seo nuair a thabhaítear iad. Tuairiscítear aon dreasachtaí léasa a
fhaightear i gcaitheamh shaolré an léasa.
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(i) Cuntas Caipitil
Aithníonn Foras na Mara maoiniú a fhaightear chun críocha
caipitil faoin tSamhail Fabhraithe atá sonraithe in FRS102.

Aithnítear an méid a fhaightear faoi ioncam ar bhonn córasach
thar shaolré úsáideach ionchais na sócmhainne.

(j) Airgeadraí Eachtracha
Aistrítear idirbhearta atá ainmnithe in airgeadra eachtrach chuig
an airgeadra feidhmiúil trí úsáid a bhaint as na spotrátaí malairte
ar dháta na n-idirbheart. Ag deireadh gach bliana airgeadais,
aistrítear míreanna airgeadaíochta airgeadra eachtrach
chuig an Euro tríd an ráta reatha a úsáid. Aistrítear míreanna
neamhairgeadaíochta arna dtomhas ag costas stairiúil trí úsáid
a bhaint as an ráta malairte ar dháta an idirbhirt agus déantar
míreanna neamh-airgeadaíochta arna dtomhas ag luach cóir a
thomhas trí úsáid a bhaint as an ráta malairte a bhí ann nuair a
cinneadh an luach cóir.

(k) An Clár Taighde Mara
Glacann Foras na Mara páirt i ngealltanais a bhaineann le
conarthaí a bronnadh do thionscadail a bhaineann leis an
gClár Taighde Mara. Déantar caiteachas a mhuirearú sna ráitis
airgeadais de réir mar a tabhaíodh é. Déantar na híocaíochtaí
tosaigh nuair a shínítear conradh an tionscadail, agus d’fhéadfaí
íocaíocht eatramhach a dhéanamh faoi réir feidhmíocht shásúil,
agus déantar tuilleadh íocaíochtaí a mhuirearú nuair a dhéantar
éilimh a bhaineann le hobair atá curtha i gcrích a admháil agus
a fhíorú. Íocann vóta caipitil Fhoras na Mara na costais arna
dtabhú agus tionscadail Cláir Taighde Mara á riaradh agus
muirearaítear na costais sin chuig na ráitis airgeadais de réir
mar a thabhaítear iad.

(l) Sochair Fostaithe - Sochair ghearrthéarma
Aithnítear sochair ghearrthéarmacha amhail pá saoire mar
chostais sa bhliain agus cuirtear sochair atá fabhraithe ag
deireadh na bliana ar áireamh i suimeanna iníoctha sa Ráiteas
faoin Staid Airgeadais.

(m) Sochair scoir
Roimhe seo bhunaigh Foras na Mara a scéim pinsin féin le
sochar sainithe, a bhí á maoiniú go bliantúil ar bhonn íoctar mar
a úsáidtear ó airgead curtha ar fáil ag an Roinn Talmhaíochta,
Bia agus Mara agus ó ranníocaíochtaí asbhainte ó thuarastail
foirne agus comhaltaí.
Chomh maith leis sin, tá Scéim Pinsin Aonair Seirbhíse Poiblí
(“Scéim Aonair”) á reáchtáil ag Foras na Mara, ar scéim le
sochar sainithe í do státseirbhísigh inphinsin ceaptha ar nó i
ndiaidh an 1 Eanáir 2013. Íoctar ranníocaíochtaí’ ranníocaíochtaí
Scéime Aonair anonn chuig an Roinn Caiteachais Phoiblí agus
Athchóirithe.
Tá na costais phinsin ag teacht leis na sochair phinsin a thuill
fostaithe, agus taispeántar iad gan ranníocaíochtaí pinsin foirne
a chur san áireamh a íoctar leis an Roinn Talmhaíochta, Bia agus
Mara. Aithnítear suim atá comhfhreagrach don mhuirear pinsin
mar ioncam a mhéid is féidir í a aisghabháil agus fritháirítear í in
aghaidh deontais a fhaightear sa bhliain chun íocaíochtaí pinsin
a dhéanamh.
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Léirítear gnóthachain agus caillteanais achtúireacha ar
dhliteanais na scéime sa Ráiteas ar Ioncam Cuimsitheach, agus
aithnítear coigeartú comhfhreagrach sa mhéid in- aisghabhála
ón Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara.
Léirítear sna ráitis airgeadais ag luach cóir na dliteanais
a eascraíonn as oibleagáidí pinsin Fhoras na Mara agus
aithnítear iontu na costais a bhaineann le sochair phinsin a
chur ar fáil sna tréimhsí cuntasaíochta a dtuilleann fostaithe
iad lena linn. Tomhaistear dliteanais na scéime sochair scoir
ar bhonn achtúireach trí úsáid a bhaint as modh na n-aonad
réamh-mheasta creidmheasa. Déantar iad a chomhoiriúnú le
sócmhainn Maoinithe um Shochair Scoir Iarchurtha toisc go
bhfuil na dliteanas pinsin faoi urrú an Stáit.

(n) Infháltais
Aithnítear suimeanna infhaighte de réir luach cóir, lúide soláthar
in aghaidh fiacha amhrasacha. Foráil ar leith is ea an soláthar
le fiachas amhrasach, agus cruthófar é nuair atá fianaise
oibiachtúil ann nach mbeidh Foras na Mara in ann na suimeanna
uile atá dlite dó a bhailiú. Tuairiscítear do na hathruithe go léir
i soláthar na bhfiach amhrasach sa Ráiteas faoi Ioncam agus
Caiteachas agus Cúlchiste Ioncaim Coinnithe.

(o) Teagmhais
Ní aithnítear dliteanais theagmhasacha, ag eascairt as
teagmhais a tharla roimhe seo, nuair (i) nach bhfuil sé
dóchúil go mbeidh eis-sreabhadh acmhainní ann nó nach
féidir an méid a thomhas go hiontaofa ag an dáta tuairiscithe
nó (ii) nuair a dheimhneofar gur ann dóibh trí tharlú nó
neamhtharlú teagmhais éiginnte amach anseo nach bhfuil á
rialú ina n-iomláine laistigh den Fhoras. Nochtar dliteanais
theagmhasacha sna ráitis airgeadais mura bhfuil an dóchúlacht
a bhaineann le heis-sreabhadh acmhainní neamhdhóchúil.
Ní aithnítear sócmhainní teagmhasacha. Déantar sócmhainní
teagmhasacha a nochtadh sna ráitis airgeadais nuair atá
insreabhadh leas eacnamaíoch dóchúil.

Bearnú Réadmhaoine, Gléasra agus Trealaimh
Sócmhainní atá faoi réir amúchadh, déantar iad a athbhreithniú
le haghaidh bearnú nuair a léirítear in eachtraí nó in athruithe
ar chúinsí go bhféadfadh nach mbeifí in ann an tsuim
ghlanluacha a aisghabháil. Aithnítear caillteanas bearnaithe de
réir na difríochta idir suim ghlanluacha na sócmhainne agus
suim in'aisghabhála na sócmhainne. Is ionann an méid atá
in-aisghabhála agus an méid is airde nuair a bhaintear luach
cóir sócmhainne ón gcostas díola agus a luach úsáide. D’fhonn
bearnú a mheasúnú, rangaítear sócmhainní ag na leibhéil is ísle
dá bhfuil sreabhadh airgid atá inaitheanta ar leithligh (aonaid
ghiniúna airgid) ann. Sócmhainní neamhairgeadais a ndearnadh
bearnú orthu, athbhreithnítear iad le haghaidh aisiompú
féideartha an bhearnaithe ar gach dáta tuairiscithe.
Dímheas agus Luachanna Iarmharacha
Tá athbhreithniú déanta ag Bord na Comhairle Oidhreachta
ar shaol na sócmhainní agus ar na luacha iarmharacha atá
gaolmhar le gach aon aicme de shócmhainn sheasta daingneáin
agus feistis agus tháinig an Bord ar an tuairim go raibh tréimhsí
na sócmhainní agus na luacha iarmharacha iomchuí.
Oibleagáidí Sochair Scoir
Déantar nuashonrú gach bliain ar na boinn tuisceana
achtúireacha ar a bhfuil na méideanna a aithnítear sna ráitis
airgeadais bunaithe (lena n-áirítear rátaí lascaine, rátaí
ardaithe ar leibhéil cúitimh amach anseo, rátaí mortlaíochta
agus treorátaí maidir le cúram sláinte) bunaithe ar dhálaí
eacnamaíocha reatha agus aon athrú ábhartha i dtaobh téarmaí
agus coinníollacha an phinsin agus ar phleananna iar-scoir.
Is féidir leis na nithe seo dul i bhfeidhm ar na boinn tuisceana:

i. an ráta lascaine, athruithe ar an ráta fáltais ar
bhannaí corparáideacha ardcháilíochta

ii. Leibhéil chúitimh sa todhchaí, dálaí sa mhargadh
saothair sa todhchaí

iii. treorátaí costas cúraim sláinte, ráta boilscithe an
chostais leighis sna réigiúin ábhartha

(p) Páirtithe Gaolmhara
Tá idirbhearta páirtithe gaolmhara nochta sna nótaí leis na ráitis
airgeadais de réir FRS 102. Féach ar nóta 20 áit a bhfuil eolas
maidir le nochtadh idirbheart páirtí gaolmhar i rith 2019.

(q) M
 eastacháin agus Breithiúnais
Chuntasaíochta Chriticiúla
Chun ráitis airgeadais a ullmhú, ní mór don lucht bainistíochta
breithiúnais, meastacháin agus boinn tuisceana a dhéanamh
a théann i bhfeidhm ar shuimeanna na sócmhainní agus na
ndliteanas a tuairiscíodh tráth dháta an chláir chomhardaithe
agus na suimeanna a tuairiscíodh le haghaidh ioncaim
agus speansas le linn na bliana. Mar gheall ar chineál an
mheastacháin, áfach, d’fhéadfadh torthaí iarbhír a bheith éagsúil
ó na meastacháin siúd. Is iad na breithiúnais seo a leanas na
breithiúnais a raibh an éifeacht is suntasaí acu ar na suimeanna
a aithnítear sna ráitis airgeadais:
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2. Deontais Oireachtais ón Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara
2019
€’000

2019
€’000

2018
€’000

2018
€’000

Críocha Reatha
Foras na Mara - Vóta 30, Fo-cheannteideal A.7

18,519

18,057

Ioncam CEMI (Nóta 17)

5,503

4,894

Lúide ranníocaíochtaí iníoctha Aoisliúntais

(526)

(521)
23,496

22,430

Críocha caipitil
Clár Taighde Mara Vóta 30, Fo-cheannteideal A.7 (Nóta 12)

12,000

10,000
12,000

10,000

35,496

32,430

Ó 2014, tugadh cuntas ar an Ioncam CEMI ar bhonn fabhraithe toisc go bhfuil an caiteachas gaolmhar díreach á mhaoiniú sa bhliain i ndiaidh an tarlaithe. Is é CEMI ciste beartas muirí
agus iascaigh an AE atá á chómhaoiniú ag an AE agus ag an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara, agus a thacaíonn le clár oibríochtúil na hÉireann.
Trí chomhaontú leis an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara, déantar ranníocaíochtaí pinsin fostaithe a aisíoc go díreach chuig an Roinn agus taispeántar iad mar laghdú ar leibhéil
deontais. Aisíoctar ranníocaíochtaí pinsin na scéime aonair leis an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.

3. Deontais Eile Stáit
2019
€’000
Suirbhé Náisiúnta ar Ghrinneall na Farraige – An Roinn Cumarsáide,
Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha Vóta 29, Fo-cheannteideal D.7
Maoiniú ó BIM - CEMI
Creat-Treoir Uisce maoinithe ag an nGníomhaireacht um Chaomhnú
Comhshaoil
Tionscadail FIRM arna maoiniú ag Vóta na Roinne Talmhaíochta, Bia agus
Mara
Suíomhanna Tástála Fuinneamh Tonnta arna maoiniú ag SEAI
Tionscadail CEMI arna maoiniú ag Vóta na Roinne Talmhaíochta, Bia agus
Mara
Dámhachtain Bonneagair Fhondúireacht Eolaíochta Éireann
IOMLÁN
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2019
€’000

2018
€’000

2,000

2,000

359

486

1,246

1,168

127

181

1,135

988

3,403

2,880

1,741

10,011

2018
€’000

7,703
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4. Ioncam AE agus ioncam eile
2019
€’000
Taighde Conartha AE

2019
€’000

2018
€’000

7,270

2018
€’000
6,663

Ioncam Eile
Cairtfhostú SoithÍ Taighde

1,100

1,719

Ioncam ó Ilearraí agus Conarthaí eile

1,570

1,399

IOMLÁN

2,670

3,118

9,940

9,781

5. Luach Saothair agus Costais Phinsin
Sochair Fostaithe Comhiomlána

2019
€’000

2018
€’000

Sochair ghearrthéarma foirne

12,205

11,930

477

492

66

70

Gluaiseacht i bhFabhrú Pá Saoire

(23)

26

Ranníocaíocht Fostóra do Leas Sóisialta

1,212

1,153

13,937

13,671

Ranníocaíocht pinsin
Táillí Boird

Áirítear sna costais tuarastail iomlána fabhrú carntha de €0.327m (2018: €0.350m) i ndáil le teidlíochtaí carntha saoire bhliantúil
foirne.
Rinneadh asbhaintí a bhaineann le pinsin de €0.389m (2018 €0.400m) ó thuarastail agus rinneadh iad a aisíoc leis an Roinn
Talmhaíochta, Bia agus Mara. Rinneadh asbhaintí a bhain le pinsean aonair de €0.138m (2018 €0.121m) ó thuarastail agus rinneadh
iad a aisíoc leis an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.
*Is ann don ranníocaíocht phinsin (20% de Phá Comhlán) chun an costas iarchurtha don Státchiste a chlúdach nó teidlíochtaí pinsin
amach anseo d’fhostaithe a bhfuil poist taighde ar conradh acu nó poist atá á maoiniú go seachtrach. Aisíocadh an méid seo leis an
Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara.

Luach Saothair agus Costais an Phríomhoifigigh Feidhmiúcháin
Bunphá

2019
€’000

2018
€’000

149

144

149

144

Bhí na costais iomlána a bhain le críocha gnó an POF in 2018 cothrom le € €33,789 (2018: €33,178), lena n-áirítear €12,773 i
gcostais a bhaineann le taisteal thar lear. In 2019, íocadh €17,077 (2018 €19,568) i gcostais don POF.
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Sochair ghearrthéarma foirne

2019
€’000

2018
€’000

Bunphá

11,668

11,380

-

-

537

550

12,205

11,930

2019
No.

2018
No.

Rinn Mhíl, Gaillimh

189

193

Baile Uí Fhiacháin

18

17

Baile Átha Cliath

8

8

Calafoirt

13

16

Lonnaithe san AE

2

3

230

237

221.08

227.10

2019
€’000

2018
€’000

Ragobair
Liúntais

Seo a leanas mionsonraí faoin meánlíon fostaithe de réir an tsuímh ag deireadh na bliana:
Fostaithe

Coibhéisí lánaimseartha ag deireadh na bliana

Príomhphearsanra Bainistíochta:
Tuarastal

764

792

764

792

Áirítear i bpríomhphearsanra bainistíochta Fhoras na Mara comhaltaí an Bhoird agus comhaltaí Fhoireann Ardbhainistíochta
Fhoras na Mara, lena n-áirítear an Príomhoifigeach Feidhmiúcháin (POF). Tá eolas maidir le luach iomlán na sochar fostaí do
phríomhphearsanra leagtha amach thuas. Ní dhearnadh aon íocaíochtaí i ndáil le híocaíochtaí foirceanta, liúntais agus árachas
sláinte. Ní áirítear leis sin luach na sochar scoir a tuilleadh sa tréimhse. Ní áirítear anseo luach na sochar scoir tuillte i rith na tréimhse.
Is baill iad an Fhoireann Ardbhainistíochta lena n-áirítear an POF de Scéim Aoisliúntais Foirne Fhoras na Mara 1998 nó de Scéim
Pinsin Aonair na Seirbhíse Poiblí agus ní bhaineann a dteidlíochtaí sa chomhthéacs sin thar téarmaí scéim pinsin eiseamláireach na
seirbhíse poiblí.
Bhí na costais iomlána a íocadh leis an bpríomhfhoireann bainistíochta in 2019 cothrom le €77,983 (2018: €72,871).
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Miondealú ar Shochair Ghearrthéarma Fostaithe
Rangaítear sochair ghearrthéarma fostaithe atá de bhreis ar €60,000 sna bandaí seo a leanas:
Miondealú ar Phá agus Tuarastal fostaithe

2019
Líon

2018
Líon

€60,000   - €69,999

38

36

€70,000   - €79,999

21

25

€80,000   - €89,999

13

12

€90,000   - €99,999

2

4

€100,000 - €109,999

3

2

€110,000 - €119,999

1

1

€120,000 - €129,999

1

0

€130,000 - €139,999

0

0

€140,000- €149,999

0

1

Nóta: Chun críocha an nochta seo, áirítear i sochair ghearrthéarmacha fostaí a bhaineann le seirbhísí curtha ar fáil i rith na tréimhse
tuairiscithe íocaíochtaí tuarastail, liúntas ragoibre agus íocaíochtaí eile a dhéantar thar ceann an fhostaí, ach ní áirítear ÁSPC
fostóra ná pá saoire fabhraithe iontu.

6. Costais Oibriúcháin Soithí
2019
€’000

2018
€’000

Párolla agus Costais Ghaolmhara

4,429

4,261

Breosla

1,044

1,111

Árachas

251

237

Bia agus Deoch

189

187

Táille Bainistíochta

262

265

Táillí Calafoirt agus Sábháilteachta

88

80

Léasanna

164

140

1,083

1,071

Costais Innealtóireachta agus Cothabhála
Costais Innealtóireachta agus Chothabhála

634

784

8,144

8,136

Ní áirítear sna costais oibriúcháin árthaí an costas a bhaineann le trealamh agus athchóiriú soithí atá á gcaipitliú de réir nóta 15. Is le
Foras na Mara na soithí agus tá a n-oibríochtaí ligthe ar fochonradh do chuideachta bainistíochta soithí.

7. Costais Taistil
2019
€’000

2018
€’000

Intíre

781

706

Thar lear

796

552

1,577

1,258

Taisteal agus Cothabháil

Baineann gné de na costais seo le tionscadail mhaoinithe, áit a n-aisíocfar an costas d’Fhoras na Mara.
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8. Deontais agus Soláthraithe Seirbhíse Seachtracha
Deontais agus costais thacaíochta an Chláir Taighde Mara (Nóta 12)
Oiliúint & Oideachas do Mhairnéalaigh
Conraitheoirí, Soláthraithe Seirbhíse Seachtracha, Táillí Gairmiúla agus Maoiniú Taighde Eile*
Anailís ar Shamplaí

2019
€’000

2018
€’000

4,162

4,417

154

170

11,510

10,474

385

442

16,211

15,503

*Áirítear leis seo íocaíochtaí tionscadail le comhpháirtithe sa chás gurb é Foras na Mara an ceannaire i dtionscadail arna maoiniú ag an
AE, íocaíochtaí a bhaineann le tionscadail arna maoiniú ag CEMI agus íocaíochtaí le soláthróirí eile conartha as samplaí, suirbhéanna
eolaíochta, tacaíocht d’oibríochtaí, conraitheoirí suirbhé seachtracha agus nithe eile is gá ionas go mbíonn Foras na Mara in ann a
shainordú reachtúil a chomhlíonadh.

9. Costais Saoráidí
2019
€’000

2018
€’000

1,056

1,075

Solas & Teas

384

401

Athsholáthairtí

320

171

Eile

255

225

2,015

1,872

2019
€’000

2018
€’000

Cíos, Rátaí & Costais Eile Mhaoine

237

237

Síntiúis Irisí, Ballraíochtaí agus Costais Leabharlainne

215

203

Oiliúint

191

190

Stáiseanóireacht & Tomhaltáin

142

124

Foilseacháin, Ábhair Phoiblíochta agus Dearadh

415

401

Árachas

117

134

Táillí Iniúchóireachta

22

20

633

1,085

77

134

1,024

1,151

3,073

3,679

Cothabháil

10. Costais Riaracháin Eile agus Fruilithe Trealaimh

Fruiliú Trealaimh & Soithí
Trealamh Éagsúil
Costais eile riaracháin
168

Tá feidhm le Forálacha na gComhphobal Eorpach (Íoc Deireanach in Idirbhearta Tráchtála) 2012 (IR Uimh. 580 de 2012 ) i ndáil le
Foras na Mara. Ba ionann an t-ús a íocadh le linn 2019 agus €1,628 (2018: €139).
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11. Cánachas
Tá Foras na Mara díolmhaithe go sonrach ó fhorálacha Alt 32 agus Sceideal 2 d’Acht Airgeadais 1994. Dá réir sin, níl aon mhuirear
cánach san áireamh sna ráitis airgeadais.

12. Í ocaíochtaí faoin gClár Taighde Mara - arna maoiniú ag an
Státchiste
Is nóta meabhrúcháin é seo chun léiriú a dhéanamh ar an mbealach a úsáideadh an maoiniú caipitil €12m a fuarthas in 2019 (2018 :
€10m) mar thacaíocht don Straitéis Náisiúnta um Thaighde agus Nuálaíocht Mhara 2017-2021.
Foilsíodh an Straitéis Náisiúnta um Thaighde agus Nuálaíocht Mhara 2017-2021 i mí an Mheithimh 2017 agus sainaithnítear 15
théama taighde inti faoi na trí sprioc a bhaineann le Feidhm a Bhaint as Saibhreas ár nAigéan. Is ar an straitéis seo a mbunófar
tosaíochtaí taighde sna chéad cúpla bliain eile.

Ioncam ón Oireachtas (Nóta 2)
Ioncam eile
Ioncam Iomlán ar Thaighde Mara

2019
€’000

2018
€’000

12,000

10,000

45

563

12,045

10,563

3,003

2,641

4,162

4,417

Caiteachas ar tionscadail faoin gClár Taighde Mara
Rochtain ar an Dámhachtain Shiptime
Deontais an Chláir Taighde Mara (Nóta 8)
Íocaíochtaí Tacaíochta agus Riaracháin um Beartais Taighde Mara

792

1,947

Caipiteal, Trealamh TF agus Aigéaneolaíochta Fhoras na Mara

654

1,362

Trealamh agus Athchóiriú Shoithí Fhoras na Mara

434

196

3,000

-

12,045

10,563

Fáil an tSoithigh Nua - na chéad íocaíochtaí
Caiteachas Iomlán ar Thaighde Mara

Rochtain ar an Dámhachtain Shiptime. Faigheann Taighdeoirí, lena n-áirítear na hInstitiúidí um Ard-Oideachas, rochtain ar shoithí
taighde Fhoras na Mara ar chúiseanna taighde agus oideachais i ndiaidh an ghlao iomaíoch bhliantúil, an Dámhachtain Shiptime. Is
fiú €3,003,000 an dámhachtain chomhchineál seo don iarratasóir a n-éireoidh leo sa ghlao. Ní ghearrtar táille úsáide airgeadaíochta
orthu. Meastar go bhfuil costas oibríochta na tsoithigh €3,003,000 nuair a bhíonn sé in úsáid ag iarratasóirí. Áirítear an méid sin sa
chuntas ioncaim agus caiteachais mar chuid de chostais oibríochta iomlána an tsoithigh.
Deontais an Chláir Taighde Mara: Áirítear leo sin íocaíochtaí a bhaineann leis an Straitéis Náisiúnta um Thaighde agus Nuálaíocht
Mhara 2017-2021 le haghaidh dámhachtainí i réimsí taighde muirí a mbaineann tábhacht straitéiseach leo. Tagann tionscadail
taighde a ndámhtar deontas orthu faoi réir conarthaí ina leagtar amach go ndéantar an chéad íocaíocht nuair a shíneofar an conradh;
is féidir íocaíocht(aí) eatramhach(a) a dhéanamh faoi réir feidhmíochta sásúla agus déantar an íocaíocht dheireanach nuair a
fhaightear agus nuair a dheimhnítear éilimh. Áirítear na híocaíochtaí sin faoi “Deontais agus Soláthraithe Seirbhíse Seachtracha” sa
chuntas Ioncaim agus Caiteachais.
Íocaíochtaí Tacaíochta agus Riaracháin um Beartais Taighde Mara: Áirítear sna híocaíochtaí sin costais riaracháin, costais
iniúchóireachta agus costais mheastóireachta Chlár Taighde Fhoras na Mara. Airítear iontu freisin tacaíocht beartais d’eagraíochtaí
taighde idirnáisiúnta. Áirítear iontu freisin an costais a bhaineann le cláir oideachais agus cláir fhor-rochtana, lena n-áirítear Seafest
agus an Cruinniú Mullaigh Saibhreas Ár nAigéin. Áirítear na híocaíochtaí sin faoi cheannteidil éagsúla sa chuntas Ioncaim agus
Caiteachais.
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Trealamh Caipitil, TF agus Aigéaneolaíochta: Áirítear sna costais seo ceannacháin de threalamh caipitil agus costais a bhaineann
le 3 Plás na Páirce a fheistiú. Déantar na costais seo, chomh fada agus a chomhlíonann siad an sainmhíniú ar shócmhainn faoi
FRS102, a chaipitliú sa ráiteas ar an staid airgeadais.
Trealamh agus Athchóiriú Soithí: Áiritear leis sin íocaíochtaí ar threalamh do shoithí agus d’athchóiríú soithí arna maoiniú ónár
vóta caipitil. Déantar na costais seo, chomh fada agus a chomhlíonann siad an sainmhíniú ar shócmhainn faoi FRS102, a chaipitliú
sa ráiteas ar an staid airgeadais.
Fáil an tSoithigh Nua – San áireamh i méideanna conartha 2019 tá €25m geallta chun an soitheach nua taighde a thógáil.
Rinneadh íocaíochtaí gaolmhara €3m i rith 2019, rud a laghdaigh na ceangaltais amhail an 31 Nollaig 2019. Áirítear na híocaíochtaí
seo leis na sócmhainní seasta (nóta 15). Íocfar an ceangaltas deireanach €22m amhail an 31 Nollaig 2019 mar íocaíochtaí
céimneacha idir 2020 agus 2022 agus ag an bpointe sin, beidh an soitheach nua réidh lena choimisiúnú.
Déantar an caiteachas a mhuirearú sna ráitis airgeadais de réir mar a tabhaítear é, i gcomhréir le beartas cuntasaíochta an Chláir
Taighde Mara. Amhail an 31 Nollaig 2019, tá íocaíochtaí is fiú €370,805 (2018: €199,975) iad fós amuigh agus áirítear iad leis na
suimeanna iníoctha.

13. Ceangaltais Chaipitil an Chláir Taighde Mara Amach Anseo
Tugadh tacaíocht do 296 tionscadal faoin Clár Taighde Mara 2014-2020 agus beidh 96 de na tionscadail sin fós ar siúl ag deireadh
2019. Amhail an 31 Nollaig 2019, is ionann agus €39.7m na ceangaltais chonartha nach muirearaítear fós ar na ráitis airgeadais.
		
Iomlán
€’000
16,408

Ceangaltais amhail an 1 Eanáir 2019

Ceangaltais Nua 2019
Deontais an Chláir Taighde Mara
Fáil an tSoithigh Nua
Íoctha in 2019
Ceangaltais amhail an 31 Nollaig 2019
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14. Cuntas Caipitil
2019
€’000
Iarmhéid amhail an 1 Eanáir

2019
€’000

2018
€’000

16,341

2018
€’000
18,228

Aistriú (ó) /go dtí Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais
Ioncam leithdháilte le haghaidh maoiniú Caipitil
Táille dímheasa don bhliain

7,488

2,915

(4,852)

(4,857)

Tionchair réadmhaoine gléasra agus trealaimh a dhíol
Iarmhéid amhail an 31 Nollaig

2,636

(1,942)

(16)

55

18,961

16,341

Tá iarmhéid an Chuntais Chaipitil (€18.961m) agus an Chúlchiste Athluachála (€5.46m) ag teacht le Glanluach de réir na Leabhar de
Réadmhaoin, Gléasra agus Trealamh.

15. Réadmhaoin, Gléasra agus Trealamh
Talamh&
Foirgnimh
€’000

Soithí
Taighde
€’000

Soitheach
faoi Thógáil
€’000

Trealamh
don
Soitheach
€’000

Trealamh/
Daingneáin
& Feistis
€’000

Ríomhairí
€’000

9,258

34,978

0

6,602

25,296

7,846

448

84,428

437

455

3,000

811

1,983

782

20

7,488

-

(3,611)

0

(436)

(1,797)

(2,111)

(36)

(7,991)

9,695

31,822

3,000

6,977

25,482

6,517

432

83,925

Iarmhéid amhail an 1 Eanáir
2019

1,452

25,116

0

6,149

22,737

6,860

313

62,627

Táille don bhliain airgeadais

195

1,718

0

446

1,441

995

57

4,852

-

(3,611)

0

(436)

(1,784)

(2,108)

(36)

(7,975)

1,647

23,223

0

6,159

22,394

5,747

334

59,504

Amhail an 31 Nollaig 2019

8,048

8,599

3,000

818

3,088

770

98

24,421

Amhail an 31 Nollaig
2018

7,806

9,862

0

453

2,559

986

135

21,801

MótarIOMLÁN
fheithiclí
€’000
€’000

Costas nó Luacháil
Iarmhéid amhail an 1 Eanáir
2019
Breiseanna
Diúscairtí
Iarmhéid amhail an 31
Nollaig 2019
Dímheas

Diúscairt
Iarmhéid amhail an 31
Nollaig 2019
Glanluach de réir na
leabhar

Tá ceanncheathrú Fhoras na Mara lonnaithe i Rinn Mhíl, Órán Mór, Co. na Gaillimhe. Tá an foirgneamh seo, atá faoi úinéireacht Oifig na
nOibreacha Poiblí, á chur ar fáil saor ó chíos. Tá talamh agus foirgnimh i mBaile Uí Fhiacháin, Co. Mhaigh Eo agus sa Pháirc Mhór, Gaillimh,
faoi úinéireacht an Fhorais. Rinne luachálaithe cáilithe athluacháil ar an talamh, agus na foirgnimh ar fad atá faoi úinéireacht Fhoras na
Mara i rith 2018.
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Le linn 2019, thug Foras na Mara faoi stocáireamh iomlán ar chlár na sócmhainní seasta le linn 2019. Léirítear sa ráiteas ar an staid
airgeadais toradh na hoibre seo le díluacháil den ghlanluach de réir na leabhar de shócmhainní seasta €16,000 le linn 2019 (rud a
fhágann costas €7.991m glan de dhímheas carntha €7.975m). Baineann sé seo le sócmhainní a bhí iomlán dímheasta den chuid is
mó, sócmhainní a bhí as feidhm, caite i dtraipisí, nó diúscartha, nó i gcás nárbh fhéidir a dheimhniú go raibh siad ar an bhfód ar chor
ar bith amhail an 31 Nollaig 2019.
Baineann léasanna oibríochta nó socruithe cíosa leis na háitribh éagsúla eile ana n-úsáid ag an bhForas i mBaile Átha Cliath agus i
gcalafoirt ar fud na hÉireann, mar a leagtar amach i Nóta 20.
Níor aithníodh dímheas le linn 2019 i gcás €1.1 deRéadmhaoin, Gléasra agus Trealamh agus €3.0m ar an soitheach taighde atá á
thógáil. Cé go gcomhlíonann na nithe seo an sainmhíniú ar shócmhainn, ní riabh siad in úsáid amhail an 31 Nollaig 2019 agus, mar sin,
ní raibh tús curtha lena n-úsáid chun críocha dímheasa. I gcomhréir le beartas Fhoras na Mara, cuirfear tús le dímheas le dímheas
bliana iomláin sa bhliain a thagann an tsócmhainn in úsáid.

16. Cúlchiste Athluachála
2019
€’000
Iarmhéid amhail an 1 Eanáir

2019
€’000
5,460

Athluacháil
Iarmhéid amhail an 31 Nollaig

2018
€’000

2018
€’000
0

5,460
5,460

5,460

Athraíodh bonn luachála talaimh, réadmhaoine in 2018 ó chostas go dtí athluacháil agus is ionann an méid de €5.460m agus an
t-ardú ar an luach atá curtha san áireamh sa chúlchiste athluachála.

17. Infháltais
2019
€’000

2018
€’000

Infháltais Trádála

142

191

Ioncam Conartha

2,214

1,621

Ioncam Fabhraithe CEMI (Nóta 2)

5,503

4,894

844

700

8,703

7,406

Réamhíocaíochtaí

Tá gach infháltas dlite laistigh de bhliain amháin. Léirítear infháltais trádála gan bearnúchán i gcás fiacha amhrasacha.
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18. Suimeanna iníoctha
2019
€’000

2018
€’000

2,898

3,596

3,120

4,033

370

199

Méideanna atá dlite laistigh de bhliain amháin
Míreanna Iníoctha Trádála
Ioncam Iarchurtha
Fabhrú Chlár Taighde Mara (Nóta 12)

177

138

Fabhruithe Párolla agus Ioncaim

Fabhruithe

348

393

Fabhruithe Pá Ioncaim

327

350

7,240

8,709

San áireamh sna míreanna iníoctha trádála thuas tá na méideanna seo a leanas atá dlite do na Coimisinéirí Ioncaim:
2019
€’000

2018
€’000

Cáin Shiarchoinneálach ar Sheirbhísí Gairmiúla

319

229

ÍMAT/ÁSPC/MSU

362

393

CBL

395

185

-

5

1,076

812

Cáin Conarthaí Iomchuí

19. S
 céim Aoisliúntais agus Scéim Pinsin Ranníocach Scoir do
Chéilí & Leanaí
(a) Cur Síos Ginearálta ar an Scéim
Is gníomhaireacht reachtúil Stáit é Foras na Mara, a bunaíodh faoi alt 3(1) den Acht um Fhoras na Mara, 1991 (Uimh. 2 de 1991).
Foráiltear in Alt 9(1) den Acht go ndéanfaidh an Foras scéimeanna chun sochair aoisliúntais a cheadú do agus i ndáil le comhaltaí
foirne, faoi réir cheadú ón Aire. Tá dhá scéim cheadaithe dá leithéid – Scéim Aoisliúntais Foirne Fhoras na Mara 1998 agus Scéim
Pinsin Ranníocach Scoir Fhoras na Mara do Chéilí agus Leanaí, 1998, á reáchtáil ag an bhForas. Soláthraíonn an chéad scéim sochair
scoir (cnapshuim agus pinsean) do chomhaltaí foirne agus sochair aiscí báis i ndáil le bás i mbun seirbhíse. Soláthraíonn an dara
scéim sochair phinsin do chéilí agus leanaí spleácha marthanacha comhaltaí atá básaithe. Is í an ghnáthaois scoir an lá a cheiliúrann
comhalta a 65ú breithlá. Is scéimeanna aoisliúntais sochair shainithe iad an dá scéim. Íoctar ranníocaíochtaí Aoisliúntais Foirne leis
an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara.
Is é Scéim Pinsin Aonair na Seirbhíse Poiblí (an Scéim Aonair) an scéim pinsin sochair shainithe do sheirbhísigh phoiblí ceaptha
den chéad uair ar nó i ndiaidh an 1 Eanáir 2013 de réir an Achta um Pinsin na Seirbhíse Poiblí (Scéim Aonair agus Forálacha Eile)
2012. Forálann scéim do phinsean agus do chnapshuim ar dul ar scor bunaithe ar mheánluach saothair inphinsin le linn do ghairme
chomh maith le pinsin céile agus leanaí’ Is é 66 bliain an t-íosaois pinsin (ag ardú de réir athruithe ar aois pinsin an Stáit). Áirítear
leis áis luathscoir a laghdaítear go hachtúireach ó aois 55 bliain d’aois. I gcás pinsean atá á n-íoc, méadaítear iad i gcomhréir leis an
bpraghasinnéacs tomhaltóirí.
Chun críocha tuairiscithe de réir FRS102, chomhairligh achtúire cáilithe a d’ullmhaigh luacháil iomlán measúnú a dhéanamh ar
dhliteanais na scéimeanna aoisliúntais ar an 31 Nollaig 2019.
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Seo a leanas na príomhbhoinn tuisceana achtúireacha, de réir na bliana:
2019

2018

2017

Méadú ar an ráta boilscithe

1.80%

1.95%

1.95%

Méadú ar an ráta tuarastail

2.80%

2.95%

2.95%

Méadú ar an ráta pinsin

2.30%

2.45%

2.45%

Ráta lascaine dliteanais scéime

1.90%

1.90%

2.00%

De bhrí go bhfuil arduithe pinsin faoi scéimeanna Fhoras na Mara bunaithe ar arduithe tuarastail seachas ar arduithe praghsanna,
níl gá le bonn tuisceana boilscithe praghais chun críocha na luachála seo. Ó tharla, áfach, go n-éilíonn FRS 102 tagairt do ráta gafa
boilscithe, bheadh an ráta thuasluaite oiriúnach don chuspóir seo.
Tá an t-ionchas saoil todhchaíoch fanta, de réir na dtáblaí básmhaireachta a úsáideadh chun dliteanais phinsin a chinneadh, mar seo
a leanas:
2019

2018

Fear, aois 65

21.5

21.4

Bean, aois 65

24.0

23.9

Bunaithe orthu seo agus ar bhoinn tuisceana eile agus an modh aonaid réamh-mheasta in FRS 102, seo a leanas mar atá an tsócmhainn
mhaoinithe iarchurtha agus dliteanas na sochar scoir:

Dliteanas sochar scoir fabhraithe iomlán

2019

2018

€74.3m

€63.1m

(b) Anailís ar na Costais Phinsin Iomlána muirearaithe chuig an gcuntas Caiteachais

Costais Seirbhíse Reatha
Ús ar dhliteanais scéim pinsin

2019
€’000

2018
€’000

3,550

3,493

1,194

1,188

(527)

(522)

4,217

4,159

2018
€’000

2017
€’000

273

(1)

Athruithe ar bhoinn tuisceana atá mar bhonn agus taca le luach reatha Scéim

(7,418)

767

Gnóthachan achtúireach/(caillteanas) aitheanta sa Ráiteas ar Ioncam Cuimsitheach

(7,145)

766

Ranníocaíochtaí Fostaithe

(c) Anailís ar an méid aitheanta sa Ráiteas ar Ioncam Cuimsitheach

Taithí gnóthachain/(Caillteanais)
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(d) Glan-Mhaoiniú Iarchurtha do Phinsin Aitheanta sa bhliain
2019
€’000

2018
€’000

Costais Reatha Seirbhíse agus Úis

4,744

4,681

Lúide sochair íoctha sa bhliain

(677)

(385)

4,067

4,296

Aithníonn Foras na Mara méideanna atá dlite ón Stát mar shócmhainn atá ag comhfhreagairt leis an dliteanas iarchurtha
neamhchistithe le haghaidh pinsean bunaithe ar an tacar bonn tuisceana ar a ndéantar cur síos thuas agus roinnt imeachtaí a
tharla roimhe seo. Áirítear i measc na n-imeachtaí seo an bonn reachtúil do bhunú na scéime aoisliúntais agus an pholasaí agus an
chleachtais i ndáil le pinsin seirbhíse poiblí a mhaoiniú, lena n-áirítear ranníocaíochtaí ó fhostaithe agus an próiseas meastachán
bhliantúil. Ag teacht le coitiantacht na scéimeanna aoisliúntais seirbhíse poiblí, níl aon chiste ar leithligh á gcoimeád, nó sócmhainní
á sealbhú, chun íocaíocht pinsean agus aiscí a mhaoiniú.
De réir an nóis agus an chleachtais ar ghlac an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara leis go dtí seo, níl aon fhianaise ag Foras na
Mara nach leanfaidh an polasaí maoinithe seo lena leithéid sin de mhéideanna a chomhlíonadh de réir an chleachtais reatha.
B’ionann agus €74.3m an tsócmhainn cistithe iarchurtha le haghaidh pinsin ag an 31 Nollaig 2019 (2018: €63.1m). Tá cainníochtú
an dliteanais bunaithe ar na boinn tuisceana airgeadais atá leagtha amach sa nóta seo. Cuirtear na boinn tuisceana úsáidte, atá
bunaithe ar chomhairle achtúireach ghairmiúil, in iúl don Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara, ach ní chomhaontaítear iad go
foirmiúil leis an Roinn..

(e) Anailís ar ghluaiseacht i ndliteanas pinsin le linn na bliana
2019
€’000

2018
€’000

2017
€’000

2016
€’000

2015
€’000

2014
€’000

Dliteanas ag tús na bliana

63,129

59,599

51,870

40,050

30,200

28,200

Costais Seirbhíse Reatha

3,550

3,493

3,181

2,299

1,772

1,800

Ús ar Dhliteanais Scéime

1,194

1,188

1,013

1,017

1,652

1,500

(Gnóthachan)/Caillteanas Achtúireach
aitheanta sa Ráiteas ar Ioncam Cuimsitheach

7,145

(766)

3,893

8,850

6,772

(816)

Sochair a Íocadh sa Bhliain

(677)

(385)

(358)

(346)

(346)

(484)

74,341

63,129

59,599

51,870

40,050

30,200

2019
€’000

2018
€’000

2017
€’000

2016
€’000

2015
€’000

74,341

63,129

59,599

51,870

40,050

Gnóthachain/(Caillteanais) ó Thaithí ar Dhliteanais Scéime

273

(1)

(3,754)

1,251

1,694

Céatadán de Dhliteanas Scéime

Dliteanas ag deireadh na bliana

(f) Stair na nOibleagáidí Sochair Shainithe

Oibleagáidí sochair easnaimh

0%

0%

6.3%

2.4%

4.2%

Gnóthachan/(Caillteanas Bonn Tuisceana ar Dhliteanais
Scéime

(7,418)

767

(139)

(10,101)

(8,466)

Céatadán de Dhliteanas Scéime

9.97%

1.21%

0.2%

19.4%

21.1%

Is ionann agus €18,914,000 an caillteanas achtúireach carnach aitheanta sa Ráiteas ar Ioncam Cuimsitheach.
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20. Ceangaltais faoi Léasanna Oibriúcháin
Tá úsáid á baint ag Foras na Mara as áitreabh léasaithe agus ar cíos ag na suíomhanna seo a leanas:

• Léas 1: 3 Plás na Páirce, Baile Átha Cliath 2, léas a bunaíodh in 2019 le haghaidh tréimhse 25 bliana agus rachaidh sé in éag ar an 31
Deireadh Fómhair 2044.

• Léas 2: Cuireadh tús le léas Oifig na Páirce Móire, Gaillimh, in 1999 le haghaidh tréimhse 25 bliain agus déantar athbhreithniú ar an
gcíos gach cúig bliana.

• Léas 3: Cuireadh tús le léas Trádstóras Red Sail, Cuan na Gaillimhe, in 2013 le haghaidh tréimhse 11 bhliain agus bhí athbhreithniú
le déanamh in 2018.

• Léas 4: Cuireadh tús leis an léas ar an Talamh Tionsclaíoch, Cuan na Gaillimhe in 2014 le haghaidh tréimhse 5 bliana agus bhí
rogha ann síneadh a chur leis go dtí Lúnasa 2024.

• Léas 5: Cuireadh tús le léas Oifig tionsclaíoch agus Talamh Móire, Gaillimh, in 1988 le haghaidh tréimhse 999 bliain, agus déantar
athbhreithniú ar an gcíos gach cúig bliana.

• L éas 6: Léas ar urthrá sa Spidéal, ceadaithe le haghaidh 35 bliain le héifeacht ón 15 Nollaig 2017.
• Comhaontuithe Cíosa Tá roinnt comhaontuithe cíosa ag an bhForas a bhaineann le céanna, saotharlanna agus seideanna, atá inathnuaite go bliantúil.

Seo a leanas na híocaíochtaí léasa íosta todhchaíocha iomlána faoi léasanna oibriúcháin nach féidir iad a chealú, agus baineann siad
ar fad le Talamh & Foirgnimh:
2019
€’000

2018
€’000

Iníoctha laistigh de bhliain 1

282

270

Iníoctha idir 2 agus 5 bliana

994

612

Bainteach le léasanna:

Iníoctha ina dhiaidh sin

2,476

117

3,752

999

Is ionann agus €350,557 (2018: €308,750) na híocaíochtaí léasa oibríochta a aithnítear mar chostas in 2019.

21. Idirbhearta Páirtithe Gaolmhara
Bunaíodh SmartBay (Ireland) Ltd, chun tionscadal SmartBay an Chláir Taighde in Institiúidí Tríú Leibhéal (PRTLI) a chur i bhfeidhm
chun Ardán Taighde Mara, Tástála agus Taispeána a fhorbairt a áirítear ann bonneagar cumarsáide agus braite atá in úsáid i gCuan na
Gaillimhe. Bhunaigh comhpháirtithe thionscadal PRTLI, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath (DCU) agus Ollscoil na hÉireann, Gaillimh
an chuideachta i mí Feabhra 2012.
Comhalta Boird ba ea POF Fhoras na Mara go dtí Bealtaine 2016 agus ba é Ceannasaí na Seirbhísí Corparáideacha an Rúnaí ag an 31
Nollaig 2018. Amhail an 31 Nollaig 2019, tá comhalta d’Fhoireann Ardcheannaireachta Fhoras na Mara ar Bhord Stiúrthóirí SmartBay
Ireland CLG.
I rith 2019, rinne SmartBay Ltd CLG €449,874 a mhuirearú ar Fhoras na Mara (2018: €322,467). Áirítear an caiteachas seo laistigh
den chaiteachas taighde i Nóta 8 leis na ráitis airgeadais seo. Baineann an íocaíocht le conradh chun tacaíocht oibríochtúil a chur ar fáil
i ndáil le forbairt an tSuímh Tástála ar Fhuinneamh an Aigéin i nGaillimh agus Suíomh Tástála an Atlantaigh i mBéal an Mhuirthead. Is
ionann an t-iarmhéid a bhí le híoc le SmartBay Ireland CLG amhail an 31 Nollaig 2019 agus €neamhní (2018: €neamhní).
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Tá SmartBay Ireland CLG bunaithe mar chuideachta faoi theorainn ráthaíochta, cláraithe leis an oifig um chlárú cuideachtaí in Éirinn.
Níl Foras na Mara ina chomhalta de SmartBay Ireland CLG agus mar sin, níl cearta vótála ag an bhForas ag cruinniú comhaltaí
(lena n-áirítear ag Cruinniú Cinn Bliana nó ag Cruinniú Ginearálta Urghnách). Tá Bord Stiúrthóirí Fhoras na Mara ina bhord iomlán
neamhspleách ar leithligh ó Bhord Stiúrthóirí SmartBay Ireland CLG. Rinne an Bord breithniú ar an sainmhíniú ar rialú in FRS102, is
é sin an chumhacht chun beartais airgeadais agus oibriúcháin an eintitis a rialáil chun sochair a fháil óna ngníomhaíochtaí. Táimid tar
éis breithniú a dhéanamh freisin ar choincheap FRS102 maidir le tionchar suntasach. Tar éis breithniú a dhéanamh ar na forálacha seo
mar a bhaineann siad le comhaltacht agus struchtúr Rialachais SmartBay Ireland CLG, tá an Bord sásta nach bhfuil SmartBay Ireland
CLG ina fhochuideachta nó cuideachta chomhlachaithe d’Fhoras na Mara.

RÉIMSE FÓCAIS STRAITÉISIGH 1 - Seirbhísí comhairle agus eolaíochta

22. Clár leasanna
Ghlac an Foras le nósanna imeachta de réir na dtreoirlínte atá eisithe ag an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe i ndáil le
leasanna a bheith á nochtadh ag an mBord agus chloígh an Foras leis na nósanna imeachta seo. Ní dhearnadh aon idirbhearta i rith
na bliana a bhain le gníomhaíochtaí an Fhorais a raibh leas tairbhiúil ag comhaltaí an Bhoird iontu.

23. Imeachtaí i ndiaidh dheireadh na airgeadais bliana
Níl comhaltaí an Bhoird ar an eolas faoi aon imeachtaí a tharla i ndiaidh an 31 Nollaig 2019 a bhfuil tionchar acu ar na ráitis airgeadais
seo. Aithníonn an Bord gur teagmhas suntasach é an phaindéim COVID 19 a tharla i ndiaidh an dáta tuairiscithe. Tá an Bord ag glacadh
go dáiríre leis an scéal agus, i gcomhar leis an mbainistíocht, tá monatóireacht á déanamh acu ar chúrsaí ar bhonn leanúnach.

24. Faomhadh an Bhoird
Rinne an Bord na ráitis airgeadais seo a fhaomhadh ar an 8 Nollaig 2020.
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