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Bhí tionchar na paindéime Covid-19 
an-suntasach ar gach gné d’obair na 
Gníomhaireachta le linn 2020. Lean 
an Ghníomhaireacht uirthi, áfach, 
ag brú ar aghaidh agus ag teacht ar 
bhealaí níos fearr agus níos oiriúnaí 
chun a feidhmeanna reachtúla agus 
fís an Mháistirphlean do Ghráinseach 
Ghormáin a chomhlíonadh. 

Tháinig toradh ar an gcinneadh seo nuair a aistríodh 
príomhfhoirgnimh ag deireadh na bliana agus chuir sé 
ar chumas na Gníomhaireachta díriú ar an todhchaí 
trína Straitéis 5 Bliana a cheapadh go luath i 2021. 
Is príomhfhócas de chuid Bhord an GFGG tacú leis 
an bhFeidhmeannacht a cuspóirí straitéiseacha a 
sheachadadh mar aon le misean, fís agus luachanna 
sainiúil marthanach a shainiú.

Sna chéad chéimeanna eile forbartha beidh roinnt 
tionscadal suntasach a leanfaidh le claochlú Ghráinseach 
Ghormáin go pobal bríomhar a chuimsíonn campas 
comhtháite, uilechuimsitheach oideachais, sláinte agus 
pobail den chéad scoth.
 
Ina measc seo tá:

• Tógáil na bunscoile buaine do dhaltaí agus 
d’fhoireann Ag Foghlaim Le Chéile BÁC 7.

• Comharsanacht nua cúraim chónaithe FSS a 
sholáthar.

• Críochnú agus áitiú An Chearnóg Lárnach a bhí 
beartaithe do dheireadh mhí an Mhárta 2021.

• An Mol / Leabharlann Acadúil do OT Bhaile Átha 
Cliath.

• Ionad Spóirt Faoi Dhíon OT Bhaile Átha Cliath 
agus Institiúid Taighde FOCAS a dhearadh agus a 
phleanáil.

• Deiseanna fostaíochta, oiliúna agus gnó leanúnacha 
a éiríonn as an bhforbairt,

• Tionscadail bhreise bunaithe ar Ealaín 
Phoiblí agus Stair, lena n-áirítear críochnú na 
mórdhealbhóireachta atá coimisiúnaithe faoi láthair 
agus saothair ealaíne suntasacha eile; comhdháil 
ealaíne idirnáisiúnta agus tionscadal staire béil.

Gan amhras leanfaidh dúshláin le Covid-19 sa bhliain 
amach romhainn, ach is fianaise é ar athléimneacht, 
aclaíocht agus diongbháilteacht na Gníomhaireachta, 
geallsealbhóirí, comhpháirtithe agus an phobail gur 
leanadh le tionscadail shuntasacha a sheachadadh i rith 
2020, in ainneoin na suaiteachta agus na héiginnte.

Tá an Bord agus an Fheidhmeannacht aireach freisin 
ar an iliomad dúshlán lárnach eile, idir cinn a bhíothas 
ag súil leo agus cinn gan choinne, a chaithfidh an 
Ghníomhaireacht a sheasamh ar bhealach rialaithe agus 
comhordaithe sna blianta amach romhainn. Tá folláine 
agus sláinte agus sábháilteacht an phobail agus iad siúd 
atá ag obair ar an tionscadal thar a bheith tábhachtach.

Chuir an phaindéim fócas athnuaite freisin ar 
athbheochan agus úsáid spásanna uirbeacha agus tá an 
baile agus an pobal i gcroílár na hoibre agus an athraithe 
ar stíl mhaireachtála. Dá bhrí sin, ní raibh cosaint an 
chomhshaoil, na bithéagsúlachta, agus ár bhfreagairt ar 
an ngéarchéim aeráide níos ábhartha riamh. Leanfaimid 
orainn ag comhoibriú lenár ngeallsealbhóirí agus lenár 
gcomhpháirtithe i gComhairle Cathrach Bhaile Átha 
Cliath lena chinntiú go mbeidh Gráinseach Ghormáin ag 
déanamh a cuid chun a chur ar chumas chathair Bhaile 
Átha Cliath a cuid spriocanna gníomhaíochta aeráide a 
bhaint amach.

Mar fhocal scoir, mar Chathaoirleach na 
Gníomhaireachta, ba mhaith liom buíochas a ghabháil 
le Ger Casey, POF; an Fheidhmeannas; agus Foireann 
an GFGG, chomh maith le FSS, OT Bhaile Átha 
Cliath, Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, NDFA 
agus an pobal máguaird. Cuirtear feabhas breise 
ar sheachadadh an tionscadail trí chaidreamh na 
Gníomhaireachta leis an Aire Simon Harris, TD agus leis 
an Roinn Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, 
Nuálaíochta agus Eolaíochta; An tAire Stephen Donnelly, 
TD agus an Roinn Sláinte; agus an tAire Norma Foley, 
TD agus an Roinn Oideachais agus Scileanna.

Táim ag tnúth go mór le bheith ag obair i gcomhar leis na 
comhpháirtithe straitéiseacha seo ar an gcéad chéim eile 
de sheachadadh na físe do Ghráinseach Ghormáin.

Paul O’Toole, Cathaoirleach na Gníomhaireachta

Fáilte an 
Chathaoirligh



Beidh 2020 ina bliain a gcuimhneoimid go léir ar go leor 
cúiseanna. Chuir éifeachtaí na paindéime Covid-19 tionchar 
ollmhór ar gach duine againn mar dhaoine aonair agus le chéile 
mar phobal. Cé go raibh Foireann GFGG, den chuid is mó, 
ag obair ón mbaile, coinníodh a dtiomantas do sheachadadh 
na dtionscadal. D’fhág an paindéim a mharc ar thionscadal 
Ghráinseach Ghormáin freisin nuair a cuireadh an chéad 
dianghlasáil i bhfeidhm ag an rialtas i mí an Mhárta agus 
cuireadh stop ar an tógáil. Lig ardú srianta de réir a chéile 
i mí na Bealtaine ar oibreacha atosú cé go raibh na bearta 
sábháilteachta déine, ach riachtanacha, Covid-19 i bhfeidhm.

In ainneoin na ndúshlán, lean an dul chun cinn ar an 
tionscadal. Is é is cúis leis seo, den chuid is mó, tiomantas 
agus comhoibriú ár ngeallsealbhóirí, foirne dearaidh, 
sainchomhairleoirí, conraitheoirí agus Foireann an GFGG - a 
ghlac a gcuid ar fad lena chinntiú go leanfadh an tionscadal 
ag tiomáint ar aghaidh - agus ba mhaith liom aitheantas a 
thabhairt go háirithe don mhéid a rinne na daoine ar an líne 
tosaigh ar an láithreán. Mar thoradh air sin, shroicheamar 
deireadh 2020 agus tugadh foirgneamh An Chearnóg Thoir do 
OT Bhaile Átha Cliath agus cuireadh an Teach Íochtarach a bhí 
ag dul in olcas ar ais ar an saol agus réidh le háitiú.

Nochtfaidh an dá fhoirgneamh iontacha seo, in éineacht 
le hoscailt an Plás na Cloiche Leithne, an taobh thoir den 
láithreán den chéad uair agus é a chomhtháthú tuilleadh leis an 
gcomharsanacht máguaird. Mar gheall ar an bpaindéim, beidh 
áitiú mac léinn ar na foirgnimh seo ar bhonn céimnithe ó 2021 
ach nuair a bheidh siad á n-áitiú go hiomlán, beidh an limistéar 
seo ina mhol beoga ealaíon agus cultúir do OT Bhaile Átha 
Cliath agus don phobal.

Ba chlocha míle tábhachtacha don tionscadal freisin 
coimisiúnú an Ionaid Eatramhach Fuinnimh in 2020 agus cur 
i bhfeidhm líonra teasa ceantair leis an gcumas dul in oiriúint 
do riachtanais athraitheacha fuinnimh - rud a chuir ar chumas 
foirgnimh mar An Chearnóg Thoir agus an Teach Íochtarach 
a bheith ag feidhmiú go hiomlán. Críochnaíodh an obair ar 
an gCearnóg Lárnach - an foirgneamh is mó i nGráinseach 
Ghormáin ag 36,000m2 - le haistriú chuig OT Bhaile Átha 
Cliath i Márta 2021.

Tháinig dearadh An Chearnóg Thiar chun cinn go maith 
freisin. Ligfidh an foirgneamh seo do Choláiste Gnó agus Scoil 
na dTeangacha agus an Dlí OT Bhaile Átha Cliath a athlonnú ó 
Shráid Aungier go Gráinseach Ghormáin

Eisíodh le haghaidh tairisceana do chonraitheoirí tairiscintí 
don Mhol agus an Leabharlann Acadúil . in 2020 a thiocfaidh 
chun bheith ina chroí acadúil ar an gcampas. Táimid ag súil 
go gcuirfear tús le tógáil an fhoirgnimh shuntasaigh seo i 
2021. Idir an dá linn, athfhorbairt OT Bhaile Átha Cliath ar 
Park House a chuimsíonn na háiseanna riachtanacha seo. 

Cumasófar obair ar an tionscadal seo trí Cheardlann Déanamh 
Priontaí OT Bhaile Átha Cliath agus Áiseanna Athraithe Spóirt 
Allamuigh a athlonnú, cuireadh tús le tógáil dhá fhoirgneamh 
sealadacha do na háiseanna seo in 2020.

Ó thaobh an chúraim shláinte de, chuaigh Comharsanacht 
Cúraim Chónaithe FSS (RCN), atá suite in aice leis an 
Ionad Cúraim Phríomhúil, ar aghaidh go Céim 2a ‘Dearadh 
Forbartha’. Tar éis dul i gcomhairle leis an bpobal, táthar ag 
súil go ndéanfar iarratas pleanála a thaisceadh don tionscadal 
seo faoi Ráithe 4 2021. Beidh c.100 cónaitheoir sa RCN agus 
beidh áiseanna cúram sláinte ann mar theach altranais, ionad 
cúraim lae, agus cógaslann. In aice láimhe, ar Ghráinseach 
Ghormáin Uachtarach, cuireadh tús le tógáil ar Scoil Náisiúnta 
nua Ag Foghlaim Le Chéile Bhaile Átha Cliath go luath i 
mí Eanáir 2021. Cuirfidh na tionscadail seo tuilleadh le 
claochlú Ghráinseach Ghormáin mar champas comhtháite 
agus uilechuimsitheach oideachais, sláinte agus pobail agus 
soláthróidh siad deis bhreise d’ idirghníomhaíocht thrasghlúine 
idir an Scoil Náisiúnta, an Ollscoil, agus an RCN.

In 2020, sheol an Ghníomhaireacht comórtas ailtireachta 
idirnáisiúnta chun Institiúid Taighde FOCAS OT Bhaile Átha 
Cliath a dhearadh. Tá sé mar aidhm ag an gcur chuige forásach 
maidir le soláthar ar an tionscadal seo cuspóirí gníomhaíochta 
aeráide na Gníomhaireachta a threorú agus iad a chomhtháthú 
tuilleadh i ndearadh agus i seachadadh tionscadal sa todhchaí.

Cé gur laghdaigh srianta Covid-19 ár ngnáthchlár imeachtaí 
agus gníomhaíochtaí poiblí ar an gcampas, níor chuir sé sin 
cosc ar Fhóram Saothair & Foghlama Ghráinseach Ghormáin, 
Grúpa Oibre na hEalaíne Poiblí, agus Stair Ghráinseach 
Ghormáin a gcuid pleananna a chur ar aghaidh in 2020. Ag 
am deacair don phobal áitiúil, bhí rátaí fostaíochta áitiúla ó 
thionscadal Ghráinseach Ghormáin idir 5-10%. Ba chúis áthais 
dúinn freisin an pobal a fheiceáil ag úsáid na spásanna poiblí 
ar champas Ghráinseach Ghormáin chun a gcuid caitheamh 
aimsire, súgartha agus aclaíochta a bhfuil géarghá leo a fháil le 
linn na dianghlasála ar fud na tíre.

I bhfianaise na ndúshlán, is ionann an dul chun cinn a 
rinneadh in 2020 agus an iarracht ollmhór a rinne Bord 
agus foireann GFGG; ár ngeallsealbhóirí in FSS; OT Bhaile 
Átha Cliath; an Pobal; NDFA; CCBÁC; foirne dearaidh agus 
conraitheoirí. Ba mhaith liom arís go háirithe aitheantas a 
thabhairt do gach duine a tháinig ag obair ar an láithreán le 
bliain anuas. Táimid ag tnúth le ceiliúradh a dhéanamh ar na 
garspriocanna suntasacha a baineadh amach le chéile i 2021 in 
éineacht lenár gcomhghleacaithe sa Roinn Breisoideachais agus 
Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta; an Roinn 
Sláinte; agus an Roinn Oideachais agus Scileanna. Táim an-
bhuíoch as an tacaíocht agus an comhoibriú chun an claochlú 
seo a chur chun cinn.

Ger Casey, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin na 
Gníomhaireachta

Fáilte le POF na 
Gníomhaireachta







8

Image: Barrow Coakley Photography



1 2cm 3

9

I
Pleanáil

Ainmníodh láithreán Ghráinseach 
Ghormáin mar Chrios Forbartha 
Straitéisí (CFS) in 2010 nuair a ghlac 
Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath 
(CCBÁC) an Scéim Phleanála go 
foirmiúil in 2012. 

Tugann an doiciméad reachtúil seo cinnteacht don 
Ghníomhaireacht agus dá geallsealbhóirí araon maidir leis an 
méid is féidir agus nach féidir a fhorbairt ar an láithreán. Tá 
an Scéim Pleanála faoi chaomhnóireacht CCBÁC, a dhéanann 
maoirseacht ar a cur i bhfeidhm. Ónar glacadh go foirmiúil 
leis an scéim phleanála SDZ go dtí Nollaig 2020, tá 47 iarratas 
pleanála deonaithe ag CCBÁC.

Ceadaíodh 6 iarratas pleanála thar 2020:
Cuireadh iarratas pleanála amháin eile isteach go déanach i mí 
na Nollag. Faomhadh an t-iarratas seo go luath i 2021.

Foilsíodh treoirlínte reachtúla d’Údaráis Phleanála ar ‘Forbairt 
Uirbeach agus Airde Foirgníochta’ i mí na Nollag 2018 faoi Alt 
28 den Acht Pleanála agus Forbartha. Cuireann na treoirlínte 
seo béim ar an ngá le bogadh i dtreo patrúin inbhuanaithe 
d’fhorbairt uirbeach agus amach ó leathnú uirbeach ísealdlúis.

Faoi Riachtanas 3 maidir le Beartas Pleanála Sonrach, Cuid B 
de na treoirlínte, éilítear ar an nGníomhaireacht athbhreithniú 
airde a dhéanamh ar CFS Ghráinseach Ghormáin. Tar éis 
treoirlíne reachtúil 2018, ceapadh RPS Group, i gcomhar le 
DMOD / MRY, chun athbhreithniú airde a dhéanamh ar Scéim 
Pleanála Chrios Forbartha Straitéisí Ghráinseach Ghormáin 
(SDZ) ón mbliain 2012. Díreoidh an t-athbhreithniú ar an 
bhféidearthacht airde breise a bheith ann laistigh den SDZ.
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II
Sláinte

Forbairt FSS ag Gráinseach Ghormáin

Thug 2020 meas nua dár n-oibrithe cúram sláinte agus dár 
seirbhís sláinte. Tá soláthar na n-áiseanna cúraim sláinte 
úrscothacha ríthábhachtach d’fhís an Mháistirphlean i 
nGráinseach Ghormáin. Cuireann na bunphrionsabail seo a 
leanas bonn eolais faoin bhfís seo:

• Lóistín FSS a chomhtháthú leis an bpobal áitiúil máguaird
• Príobháideacht agus dínit do chliaint agus d’úsáideoirí 

tógála
•  Áisiúlacht agus éifeachtacht oibríochta fhostaithe FSS
•  Fearann poiblí inléite agus sothuigthe a bhaint amach
•  Raon spásanna lasmuigh a sholáthar ó shlán go hoscailte, a 

oireann do riachtanais na gcliant

Go dtí seo, tá forbairt Ionad Cúraim an Fhéinics curtha i gcrích 
ag an nGníomhaireacht, Saoráid Sláinte Meabhrach saintógtha 
in ionad Ospidéal Naomh Breandán; agus an tIonad Cúraim 
Phríomhúil a sholáthraíonn éagsúlacht spásanna teiripeacha 
agus cliniciúla, cúram pobail agus seirbhísí Dochtúirí 
Teaghlaigh.

Comharsanacht Cúraim Chónaithe

Is é an Chomharsanacht Cúraim Chónaithe an tríú tionscadal 
FSS atá le forbairt mar chuid de Mháistirphlean Ghráinseach 
Ghormáin. Tá sé suite in aice leis an Ionad Cúraim Phríomhúil 
agus tá rochtain air ón gCuarbhóthar Thuaidh. Cuirfidh an 
fhorbairt seo tithe ar fáil do chónaitheoirí c.100 agus tá roinnt 
feidhmeanna comhlántacha cúram sláinte ann lena n-áirítear 
teach altranais pobail, saoráid chónaithe sláinte meabhrach, 
ionad cúraim lae, cógaslann, spásanna riaracháin, agus gairdíní 
príobháideacha agus leathphríobháideacha.

Léiríonn dearadh an tionscadail, faoi stiúir McCullough Mulvin 
Architects agus Todd Architects, samhail nuálach de chúram 
duine-lárnach a chuireann ar chumas cónaitheoirí maireachtáil 
go neamhspleách, agus iad a bheith ceangailte leis an bpobal 
i gcoitinne freisin. Le linn 2020, chuaigh an tionscadal ar 
aghaidh trí Chéim 2a “Dearadh Forbartha”, ag tabhairt aghaidh 
ar riachtanais úsáideoirí deiridh. Tá an phleanáil le taisceadh i 
2021 agus is é 2022/23 an dáta críochnaithe sprice reatha.
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Tiocfaidh comhdhlúthú ghníomhaíochtaí 
lár na cathrach OT Bhaile Átha Cliath 
i gcampas uirbeach nua. 22,000 mac 
léinn agus 2,000 ball foirne le chéile 
in aon áit amháin. Soláthraíonn cruthú 
an champais chathrach nua seo 
timpeallacht foghlama eisceachtúil a 
thacaíonn le taighde, nuálaíocht agus 
cur chun cinn an eolais. Tacóidh Scoil 
Náisiúnta Bhaile Átha Cliath 7 Ag 
Foghlaim Le Chéile in aice láimhe leis an 
gcultúr foghlama seo agus tabharfaidh 
sé deis idirghníomhaíocht thrasghlúine 
idir an Scoil Náisiúnta, an Ollscoil, agus 
an Chomharsanacht Cúraim Chónaithe. 

An Chearnóg Lárnach agus An 
Chearnóg Thoir

Cloch mhíle shuntasach i dtionscadal Ghráinseach Ghormáin 
i rith 2020 agus go luath i 2021 ba ea seachadadh na gCearnóg 
Thoir agus Láir - 52,000m2 d’áiseanna oideachais saintógtha 
nua. Ba é Feilden Clegg Bradley Studios a dhear An Chearnóg 
Lárnach agus dhear AHR Architects an Quad Thoir. Rinne Sisk 
FCC, cuid de Eriugena Consortium, an tógáil faoi chonradh 

amháin Comhpháirtíochta Phoiblí Phríobháideach.

I mí na Nollag 2020, cuireadh Scoil na nEalaíon Cruthaitheach, 
na Meán, Conservatoire Ceoil & Drámaíochta agus Eolaíochtaí 
Sóisialta OT Bhaile Átha Cliath ar bun agus rinne an tOllamh 
David FitzPatrick, Uachtarán OT Bhaile Átha Cliath, an ócáid 
seo a cheiliúradh; Paul O’Toole, Cathaoirleach GFGG; agus 
Ger Casey, POF GFGG ag fáiltiú roimh Simon Harris, TD, an 
tAire Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta 
agus Eolaíochta agus Paschal Donohoe, TD, an tAire Airgeadais 
chuig an bhfoirgneamh.

Cuimsíonn an foirgneamh príomh-halla taibhithe 400 
suíochán, halla aithrise 80 suíochán, agus amharclann bosca 
dubh 80 suíochán. Nuair a bheidh sé lonnaithe go hiomlán 
i suíomh An Chearnóg Thoir ar Shlí Naomh Breandán, as a 
dtiocfaidh Plás na Cloiche Leithne, beidh sé ina mhol cultúrtha 
don fhoireann, do mhic léinn agus don phobal áitiúil.

Cuireadh moill ar thógáil An Chearnóg Lárnach le linn 
2020. Ag tráth na scríbhneoireachta, áfach, tá na hoibreacha 
críochnaithe anois agus tá Eolaíochtaí Bitheolaíochta & Sláinte, 
Eolaíochtaí Ceimiceacha & Cógaisíochta OT Bhaile Átha 
Cliath, Eolaíocht Ríomhaireachta, Eolaíocht Bia & Sláinte 
Comhshaoil, san fhoirgneamh anois. Eolaíochtaí Matamaitice, 
Fisic & Eolaíochtaí Cliniciúla & Optaméadracha, Na hEalaíona 
Cócaireachta & Teicneolaíocht Bia, Bainistíocht Fáilteachais & 
Turasóireacht, agus Innealtóireacht Leictreach & Leictreonach. 
Tá an tIonad Náisiúnta Optaiméadrachta athlonnaithe chuig  
An Chearnóg Lárnach freisin. Is ionad úrscothach é seo le 
haghaidh ardoiliúna mac léinn optaiméadrachta agus an t-aon 
áis dá leithéid in Éirinn.

Tá ullmhúcháin ar siúl freisin ag  gCearnóg Lárnach chun 
‘Solaris Nexum’ a shuiteáil - saothar ealaíne san aer ar scála mór 
atá le fáil i bpríomh-fhorhalla an fhoirgnimh. Tá fócas faoi leith 
ag an ealaíontóir, Alexandra Carr, ar an teorainn idir ealaín, 
eolaíocht agus teicneolaíocht, rud a fhágann go bhfuil ‘Solaris 
Nexum’ oiriúnach go maith d’fheidhm an fhoirgnimh.

III
Oideachas
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An Teach Íochtarach

Críochnaíodh na hoibreacha téarnaimh in 2020 freisin ar an 
Teach Íochtarach deartha ag Francis Johnston. Chuir Foireann 
Tionscadail Theach Íochtarach GFGG / OT Bhaile Átha Cliath 
an tionscadal uaillmhianach oiriúnaithe agus athshlánúcháin 
dhá bhliain seo ar fáil. FKP Architects a bhí i gceannas ar an 
dearadh agus ba é Purcell Construction a rinne an tógáil.

Ag tráth na scríbhneoireachta, tá OT Bhaile Átha Cliath anois 
san fhoirgneamh agus réidh don chéad chaibidil eile mar bhaile 
d’Aontas Mac Léinn OT Bhaile Átha Cliath, do spórt mac 
léinn agus do chumainn. Cuimsíonn sé halla bia, stiúideonna 
aclaíochta, seomraí cleachtais ceoil, spás oibre chumainn na 
mac léinn, stiúideo damhsa agus seirbhísí tacaíochta ginearálta.

Osclaítear críochnú oibreacha an Tí Íochtarach agus  An 
Chearnóg Thoir suas an taobh thoir de shuíomh Ghráinseach 
Ghormáin den chéad uair ó cuireadh tús leis an bhforbairt. 
Nascann oibreacha réimse poiblí agus tírdhreachaithe na 
foirgnimh leis an líonra cosán agus sráideanna máguaird.

Ag Foghlaim Le Chéile Baile             
Átha Cliath 7

iI mí na Nollag 2020, eisíodh Litir Intinne chuig Ganson 
Construction, an tairgeoir roghnaithe le haghaidh Scoil 
Náisiúnta Ag Foghlaim Le Chéile 24 seomra ranga Bhaile Átha 
Cliath 7 a thógáil. Bhí ullmhúcháin á gcur i bhfeidhm freisin 
chun tús a chur le hoibreacha ar an láithreán.

Ag tráth na scríbhneoireachta, tá clár na n-oibreacha tógála ar 
siúl agus de réir sprice le críochnú faoi dheireadh 2022. Sula 
n-osclófar an scoil nua, déanfar na hoibreacha riachtanacha 
freisin go dtí acomhal Bhóthar Ráth an Dúin agus Gráinseach 

Ghormáin Uachtarach chun an leagan amach agus an réimse 
phoiblí san áit seo a fheabhsú agus é a dhéanamh oiriúnach mar 
bhealach isteach scoile.

Mol Acadúil & Leabharlann

In 2020, chuaigh an Ghníomhaireacht chun tairiscintí chun an 
Mol Acadúil agus an Leabharlann a thógáil a thiocfaidh chun 
bheith ina chroí acadúil ar an gcampas agus ina fhoirgneamh 
suntasach ag Gráinseach Ghormáin. Cuimsíonn an dearadh, 
ag na hailtirí a bhuaigh duaiseanna O’Donnell + Tuomey, 
cnuasach foirgneamh atá suite timpeall ar chúirt sheachtrach a 
chuimsíonn an Teach Thuaidh atá faoi chosaint. Idir an dá linn, 
feidhmeoidh an Teach Páirce a críochnaíodh le déanaí mar 
leabharlann shealadach an champais. Is é an dáta críochnaithe 
measta reatha don Mhol Acadúil in 2023.

An ChearnógThiar

Tá  An Chearnóg Thiar á mhaoiniú trí mhaoin OT Bhaile Átha 
Cliath a dhíol ar Shráid Aungier. Cuireadh an díolachán seo ar 
fionraí in 2020 agus atosóidh sé arís i 2021. Is é an Quad Thiar 
an tríú ceann d’fhoirgnimh chearnacha OT Bhaile Átha Cliath 
atá le forbairt ar an láithreán. Beidh c.4000 mac léinn ann ó 
Choláiste Gnó OT Bhaile Átha Cliath (Sráid Aungier), agus 
Scoil na dTeangacha agus an Dlí. Beidh sé ina óstach freisin ar 
Halla Comhdhála na hOllscoile a bhfuil spás do c.800 duine 
ann. Tá Ailtirí Heneghan Peng i gceannas ar an bhFoireann 
Dearaidh don tionscadal seo.
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Forbairtí OT Bhaile Átha Cliath

Tá méid ollmhór oibre déanta go 2020, ní hamháin ar 
thaobh an láthair tógála, ach freisin maidir le hiar-áisean-
na OT Bhaile Átha Cliath a bhogadh agus aistriú 10,000 
mac léinn agus os cionn 2,000 ball foirne go Gráinseach 
Ghormáin. Chuir OT Bhaile Átha Cliath é seo ar fáil i rith 
2020 agus isteach i 2021 in aon ghluaiseacht mhór am-
háin ar éacht iontach é. Áiríodh leis seo soláthar iomlán 
seirbhísí TFC agus AV, a rachaidh chun leasa chur chun 
feidhme leanúnach Chlár III.

Ag teacht leis an imirce, chonacthas OT Bhaile Átha Cliath 
in 2020 freisin ag tabhairt faoi oibreacha chun na háisean-
na atá ann i dTeach Ráth an Dúin a leathnú. Tá an bhi-
alann méadaithe faoi dhó anois, tá deasc chabhrach mac 
léinn ann san fháiltiú, agus tá Ionad Sláinte agus Comhair-
leoireachta Mac Léinn nua curtha leis an gcéad urlár.

Cloch mhíle 2020 eile do OT Bhaile Átha Cliath ba ea 
athfhorbairt Theach na Páirce a chríochnú. Feidhmeoidh 
sé mar bhaile don leabharlann sealadach don ollscoil go 
dtí go mbeidh an Mol Acadúil críochnaithe. Tá seacht 
n-urlár san fhoirgneamh féin móide íoslach agus tá trí cinn 
de na hurláir sin don leabharlann anois mar aon le cuid 
den íoslach le haghaidh stórála. Is é an limistéar seo de 
Park House an baile sealadach d’Ionad Scríbhneoireachta 
Acadúil OT Bhaile Átha Cliath, Ionad Forbartha Gairmea-
cha, Ionad Tacaíochta Míchumais, agus Ionad Foghlama 
Matamaitice.

Faoi dheireadh an Earraigh 2021, tá Teach na Páirce anois 
mar bhaile nua na Gníomhaireachta. Tá an oifig nua suite 
ar an 4ú hUrlár.

17

Institiúid Taighde FOCAS

In 2020, sheol an Ghníomhaireacht comórtas oscailte dearaidh 
le dhá chéim ailtireachta. Cuirfidh an Comórtas ar chumas 
foireann faoi stiúir ailtire a roghnú foirgneamh nua a dhearadh 
agus a sheachadadh d’Institiúid Taighde OT Bhaile Átha Cliath 
FOCAS.

Is é an cuspóir foirgneamh marthanach, inoiriúnaithe agus 
freagrach don chomhshaol a fhorbairt a léiríonn éiteas OT 
Bhaile Átha Cliath, a fhoireann, a mhic léinn agus a chláir 
thaighde. Tá Mol Taighde agus Nuálaíochta OT Bhaile Átha 
Cliath ag Gráinseach Ghormáin ríthábhachtach d’fhéiniúlacht 
na hollscoile mar ionad le haghaidh taighde ceannródaíoch.

Trí Institiúid Taighde FOCAS agus a taighdeoirí go léir a 
thabhairt chuig an gcampas, cuirfidh sé tuilleadh taighde ar 
siúl i nGráinseach Ghormáin. Cuirfidh cáilíocht na háise agus a 
oiriúnacht do mhic léinn agus do thaighdeoirí sna heolaíochtaí 
agus sa tsláinte, agus sna disciplíní innealtóireachta, ar chumas 
OT Bhaile Átha Cliath cumas taighde a fhás agus a fheabhsú.

Díríonn an próiseas soláthair don chomórtas dearaidh 
ailtireachta ar inniúlachtaí ar leith agus tá sé struchtúrtha chun 
an rannpháirtíocht is leithne is féidir a spreagadh. I measc 
na bpríomhriachtanas tá measúnú carbóin ar feadh an tsaoil, 
ciorclán, agus freagraí nuálacha ar dhúshláin chomhshaoil. 
Beidh tionchar ag an gcur chuige forásach seo ar phróiseas 
soláthair na Gníomhaireachta sa todhchaí.
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Fóram Saothair agus Foghlama 
Ghráinseach Ghormáin (FSFGG)

In Aibreán 2020, d’fhoilsigh an FSFGG Joining Up the 
Dots 3, tuarascáil shocheacnamaíoch agus dhéimeagrafach 
nuashonraithe ar cheantar Ghráinseach Ghormáin, an tríú 
tuarascáil dá leithéid ón FSFGG. Chomh maith le hobair an 
FSFGG a threorú, cruthaíodh Joining Up the Dots 3 mar 
acmhainn saor in aisce d’eagraíochtaí agus do ghnólachtaí 
reachtúla, deonacha agus pobail sa cheantar chun cabhrú le 
tacú lena gcuid oibre féin maidir le pleanáil, forbairt, taighde, 
margaíocht agus maoiniú.

Fostaíocht Áitiúil
I mí an Mheithimh, d’fhoilsigh an Coimisiún Eorpach ‘‘Making 
Socially Responsible Public Procurement Work: 71 Good 
Practice Cases’’ (ó 22 Ballstát móide 5 thír neamh-AE). Bhí 
Cairt Fostaíochta Ghráinseach Ghormáin le feiceáil sa treoir 
- ceann de dhá chás-staidéar Éireannach as seachtó a haon 
sampla dea-chleachtais. Is í aidhm na treorach ná a thaispeáint 
conas a bhain soláthraithe poiblí tairbhí sóisialta amach trína 
gcleachtas soláthair phoiblí, agus conas is féidir soláthar poiblí a 
úsáid mar uirlis chun tacú leis an ngeilleagar sóisialta.

Le linn 2020, lean an FSFGG ag obair go dlúth le conraitheoirí 
Ghráinseach Ghormáin, leis an Roinn Coimirce Sóisialaí / 
Intreo agus leis na Seirbhísí Fostaíochta Áitiúla (LES) chun 
Cairt Fostaíochta Ghráinseach Ghormáin a thacaíonn le 
saothair áitiúil a fhostú. Taifeadadh fostaíocht áitiúil mar 
chéatadán den líon iomlán a bhí fostaithe ar an láithreán gach 
mí ag idir 5% agus 10% i rith na bliana.

I mí Eanáir, d’eagraigh an FSFGG imeacht ‘Meet the Contractor’ 
a mheall timpeall 400 duine ar spéis leo deiseanna fostaíochta 
bainistíochta saoráidí le Sodexo i gCearnóg OT Bhaile Átha 
Cliath Thoir. D’óstáil an ócáid freisin ionadaithe ón Roinn 
Coimirce Sóisialaí / Intreo, Comhpháirtíocht Iarthuaisceart 
Bhaile Átha Cliath, Líonra Iarthuaisceart na Cathrach, Seirbhís 

Treorach d’Aosaigh BOOCBÁC chun faisnéis agus tacaíocht a 
sholáthar maidir le saincheisteanna leasa shóisialaigh, iarratas 
ar phost agus tacaíochtaí scileanna agallaimh , agus treoir faoi 
ghairmeacha.

I mí Dheireadh Fómhair, bhí obair an FSFGG le feiceáil i 
dtuarascáil taighde nua ‘Social Clauses in Public Procurement: 
the Irish Experience’ arna maoiniú ag Coimisiún na hÉireann 
um Chearta an Duine agus Comhionannas (IHREC). Sheol 
Ossian Smyth, an tAire Stáit sa Roinn Caiteachais Phoiblí agus 
Athchóirithe an tuarascáil ag comhdháil den ainm céanna a 
chuimsigh cur i láthair ón FSFGG, an tOspidéal Náisiúnta 
Leanaí, an NDFA, an OGP agus IHREC.

Litearthacht, Uimhearthacht agus Scileanna Digiteacha
I mí na Nollag, rinne an FSFGG aighneacht chuig 
comhairliúchán poiblí SOLAS ar straitéis nua litearthachta, 
uimhearthachta agus litearthachta digití deich mbliana d’Éirinn 
a choimisiúnaigh Simon Harris, an tAire Breisoideachais agus 
Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta. Ina 
n-aighneacht, leag an FSFGG béim ar an gcaoi a raibh daoine 
le riachtanais litearthachta, uimhearthachta agus scileanna 
digiteacha nár sásaíodh níos leochailí ó dhífhostaíocht 
fhadtéarmach agus bhí cúnamh ag teastáil uathu chun scileanna 
nua a fháil chun rochtain a fháil ar mhargadh saothair atá ag 
athrú go tapa agus chun fanacht ann. D’fháiltigh siad freisin 
roimh chur chuige an rialtais sa straitéis a leag béim agus a 
thacaigh le forbairt scileanna litearthachta, uimhearthachta 
agus digiteacha do dhaoine fásta sa saol laethúil ar fud gach 
réimse gníomhaíochta.
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Fóram Saothair agus Foghlama 
Ghráinseach Ghormáin (FSFGG) ar lean

Gnó agus Fiontar
D’óstáil Foghrúpa Gnó & Fiontar FSFGG, i gcomhpháirtíocht 
leis an Roinn Dlí agus Cirt, seimineár gréasáin i mí na 
Samhna chun Seachtain na Fiontraíochta Domhanda agus Lá 
Idirnáisiúnta na Fiontraíochta Sóisialta a cheiliúradh. Ba é a 
seimineár gréasáin Social Enterprise – Getting Started a chur 
leis dírithe ar fhiontair shóisialta nua agus atá ag teacht chun 
cinn, agus ar aon duine ar spéis leo tuilleadh a fháil amach 
faoi fhiontair shóisialta. Mheall an ócáid timpeall céad is fiche 
rannpháirtí as gach cearn d’Éirinn.

I mí Mheán Fómhair, d’fhoilsigh CCBÁC tuarascáil ar 
a gCruinniú Mullaigh Fiontar Sóisialta a bhí ar siúl i mí 
Dheireadh Fómhair 2019 agus a cuimsíodh rannán ar Fhorbairt 
Ghráinseach Ghormáin agus an FSFGG a thug cur i láthair ag 
an ócáid.

I mí na Samhna, ghlac an FSFGG páirt sa dara Comhdháil 
Náisiúnta Fiontar Sóisialta a d’eagraigh an Roinn Forbartha 
Tuaithe agus Pobail (RFTP). Ba é príomhfhócas na hócáide 
ról na fiontraíochta sóisialta mar mhúnla gnó uathúil chun  
téarnamh inbhuanaithe agus uilechuimsitheach a mhúnlú.
 
I dtreo dheireadh na bliana, rinneadh Clár Gnó Áitiúil 
Ghráinseach Ghormáin a nuashonrú agus a scaipeadh ar 
chonraitheoirí agus geallsealbhóirí Ghráinseach Ghormáin. Is 
seirbhís in aisce é an Clár do ghnólachtaí áitiúla (atá lonnaithe i 
mBaile Átha Cliath 7 agus i mBaile Átha Cliath 1) agus cuirtear 
ar fáil é do chonraitheoirí agus do gheallsealbhóirí Ghráinseach 
Ghormáin chun iad a spreagadh chun tacú le gnóthais áitiúla 
nuair is féidir agus earraí agus seirbhísí á gceannach.

Óige Ceantar-Bhunaithe Ghráinseach Ghormáin (OCB)
Is tionscnamh frith-bhochtaineachta luath-idirghabhála 
agus coiscthe é an clár OCB a dhíríonn ar an aoisghrúpa 
réamhbhreithe go sé bliana. Lean an FSFGG ag imirt ról 
lárnach i rith na bliana i gclár OCB Ghráinseach Ghormáin 
mar bhaill den Ghrúpa Stiúrtha agus ar roinnt d’fhochoistí an 
chláir. Bhí príomhfhócas i rith 2020 ar chur chuige, oiriúnuithe 
agus freagraí nuálacha a fhorbairt ar thionchar Covid-19 ar an 
gclár agus ar leanaí agus teaghlaigh sa cheantar. I mí na Nollag, 
d’fhógair TUSLA deontas maoinithe de € 730,000 do OCB 
Ghráinseach Ghormáin do 2021.
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Grúpa Comhairleach

Is grúpa reachtúil é an Grúpa Comhairleach a bunaíodh 
faoin Acht GFGG 2005. Tá ionadaíocht ag raon leathan 
geallsealbhóirí Ghráinseach Ghormáin ag an nGrúpa a bhfuil 
téarma 3 bliana acu. Tháinig an Grúpa Comhairleach le chéile 
ceithre huaire i rith 2020 - i Márta, Meitheamh, Meán Fómhair 
agus Nollaig. Ag na cruinnithe, tugtar nuashonrú do na baill ar 
gach ceann de thionscadail Ghráinseach Ghormáin agus tugtar 
cuireadh dóibh saincheisteanna ábhartha a phlé le hionadaithe 
na ngeallsealbhóirí. I measc na bpríomhábhar a pléadh in 
2020 bhí cur i láthair ó Paul Horan, Ceann Pleanála Champas 
OT Bhaile Átha Cliath ar aistriú mac léinn go Gráinseach 
Ghormáin, agus ó Eoin Farrell, UNA ar Straitéisí Iompair, Cur 
i bhFeidhm agus Freagra Éigeandála Covid-19 arna soláthar 
ag an Údarás Náisiúnta Iompair (NTA) . Tugadh nuashonrú ar 
obair thionscadal Stair Ghráinseach Ghormáin ag cruinniú mhí 
na Nollag freisin.

An Coiste Idirchaidrimh Pobail (CIP)

Cuireadh an CIP ar bun den chéad uair in 2011 agus é mar 
aidhm aige cuidiú leis an ráithe uirbeach nua leabú sna pobail 
atá ann cheana i gceantar Ghráinseach Ghormáin. Is fóram é 
do gheallsealbhóirí plé a dhéanamh ar aon imní faoi thionchar 
Thionscadal Ghráinseach Ghormáin. Tagann an grúpa le chéile 
ar bhonn míosúil agus tá na páirtithe leasmhara seo a leanas 
ann:

• 2 ionadaí pobail chuig an nGrúpa Comhairleach
• 1 ionadaí pobail ar an mBord
• 2 bhall tofa CCBÁC ar an nGrúpa Comhairleach
• 1 bhall tofa CCBÁC ar an mBord
• 2 bhall foirne GFGG
• 1 Ionadaí Garda
• Ionadaí ó FSS
• Ionadaí ó OT Bhaile Átha Cliath
• 2 Ionadaí ó D7ET
• 1 Ionadaí FSFGG
• 1 Ionadaí AML OT Bhaile Átha Cliath

Tagann eagraíochtaí eile isteach sna cruinnithe de réir mar 
is gá trí chuireadh ó mhí go mí. Chlúdaigh díospóireachtaí 
grúpa thar 2020 líon leathan ábhar ar féidir iad a chatagóiriú 
go leathan faoi na ceannteidil seo a leanas: bainistíocht eastáit, 
rochtainí, imeachtaí, tógáil agus réimse an phobail. Foilsíonn an 
Ghníomhaireacht miontuairiscí na gcruinnithe seo ar shuíomh 
gréasáin an GFGG
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Imeachtaí Poiblí

Cé gur cuireadh cosc ar imeachtaí fisiciúla a reáchtáil in 2020, 
óstáladh sraith imeachtaí rathúla ar líne i rith na bliana.

Seimineár Gréasáin Fiontair Shóisialta

D’óstáil Grúpa Gnó agus Fiontar Ghráinseach Ghormáin 
seimineár gréasáin dóibh siúd ar spéis leo tosú i bhfiontar 
sóisialta i mí na Samhna 2020. Bhí an ócáid dírithe ar fhiontair 
shóisialta nua, eagraíochtaí na san earnáil phobail / dheonach 
atá ag smaoineamh ar ghéag trádála a bhunú, daoine aonair a 
bhfuil smaointe gnó acu, agus aon duine ar spéis leo tuilleadh 
a fháil amach faoi fhiontair shóisialta. I measc na gcainteoirí 
bhí Andrew Forde (An Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail) 
agus Maeve Monaghan (Grúpa Fiontar Sóisialta ANOIS).

Féile Staire Bhaile Átha Cliath

Chuir Stair Ghráinseach Ghormáin plé iontach i láthair ar 
eispéiris institiúideacha paindéime mar chuid de chlár 2020 
Fhéile Staire Bhaile Átha Cliath. Ag díriú go príomha ar Fhliú 
“Spáinneach” 1918 - 20, chaith cainteoirí ar an bpainéal gur 
saineolaithe iad solas ar ról uathúil na paindéime maidir le 
laigí sochaíocha ar leith a nochtadh, mar a fheictear le linn 
na géarchéime reatha. Rinne Catriona Crowe modhnóireacht 
ar an ócáid agus ar na rannpháirtithe bhí an Dr Cillian de 
Gascun, an Dr Ida Milne, an tOllamh Luke O’Neill agus 
Fintan O’Toole. Tá Tionscadal Stair Ghráinseach Ghormáin 
ag iarraidh, i measc rudaí eile, comhoibriú le FSS chun taifid 
sláinte stairiúla a oscailt do scoláireacht acadúil agus do 
thaighde teaghlaigh.

Oíche Chultúir

Rinne Stair Ghráinseach Ghormáincur i láthair ar 
fhionnachtain, tarrtháil agus athchóiriú taifead tearmainn 
ó shuíomh Ghráinseach Ghormáin i gcomhar le hOíche 
Chultúir a tharla i Meán Fómhair 2020. Déanann na taifid seo 
doiciméadú ar shaol agus ar ghnáthaimh an tearmainn ó 1814. 
Chuir an plé na ceisteanna seo: Cén fáth a bhfuil na taifid seo 
tábhachtach? Conas is féidir leo dúshlán a thabhairt do stiogma 
stairiúil na meabhairshláinte in Éirinn? Conas mar a bhí siad 
lonnaithe, tarrtháilte agus athchóirithe? Cá bhfuil siad anois? 
I measc na gcainteoirí bhí an Dr Philip Cohen, Cathaoirleach, 
Grúpa Oibre Stair Ghráinseach Ghormáin Brian Donnelly, 
Cartlannaí Sinsearach leis an gCartlann Náisiúnta; An Dr 
Kirsten Mulrennan, cartlannaí agus Ray Keane, iar-bhainisteoir 
sna seirbhísí meabhairshláinte agus andúile in Ospidéal Naomh 
Breandán.

Féile Samhraidh Bhóthar na gCloch

Bhí an Ghníomhaireacht ar cheann de phríomhurraitheoirí 
Fhéile Bhóthar na gCloch a bhí ar siúl ar líne thar trí lá ón 
19ú-21ú Meitheamh. Cuimsíonn an fhéile, a bhí sa cheathrú 
bliain aici in 2020, líon mór imeachtaí a bheidh ar siúl ar 
champas Ghráinseach Ghormáin agus timpeall air.

Bhí an Ghníomhaireacht, in éineacht le OT Bhaile Átha Cliath, 
ar cheann de na hurraitheoirí ar Soilse Nollag Bhóthar na 
gCloch
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Bainistíocht Eastáit Ghráinseach 
Ghormáin

Is píosa mór casta talún é ceathrú uirbeach Ghráinseach 
Ghormáin, a fhreastalaíonn ar éagsúlacht mhór úsáideoirí. 
Cé go ndéanann gach eagraíocht bainistíocht agus reáchtáil 
ar gach foirgneamh, tá an t-eastát, a chuimsíonn 50% d’achar 
iomlán an láithreáin, oscailte do chách. Tá bainistíocht eastáit 
Ghráinseach Ghormáin freagrach as grúpa stiúrtha ar a bhfuil 
ionadaithe ó OT Bhaile Átha Cliath, FSS, CCBÁC agus an 
GFGG - Grúpa Stiúrtha Bainistíochta Eastáit Ghráinseach 
Ghormáin (GSBEGG). Faoi láthair bainistíonn OT Eastáit 
Bhaile Átha Cliath na seirbhísí campais ó lá go lá, agus déanann 
an Ghníomhaireacht gach seirbhís faoi thalamh a bhainistiú.

Déileálann freagrachtaí GSBEGG le prótacail agus 
saincheisteanna oibríochta lena n-áirítear: rochtain ar 
shaoráidí, cothabháil tailte, slándáil, uaireanta oscailte geataí, 
déileáil le hiompar frithshóisialta, sláinte agus sábháilteacht an 
champais, bonneagar láithreáin, comhordú mórimeachtaí ar 
fud an láithreáin, bainistíocht gluaisteán agus páirceáil rothar, 
bainistíocht dramhaíola, rialú lotnaidí, agus comharthaíocht 
champais.

Ionad Fuinnimh Eatramhach

In 2020 ba é an Teach Íochtarach an chéad fhoirgneamh a bhí 
ceangailte le hIonad Fuinnimh Ghráinseach Ghormáin agus 
leis an líonra teasa ceantair agus táthar ag súil go mbeidh nasc 
idir an foirgneamh An Chearnóg Thoir go luath i 2021, agus 
An Chearnóg Lárnach ina dhiaidh sin. Soláthróidh an tIonad 
Fuinnimh, le himeacht ama, fuinneamh in-athnuaite do na 
foirgnimh seo agus tá sé de chumas aige oiriúnú do riachtanais 
athraitheacha fuinnimh.

Rochtainí

Lean Bonneagar Iompair Éireann ag forbairt Phlás na Cloiche 
Leithne i rith 2020. Agus é seo á scríobh, osclaíodh an Plás 
don phobal. Is é CCBÁC a bhainistíonn é agus nascfaidh sé le 
Bealach Naomh Breandán, an príomhbhealach do choisithe / 
rothaithe trí shuíomh Ghráinseach Ghormáin.

Beidh Geata na Cloiche Leithne ar cheann de na príomhbhealaí 
isteach i gCeathrú nua Ghráinseach Ghormáin. Nascann 
sé Gráinseach Ghormáin le Líne Ghlas an Luas agus leis an 
gcathair i gcéin. Tá sé deartha mar limistéar mór pláis poiblí 
le stad Luas ina shuí faoi bhun seanfhoirgneamh Stáisiúin na 
Cloiche Leithne. Osclaíodh an stad Luas in 2017 mar chuid 
d’oibreacha Luas Cross City.

Tá an Ghníomhaireacht ag dul chun cinn freisin ar rochtain ar 
Gheata Shráid na Prúise atá ina riachtanas den Scéim Pleanála.

An Túr Cloig

In 2020, chríochnaigh Dunwoody & Dobson oibreacha 
athchóirithe ar gheataí carrbhealaigh an Túir Cloig. Ceaptar go 
raibh na geataí bunaidh don Richmond Penitentiary agus gur 
gnéithe stairiúla den fhoirgneamh iad. Agus é seo á scríobh, bhí 
tús curtha le hullmhúcháin le haghaidh oibreacha monaraithe 
agus cobhsaíochta ar fhoirgneamh an Túir Cloig.

27

V
Ar Fud An 
Láithreáin 



28

Image: Agency



Ceardlann Déanamh Priontaí - Réiteach 
Eatramhach

Rachaidh Ceardlann Déanta Priontála Scoil na nEalaíon 
Cruthaitheach Bhaile Átha Cliath i mbun oibre eatramhaí 
i gceardlann nua saintógtha in aice leis gCearnóg Thoir ar 
Bhealach Naomh Breandán. Tá an socrú eatramhach seo 
lonnaithe sa Teach Thuaidh faoi láthair, chun go bhféadfar 
an Mol agus an Leabharlann Acadúil a fhorbairt. Ba iad 
SCULLION ARCHITECTS & Plus Architecture, a dhear agus 
cuireadh tús le tógáil na Ceardlainne Déanamh Priontaí in 
2020. Cuireadh tógáil an fhoirgnimh ar fionraí go sealadach 
sa chéad ráithe de 2021, ach atosaíodh é ar 22 Márta. Tá an 
tionscadal seo críochnaithe anois.

Áiseanna Athraithe Spóirt Allamuigh & 
Cóiríocht Eastáit

Mar is amhlaidh leis an gCeardlann Déanamh Priontaí, is 
gá na háiseanna seo a athlonnú chun forbairt an Mhoil agus 
na Leabharlainne Acadúla a chumasú. Ceapadh SCULLION 
ARCHITECTS & Plus Architecture freisin chun maoirseacht 
a dhéanamh ar dhearadh an tionscadail seo, a cuireadh 
isteach le haghaidh pleanála chuig CCBÁC i mí na Samhna 
2019. Fuarthas cead pleanála in 2020 agus cuireadh tús leis na 
háiseanna sealadacha seo a thógáil. Agus é seo á scríobh, tá 
tógáil na Saoráidí Eatramhacha um Athrú Spóirt Allamuigh 
beagnach críochnaithe.

Réimse Poiblí

In 2020, chuir conraitheoirí CCBÁC tús le hoibreacha ar 
thrasrianta toucan sna ceantair idir Nasc na Cloiche Leithne 
agus trasna go dtí an campas ar Ghráinseach Ghormáin 
Íochtarach, agus lasmuigh de stad Luas i nGráinseach 
Ghormáin Uachtarach. Cuireann na trasrianta seo ar chumas 
coisithe agus rothaithe trasnú le chéile go sábháilte agus na 
bearta tréscaoilteachta scagtha sealadacha a suiteáladh ar 
Ghráinseach Ghormáin Íochtarach in 2020 a chomhlánú mar 
chuid de chlár soghluaisteachta Covid-19 na Cathrach. Agus 
é seo á scríobh, bhí CCBÁC, tar éis dul i gcomhairle leis an 
bpobal áitiúil, i mbun scéim bhuan a chur i bhfeidhm sa réimse 
seo.  
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Grúpa Oibre Ealaíne Poiblí

Bunaíodh an Grúpa Oibre Ealaíne Poiblí in 2013 chun na 
moltaí atá leagtha amach i Straitéis Ealaíon Ghráinseach 
Ghormáin a chur i bhfeidhm. Tháinig an grúpa, ar a bhfuil 
raon saineolaithe ó shaol na healaíne, na hailtireachta agus na 
seirbhísí poiblí le chéile ar líne trí 2020.

Is iad baill reatha an ghrúpa:

Ciarán Benson, Cathaoirleach
Jenny Haughton, Comhordaitheoir Ealaíne Poiblí
Anita Groener, Ealaíontóir
Kieran Corcoran, Scoil na nEalaíon Cruthaitheach OT Bhaile 
Átha Cliath
Christina Kennedy, Coimeádaí Sinsearach ag Músaem Nua-
Ealaíne na hÉireann (IMMA)
Jacquie Moore, Oifig na nOibreacha Poiblí (OPW)
John Mitchell, Stiúrthóir, Ailtirí DMOD
Derek Dockrell, Feidhmeannach na Seirbhíse Sláinte
Robert Ballagh, Ionadaí Pobail
Terry Prendergast, Pleanálaí
Ruairí Ó’Cuív, Oifigeach Ealaíne Poiblí, Comhairle Cathrach 
Bhaile Átha Cliath
Nora Rahill, GFGG

Le linn 2020, ghlac an Comhordaitheoir Ealaíne Poiblí páirt 
agus chuir sé abhcóideacht ar fáil maidir le leigheas agus cúram 
na healaíne poiblí laistigh de Choiste Ealaíon OT Bhaile Átha 
Cliath agus Bainistíocht Eastáit Ghráinseach Ghormáin.

Agus tionchar Covid-19 á chur san áireamh, rinneadh dul chun 
cinn mar a leanas na sé chosán atá mar ‘… na saolta a mairimid’:

‘…the lives we live’1 Leabhar (Conair 3)
Seoladh an leabhar maisithe 200 leathanach seo i mí na Nollag 
2020 agus tá sé ar fáil go saor ar líne ag ggda.ie/public_art. 
Foilsithe le tacaíocht ón nGníomhaireacht, tugann sé cuntas ar 
na coimisiúin ealaíne poiblí, na tionscadail agus na himeachtaí 
a tharla ó 2015. Tiomsaithe agus curtha in eagar ag Jenny 
Haughton agus Lori Keeve, dhear stiúideonna Unthink 
Design i mBaile Átha Cliath 7. Ag tráth na scríbhneoireachta, 
roghnaíodh an leabhar mar cheann de na 100 Roghnú 
Cartlainne - cartlann bhliantúil a chuimsíonn dearadh 
cumarsáide tábhachtach agus sainiúil agus a thionchar ar an 
saol, an tsochaí, tráchtáil agus cultúr in Éirinn
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1 Píosa ó ‘Dreams of a Summer Night’, Dánta Úra Bailithe (2011), 

Le caoinchead ón bhfile, Derek Mahon, agus The Gallery Press
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Solaris Nexum rendering from below. Image render: Colin Rennie
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Oibreacha oidhreachta (Conair 1)
• Garrett Phelan’s THE GOLDEN BANDSTAND - 

Dealbhóireacht le lonnú idir Mol an Ghlasbhealaigh agus 
An Chearnóg Lárnach. Agus é seo á scríobh, cuireadh 
tús leis an suiteáil in-situ. Roghnaigh an Chomhairle 
Ealaíon gnéithe den obair seo chun físeán a dhéanamh do 
publicart.ie.

• Lean Alexandra Carr le tógáil agus cóimeáil Solaris Nexum 
i rith 2020 mar ullmhúchán le haghaidh suiteála in aitriam 
an Quad Lárnach i samhradh 2021.

• Chríochnaigh Walker & Walker a gcoincheap Endless Play 
trí chomhoibriú le Heneghan Peng Architects. Tá an obair 
seo ar fionraí go dtí go dtosóidh tionscadal An Chearnóg 
Thiar.

• Tá coimisiún Fergus Martin do Chomharsanacht Cúraim 
Chónaithe FSS fós sna céimeanna luatha go dtí go 
mbogfaidh an tionscadal seo chuig céim an dearaidh.

Tionscadail Phobalbhunaithe (Conair 2)
Leanann roinnt de na 17 dtionscadal ar bhealaí éagsúla, ag 
nascadh le himeachtaí poiblí ar nós Oíche Chultúrtha agus 
Open House. Mar shampla:
Lean Stories Between Us le Janine Davidson leis an Ard-
Mhúsaem i nDún Uí Choileáin i rith na bliana
Leanann Cartlann One Hour le Louis Haugh ar líne.
Rinneadh obair ar fhoilseachán Brian Cregan The Glass Garden 
maidir lena chuid oibre le Aosóg agus Step By Step.
Leanann Brokentalkers ‘What Does He Need?’? ar aghaidh ag 
fás agus beidh sé ina phríomhghné sa chomhdháil Public Art 

Now atá le teacht.
 
Comhdháil Ealaíne Phoiblí Anois (Conair 5)
Le bheith ar siúl in 2019, cuireadh comhdháil Public Art 
Now ar atráth agus rinneadh pleananna ar athbhreithniú 
chun go mbeadh sí ar siúl ar líne ón 24-26 Meitheamh 2021. 
Chruthaigh OT Bhaile Átha Cliath foireann inmheánach faoi 
stiúir teagascóirí i Scoil na nEalaíon Cruthaitheach chun tacú le 
Grainne Coughlan mar Chomhordaitheoir Comhdhála.

Iasacht agus Éadálacha (Conair 6)
Leathnaíodh an scéim iasachtaí ag Ionad Cúraim Phríomhúil 
FSS go ceann bliana eile.
Bhí The Axe (and the waving girl) le Alice Maher, Green Centaur 
le George Warren agus Crocosmia ×  le Clodagh Emoe le 
feiceáil ar Oíche Chultúir agus mar chuid den Lá Idirnáisiúnta 
Dealbhóireachta
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Cuireadh clár Stair Ghráinseach Ghormáin in oiriúint do na 
dúshláin gan fasach a chruthaigh na srianta sláinte poiblí a 
eascraíonn as paindéim Covid-19 agus gníomhaíochtaí ag 
bogadh go hiomlán ar líne.

Sheol an Doiciméad Fondúireachta suíomh gréasáin tionscadail 
nua - grangegormanhistories.ie. Roineann an suíomh gréasáin 
imeachtaí agus dul chun cinn uile an tionscadail agus ordaíonn 
sé do chuairteoirí liostáil le nuachtlitir ar líne an tionscadail a 
eisítear gach ráithe, ag coinneáil an phobail agus na páirtithe 
leasmhara ar an eolas.

Cuirtear an plean feidhmithe i láthair faoi thrí phríomhshnáithe 
tionscadail: Daoine, Áiteanna agus Cleachtais. Déanann 
gníomhaíochtaí a bhaineann le ‘Daoine’ iniúchadh ar an 
saol i nGráinseach Ghormáin le linn roinnt imeachtaí poiblí, 
díospóireachtaí agus gníomhaíochtaí eile. Beidh an fócas ar 
thaithí mhaireachtála a bhaineann leis an láithreán. Measann 
‘Áiteanna’ Ghráinseach Ghormáin ina chomhthéacs mar 
shuíomh a bhfuil tábhacht ailtireachta agus spásúil saibhir aige 
agus a bhfuil tionchar suntasach aige ar na háitritheoirí agus 
ar a chúlchríoch. Go stairiúil, tá na ‘Cleachtais’ a bhaineann le 
Gráinseach Ghormáin comhchiallach le luí seoil institiúideach. 
Tá scrúdú ar na cleachtais institiúideacha seo, a mbunús, a 
n-éabhlóid agus a dtionchar ríthábhachtach do mhisean agus 
d’oidhreacht an tionscadail seo.

I R1, bhí Stair Ghráinseach Ghormáin i dteagmháil leis an 
Ard-Mhúsaem, leis an gCartlann Náisiúnta agus le Cartlann 
Scannán na hÉireann chun pleananna a chur chun cinn chun 
na déantúsáin agus na doiciméid stairiúla atá fágtha ar an 
láithreán a chatalógú agus a athlonnú. Thug Coimeádaí ón 
Ard-Mhúsaem cuairt ar an aonad stórála chun measúnú a 

dhéanamh ar na déantúsáin atá fágtha agus chomhroinn sé 
moltaí leis an nGrúpa Oibre maidir le stóráil agus catalógú na 
bpíosaí seo.

I mí Feabhra, chuir foireann ón gCartlann Náisiúnta tús leis 
an tasc a shórtáil trí na 150 bosca measta doiciméad agus 
éifeachtaí pearsanta. I mí Feabhra freisin, rinne Cartlannaí ó 
Chartlann Scannán na hÉireann measúnú ar ríleanna scannáin 
agus píosaí scannáin a stóráiltear ar an láithreán.

I mí na Bealtaine, tháinig fochoiste an Tionscadail Staire Béil 
le chéile den chéad uair. Le linn Q2-Q4, tháinig an fochoiste 
le chéile go minic agus phleanáil siad ullmhúchán agus 
seachadadh tionscadal píolótach staire béil. Déanfaidh an 
tionscadal píolótach cuimhní agus eispéiris na mball foirne 
ar scor ó Ospidéal Naomh Breandán a thaifeadadh agus a 
dhoiciméadú chun taifead uathúil luachmhar a chruthú a 
bheidh ar fáil agus inrochtana do na glúine atá ann faoi láthair 
agus na glúine atá le teacht ar spéis leo taighde agus foghlaim 
níos mó faoi na daoine, áiteanna agus cleachtais a bhaineann le 
Gráinseach Ghormáin.

I Ráithe 3 agus Ráithe 4, chríochnaigh foireann seisear agallóirí 
deonacha sraith ceardlann oiliúna ar líne a d’éascaigh an Dr 
Mary Muldowney, Staraí agus ball den Ghrúpa Oibre mar 
ullmhúchán chun tosú ag cur agallaimh agus athscríobh ar 
na cuimhní cinn sin. Rinne na saorálaithe ionadaíocht ar 
phríomhpháirtithe leasmhara; na pobail áitiúla, OT Bhaile Átha 
Cliath, GFGG, agus FSS. Fuair Stair Ghráinseach Ghormáin, 
trína chomhpháirtíocht le hAcadamh Ríoga na hÉireann, stór 
slán don taifeadadh le Digital Repository of Ireland (DRI).
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Foilsíodh Doiciméad Fhondúireacht Stair Ghráinseach 
Ghormáin ar shuíomh gréasáin nua an tionscadail i lár mhí 
an Mheithimh, i gcomhthráth le Féile Samhraidh Pride of 
Place Bhóthar na gCloch. Tá misean, fís agus luachanna an 
tionscadail sa Doiciméad Fondúireachta; struchtúr rialachais an 
Ghrúpa Oibre agus plean feidhmithe 3 bliana.

I mí Iúil, thug FSS cuireadh do cheathrar ball den Ghrúpa 
Oibre páirt a ghlacadh i sraith cruinnithe de Ghrúpa Stiúrtha 
Taifead Meabhrach Stairiúil Inmheánach FSS. Is é aidhm an 
ghrúpa stiúrtha inmheánach seo iniúchadh iomlán a fháil ar 
gach taifead sláinte meabhrach stairiúil agus machnamh a 
dhéanamh ar chur i bhfeidhm prótacal rochtana nua, de réir an 
chleachtais idirnáisiúnta is fearr.

I Ráithe 3, d’Oíche Cultúir 2020, chuir Stair Ghráinseach 
Ghormáin painéal díospóireachta ar líne i láthair ‘Uncovering 
Grangegorman Histories’ a rinne iniúchadh ar fhionnachtain, 
aisghabháil agus athchóiriú na dtaifead ó na hospidéil a 
bhaineann le suíomh Ghráinseach Ghormáin. Soláthraíonn 
na taifid doiciméadú leanúnach ar shaol na ndaoine agus 
na gcleachtas a úsáideadh ann ó 1814. Tá an ócáid ar fáil ar 
shuíomh Gréasáin an tionscadail agus tá os cionn 600 radharc 
bainte amach aige go dtí seo.

Mar chuid d’Fhéile Staire Bhaile Átha Cliath, i mí Dheireadh 
Fómhair, rinne painéal díospóireachta ar líne eile iniúchadh ar 
‘Taithí institiúideach ar an bhfliú‘ Spáinneach ’agus Covid-19 
in Éirinn’. Bhí rannpháirtithe ardphróifíle i gceist leis an 
ócáid seo agus bhí an-tóir air i gclár na Féile. I gcomhthéacs 
teagmhálacha stairiúla le heipidéimí i nGráinseach Ghormáin, 
rinne an painéal iniúchadh ar eispéiris institiúideacha na 
paindéime. ag díriú go príomha ar Fhliú “Spáinneach” 1918 
– 20. Tugann an plé léargas ar ról uathúil na paindéime i 

laigí sochaíocha ar leith a nochtadh, mar a fheictear le linn 
na géarchéime reatha. Tá an ócáid seo ar fáil le feiceáil ar an 
suíomh gréasáin agus tá beagnach 2,000 radharc faighte aige.

Choimisiúnaigh an tionscadal forbhreathnú gairid stairiúil 
ar shuíomh Ghráinseach Ghormáin le cur san áireamh san 
fhaisnéis a dáileadh roimh an mbliain acadúil 2020/2021. 
Foilsíodh an píosa staire mar chuid de phacáiste ionduchtaithe 
ar líne foirne agus mac léinn OT Bhaile Átha Cliath i mí 
Dheireadh Fómhair 2020 chun comhthéacs leathan a sholáthar 
do chomhthéacs stairiúil an láithreáin seo.

I measc na bpríomhghníomhaíochtaí eile i R4 bhí bunú 
an fhochoiste Coimisiúnaithe chun taighde ar phleananna 
athbhreithnithe ar ábhair aitheanta a phleanáil agus a 
sheachadadh. Ag tógáil ar éachtaí agus ullmhúcháin 2020, 
tá níos mó imeachtaí, taighde agus rannpháirtíochta áitiúla 
beartaithe do 2021.
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Taispeánann Tionscadal Ghráinseach Ghormáin, ann féin, 
tréithe inbhuanaithe bunúsacha lena n-áirítear:

• Athúsáid a dhéanamh ar shuíomh i lár na cathrach 
athfhorbraíochta

• Foirgnimh nua le caighdeáin fuinnimh atá feabhsaithe go 
mór

• Athúsáid agus athchóiriú oiriúnaitheach ar struchtúir 
chosanta agus athchóiriú foirgneamh níos nuaí

• Líonra téimh ceantair a chur i bhfeidhm leis an gcumas dul 
in oiriúint do riachtanais athraitheacha fuinnimh

• Scéim chomhtháite Draenála Uirbeach Inbhuanaithe 
(SUDanna) ar fud an láithreáin chun mórimeachtaí tuile a 
mhaolú agus bonneagar uisce agus fuíolluisce feabhsaithe 
sa cheantar

• Suíomh i lár na cathrach a thacaíonn le hacmhainn 
iarnróid éadrom agus trom méadaithe lena n-áirítear 
síneadh Luas, Metro agus DART + a fhreastalaíonn ar Lár 
Chathair Bhaile Átha Cliath agus limistéar níos leithne 
Bhaile Átha Cliath

• Rochtain mhaith ar líonraí bus agus rothar agus 
tionscnaimh leanúnacha le CCBÁC chun bealaí rothar 
deighilte sábháilte ar fud na cathrach a fheabhsú

• Tá an campas deartha chun tacú le siúl agus rothaíocht 
le háiseanna tiomnaithe athraithe agus stórála rothar 
agus le roinnt stáisiún Rothar Bhaile Átha Cliath sa 
chomharsanacht

• Chuir bearta a seachadadh faoi Chlár Idirghabhála 
Eatramhach Soghluaisteachta Covid-19 feabhsuithe 
sábháilteachta agus comhshaoil ar fáil do limistéar 
Ghráinseach Ghormáin

• Bearta gníomhacha chun bithéagsúlacht a fheabhsú lena 
n-áirítear limistéir féir móinéir a ainmniú, sprioc chun níos 
mó ná 1,000 crann a phlandáil thar shaolré an tionscadail, 
agus boscaí neadacha a shuiteáil.

In 2020, chuir an Ghníomhaireacht tús le hathbhreithniú 
ar Straitéis Inbhuanaitheachta an GFGG 2012. Agus í 
seo á scríobh, bhí GFGG tar éis dul i dteagmháil le sraith 
geallsealbhóirí maidir leis an straitéis athbhreithnithe agus 
bhí cur chuige aitheanta aici a chuimseoidh ceithre philéar 
straitéiseacha:

• Fuinneamh
• Foirgnimh
• Bithéagsúlacht
• Taighde, Nuálaíocht & Teicneolaíocht

Leanfar le tuilleadh dul chun cinn maidir le Straitéis 
Inbhuanaitheachta athbhreithnithe a aithníonn an ról is féidir 
a bheith ag Gráinseach Ghormáin i dtacú le sprioc chathair 
Bhaile Átha Cliath astaíochtaí nialasacha carbóin a bhaint 
amach faoi 2050 i rith 2021.

Is príomhchuspóir straitéiseach de chuid na Gníomhaireachta 
freisin freagracht chomhshaoil a thiomáint trí sholáthar 
forásach. Chuimsigh an sainchúram dearaidh don chomórtas 
dearaidh ailtireachta d’Institiúid Taighde OT Bhaile Átha Cliath 
FOCAS, a seoladh in 2020, spriocanna feidhmíochta carbóin 
ar feadh an tsaoil, ciorclán agus dearadh ísealfhuinnimh. 
Leanfaidh an cur chuige seo ag cur cuspóirí gníomhaíochta 
aeráide na Gníomhaireachta ar an eolas agus á gcomhtháthú 
tuilleadh i ndearadh agus i seachadadh tionscadal sa todhchaí.
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Tar éis bliana d’fhoghlaim iargúlta agus 
oibre, cuirfear tús le 2021 le teacht 
10,000 mac léinn agus os cionn 2,000 
ball foirne go Gráinseach Ghormáin. 
Tabharfaidh críochnú An Chearnóg 
Lárnach, An Chearnóg Thoir agus an 
Tí Íochtarach, chomh maith le hoscailt 
Plás na Cloiche Leithne, beocht nua 
don cheantar agus osclófar rochtain 
ar an gcathair mhór. Táimid ag tnúth 
le garspriocanna an tionscadail seo a 
cheiliúradh go pearsanta le páirtithe 
leasmhara, comhpháirtithe tionscadail 
agus an pobal an bhliain seo chugainn.  

Críochnófar 2021 dhá thionscadal tacaíochta sealadacha i 2021 
freisin - an Ceardlann Déanamh Priontaí agus na Saoráidí 
Athraithe Spóirt Allamuigh. Réiteoidh sé seo an bealach chun 
tús a chur le tógáil an Mhoil Acadúil agus na Leabharlainne 
tar éis an próiseas tairisceana tógála a bheith críochnaithe. 
Cuirfidh an dul chun cinn atá déanta ag GFGG agus OT Bhaile 
Átha C;iath maidir le diúscairt réadmhaoine Sráid Aungier 
ar chumas fhorbairt an Chearnóg Thiar dul chun cinn a 
dhéanamh.

Agus é seo á scríobh, tá tógáil Scoil Náisiúnta nua Bhaile Átha 
Cliath 7 Ag Foghlaim Le Chéile le bheith críochnaithe i 2023. 
Cuirfidh an foirgneamh seo, i dteannta le Comharsanacht 
Cúraim Chónaithe FSS a bhfuiltear ag súil go rachaidh sé 
ar aghaidh go dtí an chéim phleanála i 2021, a chuirfidh le 
deiseanna foghlamtha idirghlúine a fhorbairt a nascadh ar fud 

an champais.

Cuirfidh an Ghníomhaireacht a hathbhreithniú airde ar CFS 
Ghráinseach Ghormáin i gcrích freisin, mar a éilítear faoi na 
treoirlínte reachtúla d’Údaráis Phleanála ar ‘Forbairt Uirbeach 
agus Airde Foirgníochta.’ Tá an t-athbhreithniú ar Straitéis 
Inbhuanaitheachta Ghráinseach Ghormáin beartaithe le bheith 
críochnaithe i 2021.

In 2021, táimid ag tnúth freisin le saothair leagáide ó Chlár 
Ealaíne Poiblí Ghráinseach Ghormáin a bhaint amach, lena 
n-áirítear suiteáil Solaris Nexum in aitriam an Chearnóg 
Lárnach agus THE GOLDEN BANDSTAND - Dealbhóireacht 
le Garrett Phelan, le bheith suite ar an méar glas idir Mol an 
Ghlasbhealaigh agus an Chearnóg Lárnach. Beidh Comhdháil 
Public Art Now ar siúl ar líne ón 24-26 Meitheamh 2021.

Ag tógáil ar éachtaí a rinneadh in 2020, leanfaidh Stair 
Ghráinseach Ghormáin ag cur tuilleadh imeachtaí, taighde 
agus rannpháirtíochta áitiúla le linn 2021. Leanfaidh Fóram 
Saothair & Foghlama Ghráinseach Ghormáin lena chuid oibre 
lena chinntiú go mbainfidh pobail áitiúla, go háirithe iad 
siúd atá faoi mhíbhuntáiste eacnamaíoch agus sóisialta, leas 
as tionscadal athghiniúna forbartha Ghráinseach Ghormáin. 
Feicfidh 2021 Toghchán GFGG d’ionadaithe pobail don 
Bhord agus don Ghrúpa Comhairleach freisin. Foilseoidh an 
Ghníomhaireacht a Ráiteas Straitéise Cúig Bliana GFGG do 
2021-26 agus a Misean, Fís agus Croíluachanna.

Caithfear é seo go léir a sheachadadh i gcomhthéacs 
timpeallacht oibre iar-phaindéimeach. Beidh sé riachtanach an 
chothromaíocht cheart a fháil idir cianobair agus cultúr láidir 
comhoibritheach a choinneáil. Maoiniú tionscadal; aghaidh 
a thabhairt ar easnaimh; agus leanfaidh modheolaíochtaí 
maoinithe a fheabhsú i gcomhpháirtíocht lenár ngeallsealbhóirí 
mar phríomhcheisteanna maidir le rath leanúnach na 
Gníomhaireachta.

IX
Ag Breathnú 
Chun Cinn
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Nochtadh 
agus Tuairisciú 
Reachtúil

Saoráil Faisnéise

Tháinig an GFGG faoin Acht um Shaoráil Faisnéise in 2015. 
Faoi dheireadh 2020 tá 18 n-iarratas faoin Acht seo próiseáilte 
ag an nGníomhaireacht.

Ceisteanna an Oireachtais

De réir an Chóid Chleachtais um Rialachas Comhlachtaí Stáit 
2016, tá prótacail curtha i bhfeidhm ag an nGníomhaireacht 
chun faisnéis a sholáthar do bhaill an Oireachtais. Tuairisceoidh 
an Ghníomhaireacht go bliantúil ar chomhlíonadh na 
bprótacal seo agus foilseofar gach iarratas ar fhaisnéis agus a 
gcuid freagraí (nuair is iomchuí) ar ár suíomh Gréasáin. Bhí 1 
iarraidh ar fhaisnéis ó bhall den Oireachtas le linn 2020.

An tAcht um Nochtadh Cosanta 2014 

Mar chomhlacht poiblí, ceanglaítear ar Ghníomhaireacht 
Forbartha Ghráinseach Ghormáin faoi alt 22 den Acht um 
Nochtadh Cosanta 2014 tuarascáil bhliantúil a fhoilsiú i ndáil 
le líon na nochtuithe cosanta a rinneadh di an bhliain roimhe 
sin, agus an gníomh a rinneadh mar fhreagairt ar aon cheann 
den sórt sin nochtuithe cosanta. Ní dhearnadh aon nochtadh 
cosanta don Ghníomhaireacht sa tréimhse 1 Eanáir - 31 Nollaig 
2020.

An Rialachán Ginearálta maidir le 
Cosaint Sonraí

Rialaíonn an Rialachán Ginearálta um Chosaint Sonraí (AE / 
2016/679) (an “RGCS”) an Dlí um Chosaint Sonraí Ginearálta 
maidir le Cosaint Sonraí san LEE go príomha. Tá Robert 
Moore ceaptha ag GFGG mar Oifigeach Cosanta Sonraí. Tá 
an Ghníomhaireacht freagrach as comhlíonadh an RGCS do 

gach fo-thacar sonraí. Tá na croíghníomhaíochtaí próiseála 
sonraí pearsanta a dhéanann an Ghníomhaireacht faoi réir 
an RGCS. Faoi dheireadh 2020 bhí 1 iarratas próiseáilte ag an 
nGníomhaireacht faoin Acht seo.

Cód Iompair 2018 do Dhaoine 
a Dhéanann Gníomhaíochtaí 
Brústocaireachta

Amhail an 1 Eanáir 2019 tá feidhm ag an gCód Iompair do 
Dhaoine a iompraíonn Gníomhaíochtaí Brústocaireachta 
maidir leis an nGníomhaireacht.

An tAcht fá Choimisiún na hÉireann um 
Chearta an Duine agus Comhionannas, 
2014  

Tá an Ghníomhaireacht freagrach freisin as comhlíonadh 
Dhleacht Chomhionannais agus Chearta an Duine na hEarnála 
Poiblí (‘an Dleacht’). Cuireann sé seo oibleagáid reachtúil ar 
chomhlachtaí poiblí cearta daonna na ndaoine a sholáthraíonn 
siad seirbhísí a chosaint; agus don fhoireann agus iad i mbun a 
gcuid oibre laethúla.

Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003

Tugann Rialacháin Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 
(Comhlachtaí Poiblí) 2019 (S.I. Uimh. 230 de 2020) an GFGG 
faoi raon feidhme an Achta ón 25 Meitheamh 2020.
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Comhaltaí Boird 
 
Mr Paul O’Toole Cathaoirleach (a ceapadh ar an 14 Eanáir 2020) 

Mr Gerrard Casey Príomhoifigeach 
Feidhmiúcháin 

 

Mr Jim Curran  (a athcheapadh ar an 9 Meán Fómhair 
2021) 

Ms Elva Duffy BL  (a athcheapadh ar an 8 Eanáir 2021) 

Ms Penelope Kenny FCA  (a athcheapadh ar an 9 Meán Fómhair 
2021) 

Mr Ciaran McCaffrey  (a athcheapadh ar an 9 Meán Fómhair 
2021) 

An tOll. Terri Scott  (a athcheapadh ar an 9 Meán Fómhair 
2021) 

Mr Jack MacGowan  (a athcheapadh ar an 9 Meán Fómhair 
2021) 

Ms Mellany McLoone  (a athcheapadh ar an 9 Meán Fómhair 
2021) 

An Dr Susan O’Shaughnessy  (a athcheapadh ar an 9 Meán Fómhair 
2021) 

Mr David Conway  (a ceapadh ar an  14 Eanáir 2020) 

An Dr Paul Horan  (a ceapadh ar an 20 Bealtaine 2021) 

Mr Luke McManus  (a ceapadh ar an 15 Meán Fómhair 
2021) 

Mr Joe Costello  (a ceapadh ar an 15 Meán Fómhair 
2021) 

Ms Deirdre Scully  (a ceapadh ar an 15 Meán Fómhair 
2021) 

An Clr Janice Boylan    (téarma críochnaithe ar an 8 Meán 
Fómhair 2021) 

An Dr Noel O’Connor    (a athcheapadh ar an 9 Samhain 2018 
& imithe ar scor ar an 28 Aibreán 
2021) 

Mr Paul Clegg  (téarma críochnaithe ar an 8 Meán 
Fómhair 2021) 

Ms Louise Keegan  (téarma críochnaithe ar an 8 Meán 
Fómhair 2021) 
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OIFIG CHLÁRAITHE: An 4ú hUrlár, Teach na Páirce, Gráinseach Ghormáin 
  191 An Cuarbhóthar Thuaidh 
  Baile Átha Cliath 7 
  D07 EWV 
 
 
 
INIÚCHÓIRÍ  An tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste 
  3A Sráid an Mhéara Uachtarach 
  Baile Átha Cliath 1 
  Baile Átha Cliath 01 PF72 
 
 
 
 
BAINCÉIRÍ:   Banc na hÉireann    Banc AIB cpt 

Faiche an Choláiste   1 Sráid Bhagóid Íochtarach 
    Baile Átha Cliath 2    Baile Átha Cliath 2 
    D02 VR66    D02 X342 
 

  Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta, 
  Duga an Státchiste, 
  Cé an Phoirt Thuaidh, 
  Baile Átha Cliath D01 A9T8 
 
 
ATURNAETHA:   McCann Fitzgerald 
    Riverside One  
    Cé Sir John Rogerson  
    Baile Átha Cliath D02 X576 
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Ráiteas Rialachais agus Tuarascáil Ghníomhaireacht Forbartha Ghráinseach 
Ghormáin Rialachas 
 
Bunaíodh Gníomhaireacht Forbartha Ghráinseach Ghormáin faoin Acht um 
Ghníomhaireacht Forbartha Ghráinseach Ghormáin 2005 chun láithreán Ghráinseach 
Ghormáin a fhorbairt ar mhaithe le hOllscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath, FSS agus 
leis an bpobal áitiúil. Tá an Bord cuntasach don Aire Breisoideachais agus Ardoideachais (an 
tAire Oideachais agus Scileanna roimh an 21 Deireadh Fómhair 2020) agus liostaítear thíos 
na hábhair a fhorchoimeádtar le haghaidh chinntí an Bhoird de réir a reachtaíochta 
cumasúcháin. Tá an POF (an tOifigeach Cuntasaíochta faoin Acht) agus an fhoireann 
feidhmiúcháin freagrach as bainistíocht oibriúcháin agus rialú ó lá go lá. Gníomhaíonn an 
POF mar idirghabhálaí díreach idir an Bord agus lucht bainistíochta Ghníomhaireacht 
Forbartha Ghráinseach Ghormáin. 

Feidhmíonn Gníomhaireacht Forbartha Ghráinseach Ghormáin faoi chreat Rialachais 
Chorparáidigh lena léirítear dea-chleachtas agus tá sí ailínithe le riachtanais ár bpáirtithe 
leasmhara agus leis an Acht um Ghníomhaireacht Forbartha Ghráinseach Ghormáin 2005.  

Tá 15 chomhalta sa Ghníomhaireacht, agus iad ceaptha ag an Aire Breisoideachais agus 
Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta, sa Ghníomhaireacht, agus ceaptar 
duine acu mar Chathaoirleach. 

Ar an 1 Eanáir 2019, comhcheanglaíodh Institiúid Teicneolaíochta, Tamhlacht agus Institiúid 
Teicneolaíochta, Baile Bhlainséir le chéile go foirmiúil mar Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile 
Átha Cliath. 
 
Is í Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath (Technological University Dublin, nó TU 
Dublin), an chéad ollscoil teicneolaíochta in Éirinn, agus í bunaithe go foirmiúil de réir an dlí. 
 

Freagrachtaí na Gníomhaireachta  

Leagtar amach obair agus freagrachtaí na Gníomhaireachta san Acht um Ghníomhaireacht 
Forbartha Ghráinseach Ghormáin 2005. 

Is é an aidhm atá leis an Acht ná forbairt láithreán 73 acra Ghráinseach Ghormáin i mBaile 
Átha Cliath a éascú mar champas nua-aimseartha d'Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha 
Cliath, chun saoráidí sláinte príomhúla agus cúraim shóisialta uasghrádaithe a sholáthar 
d'FSS agus chun rochtain/saoráidí pobail a sholáthar. 

Is é feidhm fhoriomlán Ghníomhaireacht Forbartha Ghráinseach Ghormáin ná an fhorbairt a 
bhainistiú ar bhealach comhtháite agus inbhuanaithe. Go ginearálta, is iad feidhmeanna na 
Gníomhaireachta ná: 

•  Glacadh le láithreán Ghráinseach Ghormáin agus réadmhaoin Ollscoil Teicneolaíochta 
Bhaile Átha Cliath; 

• Pleanáil straitéiseach a ullmhú; 
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• Straitéis chuí soláthair a chinneadh; 

• Dul i gcomhairle le heagraíochtaí cuí, grúpaí ionadaíocha agus leis an bpobal áitiúil; 

• Tógáil a dhéanamh;  

• Réadmhaoin a thabhairt ar ais d'FSS/Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath agus 
aon chomhlacht oideachais eile. 

 

Éilítear in Alt 33(4) den Acht um Ghníomhaireacht Forbartha Ghráinseach Ghormáin 2005 go 
gcoinneofar cuntais na gníomhaireachta le haghaidh gach bliana airgeadais i cibé foirm agus 
ar cibé modh arna shonrú ag an Aire agus go n-ullmhóidh an POF iad agus go bhfaomhfar 
an ghníomhaireacht iad a luaithe is indéanta tar éis dheireadh na bliana airgeadais lena 
mbaineann siad lena gcur faoi bhráid an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste lena n-iniúchadh. 
 
Agus na ráitis airgeadais á n-ullmhú aici, éilítear ar an nGníomhaireacht: 
 
• beartais oiriúnacha chuntasaíochta a roghnú agus iad a chur i bhfeidhm go seasta; 

• breithiúnais agus meastacháin a dhéanamh atá réasúnach agus stuama; 

• a rá cé acu a leanadh caighdeáin chuntasaíochta is infheidhme, lena n-áirítear 
Caighdeán Tuairiscithe Airgeadais Uimh. 102 (FRS 102) nó nár leanadh, faoi réir aon 
imeachtaí ábhartha arna nochtadh agus arna míniú sna ráitis airgeadais; 

• aon imeachtaí ábhartha ó chaighdeáin chuntasaíochta is infheidhme a nochtadh agus a 
mhíniú; 

• na ráitis airgeadais a ullmhú ar bhonn gnóthais leantaigh ach amháin más míchuí 
glacadh leis go leanfaidh an Ghníomhaireacht sa ghnó. 

 
Dearbhaíonn an Bord gur chloígh sé leis na ceanglais thuas agus na ráitis airgeadais á n-
ullmhú aige. Tá an Bord freagrach freisin as sócmhainní na Gníomhaireachta a chumhdach 
agus as céimeanna réasúnacha a thabhairt chun calaois agus neamhrialtachtaí eile a chosc 
agus a aimsiú. 
 
Tá an Gníomhaireacht freagrach as taifid chuí chuntasaíochta a choimeád ina nochtar, go 
réasúnta cruinn agus in am ar bith, a staid airgeadais agus lena gcuirtear ar a cumas a 
chinntiú go gcloíonn na ráitis airgeadais le hAilt 33 -36 den Acht um Ghníomhaireacht 
Forbartha Ghráinseach Ghormáin 2005.  
 

Ábhair arna gcoimeád don Bhord 

• Cuspóirí agus straitéisí fadtéarmacha Ghníomhaireacht Forbartha Ghráinseach 
Ghormáin a fhaomhadh; 
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• Bunú, téarmaí tagartha, ballraíocht, nósanna imeachta agus díscaoileadh choistí an 
Bhoird; 

• Bunú agus díscaoileadh an Ghrúpa Sainchomhairleoireachta (Alt 22 den Acht um 
Ghníomhaireacht Forbartha Ghráinseach Ghormáin 2005) 

• Tuarascáil bhliantúil agus cuntais bhliantúla Ghníomhaireacht Forbartha Ghráinseach 
Ghormáin a fhaomhadh; 

• Dearbhú a thabhairt gach bliain go bhfuil córas inmheánach rialaithe airgeadais i 
bhfeidhm ag an gComhlacht Stáit; 

• Ag glacadh le Plean Straitéiseach (Alt 12(4) den Acht um Ghníomhaireacht Forbartha 
Ghráinseach Ghormáin 2005); 

• An straitéis arna glacadh a chur i bhfeidhm trí thimthriall pleanála agus buiséid bhliantúil;  

• An plean agus an buiséad bliantúil a fhaomhadh, agus feidhmíocht a mheasúnú trí 
thagairt don phlean agus don bhuiséad ar bhonn bliantúil lena gcuimsiú sa tuarascáil 
bhliantúil más cuí; 

• Iasacht á fáil ag Gníomhaireacht Forbartha Ghráinseach Ghormáin (Alt 15 den Acht um 
Ghníomhaireacht Forbartha Ghráinseach Ghormáin 2005); 

• Nósanna imeachta bronnta conarthaí a chinneadh le haghaidh Conarthaí i gcomhair 
Sheirbhísí, Sholáthar agus Oibreacha Ghníomhaireacht Forbartha Ghráinseach 
Ghormáin ar aon dul le nósanna imeachta soláthair; 

• Socruithe rialachais chorparáidigh foriomlána agus téarmaí tagartha fhochoistí 
Ghníomhaireacht Forbartha Ghráinseach Ghormáin a athbhreithniú; 

• An Creat um bainistíocht riosca a fhaomhadh agus a éifeachtacht a mhonatóiriú. Ba chóir 
don Bhord teagmhais ar ábhair riosca iad a athbhreithniú agus gníomhartha an lucht 
bainistíochta a nótáil nó a fhaomhadh, de réir mar is cuí; 

• Ceapachán agus pleanáil comharbais an POF a fhaomhadh; 

• Beartas straitéiseach a chinneadh i dtaca le dlíthíocht a thabhairt os comhair na cúirte, a 
chosaint nó a réiteach; 

• Talamh a fháil agus a dhiúscairt, leas i dtalamh nó in aon réadmhaoin eile faoi réir thoiliú  
an Aire Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta (Alt 
8(2) den Acht um Ghníomhaireacht Forbartha Ghráinseach Ghormáin 2005); 

• Sócmhainní a bhfuil luach ionchais ag leibhéal tairsí €150,000 nó os a chionn a fháil, a 
dhiúscairt agus a chur as feidhm; 
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• Scéim aoisliúntais a ullmhú lena cur faoi bhráid an Aire Breisoideachais agus 
Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta agus leasuithe suntasacha ar an 
scéim (a bhféadfadh faomhadh an Aire a bheith ag teastáil ina leith) a fhaomhadh; 

• Freagracht as leibhéil údaráis, beartais chistíochta agus bainistíochta riosca; 

• Comhlíonadh na gceanglas reachtúil agus riaracháin a chinntiú maidir le líon, grádú agus 
coinníollacha ceapacháin gach baill foirne a fhaomhadh ar aon dul le ciorcláin agus 
smachtbhannaí na Roinne Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe; 

• Scaireanna a fháil i gcuideachtaí faoi dhliteanas teoranta chun leas a bhaint as aon obair 
thaighde, shainchomhairleoireachta nó forbartha arna déanamh ag an nGníomhaireacht 
(Alt 9(1) (b) den Acht um Ghníomhaireacht Forbartha Ghráinseach Ghormáin 2005); 

• Tailte agus áitribh a dhílsiú lena n-áitiú ag FSS, Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha 
Cliath nó comhlacht oideachais eile nuair a chuirfear críoch leis an gcéim thógála, 
d'úinéireacht an údaráis, na hinstitiúide nó comhlachta eile faoi seach (Alt 9(1) (l) den 
Acht um Ghníomhaireacht Forbartha Ghráinseach Ghormáin 2005); 

• Athbhreithniú a dhéanamh ar a cuid gnó féin agus bealaí a shainaithint lena 
héifeachtacht a fheabhsú agus bearnaí, más ann dóibh, a shainaithint sna hinniúlachtaí 
mar aon le bealaí inarbh fhéidir aghaidh a thabhairt orthu siúd; 

• Chomh maith le cruinnithe rialta chomhaltaí na Gníomhaireachta, reáchtálann an POF 
cruinnithe foirmiúla rialta le páirtithe leasmhara lena n-áirítear an Roinn ábhartha, Ollscoil 
Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath agus FSS.  
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Struchtúr na Gníomhaireachta 
Struchtúr Eagraíochtúil Ghníomhaireacht Forbartha Ghráinseach Ghormáin  
 

 
 

 
  

Príomhoifigeach Feidhmiúcháin
Gerrard Casey

Bainisteoir Gnóthaí 
Corparáideacha

& Runaí an Bhoird
Nora Rahill

Stiúrthóir Airgeadais
Peter O'Sullivan

Stiúrthóir Straitéise 
& Deartha

Conor Sreenan

Stiúrthóir Tógála & 
Bonneagair

Dominick Healy
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Struchtúr na Gníomhaireachta  

Tá Cathaoirleach agus 14 ghnáthchomhalta sa Ghníomhaireacht, agus iad go léir ceaptha 
ag an Aire Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta. 
Ceaptar Comhaltaí na Gníomhaireachta ar feadh tréimhse nach mó ná trí bliana agus tagann 
siad le chéile ar bhonn rialta (seachas mí Lúnasa). Liostaítear sa tábla thíos comhaltaí na 
Gníomhaireachta le linn 2020, agus na dátaí ceapacháin agus éirí as faoi seach.  

 
 
Comhalta den Ghníomhaireacht  Arna ainmniú ag Dáta ceapacháin  

 
Mr Paul O’Toole ( Cathaoirleach) 
Mr Gerrard Casey (POF) 
Mr Jim Curran 
Ms Elva Duffy BL 
Ms Penelope Kenny FCA 
Mr Ciaran McCaffrey 
An tOll. Terri Scott 
Mr Jack MacGowan 
Ms Mellany McLoone 
Dr Susan O’Shaughnessy 
Mr David Conway 
An Dr Paul Horan 
Mr Luke McManus 
Mr Joe Costello 
Ms Deirdre Scully 
An Clr Janice Boylan 
An Dr Noel O’Connor 
 
Mr Paul Clegg 
Ms Louise Keegan 
 

An tAire Breisoideachais agus Ardoideachais, 
Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta 
An tAire Breisoideachais agus Ardoideachais, 
Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta 
An tAire Sláinte 
An tAire Breisoideachais agus Ardoideachais, 
Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta 
An tAire Breisoideachais agus Ardoideachais, 
Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta 
An tAire Breisoideachais agus Ardoideachais, 
Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta 
An tAire Breisoideachais agus Ardoideachais, 
Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta 
An tAire Breisoideachais agus Ardoideachais, 
Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta 
An tAire Sláinte 
Uachtarán Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile 
Átha Cliath 
An tAire Breisoideachais agus Ardoideachais, 
Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta 
Uachtarán Ollscoil Teicneolaíochta BÁC 

Pobal 
CE DCC 
CE DCC 
CE DCC 
Uachtarán Ollscoil Teicneolaíochta BÁC 

 
CE DCC 
Pobal  
 
 

a ceapadh ar an 14 Eanáir 2020 

13 Iúil 2016 

a athcheapadh ar an 9 Meán Fómhair 2021 

a athcheapadh ar an 8 Eanáir 2021 

a athcheapadh ar an 9 Meán Fómhair 2021 

a athcheapadh ar an 9 Meán Fómhair 2021 

a athcheapadh ar an 9 Meán Fómhair 2021  

a athcheapadh ar an 9 Meán Fómhair 2021 

a athcheapadh ar an 9 Meán Fómhair 2021 

a athcheapadh ar an 9 Meán Fómhair 2021 

a ceapadh ar an 14 Eanáir 2020 

a ceapadh ar an 20 Bealtaine 2021 

a ceapadh ar an 15 Meán Fómhair 2021 

a ceapadh ar an 15 Meán Fómhair 2021 

a ceapadh ar an 15 Meán Fómhair 2021 

téarma críochnaithe ar an 8 MF 2021  

a athcheapadh ar an 9 Samhain 2018 

& a chuaigh ar scor ar an 28 Aibreán 2021 

téarma críochnaithe ar an 8 MF 2021 

téarma críochnaithe ar an 8 MF 2021 
 
 
 

  
 
 
 
Tá ceithre choiste bunaithe ag an nGníomhaireacht, mar seo a leanas:  
 
1. Tá ceathrar Comhaltaí Gníomhaireachta ar an gCoiste Iniúchóireachta agus Riosca. Is 
é ról an Choiste Iniúchóireachta agus Riosca ná tacaíocht a thabhairt don Ghníomhaireacht i 
dtaca lena cuid freagrachtaí maidir le saincheisteanna riosca, rialachais agus dearbhaithe 
ghaolmhair. Tá an Coiste Iniúchóireachta agus Riosca neamhspleách ar bhainistiú 
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airgeadais na heagraíochta. Cinntíonn an Coiste Iniúchóireachta agus Riosca, go háirithe, go 
ndéantar monatóireacht ghníomhach agus neamhspleách ar na córais rialaithe 
inmheánacha, lena n-áirítear gníomhaíochtaí iniúchóireachta. Tuairiscíonn an Coiste 
Iniúchóireachta agus Riosca don Ghníomhaireacht tar éis gach cruinnithe agus go foirmiúil i 
scríbhinn ar bhonn bliantúil.  

Ba iad seo a leanas Comhaltaí an Choiste Iniúchóireachta agus Riosca in 2020:  

Penelope Kenny FCA (Cathaoirleach), Ciaran McCaffrey, an tOll. Terri Scott, agus Ms 
Mellany McLoone. 

Reáchtáil an Coiste Iniúchóireachta agus Riosca 8 gcruinniú in 2020.  
 
 
2. Tá ceathrar Comhaltaí Gníomhaireachta ar an gCoiste Sláinte & Sábháilteachta. Is é ról 
an Choiste Sláinte & Sábháilteachta ná nósanna imeachta reatha maidir le sláinte agus 
sábháilteacht a mhonatóiriú agus a athbhreithniú agus treoir agus ceannaireacht 
straitéiseach a chur ar fáil le soláthar thionscadal Ghráinseach Ghormáin a chinntiú.  Tá sé 
mar rún ag an gCoiste Sláinte & Sábháilteachta cuidiú le fís Ghníomhaireacht Forbartha 
Ghráinseach Ghormáin a bhaint amach: “Is é an aidhm atá againn ná glacadh le cur chuige 
comhoibríoch i dtaca le Sláinte agus Sábháilteacht thar theorainneacha”.  Cuirtear moltaí ón 
gcoiste faoi bhráid an Bhoird. 
 
Ba iad seo a leanas Comhaltaí an Choiste Sláinte & Sábháilteachta in 2020: 
Janice Boylan (Cathaoirleach), Louise Keegan, Ciaran McCaffrey agus Susan 
O’Shaughnessy. 

Bhí 4 chruinniú ag an gCoiste Sláinte & Sábháilteachta in 2020. 
 
 
3. Tá cúigear Comhaltaí Gníomhaireachta ar an gCoiste Straitéise agus Réadmhaoine Is é 
ról an Choiste Straitéise agus Réadmhaoine ná monatóireacht agus athbhreithniú a 
dhéanamh ar sholáthar an Phlean um Straitéis agus Diúscairt Réadmhaoine, agus ar 
mhíreanna a bhféadfadh tionchar a bheith acu ar Scéim Pleanála an Phlean Straitéisigh go 
háirithe; deiseanna agus dúshláin fhéideartha don Ghníomhaíocht a chíoradh agus moltaí a 
thabhairt ina leith; agus deiseanna nó tionscnaimh chun an tionscadal a chur chun cinn a 
chíoradh agus moltaí a thabhairt ina leith. Tuairiscíonn sé don Bhord maidir le 
saincheisteanna a thagann chun cinn agus maidir leis na roghanna straitéise atá ar fáil. 

Ba iad seo a leanas Comhaltaí an Choiste Straitéise agus Réadmhaoine in 2020: 
Paul Clegg (Cathaoirleach), Jim Curran, Elva Duffy (téarma críochnaithe ar an 8 Meán 
Fómhair 2020), Jack MacGowan, an Dr Noel O’Connor agus David Conway. Bhí 4 chruinniú 
ag an gCoiste Straitéise agus Réadmhaoine in 2020. 
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4. Tá ceathrar Comhaltaí Gníomhaireachta ar an gCoiste Fórsa Oibre & Luacha Saothair. 
Is é ról an Choiste Fórsa Oibre & Luacha Saothair ná comhairle a chur ar an 
nGníomhaireacht agus moltaí a dhéanamh maidir le hábhair a bhaineann leis an bhfórsa 
oibre. Tuairiscíonn an Coiste Fórsa Oibre & Luacha Saothair don Ghníomhaireacht tar éis 
gach cruinnithe agus go foirmiúil i scríbhinn ar bhonn bliantúil.  
 
Ba iad seo a leanas Comhaltaí an Choiste Fórsa Oibre & Luacha Saothair in 2020:  
An Dr Noel O’Connor (Cathaoirleach), Jim Curran, Mellany McLoone agus Penelope Kenny.  

Bhí 1 chruinniú ag an gCoiste Fórsa Oibre & Luacha Saothair in 2020. 

 

Comhalta Boird Nua  

Tá próiseas ionduchtaithe ag Gníomhaireacht Forbartha Ghráinseach Ghormáin do 
Comhalta Boird nua. Dearadh é lena chinntiú go bhfuil cleachtadh acu ar oibleagáidí 
reachtúla na Gníomhaireachta agus ar conas a dhéanann an Bord a chuid gnó. Áirítear leis 
ábhar faisnéisithe ábhartha, mionsonraí faoi phleananna straitéiseacha na Gníomhaireachta, 
agus áirítear leis clár cruinnithe freisin don Phríomhhord agus d'fhochoistí. 

Sceideal Freastail, Táillí agus Speansais  

Leagtar amach thíos an sceideal freastail ar chruinnithe de chuid na Gníomhaireachta agus 
an Choiste Iniúchóireachta agus Riosca don bhliain 2020, lena n-áirítear na táillí agus na 
speansais a fuair gach Comhalta: 
 

 

Board and Board Committee members and meeting attendance in 2020

Board Audit & Risk Health & Strategy & Remuner- Fees € Expenses €
attendance Safety Property  -ation 2020 2020

Number of meetings 11 8 4 4 1
Mr Paul O'Toole 11 8,702
Mr Gerrard Casey 11 540
Cllr Janice Boylan 6 4 (Chair) 5,918
Mr Paul Clegg 8 4 (Chair)
Mr David Conway 10 (10) 2 (2) 5,802
Mr Jim Curran 9 3 1
Ms Elva Duffy BL 6 (8) 2 (3) 4,489
Ms Louise Keegan 11 4 5,985
Ms Penelope Kenny FCA 11 8 (Chair) 0 5,985
Mr Ciaran McCaffrey 11 7 4
Mr Jack MacGowan 11 4 5,985
Ms Mellany McLoone 11 6 1
Dr Noel O'Connor 11 4 1 (Chair)
Dr Susan O'Shaughnessy 11 3 (3)
Prof Terri Scott 11 6 5,985 1,202

Total 48,851 1,742
 ( )  = the maximum no. of meetings it was possible to attend.
           otherwise, the maximum number was possible.
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Ní bhfuair na comhaltaí seo a leanas den ghníomhaireacht táille faoin bprionsabal Duine 
Amháin Tuarastal Amháin:  Mr Jim Curran, An Dr Noel O’Connnó, Mr Paul Clegg, Mr Ciaran 
McCaffrey, Ms Mellany McLoone agus Dr Susan O’Shaughnessy. Ní bhfuair Mr Gerrard 
Casey táille mar POF. 

Athruithe Príomh-Phearsanra   

Ní raibh aon athruithe príomhphearsanra ann sa bhliain 2020. I mí Aibreáin 2021, tar éis do 
Maire Mellerick éirí as, ceapadh Dominick Healy ina Stiúrthóir Tógála & Bonneagair. 
 
Cothromaíocht Inscne i mballraíocht an Bhoird 
 
Ar an 31 Nollaig 2020, bhí seisear comhaltaí baineanna (40 %) agus ochtar comhaltaí 
fireanna (53 %) ar an mBord, agus post folamh amháin ann. Mar sin, sásaíonn an Bord 
sprioc an Rialtais go mbeadh ionadaíocht 40% ann do gach inscne i mballraíocht Bord Stáit. 
 

Nochtuithe a Éilítear sa Chód Cleachtais le haghaidh Rialachas Comhlachtaí Stáit 
(2016)  

Tá an Ghníomhaireacht freagrach as a chinntiú gur chloígh Gníomhaireacht Forbartha 
Ghráinseach Ghormáin le ceanglais an Chóid.  Éilítear na nochtuithe seo a leanas faoin 
gCód: 

Miondealú ar Shochair Fostaí Ghearrthréimhseacha 

Nochtar sochair fostaí i nóta 7 de na ráitis airgeadais. 

Costais Sainchomhairleachta  

Áirítear le costais sainchomhairleachta an costas ar chomhairle sheachtrach don lucht 
bainistíochta. 

 2020 2019 

 €’000 €’000 

   

Comhairle Dlí 144 92 

Sainchomhairleoireacht Deartha 8,017 6,267 

Táillí Gairmiúla  260 210 

Comhairle Airgeadais 0 6 

Comhairle maidir le Sláinte & Sábháilteacht 24 19 

   

Costais Iomlána Sainchomhairleachta 8,445 6,594 
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Conradh 172 259 

Costais Tionscadail 1,424 1,215 

Forchostais Reatha 312 171 

Caipitlithe 6,537 4,949 

Iomlán 8,445 6,594 
 
 
 
 
Costais dhlíthiúla agus socraíochtaí  
 
Ní raibh aon socraíochtaí dlíthiúla ann in 2020 ná in 2019.  

 

Caiteachas taistil agus cothaithe  

Catagóirítear caiteachas taistil agus cothaithe mar seo a leanas: 
 

 
 

2020 
€ 

2019 
€ 

   
Intíre 

Comhaltaí Boird na Gníomhaireachta 
Fostaithe 

 
1,203 
2,465 

 
2,104 
2,782 

   
Idirnáisiúnta* 

Comhaltaí Boird na Gníomhaireachta 
Fostaithe 

 
0 

                  234 

 
0 

446 

   
Iomlán 3,902 5,332 

 

*Rinne íocaíocht leis an gCoiste um Ghníomhú ar son na hAeráide chun cúiteamh a 
dhéanamh ar astaíochtaí carbóin a bhaineann le haerthaisteal oifigiúil.  
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Caiteachas Fáilteachais  

Áirítear leis an gCuntas Ioncaim agus Caiteachais an caiteachas fáilteachais seo a leanas: 
 2020 

€ 
2019 

€ 
   
Fáilteachas Foirne & Boird 1,610 1,815 
Fáilteachas Cliant 0 0 
   
Iomlán 1,610 1,815 

Deimhniú um Chomhlíonadh 

Tá athbhreithniú déanta ag Gníomhaireacht Forbartha Ghráinseach Ghormáin, ó mhí Mheán 
Fómhair 2016, ar a leibhéal comhlíonta agus, i gcás inar ghá, rinneadh socruithe chun 
comhlíonadh a chinntiú. Tá líon beag maoluithe comhaontaithe aici leis an Roinn 
Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta freisin. Tá 
Gníomhaireacht Forbartha Ghráinseach Ghormáin ag tuairisciú ceanglais sa chód nua sna 
Ráitis Airgeadais don bhliain dar chríoch 2020. 

Comhaontaíodh na maoluithe seo a leanas: 

(i) Rúnaí an Bhoird: ar an mbonn go ngabhann an tAcht um Ghníomhaireacht Forbartha 
Ghráinseach Ghormáin in ionad an Chóid Cleachtais agus go dtarmligeann an POF 
na feidhmeanna sin a dhéanann Rúnaí Cuideachta de ghnáth do Ghnóthaí 
Corparáideacha agus baill foirne feidhmiúcháin. Tá gach feidhm reachtúil déanta, de 
réir an Achta um Ghníomhaireacht Forbartha Ghráinseach Ghormáin 2005, ag an 
gCathaoirleach, an Bord agus an POF, 

(ii) Athbhreithniú Criticiúil Tréimhsiúil: maolú go dtí go n-eiseoidh an Roinn Caiteachais 
Phoiblí agus Athchóirithe treoirlínte, 

(iii) Stiúir an Athbhreithnithe: maolú go dtí go n-eiseoidh an Roinn Caiteachais Phoiblí 
agus Athchóirithe treoirlínte, 

(iv) Tuarascáil bhliantúil: Spriocdháta le haghaidh fhoilsiú na tuarascála bliantúla agus na 
ráiteas airgeadais. Comhaontaíodh síneadh go dtí an dáta is déanaí idir sé mhí ó 
dheireadh na bliana agus aon mhí tar éis don C&AG na ráitis airgeadais a shíneadh. 

Thar ceann Chomhaltaí na Gníomhaireachta: 

_______________ _______________ 
Mr Paul O’Toole Mr Gerrard Casey 
 
Cathaoirleach Comhalta Boird 
 
Dáta: 22.09.2021 Dáta: 22.09.2021 
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Scóip Freagrachta   

Aithním, thar ceann Ghníomhaireacht Forbartha Ghráinseach Ghormáin, freagracht na 
Gníomhaireachta a chinntiú go bhfuil córas éifeachtach rialaithe inmheánach á choinneáil 
agus á chur i bhfeidhm. Cuirtear san áireamh leis an bhfreagracht seo riachtanais an Chóid 
Cleachtais le haghaidh Rialachas Comhlachtaí Stáit.  

Feidhm an Chórais Rialaithe Inmheánaigh  

Dearadh an Córas Rialaithe Inmheánaigh chun riosca a bhainistiú ar leibhéal inghlactha 
seachas chun é a dhíbirt. Ar an gcaoi sin, ní fhéadann an córas ach dearbhú réasúnach, 
seachas dearbhú iomlán, a chur ar fáil go gcumhdaítear sócmhainní, go n-údaraítear 
idirbhearta agus go ndéantar taifead orthu i gceart, agus go gcoisctear nó go n-aimsítear 
earráidí ábhartha nó neamhrialtachtaí ar bhealach tráthúil.  

Bhí an Córas Rialaithe Inmheánach, atá de réir treoir arna heisiúint ag an Roinn Caiteachais 
Phoiblí agus Athchóirithe, i bhfeidhm sa Ghníomhaireacht don bhliain dar chríoch 31 Nollaig 
2020 agus suas go dtí an dáta ar faomhadh na ráitis airgeadais. 

Inniúlacht chun Riosca a Láimhseáil  

Tá Coiste Iniúchóireachta agus Riosca sa Ghníomhaireacht ar a bhfuil ceathrar Ball den 
Ghníomhaireacht a bhfuil saineolas airgeadais agus iniúchóireachta acu. Tháinig an Coiste 
Iniúchóireachta agus Riosca le chéile ocht n-uaire in 2020.  

Fostaíonn an Ghníomhaíocht Iniúchóir Inmheánach neamhspleách a oibríonn de réir na 
dtéarmaí tagartha don Choiste Iniúchóireachta agus Riosca agus a thuairiscíonn don Choiste 
Iniúchóireachta agus Riosca. Faomhann an Coiste Iniúchóireachta agus Riosca Plean 
Iniúchta inmheánach agus athbhreithnítear é gach bliain. Úsáidtear cur chuige 
rioscabhunaithe chun an Plean Iniúchta inmheánach a fhorbairt. 

Tá inghlacthacht riosca na heagraíochta socraithe ag an nGníomhaireacht agus leagtar 
amach é seo i Ráiteas Inghlacthachta Riosca a áirítear ina Polasaí um Bainistíocht Riosca. 
Tá Polasaí um Bainistíocht Riosca forbartha ag an gCoiste Iniúchóireachta agus Riosca ina 
leagtar amach na Próisis Bainistíochta Riosca atá i bhfeidhm agus ina sonraítear róil agus 
freagrachtaí na foirne maidir le riosca. Cuireadh an polasaí amach chuig gach ball foirne a 
bhfuiltear ag súil leis go n-oibreoidh siad laistigh de Pholasaithe Bainistíochta Riosca na 
Gníomhaireachta, chun an lucht bainistíochta a chur ar a n-airdeall maidir le rioscaí atá ag 
teacht chun cinn agus laigí a smachtú agus chun freagracht a ghlacadh maidir le rioscaí 
agus rialuithe laistigh dá réimse oibre féin. 
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Creat Riosca agus Rialaithe   

Tá Córas Bainistíochta Riosca curtha i bhfeidhm ag an nGníomhaireacht ina sainaithnítear 
agus ina dtuairiscítear príomhrioscaí agus gníomhartha arna nglacadh ag an lucht 
bainistíochta chun dul i ngleic leis na rioscaí sin agus, a mhéid is féidir, lena maolú. 

Mír bhuan is ea bainistíocht riosca ar chlár oibre an Choiste Iniúchóireachta agus Riosca 
agus na Gníomhaireachta araon. Tá Clár Rioscaí i bhfeidhm lena sainaithnítear na 
príomhrioscaí atá roimh an nGníomhaireacht agus sainaithníodh, measúnaíodh agus 
grádaíodh iad seo de réir a suntasachta. Déanann an Ghníomhaireacht athbhreithniú ar 
bhonn ráithiúil ar na rioscaí go léir arna sainaithint ar an gClár Rioscaí agus ar an bplean 
bainistíochta chun na rioscaí arna sainaithint a mhaolú. Cuirtear rioscaí arna sainaithint le 
linn na bliana leis an gClár Rioscaí ar bhonn leanúnach. Lena chois sin, déanann an 
Ghníomhaireacht athbhreithniú ar na rioscaí ardchéime (iad siúd a dtugtar ráta dearg orthu), 
rioscaí nua agus rioscaí atá ag athrú ar an gClár Rioscaí ceithre huaire sa bhliain ar a 
laghad. Úsáidtear toradh na measúnuithe seo chun acmhainní a phleanáil agus a 
leithdháileadh lena chinntiú go mbainistítear rioscaí ar leibhéil inghlactha.  

Sonraítear ar an gClár Rioscaí na rialuithe agus na gníomhartha a theastaíonn chun rioscaí 
a mhaolú agus leagtar an fhreagracht as rialuithe a fheidhmiú do bhaill foirne shainiúla. 
Dearbhaím go bhfuil timpeallacht rialaithe ann ina bhfuil na gnéithe seo a leanas:  

• doiciméadaíodh nósanna imeachta le haghaidh gach príomhphróisis gnó;  

• leagadh freagrachtaí ar leibhéal na bainistíochta a bhfuil cuntasacht chomhfhreagrach ag 
baint leo;  

• tá córas cuí buiséadaithe ann ina gcoinníonn an lucht ardbhainistíochta agus an 
Ghníomhaireacht an buiséad bliantúil faoi athbhreithniú; 

• tá córais ann ina ndírítear ar shlándáil na gcóras faisnéise agus cumarsáide a chinntiú; 
agus 

• tá córais i bhfeidhm chun sócmhainní na Gníomhaireachta a chumhdach.  

 

Monatóireacht agus Athbhreithniú Leanúnach  

Bunaíodh nósanna imeachta foirmiúla chun monatóireacht a dhéanamh ar phróisis rialaithe 
agus cuirtear easnaimh rialaithe in iúl dóibh siúd atá freagrach as gníomhú ceartaitheach 
agus don lucht bainistíochta agus don Ghníomhaíocht, nuair is ábhartha, ar bhealach 
tráthúil. Dearbhaím go bhfuil na córais mhonatóireachta seo a leanas i bhfeidhm: 
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• sainaithníodh príomhrioscaí agus rialuithe gaolmhara agus cuireadh próisis i bhfeidhm 
chun monatóireacht a dhéanamh ar fheidhmiú na bpríomhrialuithe sin agus chun aon 
easnaimh arna sainaithint a thuairisciú; 

• bunaíodh socruithe tuairiscithe ar gach leibhéal inar leagadh freagracht as bainistíocht 
airgeadais; agus;  

• déanann an ardbhainistíocht agus an Ghníomhaireacht athbhreithnithe rialta ar 
thuarascálacha tréimhsiúla agus bliantúla feidhmíochta agus airgeadais ina léirítear 
feidhmíocht i gcomparáid le buiséid agus/nó réamhaisnéisí.  

 

 

Soláthar  

Dearbhaím go gcinntíonn an Ghníomhaireacht go ndírítear go cuí ar dhea-chleachtas sa 
soláthar agus go bhfuil nósanna imeachta i bhfeidhm le comhlíonadh a chinntiú le treoirlínte 
ábhartha soláthair, rialacháin agus an Cód Caiteachais Phoiblí. 

Dearbhaím chomh maith, don bhliain 2020, gur chloígh an Ghníomhaireacht leis na nósanna 
imeachta seo, go bhfuil soláthairtí chomhlíontach agus nach bhfuil aon eisceachtaí soláthair 
le lua le haghaidh soláthairtí os cionn €25,000.  

Tionchar na paindéime Covid-19 ar an Timpeallacht Rialaithe  
 
Mar gheall ar thús na paindéime COVID 19 go luath in 2020, agus ar an gcomhairle agus na 
bearta sábháilteachta sláinte poiblí, rinneadh athrú ar chleachtais oibre Ghníomhaireacht 
Forbartha Ghráinseach Ghormáin (an Ghníomhaireacht).  
Tá monatóireacht chruinn déanta ag Gníomhaireacht Forbartha Ghráinseach Ghormáin, agus 
í ag iarraidh na rioscaí a bhféadfadh tionchar a bheith acu ar oibríochtaí gnó, an lucht foirne 
agus páirtithe leasmhara a mhaolú. Áirítear leis na gníomhartha atá déanta ag an 
nGníomhaireacht: - 

• Tús a chur leis an múnla gnó mar is gnách (BAU) / Leanúnachais ag an 
nGníomhaireacht.  

• Bord, Coiste Feidhmiúcháin agus Foireann na Gníomhaireachta a aistriú chuig 
timpeallacht chianda le cinntí gnó a dhéanamh. 

• Athruithe riachtanacha a dhéanamh ar thimpeallacht fhisiceach oifige na 
Gníomhaireachta ar aon dul le treoir arna foilsiú agus measúnú saineolaíoch.  

• Measúnuithe leanúnacha riosca i dtaca le COVID-19 don fhoireann agus do pháirtithe 
leasmhara.  

• Measúnú leanúnach ar rioscaí suntasacha a bhaineann le paindéim Covid-19 agus 
solúbthacht na Gníomhaireachta freagairt go héifeachtach.  
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• Tá dualgais fós á ndealú ar bhonn láidir agus tá clúdach cuí i bhfeidhm ar eagla nach 
mbeadh údaráis cheadúcháin ar leith ar fáil.  

• Ag cinntiú go leanfar leis an gcosaint sonraí ar fad agus leis na polasaithe 
bainistíochta taifead agus nósanna imeachta ar fad mar is gnách.  

• Measúnú a dhéanamh ar laigí féideartha i rialuithe inmheánacha mar thoradh ar 
COVID-19 agus bearta a dhéanamh chun rialuithe inmheánacha a mhonatóiriú agus 
a nuashonrú nuair ba chuí. 

• Na himpleachtaí dár láithreáin tógála bheo agus dár dtionscadail tógála sa todhchaí a 
bhainistiú. 

 

 

 

 

Athbhreithniú ar Éifeachtacht  

Dearbhaím go bhfuil nósanna imeachta i bhfeidhm ag an nGníomhaireacht chun 
monatóireacht a dhéanamh ar éifeachtacht a Nósanna Imeachta maidir le Bainistíocht agus 
Rialú Riosca. Déanann obair na nIniúchóirí Inmheánacha agus Seachtracha, an Coiste 
Iniúchóireachta agus Riosca a mhaoirsíonn a gcuid oibre, agus na hardbhainistíochta laistigh 
den Ghníomhaireacht atá freagrach as an gcreat rialaithe inmheánach airgeadais a fhorbairt 
agus a choimeád, déanann an obair seo eolas do mhonatóireacht agus athbhreithniú na 
Gníomhaireachta ar éifeachtacht an chórais rialaithe inmheánaigh airgeadais.  

Dearbhaím go ndearna Comhaltaí na Gníomhaireachta, i bpáirtíocht leis na hIniúchóirí 
Inmheánacha, athbhreithniú bliantúil ar éifeachtacht na Rialuithe Inmheánacha don bhliain 
2020. Foilsíodh an Tuarascáil Bhliantúil Dhearbhaithe i mí Feabhra 2021 agus cuireadh faoi 
bhráid an Choiste Iniúchóireachta agus Riosca í ag an gcruinniú ar an 23 Feabhra 2021. 

 

Saincheisteanna Rialaithe Inmheánaigh  

Bhí tionchar suntasach ag tús na paindéime Covid-19 ó thús na bliana 2020 ar oibríochtaí 
Ghníomhaireacht Forbartha Ghráinseach Ghormáin, agus bhí rioscaí agus dúshláin ann dá 
bharr ó thaobh sláinte agus sábháilteachta agus airgeadais de. Tá tionchar tar éis a bheith 
ag gníomhaíochtaí nua, athbheartú tosaíochta oibre agus brú chun seirbhísí a sholáthar ar 
oibríochtaí agus foireann na Gníomhaireachta. Rinneadh measúnú agus doiciméadú ar na 
rioscaí seo ar an gClár Rioscaí agus cuireadh gníomhartha maolaitheacha i bhfeidhm. 

62



Gníomhaireacht Forbartha Ghráinseach Ghormáin | Grangegorman Development Agency 

Ráiteas ar Rialú Inmheánach 

19 

Déantar monatóireacht ar na rioscaí agus na bearta a theastaíonn ar bhonn leanúnach. 
Rinneadh measúnú ar na dúshláin a bhí mar thoradh orthu ó thaobh rialuithe inmheánacha 
éifeachtacha a choimeád, agus cuireadh san áireamh treoir a d'eisigh Institiúid Chairte na 
nIniúchóirí Inmheánacha agus Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste. Tá an Bord den 
tuairim nach raibh aon athrú ábhartha ann ar fheidhmiú na timpeallachta rialaithe 
inmheánaigh i nGníomhaireacht Forbartha Ghráinseach Ghormáin mar thoradh ar Covid-19. 
 

Níor sainaithníodh aon laigí ábhartha sa Rialú Inmheánach maidir leis an mbliain 2020.  

Thar ceann Chomhaltaí na Gníomhaireachta: 

 
_______________ _______________ 
Mr Paul O’Toole Mr Gerrard Casey 
 
Cathaoirleach Comhalta Boird 
Dáta: 22.09.2021 Dáta: 22.09.2021 
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Ard Reachtaire Cuntas agus Ciste 
Comptroller and Auditor General 

 
 

Tuarascáil le cur i láthair Thithe an Oireachtais   

Gníomhaireacht Forbartha Ghráinseach Ghormáin 

 
Tuairim ar na ráitis airgeadais 
Tá iniúchadh déanta agam ar ráitis airgeadais Ghníomhaireacht Forbartha Ghráinseach 
Ghormáin don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2020 mar a éilítear faoi fhorálacha Alt 33 
an Achta um Ghníomhaireacht Forbartha Ghráinseach Ghormáin 2005. Cuimsítear leis na 
ráitis airgeadais  
• an ráiteas ar ioncam agus caiteachas agus tuilleamh coinnithe 
• an ráiteas ar ioncam cuimsitheach 
• an ráiteas ar staid an airgeadais 
• an ráiteas ar shreabhadh airgid agus  
• na nótaí gaolmhara, lena n-áirítear achoimre ar bheartais shuntasacha chuntasaíochta. 

Is é mo thuairim go dtugtar léargas fírinneach cóir sna ráitis airgeadais ar shócmhainní, 
dliteanais agus staid airgeadais Ghníomhaireacht Forbartha Ghráinseach Ghormáin ar an 
31 Nollaig 2020 agus ar a hioncam agus a caiteachas don bhliain 2020 de réir Chaighdeán 
Tuairiscithe Airgeadais (Financial Reporting Standard, nó FRS) 102 - an Caighdeán 
Tuairiscithe Airgeadais is infheidhme sa RA agus i bPoblacht na hÉireann. 

Bonn na tuairime 
Rinne mé iniúchadh ar na ráitis airgeadais de réir na gCaighdeán Idirnáisiúnta 
Iniúchóireachta (International Standards on Auditing, nó ISAs) arna bhfeidhmiú ag an 
Eagraíocht Idirnáisiúnta Uasfhoras Iniúchóireachta. Cuirtear síos ar mo chuid freagrachtaí 
faoi na caighdeáin sin san aguisín a ghabhann leis an tuarascáil seo. Táim neamhspleách 
ar an nGníomhaireacht agus tá mo chuid freagrachtaí eiticiúla eile comhlíonta agam de 
réir na gcaighdeán. 

Creidim go bhfuil an fhianaise iniúchóireachta atá faighte agam leordhóthanach agus cuí 
chun bonn a chur le mo thuairim. 

Tuarascáil ar fhaisnéis nach ráitis airgeadais í, agus ar ábhair 
eile. 
Tá faisnéis áirithe eile curtha i láthair ag an nGníomhaireacht in éineacht leis na ráitis 
airgeadais. Cuimsítear léi seo an tuarascáil bhliantúil, an ráiteas rialachais agus an ráiteas 
ar rialú inmheánach. Cuirtear síos ar mo chuid freagrachtaí tuairisc a thabhairt maidir le 
faisnéis den chineál sin, agus maidir le hábhair áirithe eile a dtugaim tuairisc orthu trí 
eisceacht, san aguisín a ghabhann leis an tuarascáil seo. 

Níl aon rud le tuairisciú agam ina thaobh sin. 
 
 
 
 
 

Andrew Harkness 
Le haghaidh agus thar ceann an 
Ard-Reachtaire Cuntas agus 
Ciste 30 Meán Fómhair 2021 
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An tAguisín a ghabhann leis an tuarascáil 
 
 
 
 

Freagrachtaí Chomhaltaí na Gníomhaireachta 
Mar a shonraítear sa ráiteas rialachais, tá comhaltaí na 
gníomhaireachta freagrach as 
• ráitis airgeadais a ullmhú san fhoirm arna leagan síos faoi 

alt 33 den Acht um Ghníomhaireacht Forbartha 
Ghráinseach Ghormáin 2005 

• a áirithiú go dtugtar léargas fírinneach cóir sna ráitis 
airgeadais de réir FRS 102 

• rialtacht idirbheart a áirithiú 

• measúnú a dhéanamh ar cé acu atá úsáid an bhoinn atá 
leis an ngnóthas leantach cuntasóireachta cuí nó nach 
bhfuil, agus 

• rialú inmheánach den chineál a chinnfidh siad a bheith 
riachtanach le gur féidir ráitis airgeadais a ullmhú atá saor 
ó mhíshonrú ábhartha, cibé acu an de dheasca calaoise nó 
earráide é sin. 

 
Freagrachtaí an Ard-Reachtaire Cuntas agus 
Ciste 
Éilítear orm faoi alt 33 den Acht um Ghníomhaireacht Forbartha 
Ghráinseach Ghormáin 2005 ráitis airgeadais na 
gníomhaireachta a iniúchadh agus tuairisciú ina leith sin do 
Thithe an Oireachtais. 

Is é an sprioc atá agam leis an iniúchadh ná dearbhú réasúnach 
a fháil maidir le cé acu atá ráitis airgeadais ina n-iomláine saor ó 
mhíshonrú ábhartha de dheasca calaoise nó earráide nó nach 
bhfuil. Leibhéal ard dearbhaithe is ea dearbhú réasúnach, ach ní 
hionann é agus dearbhú go n-aimseofar míshonrú ábhartha, 
nuair is ann dó, i gcónaí in iniúchadh arna dhéanamh de réir na 
gCaighdeán Idirnáisiúnta Iniúchóireachta (ISAs). Féadann 
míshonruithe ábhartha teacht chun cinn mar gheall ar chalaois 
nó earráid agus meastar iad a bheith ábhartha dá bhféadfaí a 
bheith ag súil go réasúnta go mbeadh tionchar acu, ina n-aonar 
nó ar bhonn comhiomlán, ar chinntí eacnamaíochta úsáideoirí 
arna ndéanamh ar bhonn na ráiteas airgeadais seo.  

Mar chuid d'iniúchadh de réir na gCaighdeán Idirnáisiúnta 
Iniúchóireachta (ISAs), cuirim breithiúnas gairmiúil i bhfeidhm 
agus coinním sceipteachas gairmiúil ar feadh an iniúchta. Ar an 
dóigh sin, 
• Sainaithním agus measúnaím na rioscaí go ndéanfar 

míshonrú ábhartha sna ráitis airgeadais, cibé acu de 
dheasca calaoise nó earráide; dearaim agus comhlíonaim 
nósanna imeachta mar fhreagairt ar na rioscaí sin; agus 
faighim fianaise iniúchóireachta atá leordhóthanach agus 
cuí chun bonn a chur le mo thuairim. Tá an riosca nach n-
aimseofar míshonrú ábhartha mar thoradh ar chalaois níos 
airde ná riosca nach n-aimseofar míshonrú ábhartha mar 
thoradh ar earráid, mar féadann baint a bheith ag an 
gcalaois le claonpháirteachas, brionnú, easnaimh d'aon 
turas, mífhaisnéis, nó treis a ghabháil ar rialú inmheánach. 

• Faighim tuiscint ar rialú inmheánach a bhaineann leis an 
iniúchadh d'fhonn nósanna imeachta iniúchóireachta atá 
cuí do na tosca a dhearadh ach ní d'fhonn tuairim a chur in 
iúl maidir le héifeachtacht na rialuithe inmheánacha. 

• Measúnaím oiriúnacht na mbeartas cuntasaíochta arna n-
úsáid agus réasúntacht na meastachán cuntasaíochta agus 
nochtuithe gaolmhara. 

• Déanaim cinneadh maidir le hoiriúnacht an bhoinn atá leis 
an ngnóthas leantach cuntasóireachta agus, bunaithe ar an 
bhfianaise iniúchóireachta arna fáil, maidir le cé acu atá 
éiginnteacht ábhartha ann a bhaineann le teagmhais nó 
coinníollacha a bhféadfaí amhras suntasach a chaitheamh 
ar inniúlacht na Gníomhaireachta leanúint ar aghaidh dá 

bharr mar ghnóthas leantach nó nach bhfuil. 
Má chinnim go bhfuil éiginnteacht ábhartha ann, éilítear orm 
aird a tharraingt i mo thuarascáil ar na nochtuithe gaolmhara 
sna ráitis airgeadais nó, má tá na nochtuithe sin uireasach, 
mo thuairim a mhionathrú. Beidh mo chuid conclúidí 
bunaithe ar fhianaise iniúchóireachta arna fáil suas go dtí 
dáta mo thuarascála. D'fhéadfaí deireadh a chur leis an 
ngníomhaireacht mar ghnóthas leantach, áfach, mar gheall 
ar theagmhais nó coinníollacha sa todhchaí. 

• Measúnaím cur i láthair, struchtúr agus ábhar foriomlán na 
ráiteas airgeadais, lena n-áirítear na nochtuithe, agus cé 
acu a léirítear na hidirbhearta agus na teagmhais 
bhunúsacha sna ráitis airgeadais ar bhealach a bhfuil cur i 
láthair cothrom mar thoradh air nó nach léirítear. 

Cuirim scóip agus uainiú beartaithe an iniúchta, i measc ábhair 
eile, agus torthaí suntasacha iniúchóireachta, lena n-áirítear aon 
easnaimh shuntasacha sa rialú inmheánach arna sainaithint 
agam le linn m'iniúchta, cuirim in iúl iad dóibh siúd a bhfuil cúram 
rialaithe orthu. 

 
Faisnéis nach ráitis airgeadais í. 

Ní áirítear le mo thuairim ar na ráitis airgeadais an fhaisnéis eile 
arna cur i láthair leis na ráitis airgeadais sin agus ní chuirim aon 
chineál conclúide dearbhaithe in iúl ina leith siúd. 

I dtaca le m'iniúchadh ar na ráitis airgeadais, éilítear orm faoi na 
Caighdeáin Idirnáisiúnta Iniúchóireachta (ISAs) an fhaisnéis eile 
arna cur i láthair a léamh agus, ar an dóigh sin, cuimhneamh ar 
cé acu atá an fhaisnéis eile ar neamhréir go hábhartha leis na 
ráitis airgeadais nó le heolas arna fháil le linn an iniúchta nó nach 
bhfuil, nó ar cé acu atá an chuma uirthi ar aon slí eile gur 
míshonraíodh go hábhartha í nó nach bhfuil. Má chinnim, 
bunaithe ar an obair arna déanamh agam, gur míshonraíodh go 
hábhartha an fhaisnéis eile seo, éilítear orm tuairisciú gurb 
amhlaidh atá. 

 
Ábhair eile a thuairisciú 

Déanaim m'iniúchadh trí thagairt do na dálaí speisialta atá ag 
gabháil le forais Stáit i dtaca lena mbainistiú agus lena 
bhfeidhmiú. Tugaim tuairisc má shainaithním ábhair ábhartha a 
bhaineann leis an gcaoi a ndearnadh gnó poiblí. 

Déanaim iarracht fianaise a fháil maidir le rialtacht idirbheart 
airgeadais le linn iniúchta. Tugaim tuairisc má shainaithním cás 
nach n-úsáidtear airgead poiblí chun na críocha beartaithe nó nár 
cloíodh sna hidirbhearta leis na húdaráis arna rialú. 

Tugaim tuairisc trí eisceacht más rud é, i mo thuairim, 
• Nach bhfuil an fhaisnéis agus na míniúcháin go léir a 

theastaíonn uaim do m'iniúchadh faighte agam, nó 

• Nach raibh na taifid chuntasaíochta leordhóthanach le go 
bhféadfaí iniúchadh a dhéanamh orthu gan mhoill agus i 
gceart, nó 

• Nach bhfuil na ráitis airgeadais ag teacht leis na taifid 
chuntasaíochta. 
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Nótaí 

An bhliain dar 
chríoch an 
31 Nollaig 2020 

An bhliain dar 
chríoch an 
31 Nollaig 2019 

  €’000 €’000 
IONCAM    

IONCAM 2 4,427 4,079 

Glanchistiú iarchurtha le haghaidh sochair scoir 8 (c) 392 294 

Ioncam eile 3 1,894 1,686 

  6,713 6,059 

Aistriú ón / (chuig an) gcuntas caipitiúil  4 898 588 

  7,611 6,647 

CONRADH CAITEACHAIS & COSTAIS 
TIONSCADAIL 

   

Costais Conarthaí 5 683 285 

Costais Tionscadail 6 2,040 1,901 

Speansais chomhroinnte in-aisghabhála  559 452 

Tionscadail / Coimisiúin Speisialta  2 49 

  3,284 2,687 

Ranníocaíocht chomhlán  4,327 3,960 

FORCHOSTAIS GHINEARÁLTA    

Costais Foirne 7 1,735 1,697 

Costais scoir 8 (d) 400 257 

Luach saothair agus speansais chomhaltaí an bhoird 12 51 45 

Costais bhunaithe 9 143 124 

Seirbhísí gairmiúla 10 539 460 

Speansais ginearálta oibriúcháin 11 101 105 

Cumarsáid & Caidreamh Poiblí  34 52 

Dímheas 13 1,087 1,078 

Táillí iniúchóireachta  30 28 

  4,120 3,846 

FARASBARR DON BHLIAIN  207 114 

Iarmhéid ar aghaidh ar an 1 Eanáir  692 578 

IARMHÉID CURTHA AR AGHAIDH AR AN 31 NOLLAIG  899 692 

Tá an ráiteas sreabhaidh airgid agus nótaí 1 go 25 mar chuid de na Ráitis Airgeadais seo.  

THAR CEANN AN BHOIRD: 
 
_______________ _______________ 
Mr Paul O’Toole Mr Gerrard Casey 
Cathaoirleach Comhalta Boird 
Dáta: 22.09.2021 Date: 22.09.2021 
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 Nótaí An bhliain dar 
chríoch an  
31 Nollaig 

2020 

An bhliain dar 
chríoch an  
31 Nollaig 

2019 

  €’000 €’000 

Farasbarr don bhliain  207 114 

Gnóthachan/Caillteanas ó thaithí ar dhliteanais 
scéimeanna Sochar Scoir 

  
(360) 

 
(227) 

Athrú ar bhoinn tuisceana mar bhun le luach 
reatha na ndliteanas Sochar Scoir   
 

  
0 

 
0 

Gnóthachain agus caillteanais achtúireacha 
iomlána don bhliain 

8(f) (360) (227) 

Coigeartú ar chistiú sochar scoir  360 227 

Ioncam cuimsitheach iomlán don bhliain  207 114 

 
 
Tá an ráiteas sreabhaidh airgid agus nótaí 1 go 25 mar chuid de na Ráitis Airgeadais seo. 
 
 
 
 
THAR CEANN AN BHOIRD: 
 
 
 
 
_______________ _______________ 
Mr Paul O’Toole Mr Gerrard Casey 
 
Cathaoirleach Comhalta Boird 
 
Dáta: 22.09.2021 Dáta: 22.09.2021 
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 Nótaí 31 Nollaig 2020  31 Nollaig 2019           
  €’000 €’000 
SÓCMHAINNÍ SEASTA 
Réadmhaoin, gléasra agus trealamh        13 124,577 103,104 
 
SÓCMHAINNÍ REATHA 
Obair idir lámha       14 0 63 
Infháltais agus réamhíocaíochtaí      15 864 451 
Airgead sa bhanc agus ar láimh  8,134 8,216 
Coibhéisí Airgid Tirim  141,049 162,269 
 
  150,047 170,999 
DLITEANAIS REATHA 
Méideanna dlite laistigh d'aon bhliain amháin   16 (8,862) (5,721) 
 
GLANSÓCMHAINNÍ REATHA  141,185 165,278 
 
SÓCMHAINNÍ IOMLÁNA LÚIDE SÓCMHAINNÍ REATHA  265,762 268,382 
DLITEANAIS 
 
DLITEANAIS FHADTÉARMA 
Méideanna dlite tar éis níos mó ná aon bhliain amháin (176,366) (178,295) 
Dliteanais sochair scoir                    8(b) (2,923) (2,171) 
Cistiú sochar scoir iarchurtha                   8(b) 2,923 2,171 
 
SÓCMHAINNÍ IOMLÁNA LÚIDE DLITEANAIS 89,396 90,087 
 
LENA LÉIRÍTEAR 
Cúlchistí ioncaim coinnithe             18 899 692 
Cuntas caipitil              4 88,497 89,395 
 
  89,396 90,087 
 
Tá an ráiteas sreabhaidh airgid agus nótaí 1 go 25 mar chuid de na Ráitis Airgeadais seo. 
 
THAR CEANN AN BHOIRD: 
 
_______________ _______________ 
Mr Paul O’Toole Mr Gerrard Casey 
Cathaoirleach Comhalta Boird 
 
Dáta: 22.09.2021 Dáta: 22.09.2021 
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  An bhliain dar chríoch  An bhliain dar chríoch 
 Nótaí an 31 Nollaig 2020 an 31 Nollaig 2019 
  €’000 €’000 
    
Sreafaí airgid ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin 
Farasbarr oibriúcháin don bhliain  207 114 
Dímheas 13 1,087 1,078 
Caillteanas ar dhiúscairt sócmhainne  2 0 
Ús infhaighte 3 (2) (1) 
(Méadú)/Laghdú ar obair idir lámha 14 63 (1) 
Méadú /(Laghdú) ar infháltais 15 (413) 160 
Méadú /(Laghdú) ar shuimeanna iníoctha 16 3,141 1,719 
Aistriú ón / (chuig an) gcuntas caipitiúil  4 (898) (588) 
Aistriú sócmhainní chuig Ollscoil Teicneolaíochta BÁC  13 0 0 
réamhíocaíochtaí ar ghníomhaíochtaí tógála (1,929) 162,319 
 
Glan-insreabhadh airgid ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin 1,258 164,800 
 
Sreafaí airgid ó ghníomhaíochtaí infheistithe 
Íocaíochtaí chun sócmhainní seasta inláimhsithe a fháil 13 (22,562) (11,064) 
Ús faighte 3 2 1 
 
Glan-insreabhadh airgid ó ghníomhaíochtaí infheistithe (22,560) (11,063) 
 
 
Méadú / laghdú ar airgead tirim agus coibhéisí airgid tirim  (21,302) 153,737 
Airgead tirim agus coibhéisí airgid tirim ar an 1 Eanáir 170,485 16,748 
 
Airgead tirim agus coibhéisí airgid tirim ar an 31 Nollaig 149,183 170,485 
 
 
 
Tá an ráiteas sreabhaidh airgid agus nótaí 1 go 25 mar chuid de na Ráitis Airgeadais seo. 
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1. RÁITEAS FAOI NA POLASAITHE CUNTASAÍOCHTA 

Is é ról na Gníomhaireachta ná forbairt láithreán Ghráinseach Ghormáin a chur chun cinn 
mar shuíomh oideachais, sláinte agus saoráidí eile. Aistríodh tailte ar láithreán Ghráinseach 
Ghormáin chuig an nGníomhaireacht ó FSS de réir Alt 13 den Acht um Ghníomhaireacht 
Forbartha Ghráinseach Ghormáin 2005 ar an 24 Feabhra 2012. 
 
Ón 21 Deireadh Fómhair 2020, comhlacht coimirce den Roinn Breisoideachais agus 
Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta is ea an Ghníomhaireacht. I rith na 
bliana airgeadais 2019, bhí an ghníomhaireacht faoin Roinn Oideachais agus Scileanna.  
 
Chuir an Roinn Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta, 
an Roinn Oideachais, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) agus Ollscoil 
Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath cistiú ar fáil, mar seo a leanas: 
 
• Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath  

- Cuirtear cistiú ar fáil maidir le saoráidí oideachais a thógáil. Aithnítear an cistiú mar 
Dhliteanas Fadtéarma agus aithnítear na sócmhainní gaolmhara mar shócmhainní 
seasta inláimhsithe i ráitis airgeadais na Gníomhaireachta, (féach Nóta 13 agus Nóta 
17). 

- Cuirtear cistiú ar fáil maidir le costais tionscadail áirithe nuair nach gcruthaítear 
sócmhainn mar gheall ar na costais seo. Gearrtar costais den chineál sin ar Ioncam & 
Caiteachas. Scaoiltear méid comhfhreagrach ón Dliteanas Fadtéarma chuig Ioncam 
& Caiteachas mar ioncam. Lena chois sin, roinntear costais áirithe idir 
Gníomhaireacht Forbartha Ghráinseach Ghormáin agus Ollscoil Teicneolaíochta 
Bhaile Átha Cliath. Áirítear le hioncam eile aisghabháil na gcostas seo. 

• Maoiníonn FSS na costais a bhaineann le forbairt saoráidí sláinte ar an láithreán, (féach 
Nóta 5). 

• Chuir an Roinn Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta agus 
Eolaíochta cistiú caipitil agus reatha ar fáil le haghaidh fhorbairt champas Ghráinseach 
Ghormáin agus chostais oibríochtúla na Gníomhaireachta. 

• Cuireann an Roinn Oideachais agus Scileanna cistiú ar fáil le haghaidh Bhunscoil Ag 
Foghlaim Le Chéile Bhaile Átha Cliath 7. 

 
Cuirtear na polasaithe cuntasaíochta seo a leanas i bhfeidhm go seasta agus plé á 
dhéanamh le rudaí a mheastar a bheith ábhartha maidir le ráitis airgeadais na 
Gníomhaireachta: 
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i) BONN NA CUNTASAÍOCHTA 

Ullmhaíodh ráitis airgeadais na Gníomhaireachta don bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2020 
de réir FRS102, an caighdeán tuairiscithe airgeadais is infheidhme sa RA agus in Éirinn arna 
eisiúint ag an Financial Reporting Council (FRC), arna chur i bhfeidhm ag Cuntasóirí Cairte 
na hÉireann  

 
Chun ráiteas airgeadais a ullmhú i gcomhréir le FRS102, ní mór meastacháin chriticiúla 
chuntasaíochta ar leith a úsáid. Ní mór freisin don lucht bainistíochta breithiúnas a thabhairt 
le linn dóibh polasaithe cuntasaíochta na Gníomhaireachta a chur i bhfeidhm. Nochtar na 
réimsí lena mbaineann leibhéal ard breithiúnais nó castachta nó na réimsí ina mbíonn boinn 
tuisceana agus meastacháin suntasach ó thaobh na ráiteas airgeadais de i Nóta ix. 
 
ii) IONCAM A AITHINT  

Faigheann an Ghníomhaireacht idir dheontais reatha agus deontais chaipitil ón Roinn 
Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta a aithnítear mar 
seo a leanas: 
 
• Mínítear deontas a sholáthraítear le caiteachas reatha a mhaoiniú ar bhonn fabhraithe. 

• Aithnítear deontais a sholáthraítear le forbairt chaipitil ón Roinn Breisoideachais agus 
Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta faoi ioncam sa Ráiteas Ioncaim 
agus Caiteachais.  Nuair a úsáidtear iad chun sócmhainní caipitil / sócmhainní atá á 
bhforbairt, aistrítear méid comhionann chuig an gcuntas caipitil, go dtí cibé tráth a 
aistreofar rialú an fhoirgnimh chríochnaithe chuig Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha 
Cliath.  

Déanann an Ghníomhaireacht obair thógála agus forbartha thar ceann a cuid páirtithe 
leasmhara. Nuair is le páirtí leasmhar an teideal dlíthiúil ar fhoirgneamh agus nuair is í an 
Ghníomhaireacht a thabhaíonn na costais chonartha ghaolmhara, cuireann an 
Ghníomhaireacht sonrasc chuig an bpáirtí leasmhar ábhartha i leith na gcostas sin. 
Aithnítear ioncam ar aon dul le méideanna a fhaightear. I gcás tionscadail tógála eile, 
aithnítear ioncam nuair a aistrítear rioscaí suntasacha agus luach saothair a bhaineann le 
húinéireacht agus rialú éifeachtach ar an bhfoirgneamh bunúsach chuig na páirtithe 
leasmhara. 

 
iii) COSTAS AGUS AITHEANTAS SÓCMHAINNE 

Déanann an Ghníomhaireacht idirdhealú idir costais tionscadail agus costais chonartha. 

Costais Tionscadal 

Áirítear leo seo costais roimh an tús agus ina dhiaidh nuair nach gcruthaítear sócmhainn mar 
thoradh ar na costais ar féidir leis an nGníomhaireacht sochar eacnamaíoch a bhaint aisti sa 
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todhchaí. Gearrtar costais den chineál sin ar an gcuntas Ioncaim & Caiteachais agus 
Cúlchistí Ioncaim Coinnithe sa bhliain ina dtagann siad chun cinn (Nóta 6). 
 
Áirítear le costais tionscadail costais bhunaithe ar thionscadail Comhpháirtíochta Príobháidí 
Poiblí maidir le saoráidí oideachais a fhorbairt laistigh de láithreán Ghráinseach Ghormáin.  
Is idir an Roinn Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta 
agus an chuideachta comhpháirtíochta príobháidí poiblí an comhaontú leis an oibritheoir 
comhpháirtíochta príobháidí poiblí i dtaca leis an mbunús deartha, tógála, airgeadais agus 
cothabhála, i gcomaoin íocaíochtaí muirir aonadaigh thar thréimhse 25 bhliain.  Dá bharr sin, 
ós rud é nach bhfuil an Ghníomhaireacht ina deontóir chun críocha FRS 102 (Alt 34.12), ní 
aithneofar i ráitis airgeadais na Gníomhaireachta na sócmhainní agus na dliteanais 
ghaolmhara faoin gcomhaontú comhpháirtíochta príobháidí poiblí. 
 
 
 

Costais Conarthaí 

Áirítear leo seo caiteachas arna thabhú thar ceann tríú páirtithe (Nóta 5). Sonrasctar na 
costais seo do thríú páirtithe ar aon dul le céim chríochnaithe an tionscadail. Aithnítear 
caiteachas agus ioncam sa Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais agus Cúlchistí Ioncaim 
Coinnithe ar bhonn méideanna arna sonrascadh don tríú páirtí. Áirítear caiteachas arna 
thabhú nár sonrascadh don tríú páirtí mar obair idir lámha ag deireadh na bliana (Nóta 14). 
 

Sócmhainní i bhforbairt agus tógáil 

Déantar costais a bhaineann le sócmhainní i bhforbairt agus tógáil a chaipitliú áit, i dtuairim 
na Gníomhaireachta, ar dócha go bhforbrófar an tionscadal gaolmhar go rathúil agus go 
mbeidh na sochair eacnamaíochta a bheidh mar thoradh ar oibríochtaí sa todhchaí ar 
cóimhéid ar a laghad leis an gcaiteachas caipitlithe arna thabhú go dtí seo.  
 
Baineann costais arna gcaipitliú do shócmhainní i bhforbairt le costais arna dtabhú chun an 
tsócmhainn a thabhairt go dtí an chéim ag a bhfuiltear réidh le tús a chur leis an tógáil. 
Áirítear leis na costais a bhaineann le cur i gcrích na céime seo costais iarratais pleanála, 
oibreacha a chumasú agus staidéir shainchomhairleachta. Baineann costais tógála le costais 
arna dtabhú le go dtógfar an tsócmhainn ina hiomláine, (Nóta 13). 
 
Tugann an Ghníomhaireacht neamhaitheantas do shócmhainní nuair a chinneann sí gur 
aistríodh rialú na sócmhainne ábhartha chuig eintiteas eile.  I gcásanna áirithe, d'fhéadfadh 
sé seo tarlú roimh aistriú teidil foirmiúil chuig an eintiteas eile ach dá bhféadfadh sé gur 
aistríodh na rioscaí agus sochair úinéireachta chuig an eintiteas agus/nó go ndearna 
Gníomhaireacht Forbartha Ghráinseach Ghormáin comhaontú úinéireacht a aistriú ar dháta 
sa todhchaí agus mar thoradh air sin nach bhfuil an tsócmhainn ábhartha faoina stiúir a 
thuilleadh. 
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iv) OBAIR IDIR LÁMHA 

Seasann obair idir lámha don chuid de chostais chonartha nár sonrascadh agus luaitear í ar 
a costas don chéim chríochnaithe den chonradh. Déantar foráil do gach caillteanas aitheanta 
nó a bhfuiltear ag súil leis ar chonarthaí. (Nóta 14). 
 
v) SOCHAIR SCOIR 

Tá scéim scoir le sochar sainithe, arna maoiniú go bliantúil ar bhonn íoctar mar a úsáidtear ó 
airgead arna sholáthar ag an Roinn Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, 
Nuálaíochta agus Eolaíochta agus ó ranníocaíochtaí arna n-asbhaint ó thuarastail foirne. Tá 
Scéim Pinsin Seirbhíse Poiblí Aonair ("Scéim Aonair") i bhfeidhm sa Ghníomhaireacht freisin 
agus is scéim le sochar sainithe í seo d'fhostaithe sa tseirbhís phoiblí a ceapadh ar an 1 
Eanáir 2013 nó ina dhiaidh sin. Íoctar ranníocaíochtaí go léir na mball leis an Roinn 
Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta agus leis an 
Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.  

 
Sna costais sochair scoir léirítear sochair scoir arna dtuilleamh ag fostaithe sa tréimhse agus 
taispeántar iad glan ó ranníocaíochtaí pinsin a sheoltar chuig an Roinn Breisoideachais agus 
Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta agus an Roinn Caiteachais Phoiblí 
agus Athchóirithe.  Aithnítear méid atá i gcomhréir leis an táille scoir mar ioncam, sa mhéid is 
in-aisghabhála é, agus fritháirítear é trí dheontais arna bhfáil le linn na bliana chun 
íocaíochtaí sochair scoir a ghlanadh. 
 
Léirítear gnóthachain agus caillteanais achtúireacha mar thoradh ar dhliteanais scéime sa 
Ráiteas ar Ioncam Cuimsitheach agus aithnítear coigeartú comhfhreagrach sa mhéid is in-
aisghabhála ón Roinn Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta agus 
Eolaíochta.  
 
Le dliteanais sochair scoir, léirítear an luach reatha atá ar íocaíochtaí sochair scoir sa 
todhchaí arna dtuilleamh ag baill foirne go dtí an dáta seo. Le cistiú sochair scoir iarchurtha, 
léirítear an tsócmhainn chomhfhreagrach le haisghabháil sna tréimhsí as seo amach ón 
Roinn Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta 
 
vi) SÓCMHAINNÍ SEASTA INLÁIMHSITHE AGUS DÍMHEAS 

Luaitear talamh agus foirgnimh ruílse, sócmhainní i bhforbairt agus tógáil, daingneáin agus 
trealamh oifige ar a gcostas, glan ó dhímheas carnaithe agus caillteanais bhearnúcháin. 
Áirítear le costais caiteachas atá inchurtha go díreach i leith an fháltais agus na tógála a 
bhaineann le bail oibre a chur ar shócmhainní chun na gcríoch sin dár beartaíodh iad. 

 
Ní dhímheastar talamh ruílse ná sócmhainní i bhforbairt agus tógáil. Cuirtear tús le dímheas 
ar shócmhainní i bhforbairt agus tógáil nuair a atá an tsócmhainn críochnaithe go 
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substaintiúil agus réidh leis an úsáid dár beartaíodh í. Déantar foráil iomlán d'aon 
bhearnúchán i luach na sócmhainne. Ní dhímheastar talamh. 

Áirítear dímheas chun an costas ar gach sócmhainn eile, lúide luach iarmharach measta, a 
dhíscríobh: 

Ríocht phoiblí, bonneagar láithreáin agus foirgneamh Líne Dhíreach 2% 

Daingneáin agus trealamh oifige Líne Dhíreach 25% 

Diúscraítear Sócmhainní Seasta nuair a aistrítear na rioscaí suntasacha agus an luach 
saothair a bhaineann le húinéireacht agus rialú éifeachtach ar na bunsócmhainní.  
 
vii) CUNTAS CAIPITIL 

Léirítear leis an gcuntas caipitil an méid ioncaim gan amúchadh arna úsáid chun sócmhainní 
seasta inláimhsithe a mhaoiniú. 
 
viii) RÉAMHÍOCAÍOCHTAÍ AR GHNÍOMHAÍOCHTAÍ TÓGÁLA 

Faigheann an Ghníomhaireacht maoiniú ó Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath chun 
críocha tógáil agus forbairt saoráidí oideachais ag Gráinseach Ghormáin. Cuireann Ollscoil 
Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath maoiniú ar fáil sula ndéanann an Ghníomhaireacht na 
híocaíochtaí gaolmhara. Aithníonn an Ghníomhaireacht creidiúnaí fadtéarmach ar aon dul 
leis an maoiniú arna fháil ó Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath a chuirfear ar ceal 
nuair a aistreofar na sócmhainní críochnaithe chuig Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha 
Cliath. 
 
Nuair a úsáidtear an cistiú chun costais arna dtabhú i dtógáil sócmhainní a ghlanadh, 
taifeadtar na costais seo mar shócmhainní seasta sa Ráiteas ar Staid an Airgeadais.  Nuair a 
ghearrtar dímheas ar na sócmhainní seo, creidiúnaítear méid cistithe comhfhreagrach don 
Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais agus Cúlchiste Ioncaim Coinnithe trí laghdú ar mhéid an 
chreidiúnaí fhadtéarmaigh.   
Nuair a úsáidtear an cistiú chun costais tionscadail a ghlanadh, gearrtar na costais sin ar an 
Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais agus Cúlchistí Ioncaim Coinnithe agus creidiúnaítear méid 
cistithe comhfhreagrach don Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais agus Cúlchistí Ioncaim 
Coinnithe, ag laghdú an chreidiúnaí fhadtéarmaigh dá bharr.  
 
ix) BREITHIÚNAIS CUNTASAÍOCHTA CRITICIÚLA AGUS ÉIGINNTEACHTAÍ 

MEASTACHÁIN 

Chun na ráitis airgeadais a ullmhú i gcomhréir le prionsabail chuntasaíochta a nglactar leo 
go ginearálta, éilítear ar an nGníomhaireacht meastacháin a dhéanamh agus boinn 
tuisceana a bheith aici a bhfuil tionchar acu ar na méideanna sócmhainní agus dliteanas 
arna dtuairisciú agus ar nochtadh sócmhainní agus dliteanas teagmhasach ar dháta na 
ráiteas airgeadais agus ar na méideanna ioncaim agus caiteachais le linn na tréimhse 
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tuairiscithe. I dtaca leis seo, creideann Comhalta an Bhoird go n-achoimrítear thíos na 
beartais chuntasaíochta chriticiúla inar gá breithiúnais nó meastacháin a chur i bhfeidhm.  
 

Dímheas agus luachanna iarmharacha 

Tá athbhreithniú déanta ag Comhaltaí an Bhoird ar shaolréanna na sócmhainní agus ar 
luachanna iarmharacha gaolmhara gach aicme sócmhainní seasta agus, go háirithe, ar 
shaolré eacnamaíoch fhónta agus luachanna iarmharacha talún agus foirgneamh agus 
daingneáin agus feistis, agus tá cinneadh déanta acu go bhfuil saolréanna sócmhainní agus 
luachanna iarmharacha cuí. 

 

Oibleagáid Sochair Scoir 

Na boinn tuisceana atá mar bhonn leis na luachálacha achtúireacha dá gcinntear na 
méideanna arna n-aithint sna ráitis airgeadais (lena n-áirítear rátaí lascaine, rátaí méadaithe 
ar leibhéil chúitimh sa todhchaí, rátaí básmhaireachta agus rátaí a bhaineann le treochtaí i 
gcostais cúraim sláinte), nuashonraítear iad ar bhonn bliantúil, bunaithe ar choinníollacha 
reatha eacnamaíocha, agus in aghaidh aon athruithe ábhartha ar théarmaí agus 
coinníollacha an tsochair scoir agus ar phleananna iarscoir. 

 
Féadann tionchar a bheith ag na rudaí seo a leanas ar na boinn tuisceana: 

(i) an ráta lascaine, athruithe ar an ráta fáltais ar bhannaí corparáide ardchaighdeáin 
(ii) leibhéil chúitimh sa todhchaí, coinníollacha sa mhargadh saothair sa todhchaí 
(iii) rátaí a bhaineann le treochtaí i gcostais cúraim sláinte, an ráta boilscithe i gcostais 

leighis sna réigiúin ábhartha. 
 

 
2. IONCAM 

Chuir an Roinn Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta, 
Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) agus an Roinn Iompair, Turasóireachta agus 
Spóirt na cistí seo a leanas ar fáil don Ghníomhaireacht le linn na bliana:   

  2020 2019 
  €’000 €’000 

An Roinn Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, 
 Nuálaíochta agus Eolaíochta – Reatha (Fotheideal B. 14)            3,137 3,117 
An Roinn Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde,  
Nuálaíochta agus Eolaíochta – Caipiteal (Fotheideal D. 4) 519 288 
An Roinn Oideachais agus Scileanna – Caipiteal (bunleibhéal) 86 400 
Ranníocaíochtaí sochair scoir arna seoladh chuig an Roinn 
 Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta  
agus Eolaíochta / an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe 0 (63) 
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FSS – Costais Conarthaí   683 290 
An Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt -  
Clár Caipitil Spórt  2 47 
 

 4,427 4,079 

 

Bhronn an Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt, Clár Caipitil Spórt, deontas ar fiú 
€111,500 é san iomlán é chun trí thionscadal spóirt a mhaoiniú.  In 2019, tugadh faoi 
thionscadal amháin - fál slándála a chur thart timpeall ar an dá pháirc féir spóirt. Maoiníodh 
95% den chostas tríd an deontas, a fuarthas in 2020.  

 

3. Ioncam Eile 

  2020 2019 
  €’000 €’000 

Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath 1,128 1,137 
Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath – aisíocaíocht costas 397 321 
Eile - Aisghabháil costas eile  367 227 
Ús bainc  2 1 
 
  1,894 1,686 
 

Le linn 2020 agus 2019, níor aistríodh aon fhoirgnimh ná sócmhainní chuig Ollscoil 
Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath. 

Mar a tuairiscíodh i Nóta 17, scaoileadh méid €1.138m chuig ioncam eile inar cuimsíodh 
cistiú le haghaidh costais tionscadail €1.041m, méid a scaoileadh chun teacht le dímheas 
€97k. Fabhraíodh méid €10k roimhe sin, rud a d'fhág gur tugadh €1.128m san iomlán chuig 
ioncam eile in 2020. 
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4. Cuntas Caipitil 

  2020 2019 
  €’000 €’000 
 

Iarmhéid ar an 1 Eanáir  89,395 89,983 
 

Aistriú ón Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais 
agus Cúlchistí Ioncaim Coinnithe:   

Cistí arna leithdháileadh chuig sócmhainní i bhforbairt   
agus tógáil  86 400 

Amúchta ar aon dul le dímheas sócmhainne (984) (988) 

Gluaiseacht iomlán sa bhliain   (898) (588) 

Iarmhéid ar an 31 Nollaig  88,497  89,395 

Léirítear le hiarmhéid an chuntais caipitil an méid ioncaim gan amúchadh arna fháil ón Roinn 
Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta, arna úsáid 
chun sócmhainní seasta inláimhsithe a cheannach. Mar gheall ar an gcaoi a maoinítear an 
Ghníomhaireacht agus a n-aithnítear ioncam, féadann moill uainithe tarlú idir costas 
sócmhainne seasta a thaifeadadh agus an cistiú gaolmhar a fháil.  

 

5. Costais Conarthaí 

  2020 2019 
  €’000 €’000 
 

Costais Conarthaí  683 285 

Suas go dtí an 31 Nollaig 2020, bhí costais conarthaí tabhaithe ag an nGníomhaireacht a 
sonrascadh d'FSS ar fiú €35,010k iad san iomlán. Baineann na costais seo ar fad le 
conarthaí le FSS maidir le saoráidí cúraim sláinte a fhorbairt. Áirítear thíos miondealú ar na 
costais a gearradh don Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais agus Cúlchistí Ioncaim Coinnithe: 
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  Iarmhéid 2020 Iarmhéid  
  Tosaigh  Deiridh 
  €’000 €’000 €’000 
Dlíthiúil agus Gairmiúil  3,837 161 3,998 
Oibreacha cumasúcháin agus tógála  29,505 522 30,027 
Feistiú agus tírdhreachtú  804 0 804 
Athchóiriú agus athlonnú  58 0 58 
Bainistiú eastáit & Cothabháil  43 0 43 
Ilearraí  74 0 74 
Tionscadail a chur chun cinn agus caidreamh poiblí 6 0 6 

 
Costais iomlána conarthaí aisíoctha  
ag FSS ar an 31 Nollaig 2020  34,327 683 35,010 

 
Go dtí seo, tá Phoenix Mental Health Hospital agus an tIonad Cúram Sláinte Príomhúil 
críochnaithe agus in úsáid. Tá tús curtha le pleanáil agus dearadh na Comharsanachta 
Cúraim Chónaithe. 

 

6. Costais Tionscadail 
  2020 2019 

  €’000 €’000 
Seirbhísí dlí  111 100 
Sainchomhairleoireacht Deartha  1,186 932 
Táillí gairmiúla - Comhordaitheoirí Tionscadail 242 417 
Oibreacha cumasúcháin  200 271 
Bainistiú Eastáit & Cothabháil   301 181 

 
  2,040 1,901 
 
Áirítear le costais tionscadail €2,040k (2019: €1,901k) €1,452k (2019: €1,207k) a tabhaíodh i 
dtaca le costais leanúnacha bunaithe Comhpháirtíochta Príobháidí Poiblí maidir le saoráidí 
oideachais a fhorbairt laistigh de láithreán Ghráinseach Ghormáin. 
 

Comhpháirtíocht Phríobháideach Phoiblí Quads 

Tá an Stát ag soláthar dhá fhoirgneamh acadúla do champas Ghráinseach Ghormáin trí 
phróiseas Comhpháirtíochta Príobháidí Poiblí. Is é Aire na Roinne Breisoideachais agus 
Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta an páirtí conarthach agus tá an 
próiseas soláthair á bhainistiú don Aire agus do Ghníomhaireacht Forbartha Ghráinseach 
Ghormáin agus thar a gceann ag an nGníomhaireacht Náisiúnta d'Fhorbairt Airgeadais ag 
feidhmiú mar ghníomhaire an aire mar a fhoráiltear ag an Acht um Ghníomhaireacht 

na gCearnóg
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Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta (Leasú) 2014. Is í Gníomhaireacht Forbartha 
Ghráinseach Ghormáin an t-údarás stáit atá freagrach as láithreán Ghráinseach Ghormáin 
de réir na reachtaíochta lenar bunaíodh í. 

Tá obair déanta ag an nGníomhaireacht agus ag Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath 
leis an nGníomhaireacht Airgeadais d'Fhorbairt Náisiúnta ar dhearadh agus ar sholáthar an 
tionscadail seo. Tá na costais a bhaineann le bunú sholáthar na Comhpháirtíochta 
Príobháidí Poiblí á maoiniú ag an Roinn Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, 
Nuálaíochta agus Eolaíochta agus díscríofa ag an nGníomhaireacht mar chostais tionscadail 
de réir mar a thabhaítear iad. Áirítear i Nóta 20, ceangaltais chaipitil, ceangaltais na 
Gníomhaireachta maidir leis na costais a bhaineann le bunú na dtionscadal 
Comhpháirtíochta Príobháidí Poiblí seo. Cuimsítear táillí deartha agus dlí leis na costais a 
bhaineann le Comhpháirtíocht Phríobháideach Phoiblí a sholáthar. Nuair a cuireadh an 
próiseas tairisceana i gcrích, ceapadh tairgeoir tosaíochta i mí Feabhra 2015 ach rinne duine 
de na tairgeoirí a chaill agóid dhlíthiúil i gcoinne an cheapacháin i mí an Mhárta 2015. I mí 
Dheireadh Fómhair 2016, thug an Ard-Chúirt breith i bhfabhar na Gníomhaireachta 
Airgeadais d'Fhorbairt Náisiúnta. Cuireadh tús le tógáil an tionscadail ar an 28 Márta 2018.  
 
Chuaigh Aire na Roinne Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta agus 
Eolaíochta i mbun an Chomhaontaithe Tionscadail leis an bpáirtí Comhpháirtíochta 
Príobháidí Poiblí Eriugena a chuirfidh dhá fhoirgneamh ar fáil do champas Ghráinseach 
Ghormáin Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath ar bhonn deartha, tógála, maoinithe 
agus cothabhála i gcomaoin íocaíochtaí Táille Aonaid thar thréimhse 25 bliain. Tugadh an 
East Quad d'Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath ar an 21 Nollaig 2020 agus an 
Central Quad ar an 10 Márta 2021. Nuair a chuirfear tús le seirbhís, beidh Táillí Aonaid le 
híoc ag an Roinn Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta agus 
Eolaíochta agus ag Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath.  

Suas go dtí an 31 Nollaig 2020, bhí costais iomlána tionscadail €39,551k tabhaithe ag an 
nGníomhaireacht lena n-áirítear €14,623k a bhaineann le costais chun Comhpháirtíocht 
Phríobháideach Phoiblí a bhunú agus áirítear iad seo leis na costais iomlána 
neamhchaipitlithe a bhaineann le forbairt saoráidí oideachais agus cúraim sláinte. Leagtar 
amach miondealú de réir príomhchodanna thíos: 
  2020  2019 
  €’000 €’000 

Máistirphlean, Forbairt Straitéiseach agus  
Crios Forbartha Straitéisí - scéim pleanála 8,425 8,425 
Bonneagar láithreáin agus ríocht phoiblí 417 417 
Coigeartú le haghaidh blianta roimhe seo 161 (177) 
Costais neamhchaipitlithe a bhaineann le  
forbairt saoráidí oideachais agus cúraim sláinte 30,548 28,685 
 
  39,551 37,350 
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Ní raibh aon socraíochtaí dlíthiúla ann in 2020 ná i 2019.  

7. Costais Foirne 

  2020 2019 
  €’000 €’000 

Pá agus tuarastail  1,339 1,220 
Baill foirne ar iasacht & gníomhaireachta 237 303 

ÁSPC an Fhostóra 142 130 

Oiliúint agus earcú foirne  17 44 

 1,735 1,697 

An líon fostaithe 

D'fhostaigh an Ghníomhaireacht 20 (2019: 19) ball foirne ar an meán go díreach le linn na 
bliana. 

Fostaíodh 4 (2019: 4) bhall foirne trí iasacht nó trí sholáthraithe seirbhíse tríú páirtí le linn na 
bliana. 

Baineadh €28k (2019: €46k) den fhoireann mar ranníocaíocht aoisliúntais bhreise agus 
íocadh é seo leis an Roinn Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta agus 
Eolaíochta. 

Íocadh €2k (2019: €2k) ar speansais fáilteachais a bhain leis an lucht bainistíochta agus leis 
an bhfoireann.  Íocadh €234 (2019: € 446) ar chaiteachais taistil thar lear a tabhaíodh i dtaca 
leis an POF agus leis an bhfoireann. 
 
Miondealú ar shochair fostaí* 

Raon na sochar iomlán fostaí An líon fostaithe 

 Ó Go 
   2020 2019 
 €20,000 - €29,999 1 1 
 €30,000 - €39,999 2 2 
 €40,000 - €49,999 2 1 
 €50,000 - €59,999 1 1 
 €60,000 - €69,999 4 3 
 €70,000 - €79,999 5 9 
 €80,000 - €89,999 5 1 
 €90,000 - €99,999 0 0 
 €100,000 - €109,999 0 1 
 €110,000 - €119,999 1 0 
 21 19 
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* Baineann sé seo le baill foirne a bhí á bhfostú ag an nGníomhaireacht ar an 31 Nollaig 
2020. 

 
 
 

8. Costais a bhaineann le Sochair Scoir 

(a) Scéim Sochair Scoir 

Tá scéim neamhchistithe aoisliúntais le sochar sainithe i bhfeidhm ag an nGníomhaireacht 
don fhoireann. Íoctar teidlíochtaí aoisliúntais a bhíonn ann faoin Scéim as ioncam reatha. Tá 
ranníocaíocht aoisliúntais fostaithe iníoctha leis an Roinn Breisoideachais agus 
Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta maidir leis bpríomhscéim agus leis an 
Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe maidir leis an scéim Aonair don earnáil phoiblí. 
 
Socrú sochair scoir don tuarastal deiridh le sochar sainithe is ea an Scéim ina sainítear 
sochair agus ranníocaíochtaí trí thagairt do 'mhúnla' reatha rialachán na scéime don earnáil 
phoiblí. Soláthraítear faoin Scéim sochar scoir (ochtóduithe in aghaidh gach bliana 
seirbhíse), aisce nó cnapshuim (trí ochtódú in aghaidh gach bliana seirbhíse) agus pinsin do 
chéilí agus leanaí. Is é an Ghnáthaois Scoir ná breithlá 65 bliain an chomhalta, agus tá 
comhaltaí roimh 2004  i dteideal dul ar scor gan laghdú achtúireach ó 60 bliain d'aois.  
Méadaítear íocaíocht sochair scoir (agus iarchur) ar bhonn lánroghnach ar aon dul le boilsciú 
ginearálta tuarastail. 
 
Le héifeacht ón 1 Eanáir 2013, tá iontrálaithe nua ina gcomhaltaí den Scéim Aonair Sochair 
Scoir don tSeirbhís Phoiblí. Soláthraítear leis seo sochair a bhaineann le meántuilleamh 
gairmréime athluacháilte ar aon dul le méaduithe sa Phraghasinnéacs Tomhaltóirí. Nascfar 
aois íosta scoir na Scéime le haois an Phinsin Stáit. 
 
Tá na torthaí a leagtar amach thíos bunaithe ar luacháil achtúireach ar na dliteanais maidir le 
baill foirne na Gníomhaireachta atá ag fónamh, ar scor nó iarchurtha ar an 31 Nollaig 2020. 
 
Rinne achtúire cáilithe neamhspleách an luacháil seo chun críocha an chaighdeáin 
cuntasaíochta, FRS 102 – Sochair Scoir. Is iad na boinn tuisceana a úsáideadh chun 
dliteanais scéime a ríomh faoi FRS 102 ná: 

 
  2020 2019 
  

 Ráta lascaine  0.80% 1.00% 
 Ráta méadaithe i dtuarastail  2.50% 2.50% 
 Ráta méadaithe i sochair scoir  2.00% 2.50% 
 Boilsciú  1.75% 1.75% 
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(b) Ráiteas ar Staid an Airgeadais - Aitheantas 

Is iad na méideanna a aithnítear sa Ráiteas ar Staid an Airgeadais ná: 

  2020 2019 
  €’000 €’000 

Luach láithreach na n-oibleagáidí sochar sainithe atá   
neamhchistithe ina n-iomláine  2,923 2,171 
Luach láithreach na n-oibleagáidí sochar sainithe atá  
cistithe ina n-iomláine nó i bpáirt  0 0 
Cistiú sochar scoir iarchurtha  (2,923) (2,171) 

 
 Glandliteanas arna aithint sa Ráiteas ar Staid an Airgeadais   
 ar an 31 Nollaig  0 0 
 
(c) Glanchistiú iarchurtha le haghaidh sochair scoir na bliana 

  2020 2019 
  €’000 €’000 

Cistiú in-aisghabhála maidir le 
costais sochair scoir na bliana reatha 400 320 
Lúide: íocaíochtaí sochair scoir  (8) (26) 

  392 294 
 
 
(d) Anailís ar chostais iomlána sochair scoir arna ngearradh ar chaiteachas 

  2020 2019 
  €’000 €’000 
 

Costas seirbhíse reatha  375 290 
Costas úis  25 30 
Ranníocaíochtaí & aisíocaíochtaí fostaithe 0 (63) 
Caiteachais a aithnítear sa chuntas ioncaim agus caiteachais  
agus cúlchistí ioncaim coinnithe  400 257 

 
 
 
 
(e) Dliteanas cistithe iarchurtha do shochair scoir 

Aithníonn an Ghníomhaireacht méideanna dlite ón stát le haghaidh dliteanas cistithe 
iarchurtha do shochair scoir mar gheall ar roinnt teagmhas roimhe seo. Áirítear leis na 
teagmhais seo tacaíocht stáit don scéim aoisliúntais, agus an polasaí agus an cleachtas 
maidir le sochair scoir don tseirbhís phoiblí a mhaoiniú, lena n-áirítear an próiseas bliantúil 
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meastachán. Cé nach bhfuil comhaontú foirmiúil ann, agus nach bhfuil ráthaíocht ann maidir 
leis na méideanna sainiúla leis an Roinn Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, 
Nuálaíochta agus Eolaíochta dá bharr, níl aon fhianaise ag an nGníomhaireacht nach leanfar 
de réir a chéile ag baint amach an mhéid seo de réir an chleachtais reatha leis an bpolasaí 
seo. Ba é an dliteanas cistithe iarchurtha do shochair scoir ar an 31 Nollaig 2020 ná €2,923k 
(31 Nollaig 2019 - €2,171k). 

 
Socrú sochair scoir don tuarastal deiridh le sochar sainithe is ea an Scéim ina sainítear 
sochair agus ranníocaíochtaí trí thagairt do mhúnla reatha rialachán na scéime don earnáil 
phoiblí. 

(f) Gluaiseacht san oibleagáid sochar sainithe   

Is mar seo a leanas atá athruithe ar luach láithreach na hoibleagáide sochar sainithe: 

  2020 2019 
  €’000 €’000 
 

Luach láithreach na hoibleagáide sochar sainithe ar an 1 Eanáir 2,171 1,650 
Costas seirbhíse reatha  375 290 
Costas úis  25 30 
Sochair a íocadh sa bhliain  (8) (26) 
Caillteanas / (gnóthachan) achtúireach 360 227 

 
Luach láithreach na hoibleagáide sochar sainithe ar an 31 Nollaig 2,923 2,171 

 
 
9. Costais bhunaithe 

  2020 2019 
  €’000 €’000 
 

Deisiúcháin agus cothabháil 6 15 

Glantachán 15 32 

Árachas 56 52 

Cíos 2 0 

Solas agus téamh 61 23 

Bainistíocht dramhaíola 1 2 

Caillteanas ar Dhiúscairt Sócmhainne Seasta 2 0 

 143 124 
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10. Seirbhísí Gairmiúla 

  2020 2019 
  €’000 €’000 

Seirbhísí dlí  68 148 

Comhairle Cuntasaíochta / Airgeadais  3 10 

Sainchomhairleacht (lena n-áirítear comhairle réadmhaoine)  252 116 

Táillí iniúchóireachta inmheánacha 22 22 

Táille comhairle pinsin 4 4 

Táillí Gairmiúla eile 190 160 

 539 460 

 

 

11. Costais Ghinearálta Oibriúcháin 

  2020 2019 
  €’000 €’000 
 

Priontáil, postas agus páipéarachas 15 14 

Guthán 8 7 

Speansais suímh gréasáin agus TF 55 46 

Speansais oifige 6 17 

Speansais cruinnithe 2 6 

Nuachtáin, iriseoirí agus ábhar tagartha 0 1 

Síntiúis 8 7 

Taisteal agus cothú 2 3 

Ús iníoctha 5 4 

 101 105 
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12. Táillí Comhaltaí Boird agus Tuarastal an POF 

  2020 2019 
  €’000 €’000 
 

Luach saothair an Chathaoirligh 9 7 

Táille Comhaltaí Boird 40 36 

Speansais comhaltaí boird 2 2 

 51 45 

 
Príomhoifigeach Feidhmiúcháin  2020 2019 

  €’000 €’000 

Buntuarastal 107 102 

 

Cothú taistil agus síntiúis ghairmiúla 1 1 

Tá an POF ina chomhalta de scéim neamhchistithe le sochar sainithe don earnáil phoiblí 
agus ní théann a sochair scoir thar na teidlíochtaí caighdeánacha sa scéim aoisliúntais le 
sochar sainithe don earnáil phoiblí. 

 
13. Gléasra agus Trealamh Réadmhaoine 

 Talamh, 
 ríocht phoiblí, Sócmhainní i Daingneáin 
 bonneagar láithreáin forbairt agus agus trealamh  
 agus foirgnimh tógála oifige Iomlán 
 €’000 €’000 €’000 €’000 
COSTAS 

Ar an 1 Eanáir 2020 93,240 14,369 443 108,052 

Méideanna breise  83 22,855 115 23,053 

Diúscairt        0 (491) (258) (749) 

   

Ar an 31 Nollaig 2020 93,323 36,733 300    130,356 
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 Talamh, ríocht phoiblí, Sócmhainní i Daingneáin 
 bonneagar láithreáin forbairt agus agus trealamh  
 agus foirgneamh tógála oifige Iomlán 
 €’000 €’000 €’000 €’000 
DÍMHEAS 

Ar an 1 Eanáir 2020 4,646       0 302 4,948 

Táille don bhliain    1,061 0 26 1,087       

Diúscairtí 0           0 (256) (256) 

Ar an 31 Nollaig 2020 5,707       0 72 5,779 

 

GLANLUACH DE RÉIR NA LEABHAR 

Ar an 31 Nollaig 2020 87,616 36,733 228 124,577 

Ar an 31 Nollaig 2019 88,594 14,369 141 103,104 

 

Seasann diúscairtí sócmhainní i bhforbairt do réadmhaoin charrchlóis a caipitlíodh roimhe 
seo atá á haistriú chuig FSS anois. 

In 2020 agus in 2019 níor aistríodh rialú sócmhainní talún ná foirgnimh chuig Ollscoil 
Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath.  

De réir an Achta um Ghníomhaireacht Forbartha Ghráinseach Ghormáin 2005, tá talamh 
laistigh de láithreán Ghráinseach Ghormáin le bheith curtha ar fáil don Ghníomhaireacht 
chun críocha saoráidí sláinte agus oideachais a thógáil.  

Ó 2012 go 2014, aistríodh thart ar 55 acra talún chuig an nGníomhaireacht ó FSS mar 
mhionchomaoin €20. 

Tá achar iomlán 73 acra i láithreán Ghráinseach Ghormáin, lena n-áirítear: 

• Thart ar 18 acra a úsáidfear le haghaidh tionscadail sláinte agus a fhanfaidh faoi 
úinéireacht FSS. 

•  55 acra san iomlán a bhfuil sé i gceist iad a úsáid le haghaidh tionscadail oideachais 
agus spóirt.  Aistríodh aon acra amháin den talamh seo chuig Ollscoil Teicneolaíochta 
Bhaile Átha Cliath sa bhliain 2017. 

Tá formhór na sócmhainní atá á bhforbairt agus á dtógáil sa Teach Íochtarach (€18.8m), sa 
West Quad (€5.5m), sa Mhol Acadúil (€5.7m), san Ionad Fuinnimh (€3.9m), i mBunscoil 
D7ET (€1.3m), sa Cheardlann déanta priontaí (€0.8m) agus i dtionscadail níos lú ( €0.7m). 
Chearnóg Thiar (€5.5m),  sa Mhol Acadúil (€5.7m), san Ionad Fuinnimh (€3.9m), i mBunscoil
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D'aistrigh an Ghníomhaireacht a cuid oifigí ó Fhoirgneamh an Túir Cloig chuig Teach na 
Páirce (faoi úinéireacht Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath) i mí Eanáir 2021. 
Síníodh Meabhrán Comhaontaithe idir Gníomhaireacht Forbartha Ghráinseach Ghormáin 
agus Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath ar an 18 Nollaig 2020, le haghaidh 
tréimhse 10 mbliana don 475 m cearnach spáis oifige.  

14. Obair idir Lámha 2020 2019 
  €’000 €’000 

Obair idir lámha 0 63 

 
15. Infháltais agus Réamhíocaíochtaí 2020 2019 

Méideanna dlite laistigh d'aon bhliain amháin €’000 €’000 
   

Infháltais trádála 330 84 

Méideanna dlite ó FSS 0 0 

Méideanna dlite ó Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath 324 187 

Ioncam fabhraithe 144 119 

Infháltais agus Réamhíocaíochtaí ilghnéitheacha 66 61 

 864 451 

Meastar gach iarmhéid infhála a bheith in-aisghabhála laistigh d'aon bhliain amháin. 

16. Dliteanais Reatha 2020 2019 
Méideanna dlite laistigh d'aon bhliain amháin €’000 €’000 

 
Méideanna iníoctha trádála 863 1,495 

Méideanna dlite d'Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath 169 256 

Cáin shiarchoinneálach ar sheirbhísí gairmiúla 249 143 

Cánachas breisluacha 567 178 

Cáin Conarthaí Iomchuí 0 (169) 

ÍMAT / ÁSPC 51 41 

Fabhruithe 3,059 2,054 

Ioncam iarchurtha 3,166 1,245 

Coinneálacha sealbhaithe ar oibríochtaí tógála 647 387 

Méideanna iníoctha ilghnéitheacha 91 91 

 8,862 5,721 
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17. Dliteanais fadtéarma 2020 2019 
Méideanna dlite tar éis níos mó ná aon bhliain amháin €’000 €’000 

       Réamhíocaíochtaí ar ghníomhaíochtaí tógála 176,366 178,295 

Cuireann Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath cistí ar fáil don Ghníomhaireacht trí 
réamhíocaíochtaí maidir le saoráidí oideachais a thógáil agus a fhorbairt ag Gráinseach 
Ghormáin. Ar an 31 Nollaig 2020, úsáideadh €32,655k (2019: €11,195k) san iomlán chun 
costais arna dtabhú i dtógáil agus forbairt saoráidí oideachais, a áirítear laistigh de 
shócmhainní seasta, a ghlanadh. Nuair a aistreofar an tsócmhainn chríochnaithe chuig 
Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath, cuirfear iarmhéid an chreidiúnaí ar ceal.  

 

 2020 2019 
 €’000 €’000 

Iarmhéid ar an 1 Eanáir  178,295 15,976 

Réamhíoctha sa bhliain                                 (a) 7,257 164,679 

Costais diúscartha réadmhaoine 0 (1,120) 

Méid scaoilte chuig ioncam eile maidir le 

              costais tionscadail sa bhliain           (b) (1,041) (1,143) 

Méideanna aistrithe chuig OT BÁC            (c) (8,048) 0 

Dímheas                                         (b) (97) (97) 

 

Iarmhéid ar an 31 Nollaig 176,366 178,295 

 

Cuimsítear leis an iarmhéid 2020 2019 
 €’000 €’000 

Cistiú a cuireadh ar fáil nár úsáideadh ag deireadh na bliana 143,711 167,100 

Cistiú carnach a úsáideadh chun sócmhainní a fhorbairt 32,655 11,195 

 

Iarmhéid ar an 31 Nollaig 176,366 178,295 

(a) Áirítear leis an bhfigiúr seo €7,057k réamhíoctha ó na fáltais a bhain leis an 
réadmhaoin i Ráth Maonais a dhíol sa bhliain 2020. 
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(b) Cuimsítear leis an méid a scaoileadh chuig ioncam cistiú le haghaidh costais 
tionscadail €97k agus méid scaoilte chun dímheas €97k a mheaitseáil. Tuairiscítear 
ioncam den chineál sin i Nóta 3.  

(c) Aistríodh €8,048k chuig Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath le haghaidh 
tionscadail arna mbainistiú go díreach ag Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath ar 
champas Ghráinseach Ghormáin – Teach na Páirce €5,796k; trealamh closamhairc 
agus TFC €1,998k agus Teach Ráth an Dúin €254k. 

 

Áirítear an cistiú a cuireadh ar fáil nár úsáideadh ag deireadh na bliana in iarmhéid bainc na 
Gníomhaireachta.  Mar a achoimrítear sa pholasaí cuntasaíochta, áirítear costais na 
sócmhainní arna dtógáil i sócmhainní inláimhsithe go dtí go n-aistrítear iad chuig Ollscoil 
Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath (Nóta 13). 

 

 

18. Cúlchistí Ioncaim Coinnithe 

 2020 2019 
 €’000 €’000 

Ar an 1 Eanáir  692 578 

Farasbarr don bhliain 207 114 

Ar an 31 Nollaig 899 692 

 

Iarmhéid ar an Ráiteas ar Ioncam agus Caiteachas agus Cúlchistí Ioncaim Coinnithe  

Deontais stáit is ea cuid mhaith den ioncam sa Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais agus 
Cúlchistí Ioncaim Coinnithe, a chuirtear ar fáil chun dliteanais a thagann in aibíocht le linn na 
bliana a íoc murab ionann is caiteachas a tabhaíodh le linn na bliana. Taifeadtar caiteachas 
ar bhonn fabhraithe. Mar thoradh air seo, ní léirítear san iarmhéid ar an gcuntas Ioncaim 
agus Caiteachais agus Cúlchistí Ioncaim Coinnithe gnáthfharasbarr ná gnátheasnaimh 
oibriúcháin ach tá sé inchurtha, den chuid is mó, i leith na difríochta idir caiteachas ar bhonn 
fabhraithe agus cistiú ar bhonn airgid thirim. 
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19. Leasanna Comhaltaí Boird 

Ghlac an Ghníomhaireacht le nósanna imeachta de réir treoirlínte a d'eisigh an Roinn 
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe maidir le leasanna nochta ag Comhaltaí Boird agus 
cloíodh leis na nósanna imeachta seo le linn na bliana. Ní raibh aon idirbhearta a raibh aon 
tábhacht ag baint leo sa bhliain maidir le gníomhaíochtaí an Bhoird chun leas tairbhiúil 
Comhalta Boird. 
 
 
 
20. Ceangaltais chaipitil 

Is iad seo a leanas sonraí ceangaltas caipitil ar an dáta cuntasaíochta: 

  2020 2019 
 €’000 €’000 

A ndearna conradh ina leith ach nach bhforáiltear sna ráitis airgeadais 

Costais bhunaithe Comhpháirtíochta Príobháidí Poiblí 1,457 992 

Nach mbaineann le Comhpháirtíocht Phríobháideach Phoiblí 7,238 25,113 

 8,695 26,105 

 

21. Anailís ar Athruithe i nGlanchistí 

 Tosaigh Sreabhadh Deiridh 
 Iarmhéid airgid  Iarmhéid
 €’000 €’000 €’000 
 

Airgead sa bhanc agus Coibhéisí Airgid Tirim 170,485 (21,302) 149,183 

Glanchistí 170,485 (21,302) 149,183 

  

22. Nochtuithe Páirtí gaolmhara 

Páirtí gaolmhar is ea Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath de bharr comhchoiteannacht 
comhaltaí áirithe den bhord.  

Páirtí gaolmhar is ea FSS toisc go bhfuil líon fostaithe sinsearacha d'FSS ina gcomhaltaí ar 
Bhord na Gníomhaireachta. 

Ní raibh aon idirbhearta a raibh aon tábhacht ag baint leo sa bhliain seachas iad a nochtadh 
laistigh de Nótaí 5, 12 agus 16. 
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Is iad an POF agus comhaltaí an Bhoird príomhphearsanra bainistíochta na 
Gníomhaireachta. Ba é €158k (2019: €148k) an cúiteamh iomlán a íocadh leis an 
bpríomhphearsanra bainistíochta, lena n-áirítear táillí agus caiteachais na gcomhaltaí Boird, 
agus luach saothair an POF. 

 

23. Dliteanas Teagmhasach 

Tá an Ghníomhaireacht den tuairim nach bhfuil aon dliteanais theagmhasacha le foráil ar an 
dáta ar faomhadh na ráitis airgeadais. 

 

24. Teagmhais tar éis Dheireadh na Bliana Airgeadais 

Níl aon teagmhais le heisiúint idir dáta tuairiscithe agus dáta faofa na ráiteas airgeadais seo 
a n-éilítear coigeartú ar na ráitis airgeadais ina leith. Aithníonn an Bord gur teagmhas 
suntasach í paindéim COVID 19 atá fós ann ó dháta an tuairiscithe. Tá an Bord dáiríre faoin 
gcás agus tá sé ag déanamh monatóireacht ar an gcás i bpáirtíocht leis an lucht 
bainistíochta ar bhonn leanúnach. 

 

25. Faomhadh na Ráiteas Airgeadais 

D'fhaomh an Bord na ráitis airgeadais ar an 22.09.2021 

 

 

_______________ _______________ 
Mr Paul O’Toole Mr Gerrard Casey 
Cathaoirleach Comhalta Boird 
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Aguisíní

AGUISÍN 1

Grúpa Comhairleach*

An Roinn Oideachais agus Scileanna / UA
Andrea Valova

An Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais 
Áitiúil
Stewart Logan

An tÚdarás Náisiúnta Iompair
Eoin Farrell

Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath
Paul Horan
Melda Slattery

Foireann OT Bhaile Átha Cliath
Leslie Shoemaker
Noel Gallagher

Mic Léinn OT Bhaile Átha Cliath
Rebecca Gorman
Sharon Hughes

Ionadaithe Poiblí Chomhairle Cathrach 
Bhaile Átha Cliath
An Comhairleoir Joe Costello
An Comhairleoir Anthony Flynn

Feidhmeannach na Seirbhíse Sláinte
Kevin Sheridan

Foireann FSS
Angela Walsh

Ionadaithe Úsáideoirí Seirbhíse FSS
Carmel Kitching
Annette Murphy

Ionadaithe Poiblí
folamh

Cónaitheoirí Áitiúla
Eugene Kelly
Luke McManus

*mar a bhí ag deireadh 2020
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Aguisíní

Foireann na Gníomhaireachta

Ger Casey - Príomhoifigeach Feidhmiúcháin

Máire Mellerick - Stiúrthóir Tógála agus Oibríochtaí

Peter O’Sullivan - Stiúrthóir Airgeadais

Nora Rahill - Bainisteoir Gnóthaí Corparáideacha

Conor Sreenan - Stiúrthóir Straitéise agus Dearaidh

Padraic Ballantyne - Innealtóir Sinsearach / Comhordaitheoir Tionscadail

Shay Bowman - Innealtóir Sinsearach / Comhordaitheoir Tionscadail

Anne-Marie Deasy - Riarthóir

Kehinde Oluwatosin - Pleanálaí Sinsearach

Catherine Hallinan - Rialaitheoir Airgeadais

Dominick Healy - Innealtóir Sinsearach / Comhordaitheoir Tionscadail

Lori Keeve - Comhordaitheoir Cumarsáide

Des Marmion - Innealtóir Sinsearach / Comhordaitheoir Tionscadail

Kathleen McCann - Comhordaitheoir Fostaíochta agus Oiliúna

Robert Moore - Bainisteoir Faisnéise Tionscadail / Comhordaitheoir Tionscadail

Tara Mulvany - Bainisteoir Cumarsáide

Derek Niven - Suirbhéir Cainníochta Sinsearach / Comhordaitheoir Tionscadail

Catherine Opdebeeck - Ailtire Sinsearach / Comhordaitheoir Tionscadail

Pat O’Sullivan - Ailtire Sinsearach / Comhordaitheoir Tionscadail

James Stone - Intéirneach Suirbhéir Cainníochta

Edward Scanlon - Ailtire Sinsearach / Comhordaitheoir Tionscadail

Catherine Stapleton - Cuntasóir Cúnta

Úna Sugrue - Ailtire Caomhnaithe Sinsearach / Comhordaitheoir Tionscadail

Nigel Thompson - Suirbhéir Cainníochta Sinsearach / Comhordaitheoir Tionscadail

AGUISÍN 2*

* mar a bhí ag deireadh 2020
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