Bord Iascaigh Mhara

Tionscal Bhia
Mara na hÉireann
á Fhorbairt
Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais

Tabhair faoi deara gur as cartlann grianghraf BIM a tháinig roinnt
de na grianghraif atá in úsáid san fhoilseachán seo. Glacadh na
grianghraif seo sula raibh aon phrótacal COVID-19 i bhfeidhm.
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Ráiteas an Chathaoirligh

Kieran Calnan
Cathaoirleach

Sheas an earnáil bia
mara an fód le linn na
bliana agus chuaigh
sé in oiriúint don chur
isteach ar an margadh.

Tuigimid ar fad nárbh ionann 2020 agus aon bhliain eile,
agus muid ar fad ag tabhairt aghaidh ar na dúshláin
ollmhóra a bhí romhainn mar gheall air thionchar
phaindéim COVID-19 ar an saol laethúil sa bhaile,
i réimse an ghnó, sa gheilleagar agus sa tsochaí.
Dá bharr seo ar fad, agus an éiginnteacht a bhain
le cúrsaí Breatimeachta sa tionscal, bhí 2020 thar
a bheith dúshlánach do chách. In aineoinn na ndúshlán
seo, áfach, tá mé sásta gur féidir liom a rá gur éirigh go
han-mhaith le tionscal bia mara na hÉireann, agus chuir
sé €1.09 billiún leis an ngeilleagar.
Chuir COVID-19 go mór isteach ar an tionscal agus bhí
éileamh níos lú le brath i margaí idirnáisiúnta toisc go raibh
dianghlasálacha fada i bhfeidhm ar mhargaí seirbhísí bia
san Áise agus san Eoraip. Mar sin féin, chuaigh an tionscal
in oiriúint agus bhí sé cruthaitheach mar a chas sé chun
díriú ar réimsí eile inar féidir leis feabhsuithe a dhéanamh.
I measc siúd bhí roghanna eile a aimsiú go gasta dá tháirgí,
mar shampla, táirgí a chur ar fáil sa mhargadh miondíola in

Cuid dár mBuaicphointí

Bhí 16,430
duine fostaithe san
earnáil bia mara
16,000 in 2019

Cuireadh

€1.09 billiún
leis an ngeilleagar
€1.22 billiún in 2019

Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais BIM 2020

ionad iad a sholáthar do bhialanna. Agus, mar sin de,
sheas an earnáil bia mara an fód le linn na bliana agus
chuaigh sé in oiriúint don chur isteach ar an margadh.
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Bhí cúrsaí fostaíochta san earnáil bia mara seasmhach
in 2020 agus bhí breis agus 16,000 fostaí san earnáil
bia mara, go díreach agus go hindíreach. Tá fostaíocht
ard go fóill sna réigiúin ar an gcósta, rud a ghineann
luach suntasach socheacnamaíoch sna ceantair sin.
Chuidigh tacaíochtaí a chuir an Rialtas ar fáil do
ghnóthaí, chomh maith le roinnt scéimeanna deontais,
lena n-áirítear Scéim Tacaíochta Dobharshaothraithe
COVID-19, leis an tionscal a threisiú agus lig siad dó
leanúint leis na leibhéil ghníomhaíochta chéanna agus
forbairtí a dhéanamh.
Dúshlán eile a bhí romhainn in 2020 ná an
Breatimeacht agus tá mé sásta a rá gur chabhraigh
Bhreatimeachta a bhí ar siúl in 2020 leis an tionscal
agus gur chinntigh sé, chomh fada agus arbh fhéidir,
go raibh aistriú sochar ann agus na rialacha nua
Breatimeachta á gcur i bhfeidhm.
Bhí Mol an Bhreatimeachta ar shuíomh gréasáin BIM
in áis úsáideach don tionscal le linn bliana a raibh go
leor athruithe agus éiginnteacht. Chabhraigh sé leis
an tionscal bheith ar an eolas maidir le hathruithe nua
agus cinn a bhí ag teacht chun cinn maidir le custaim
agus rialacháin trádála de bharr an Bhreatimeachta,
agus bhí sonraí maidir le tacaíochtaí airgeadais
ábhartha a bhí ar fáil dóibh ann chomh maith.
Ba mhaith liom foireann BIM, an fhoireann shinsearach
bainistíochta agus an POF a mholadh agus aitheantas
a thabhairt dóibh thar ceann an Bhoird, mar gheall
ar an tiomantas a bhí acu le linn bliain a bhí
an-dúshlánach dúinn go léir. Le linn na ndúshlán a bhain
le COVID-19 bhí siad go hiomlán dírithe ar shuíomh
na hÉireann a dhaingniú mar mhórtháirgeoir bia mara
ardchaighdeáin, a fuarthas ar bhonn inmharthana.
Agus muid ag féachaint amach romhainn, tuigimid go
mbeidh dúshláin fós ann agus tá mé muiníneach go
mbeidh an fhoireann in ann leanúint leis an obair atá ar
siúl acu chun feabhsaithe an tionscail.

Kieran Calnan
Cathaoirleach

Ráiteas an Chathaoirligh

leibhéal na hullmhachta agus an saothar réamh-
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Ráiteas an Phríomhfheidhmeannaigh

Jim O’Toole
Príomhoifigeach
Feidhmiúcháin

Le linn 2020,
leanamar orainn
leis an tiomantas
a thugamar do bhuíon
tallaine a chruthú
don earnáil bia mara,
rud a chruthóidh
fostaí, a mheallfaidh
infheistíocht agus
a chuirfidh le pobail ar
an gcósta agus leis an
ngeilleagar náisiúnta.
Cuid dár mBuaicphointí

€590 million
in onnmhairí bhia mara na
hÉireann
€640m in 2019

In ainneoin na timpeallachta dúshlánaí oibríochta de bharr an
tionchar a bhí ag COVID-19 agus an éiginnteacht a bhain leis an
mBreatimeacht, ní raibh amhras ar bith ann gur lean earnáil bia
mara na hÉireann air ag cur go luachmhar le geilleagar na hÉireann.
Cuireadh €1.09 billiún leis an ngeilleagar agus thaifeadamar
onnmhairí bia mara ar luach €590 milliún. Is éacht iontach é seo
de bharr na ndúshlán a bhí romhainn agus baineann sé go díreach
le seasmhacht na hearnála agus na daoine a oibríonn ann.
Bhí tionchar suntasach ag COVID-19 agus chuir sé isteach go mór ar ár
gcuid gnó, chomh maith le go leor gnóthaí eile. D'aistrigh formhór fhoireann
BIM go dtí an chianobair thar oíche i Márta 2020 agus rinne siad amhlaidh
go gairmiúil díograiseach, rud a chinntigh soláthar gan uaim na dtacaíochtaí
agus na seirbhísí don tionscal agus do pháirtithe leasmhara eile.
Anuas air sin, bhí foireann dhíograiseach TF againn, chomh maith le
foireann um thacaíocht deontais, a bhí ar an láthair i gceannáras BIM.
Bhí ról tábhachtach acu le cinntiú gur tacaíodh leis an tionscal agus gurbh
fhéidir imeachtaí agus oiliúint tionscail a reáchtáil ar líne. Sampla amháin
de seo ná Clár Ceadúnais do Scipéirí, a cuireadh in oiriúint ar líne, agus
a cheadaigh don tionscal iascaireachta leanúint leis an oiliúint agus an
ceadúnas a chinntiú ag deireadh 2020.
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An aidhm atá againn ag BIM ná earnáil bia mara na
hÉireann a stiúradh le tacaíocht éifeachtach agus
saineolas domhan, agus in ainneoin na dúshlán agus
an chur isteach a bhí ann in 2020, d'éirigh linn an aidhm
sin a bhaint amach.
Le linn 2020, d’oibrigh BIM le gnólachtaí bia mara
sna hearnálacha gabhála, dobharshaothraithe agus
próiseála chun aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna
soláthair agus scála. Baineadh é sin amach agus
léargais agus eolas gnó á gcur ar fáil, chomh maith
le hanailís ar thionchair shocheacnamaíocha na
bpríomhfhadhbanna a bhí roimh an earnáil. Bhí an
fócas ar fad, nach mór, dírithe ar thionchair phaindéim
COVID-19 agus an éiginnteacht a bhain le himeacht
na RA ón AE in 2020. Soláthraíodh réimse tionscadal
agus seirbhísí faoi leith chun iomaíochas na hearnála
a choinneáil de bharr na gcúinsí seo, chomh maith le
dúshláin eile a bhí roimh an earnáil le linn na bliana.
Le linn 2020, leanamar orainn leis an tiomantas
a thugamar do bhuíon tallaine a chruthú don earnáil
bia mara, rud a chruthóidh fostaí, a mheallfaidh
infheistíocht agus a chuirfidh le pobail ar an gcósta
agus leis an ngeilleagar náisiúnta. Chuireamar
gairmeacha beatha chun cinn le linn na bliana agus
rinneamar uasoiliúint ar fud na n-earnálacha i dtionscal
bia mara na hÉireann, ag soláthar breis agus 600 spás
oiliúna le linn bliain dhúshlánach, nárbh ionann le haon
bhliain eile de bharr thionchar COVID-19.
Leanamar orainn ag stiúradh agus ag forbairt go
hinmharthana thodhchaí bhia mhara na hÉireann
agus le linn na bliana; chuireamar ár gClár Forbartha
Feamainne chun cinn agus d'oibríomar le páirtithe
leasmhara chun Irish Aquaculture Technology and
Innovation Platform [Ardán Teicneolaíochta agus
Nuálaíochta Dhobharshaothrú na hÉireann] a chur ar
bun. Tabharfaidh sé seo an deis don tionscal bheith
chun tosaigh ar dhúshláin aitheanta amhail athrú
aeráide, galar, réim bia agus an ghéineolaíocht.
Dhíríomar freisin ar an nuálaíocht le taighde
a dhéanamh agus bealaí níos fearr, níos cliste agus níos
éifeachtúla a aimsiú chun an gnó a dhéanamh maidir
le hinmharthanacht eacnamaíoch agus feidhmíocht
chomhshaoil a fheabhsú agus roinneamar an saineolas
agus an léargas sin leis an tionscal chun feabhsaithe na
bpáirtithe leasmhara ar fad. Rinneamar an-dul chun cinn le
linn 2020 le hIonad Barr Feabhais um Nuálaíocht BIM agus
ár Meitheal Nuálaíochta agus treoraíonn na próisis seo
T&F agus tionscadail – rud a chinntíonn píblíne deiseanna
ag a bhfuil ard-acmhainneacht ar féidir iad a mhúnlú
agus a shainiú le haghaidh earnáil bia mara na hÉireann.
Rinneamar dul chun cinn freisin leis an gClár Nuálaíochta
agus Forbartha Taighde um Próiseáil Bia Mara, clár lenar
tionscnaíodh 11 tionscadal le linn na bliana.
I mí an Mhárta 2020, d’fhoilsigh BIM a léargas bliantúil
ar earnáil bia mara na hÉireann, an tuarascáil The
Business of Seafood. Tugann an foilseachán seo
achoimre ar na príomhstaidrimh eacnamaíocha agus

táscairí d'earnáil bia mara na hÉireann maidir le réimse
ábhar lena n-áirítear táirgeadh, fostaíocht agus luach
an tionscail bia mara do mhórgheilleagar na hÉireann.
Léirigh an tuarascáil moilliú ar gheilleagar an bhia mara
i gcomparáid le 2018 - mar sin féin, is mar gheall ar
an éiginnteacht sa gheilleagar domhanda a bhí sé
seo, chomh maith le dúshláin faoi leith a bhain leis an
mBreatimeacht. Bhí an earnáil láidir fós, ag sárú na
mórdhúslán eacnamaíoch agus míshocracht i margaí
trádála an domhain, gan ach laghdú beag de 2% (€23
milliún) i luach gheilleagar an bhia mara i gcomparáid le
2018, agus luach iomlán ann de €1.22 billiún.
Tharla sé se de bharr laghdú de 18% in úsáid
inmheánach de bharr dhúnadh earnáil na seirbhísí bia
den chuid is mó. Bhí tionchair bhreise de laghdú 17%
(-€44 milliún) in infheistíocht phríobháideach agus ísliú
8% (-€50 milliún) in onnmhairí. Chuir paindéim COVID-19
isteach go mór ar mhargaí domhanda agus nuair a
cuireadh é sin leis an éiginnteacht leanúnach a bhain le
himeacht na RA ón EU, bhí cúinsí trádála dúshlánaí ann.
I measc na mbuaicphointí eile a bhí ann in 2020:
d'éirigh le táirgeoirí oisrí na hÉireann dul i ngleic le
dúshláin an mhargaidh; obair a dhéanamh le grúpaí
dobharshaothraithe chun loingseoireacht agus
sábháilteacht a fheabhsú d'úsáideoirí mara; formáid
ar líne a thástáil don chlár oiliúna do scipéirí; baineadh
deimhniúchán ISO 9001 amach, an caighdeán
a aithnítear go hidirnáisiúnta le haghaidh córas
bainistíochta caighdeáin; seoladh cairt 'fíor-ama'
iascaigh, a chabhraíonn le timpeallacht mhara na
hÉireann a chosaint agus rannpháirtithe a fheiceáil
ag dul in oiriúint agus ag glacadh le ceardlann
dobharshaothraithe a bhí ar líne amháin.
Léiríonn na buaicphointí seo tiomantas BIM an fhís
atá aige a bheith mar cheannaire ar earnáil an bhia
mara in Éirinn ar bhunús ár dtacaíochta éifeachtaí
agus ár saineolais dhomhain ionas go mbeidh Éire
ina ceannródaí idirnáisiúnta maidir le táirgí ardluacha
difreáilte a shásóidh an t-éileamh, atá ag síorfhás, ar
bhia mara sláintiúil sábháilte a bhfuil freagracht agus
inbhuanaitheacht ag baint lena tháirgeadh.
Ba mhaith liom mo bhuíochas a ghabháil le gach fostaí
de chuid BIM as an díograis leanúnach a léirigh siad chun
ár gcuspóirí a chur i gcrích, go háirithe le linn na bliana
deacra seo. Léirigh an fhoireann láidreacht, solúbthacht
agus tiomantas chun nithe a sholáthar d'earnáil bia
mara na hÉireann. Ba mhaith liom mo bhuíochas a
ghabháil leis an gCathaoirleach agus comhaltaí Bhord
BIM go pearsanta as an tacaíocht leanúnach, treoir
straitéiseach agus spreagadh.

Jim O’Toole
Príomhoifigeach Feidhmiúcháin
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Buaicphointí 2020

Feabhra 2020
Éiríonn le táirgeoirí oisrí na hÉireann dul i ngleic le
dúshláin an mhargaidh.

Feabhra 2020
Oibríonn BIM le Coimisinéirí Soillse na
hÉireann, Oifig na Suirbhéireachta Muirí
agus grúpaí dobharshaothraithe chun
loingseoireacht agus sábháilteacht
d'úsáideoirí mara a fheabhsú.

Bealtaine 2020
Déanann BIM tástáil ar fhormáid ar líne do
chlár oiliúna do scipéirí.

Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais BIM 2020

Lúnasa 2020
Baineann Coláistí Náisiúnta Iascaigh BIM
deimhniúchán ISO 9001 amach; an caighdeán
a aithnítear go hidirnáisiúnta le haghaidh córas
bainistíochta caighdeáin.

Meán Fómhair 2020
Foireann MFV Róise Caitríona le baill d'fhoireann
caomhnaithe BIM le linn tástála marthanachta
leathóg, Baile Chaisleáin Bhéarra, Co. Chorcaí.

Deireadh Fómhair 2020
Rannpháirtithe ag Ceardlann
Dobharshaothraithe, curtha in oiriúint
d'fhormáid ar líne amháin.
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Inbhuanaitheacht

Tá BIM ag treorú agus ag forbairt thodhchaí bhia mara
na hÉireann go hinbhuanaithe agus táimid tiomanta do
dhifreáil éifeachtach agus cáilíochtaí timpeallachta a léiriú,
lena n-áirítear gníomhú in aghaidh an athraithe aeráide.

Gníomhú in aghaidh an Athraithe Aeráide
Tá BIM tiomanta do gníomh fiúntach a ghlacadh chun
aghaidh a thabhairt ar bhagairt shuntasach an athraithe
aeráide chun forbairt fhadtéarmach inbhuanaithe an
tionscail a chinntiú. Ba bhliain ríthábhachtach é 2020
don ghníomhú in aghaidh an athraithe aeráide mar
a gheall Éire aistriú go geilleagar atá neodrach ó thaobh
carbóin de faoi 2050. Cuireadh é seo le dlí na hÉireann
leis an mBille um Gníomhú Aeráide agus Forbairt
Ísealcharbóin a leagann clár amach don rialtas chun
astaíochtaí gáis ceaptha teasa a laghdú faoi 50% thar
na deich mbliana amach romhainn agus astaíochtaí
glan-nialasacha a bhaint amach faoi 2050.
Agus é ag obair go dlúth leis an timpeallacht tá tuiscint
dhomhan ag BIM ar an tábhacht a bhaineann lenár
n-acmhainní nádúrtha a chosaint agus a chaomhní go
gníomhach. Forbraíodh roinnt dár dtionscadail chun
aghaidh a thabhairt ar phríomhfhadhbanna a bhaineann
leis an athrú aeráide. Tá tionscadail mhaolaithe atá
ag iarraidh tuiscint a fháil ar astaíochtaí carbóin agus
iad a laghdú á reáchtáil i bpáirt le réimse tionscadal
oiriúnaithe atá ag iarraidh tionchair an athraithe aeráide
a laghdú agus láidreacht an tionscail bia mara a fhorbairt.
I measc na dtionscadal seo tá taighde nuálaíoch
a mheasann féidearthacht úsáid feamainne i mbeatha
beostoic mar mheán laghdaithe astaíochtaí meatáin
agus dearadh trealaimh iascaireachta a fheabhsú chun
iascaireacht a dhéanamh ar shlí níos roghnaithí.
I measc na dtionscadal oiriúnaithe bhí teicnící
fearachais a mhodhnú mar thoradh ar athruithe
i gcúrsaí comhshaoil, tacaíocht a thabhairt d'éagsúlú
dobharshaothraithe agus monatóireacht a dhéanamh
ar athruithe i bhflúirse agus dáileadh dhaonraí na
ndiúilicíní dúchais.

Chuir BIM dhá thionscadal chun tosaigh in 2020 le
haghaidh Gníomhartha Aeráide Eatramhacha 2021.
Dearadh Plean Gnímh Eatramhach don Aeráid chun
aistriú gan uaim a chinntiú idir Plean Gnímh don Aeráid
2019 agus an plean nua a sheolfar in 2021. Sprioc
na bpleananna seo ná geilleagar aeráid-neodrach
a bhaint amach faoi 2050.
I measc na dtionscadal sa Phlean Eatramhach tá
Natural Capital [Caipiteal Nádúrtha] agus Green
Seafood [Bia Mara Glas].

Scéimeanna BIM um Ráthaíocht Bia Mara
agus Orgánach
Tá an straitéis chun bia mara na hÉireann a éagsúlú
trí úsáid a bhaint as dintiúir inbhuanaitheachta atá
aitheanta go hidirnáisiúnta ina phríomhchuspóir
ag BIM le blianta beaga anuas. I mí Mheán Fómhair
2020, bronnadh Gradam MSC 'Ocean Hero' ar BIM,
a tugadh de bharr an t-éacht iontach i saol na
sealbhóirí deimhniúchán iascaigh MSC. Tá sé i gceist
go dtabharfadh an gradam aitheantas agus luach
saothair d'iascach a léirigh an-cheannaireacht i réimse
na hinbhuanaitheachta bia mara agus a chur go
huathúil le hiascaigh a dhéanamh níos inbhuanaithe.
Tá deimhniúchán MSC ag BIM d'earnáil fásta na
ndiúilicíní téide agus na ndiúilicíní in Éirinn. Léiríonn an
deimhniúchán láraithe seo cur chuige nuálaíoch maidir
leis an bpróiseas deimhniúcháin agus faigheann an
tionscal iomlán luach a saothair mar gheall air. Tá
36 Comhalta Deimhnithe MSC do Dhiúilicíní Téide agus
12 Comhalta Deimhnithe do Dhiúilicíní i láthair na huaire.
In 2020 thionscnaigh BIM Clár Ráthaíochta nua um
Dhobharshaothrú Ardchaighdeáin Dheimhnithe
(CQA) chun ábharthacht an chaighdeáin d'earnáil
dobharshaothraithe na hÉireann a chinntiú.
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Inbhuanaitheacht

Inbhuanaitheacht (ar lean)

Tá an caighdeán creidiúnaithe le ISO 17065 agus
comhlíonann sé riachtanais Rialacháin an AE maidir
le Táirgeadh Orgánach (CQA Orgánach), thar ceann
earnáil dobharshaothraithe na hÉireann.
D’éirigh go maith le húsáid an deimhnithe orgánaigh do
bhradáin feirme na hÉireann agus tá a dtáirgí á ndíol ar
phraghas ard in earnáil an bhradáin Atlantaigh feirme
ar fud an domhain.
Choinnigh caighdeán BIM um Dhobharshaothrú
Ardchaighdeáin Dheimhnithe (CQA) aitheantas Global
Sustainable Seafood Initiative (GSSI) le linn 2020,
aitheantas a fuair sé den chéad uair in 2019 i ndiaidh
cleachtaidh fhoirmeálta tagarmharcála. I mí Iúil 2020,
thosaigh Nós Imeachta GSSI um Monatóireacht ar
Ailíniú Leanúnach (MOCA) ag cur athbhreithniú le chéile
maidir le haon athrú in úinéireacht nó bainistíocht an
Chláir CQA, nó athrú ar bith ar an gcaighdeán é féin.
Ní hamháin go bhféachann an tacaíocht shuntasach
leanúnach seo chuige go seasfaidh CQA an aimsir,
cuireann sí é seo agus táirgí eile bia mara na hÉireann
a chlúdaíonn sé, ar aon dul leis na caighdeáin is fearr
atá san iomaíocht ar fud an domhain.

Cóireálacha Bradán agus Nuálaíocht Trealaimh
Is féidir leis na chéad sé mhí i ndiaidh brainlín bradáin
a aistriú chuig an bhfarraige bheith deacair agus
dúshlán roimh na bradáin óga mar gheall ar phróiseas
an bhrainlín agus strusairí timpeallachta. Chonacthas
go mbíonn éisc níos láidre i gcoinne na bhfachtóirí
riosca seo nuair a bhíonn meánmheáchan de bhreis
agus cileagram sroichte acu. Mar sin de, más féidir na
héisc 'óga' a chosaint nuair a chuirtear isteach chuig
an bhfarraige ar dtús iad, ba cheart feabhas a fheiceáil
ar mhéid an fhómhair agus leas na n-iasc mar thoradh
ar an gcosaint sin.
Tá tástálacha tosaigh forbartha agus déanta ag BIM
i gcomhpháirt le tionscal saothraithe bradán in Éirinn
ar chóras dúnta srianta ar féidir é a úsáid ó ghnáthloca bradán. Déantar cóireáil ar uisce cuaisín chun líon
na ndúshlán atá roimh na n-iasc óg seo a laghdú sula
n-aistreofar chuig uiscí mara iad. Dearadh agus baineadh
feidhm as córas bailithe dramhaíola freisin.
Tá an acmhainneacht ag cóireálacha feabhsaithe
úruisce, a úsáideann cúlosmóis nó uisce nana-scagtha
a dhéantar sa loca, chun folcadáin úruisce agus
láimhseáil na n-iasc a laghdú, ag méadú laethanta
beathaithe agus ag laghdú na strusairí a bhaineann le

pumpáil, dá bharr. Nuair a úsáidtear na teicnící seo in
éineacht le folcadáin thraidisiúnta úruisce laghdaítear
an gá a bhíonn le hidirghabhálacha leighis.
Dhear agus choimisiúnaigh BIM táirgeadh bacainn
planctón agus an aidhm aige tionchar blás
fíteaphlanctón agus zóphlanctón a laghdú ar
shuíomhanna salmainide agus chinntigh sé gineadóir
luascfholúis asúcháin ocsaigine, a laghdaigh go mór méid
an fhuinnimh a bhí ag teastáil chun cileagram amháin
d'ocsaigin in aghaidh na gcóras brúchóirithe. Thacaigh
BIM le rolladh amach logálaithe féinchumhachtaithe
fíor-ama ar thrí shuíomh salmainide mara. Úsáideadh
na sonraí san fhíor-am chun cinntí fearachais iasc
a dhéanamh agus cuireadh moirtiúlacht, teocht an uisce,
salandacht, clóraifill agus ocsaigin san áireamh.

Dobharshaothrú Fionnuisce i dTalamh
Imeallaithe
Tá formhór fheirmeacha úruisce na hÉireann
a tháirgeann bradáin agus bric lonnaithe ar chórais
abhann, ag baint uisce, á úsáid agus á sceitheadh isteach
chuig an gcóras arís, rud a d'fhéadfadh tionchar bheith
aige ar chaighdeán an uisce mura ndéantar cóireáil air,
agus i gcúinsí áirithe, nuair a bhíonn sreabhadh íseal ann
d'fhéadfadh sé tionchar a imirt ar bhealach na n-iasc
imirceach idir an pointe bainte agus sceite. Tá BIM agus
a ghníomhaireacht tionscail agus páirtithe acadúla ag
iarraidh córais agus teicneolaíocht chuí a léiriú chun baint
agus sceitheadh eisilteach sa timpeallacht a laghdú
agus táirgí eile inbhuanaithe a fhorbairt.
Lean BIM lena chuid oibre in 2020 maidir leis
an bhféidearthacht atá ann do tháirgeadh
dobharshaothraithe ar thalamh lagphortaigh le
tionscadal OASIS atá lonnaithe ag Feirm Iasc Mount
Lucas i gCo. Uíbh Fháilí. Bhain an tástáil spriocanna
suntasacha amach agus clúdach iomlán rois lachan
ann le linn mhíonna an tsamhraidh. Úsáidtear an
ros lachan (Lemna minor and Lemna gibba) chun
cothaithigh a scaoileann na bric a iontógáil agus péirse
ar an láthair. Tosaíodh an obair ar úsáid an rois lachan
bainte mar chuid de bheatha ainmhithe toisc an méid
próitéine atá ann (>30%). D'éirigh leis an tástáil péirse
agus bric dhea-dhathacha a fhás go méid na bainte
agus ní scaoiltear an t-uisce ach amháin nuair a bhíonn
báisteach ann nuair nach féidir maolú. Bhain an fheirm
<0.001% de mhéid an chórais in aghaidh an lae le
linn bliana. D'fhéadfadh forbairt na modheolaíochta
seo tionchar an-dearfach a imirt ar an tslí a oibríonn

11

Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais BIM 2020

03
córais dhobharshaothraithe, go háirithe i gcomhthéacs
srianta méadaithe bainte mar thoradh ar phatrúin
athraitheacha báistí. Tá bithra mór coimpléascach
sna córais seo agus d'fhéadfaí go mbeadh tionchair
chobhsaithe phróibhitheacha aige ar shláinte na n-iasc.

M.V. T. Burke II
Rinne M.V.T. Burke II suirbhéireacht ar nach mór 5,000
heicteár le linn gearrshéasúir idir Iúil agus lár mhí
Dheireadh Fómhair. Aimsíodh dhá lonnú síol-diúilicíní
ar an gcósta thoir theas, thart ar 6,000 tona. Anuas
air sin, aimsíodh níos mó lonnuithe i Loch na dTrí gCaol
a raibh 2,000 tona eile.
Mar chuid de mhéadú an chláir suirbhéireachta,
cuireadh modh measúnaithe nua bithmhaise i bhfeidhm
chun níos mó cruinnis ar na figiúirí measta a sholáthar.
Agus íomhánna acústacha á n-úsáid ó shonraí
taobhscanta, dearadh bailiúchán sprioc-shamplála
laistigh de theorainneacha na leapacha measta síoldiúilicíní. Próiseáladh agus rinneadh anailís ar na sonraí
a bailíodh ag baint úsáide as idirshuíomh geospásúil
ar léirscáileanna dlúis a tháirgeann córas faisnéise
geografaí. Rinneadh measúnú le haghaidh Speiceas
Coimhthíoch Ionrach le linn na suirbhéanna seo freisin.
Anuas air sin, rinneadh measúnaithe iar-iascaigh ar
dhá leaba ar an gcósta thoir theas. Agus an modh
measúnaithe chéanna á úsáid le haghaidh meastacháin
bithmhaise, chonacthas go raibh méid beag bithmhaise
fágtha nuair a chríochnaigh an t-iascach. Úsáideadh
an suirbhé seo freisin mar rialú cáilíochta le haghaidh
na suirbhéanna bithmhaise toisc gurbh ionann méid
na bhfigiúr aistrithe a thuairiscigh an tionscal, chomh
maith leis an tonnáiste measta iar-iascaigh, agus breis
agus 95% de na figiúirí measta bunaidh.

Nuálaíocht Trealaimh Oisrí an Aigéin Chiúin
Tá an chuma air go mbíonn básmhaireacht mhéadaithe
ag baint le hoisrí saothraithe i ndiaidh teagmhas ardaithe
bithmhaise planctóin, rud a d'fhéadfadh beathú scagtha
gasta bheith mar thoradh air agus ísliú ocsaigine
mar gheall ar ghníomhaíocht 'hipirmheitibileach'
agus/nó laghdú i gníomhaíocht fhótaisintéiseach
na bhfíteaphlanctón, rud a mbíonn leibhéil íslithe
ocsaigine san uisce mar thoradh air. In 2020, d'fhorbair
BIM, i gcomhpháirt le hearnáil na sliogiasc, bacainn
planctón ag a bhfuil méid mogalra de 25 miocrón
chun flúirse na bhfíteaphlanctón a laghdú i láithreán

dobharshaothraithe sliogiasc le linn bláis algaigh. Dhear
agus d'fhorbair BIM córas aeraithe féinchumhachtaithe
lán-uathrialaitheach freisin a chinnteodh go mbeadh
uisce leor ocsaiginithe ar fáil in áiteanna a bhfuil blás
algach nuair a thit an ocsaigin faoi thairseach chriticiúil.
Bíonn marthanas méadaithe mar thoradh ar thoradh
ar na córais thuas mar gheall ar laghdú brú. Bhain BIM
feidhm as logálaí féinchumhachtaithe fíor-ama freisin
ionas gurbh fhéidir cinntí fearachais a dhéanamh agus
gníomhartha a chur i bhfeidhm nuair a bhíonn na cúinsí
timpeallachta is fearr ann.

Stoic Inbhuanaithe Ghliomach
Is é aidhm na Scéime V-Eangúcháin feabhas
a chur ar inbhuanaitheacht iascaigh ghliomaigh na
hÉireann trí ghliomaigh bhaineanna a chosaint ionas
gur féidir leo síolrú roinnt uaireanta sula mbainfear
iad. Tugann iascairí tráchtála gliomaigh bhaineanna,
ag a bhfuil uibheacha, a dtagann siad orthu agus iad ag
iascaireacht, faoin tír le haghaidh v-eangúcháin déanta
ag lucht de chuid BIM. Mar chuid den phróiseas seo,
gearrtar eang, i gcruth 'v', ar eireaball na ngliomach
baineann agus cuirtear ar ais san fharraige ansin
iad le síolrú. Tugann an lorg seo cosaint dlíthiúil don
ghliomach. Ní féidir é a thabhairt i dtír, a iompar nó a dhíol
agus ní mór é a chur san fharraige arís má bheirtear air.
Maireann an v-eangú ar feadh trí fholadh de ghnáth
agus ligeann sé don ghliomach sceitheadh gach dara
bliain, suas le sé bliana i ndiaidh v-eangúcháin.
Bliain dheacair a bhí in 2020 don chlár v-eangúcháin
de bharr phaindéim COVID-19 nuair a chuir an chéad
dianghlasáil tús an chláir siar ón ghnáth-dháta go
luath i mí Aibreáin go dtí deireadh mhí an Mheithimh.
Dá bharr seo agus praghsanna ísle do ghliomaigh, bhí
bris ann nárbh fhéidir a thabhairt isteach arís agus mar
gheall air sin bhí méid na ngliomach i bhfad níos ísle
ná mar a bhí sna blianta roimhe sin. Tugadh tacaíocht
ar luach €171,858 milliún é do 75 tionscadal a bhain
leis an v-eangúchán i ngliomaigh. Marcáladh agus
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scaoileadh 22,276 gliomach san iomlán, dar meáchan
15,530kg, chun an stoc pórúcháin a fheabhsú.
Acmhainn sceite 167 milliún larbha gliomach is ea
scaoileadh na bliana 2020, rud a chaillfí ar an stoc
thart ar chósta na hÉireann murach sin.

ó 2018 agus 2019 i gcrích agus chuir sé sin leis an
gcaiteachas iomlán. Ar an iomlán, rinneadh cabhair
phoiblí de luach níos mó ná €3.54 milliún i 59 tionscadal
a eisíoc faoin gclár FLAGanna in 2020, rud a thacaigh le
hinfheistíocht iomlán de níos mó ná €5.65 milliún.

Iascaigh Chladaigh

Oibleagáid Gabhálacha a Thabhairt i dTír

Cuireann an earnáil chladaigh, ina mbíonn soithí atá
níos lú ná 12 mhéadar ar fhad gníomhach, go mór
le creatlach na bpobal cósta. Tá beagnach 1,724
soitheach cláraithe sa chatagóir seo agus is gliomaigh
éisc, portáin donn, meaca, breallaigh rásúir iad den chuid
is mó chomh maith le roinnt speiceas eile sliogéisc.

Ceanglaítear le hoibleagáid AE gabhálacha a thabhairt
i dtír go ndéanfar gach gabháil de speicis tráchtála
a thabhairt i dtír agus a chomhaireamh agus a bhaint
de na cuótaí. Spreagann sé seo na hiascairí gabhálacha
nach bhfuil ag teastáil a sheachaint le hiascaireacht
níos roghnaithí. Tá sé indéanta freisin díolúine a fháil
ón oibleagáid gabhálacha a thabhairt i dtír má léirítear
go dtagann speiceas slán ón bpróiseas gabhála agus
go bhfuil sé ciallmhar iad a chur ar ais san fharraige.
Agus é ag obair go dlúth leis an earnáil iascaireachta,
déanann BIM athruithe ar threalamh iascaireachta agus
déanann sé taighde ar mharthanas iasc, rud a thugann
aghaidh ar an oibleagáid gabhálacha a thabhairt i dtír
agus a chuireann le hinbhuanaitheacht iascach.

Leis na sé Fhóram Réigiúnacha Iascaigh Chladaigh (RIFF),
cuirtear ardáin ar fáil don phlé agus don dul chun cinn
maidir le saincheisteanna a bhfuil tionchar acu ar an
earnáil. Bhí tionchar phaindéim COVID-19 ar an earnáil
ag croílár an phlé in 2020. Bhí an-tionchar aige seo ar an
earnáil mar gheall ar na dianghlasálacha san Eoraip toisc
go raibh seirbhís bia, ceann de na hionaid díolacháin is
mó do shliogiasc na hÉireann, dúnta ar feadh tréimhsí
fada. Bhí tionchar ag dúnadh fada mhargaí na Síne ar
an earnáil freisin. Bhí ról tábhachtach ag an bhFóram
Náisiúnta Iascaigh Chladaigh (NIFF) agus é ag cur an
earnáil chun cinn ag go leor fóram éagsúil chun na
tionchair seo a mhaolú agus bhuail sé leis an Aire
McConalogue chun moltaí áirithe a phlé i mí na Samhna.

Grúpaí Áitiúla Gníomhaíochta Iascaigh
Tionscnamh forbartha pobail cois cósta is ea an
Clár Grúpaí Gníomhaíochta Limistéir Áitiúil Iascaigh
(FLAGanna) le ciste de €12 milliún ón gCiste Eorpach
Muirí agus Iascaigh (CEMI) le dáileadh, le tacaíocht
ó BIM, ag seacht bpobal chósta ainmnithe in Éirinn.
Chuir na seacht FLAGanna tús leis an gceathrú bliain
dá nglaonna tionscadail go luath in 2020 agus fuair
siad breis is 454 iarratas ar thionscadal. Críochnaíodh
roghnú na dtionscadal le haghaidh ceadaithe dheiridh
ag deireadh mhí an Mhárta ach de bharr thionchar
phaindéim COVID-19, cuireadh an próiseas seo ar sos
agus tacaíochtaí níos leithne d'iascaigh agus don earnáil
dobharshaothraithe á gcur i bhfeidhm. Thosaigh an
próiseas arís i mí Iúil agus le linn mhí Lúnasa agus mhí
Mheán Fómhair roghnaíodh 189 tionscadal ar luach
infheistithe €5,515,030 agus €3,286,330 i gcúnamh
deontais le haghaidh ceadaithe deontais agus tugadh
tús áite do na tionscadail a chuirfí i gcrích in 2020. Chomh
maith le tionscadail 2020, cuireadh roinnt tionscadal

Mar chuid den obair a rinneadh in 2020, rinneadh
forbairt ar athruithe ar threalaimh nua in iascach Mhuir
Éireann a dhíríonn ar chadóga. Rinne BIM tástáil ar
mhogalra T90 100 mm sa mhála bailithe tráil nó an
'póca'. Is gnách go n-úsáideann soithí a dhíríonn ar
chadóga sa cheantair seo mogalra muileatach 120 mm
sa phóca. Feistítear mogalra muileatach ag uileann 45º
ach castar mogalra T90 90º, rud a chruthaíonn oscailt
i bhfad níos mó, ar féidir le héisc bheaga éalú uaidh
sin. Bhí laghdú 41% ag BIM ar chadóga agus chuir sé
cás isteach chun an póca T90 a chur san áireamh mar
bheart gea i Muir Éireann.
Chríochnaigh BIM dhá staidéar ar mharthanas leathóg
in iascach eangaí saighne na hÉireann ar an gcósta
thiar theas. Rinneadh measúnú ar bhail na leathóg ar
rug bád saighne orthu ar an bhfarraige agus cuireadh
é sin i gcomparáid a rinneadh sa Danmhairg. Thug na
torthaí ráta ard marthanais dóchúil le fios. Rinneadh
triail monatóireachta lánghabhála eile in aonad nua
coinneála iasc soghluaiste ina raibh leathóga ar rugadh
orthu sa tsaighean ar an gcé i mBaile Chaisleáin Bhéarra.
Rinneadh monatóireacht air thar 15 lá agus chonacthas
ráta marthanais sách ard de 70%, a úsáidfear chun
iarratas a dhéanamh ar dhíolúine marthanais in 2021.
Rinne BIM nuashonrú chomh maith ar an treoir maidir le
Réitigh Theicniúla chun Gabhálacha nach dTeastaíonn
a Laghdú. Déanann an treoir cur síos ar 20 réiteach
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a d'fhorbair BIM agus é ag obair i gcomhpháirt dhlúth
le tionscal iascaireachta na hÉireann a thugann
aghaidh ar dhúshláin atá ann de bharr na hoibleagáide
gabhálacha a thabhairt i dtír. Tá go leor de na réitigh
i reachtaíocht AE agus cuireadh i bhfeidhm iad mar
bhearta bainistíochta a mhéadaíonn an tógála agus
a chuireann le hinbhuanaitheacht stoic iasc níos fearr.

Speiceas Coimhthíoch Ionrach
Is mór an dúshlán é Speiceas Coimhthíoch Ionrach
(SCI) dár dtimpeallachtaí mara, bithéagsúlacht
dhúchasach agus gnáthóga, lena n-áirítear iad siúd
ar a mbraitheann oibríochtaí dobharshaothraithe.
Tá a dteacht nasctha le domhandú méadaithe na
trádála agus an taistil. Cuireann an t-athrú aeráide
leis an mbagairt sin, rud is féidir leathadh agus bunú
na speiceas sin a éascú. Is veicteoir aitheanta é an
dobharshaothrú do speiceas coimhthíoch agus tá sé
nasctha lena dteacht agus leathadh go domhanda,.
Bíonn tionchar ag SCI ar stoc dobharshaothraithe
freisin, chomh maith le gnáthfheidhmiú na hearnála.
D'fhéadfadh riosca bheith ann maidir le dearcadh an
phobail agus cáil na hearnála mar gheall ar an gceangal
atá idir sin agus gluaiseachtaí dobharshaothraithe.
Leanann BIM de chomhordú a dhéanamh ar mheitheal
oibre na SCInna Dobharshaothraithe Náisiúnta,
ag tarraingt comhaltaí ó na Ranna agus ó na
gníomhaireachtaí Stáit uile a bhfuil freagracht orthu
sa réimse seo. Idir 2018 agus 2020 thacaigh BIM le
47 suirbhé, a rinneadh i gceantair táirgthe diúilicíní
(lena n-áirítear leapacha shíolta diúilicíní), ceantair
táirgthe oisrí, agus i muiríní, i gcuanta agus i mbánna
lasmuigh de na ceantair táirgthe sliogiasc. Thosaigh
an obair ar mheasúnaithe riosca speicis, ag soláthar
tacaíochta bithshlándála ag leibhéil na feirme agus
suirbhé mearfhreagartha le haghaidh féidearthacht
nua. Leanfaidh BIM ar aghaidh ag tabhairt aghaidh
ar an mbagairt éiceolaíochta shuntasach seo leis
na hidirghabhálacha seo chun inbhuanaitheacht
na hearnála a chosaint anois agus amach anseo.

An Clár um Ghnó Bia Mara Glas
Oibríonn Clár um Ghnó Bia Mara Glas de chuid BIM
le comhlachtaí próiseála bia mara chun bainistíocht
acmhainní inbhuanaithe a leabú agus a chur chun
cinn in oibríochtaí próiseála. Tacaíonn an clár le húsáid
teicneolaíochtaí agus nuálaíochtaí glasa chun fás
inbhuanaithe agus feabhsuithe a mhéadú ar fud na

hearnála. In 2020, mar chuid den Chlár Glas, d'éirigh
le BIM a gClár Maoirseachta Uisce féin a sheoladh, clár
a chuireann ceardlanna ar líne ar fáil, chomh maith le
tacaíochtaí do phróiseálaithe bia mara ar fud na hÉireann.
Dhírigh na ceardlanna ar na príomhrioscaí a bhaineann le
caighdeán agus soláthar ár n-acmhainní uisce nádúrtha
agus an réimse deiseanna atá ann chun é a bhainistiú
agus a chothú ar bhealach inbhuanaithe. De réir an Chláir
Ghlais, tionscnaíodh forbairt réimse ábhar tacaíochta
cianda in 2020. I measc na n-ábhar seo tá treoir theicniúil
le haghaidh bainistíochta agus cothabhála córas
cuisniúcháin – ceann de na húsáideoirí a úsáideann
an méid fuinnimh is mó in oibríochtaí próiseálaithe bia
mara – agus uirlisí féinmheasúnaithe chun bainistíocht
dramhaíola agus pacáistithe a mheas ar an láthair.
Bhí Clár Glas BIM ina pháirtí ar an tionscadal 'European
Interreg Smart Cluster Energy Systems' (piSCES)
a chríochnaigh i mí na Nollag 2020. Baineadh amach
aidhm an tionscadail chun costais agus lorg carbóin an
tionscail próiseála iasc a laghdú agus líonra leictreachais
'Smart Grid' á fhorbairt agus á thástáil. Thuairiscigh
láithreáin tástála in Éirinn agus sa Bhreatain Bheag gur
shábháil siad méid suntasach ar chostas fuinnimh.
Leis an obair a rinneadh mar chuid den Chlár Glas,
tá BIM ag tabhairt aghaidh ar an athrú aeráide agus
dúshláin na forbartha inbhuanaithe ag an am céanna,
chomh maith le moltaí 'Food Wise 2025' a chur
i bhfeidhm agus spriocanna forbartha inbhuanaithe
na Náisiún Aontaithe a chur chun cinn.

Clár Bainistíochta um Shábháilteacht Bhia
Sular féidir aon táirge bia mara a chur ar an margadh, ní
mór é a tháirgeadh go sábháilte, ag cloí le riachtanais
reachtúla bia in áitreabh ag a bhfuil Uimhir Cheadaithe,
a d'eisigh an tÚdarás Inniúil (an tÚdarás um Chosaint
Iascaigh Mhara). Ní mór go mbeadh Córas Bainistíochta
um Shábháilteacht Bhia (CBSB) comhtháite an Oibreora
Gnólachta Bia (OGB) bunaithe ar phrionsabail Anailíse
Guaise agus Phointí Rialúcháin Criticiúla (AGPRC).
Tugann córais mar seo na scileanna don OGB chun aon
ghuais fhéideartha, a d'fhéadfadh ullmhú bia shábháilte
a bhagairt, a aithint agus a rialú. Le cúnamh Lámhleabhar
CBSB BIM, is féidir leis an OGB na nithe ar féidir leo dul
ar seachrán a aithint, plean a chur i bhfeidhm chun
é a sheachaint agus aon riosca féideartha a laghdú
chuig leibhéal inghlactha, ag cinntiú shláinte an phobail.
Is uirlis é Clár Bainistíochta BIM um Shábháilteacht
Bhia, i gcomhpháirt le Lámhleabhar CBSB BIM, chun
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a chinntiú gur féidir le gnólachtaí bia mara Uimhir
Cheadaithe a bhaint amach agus a choinneáil,
ag feabhsú straitéis BIM um inbhuanaitheacht
eacnamaíoch atá mar bhonn faoi fhorbairt earnáil
bia mara na hÉireann i margaí inmheánacha
agus idirnáisiúnta.
In ainneoin na bliana dúshlánaí, thug Clár Bainistíochta
BIM um Shábháilteacht Bhia cúnamh do thart ar
50 gnólacht bia mara le forbairt leanúnach agus
forfheidhmiú Córas Bainistíochta comhtháite um
Shábháilteacht Bhia, chomh maith le forbairt leanúnach
agus soláthar Modúl Oiliúna ar Líne um Shábháilteacht
Bhia sa Tionscal agus Sláinteachas Bunúsach Bia.

Noraivíreas
Is mór an bhagairt é Noraivíreas (NoV), go háirithe
i míonna an gheimhridh. Agus é i measc an phobail
mhóir, deirtear gurb é is cúis le ráigeanna d'fhríd urlacain
an gheimhridh. Is féidir le hoisrí in Éirinn bheith mar chúis
de bhailiú an víris agus uisce, ar féidir an víreas bheith
ann, á scagadh. Bíonn sé seo ina chúis imní i míonna
an gheimhridh, go háirithe nuair nach mbíonn mórán
solais gréine ann, toisc gur féidir leis an víreas bheith
gníomhach agus bailiú i stéig agus bia an oisre.
Tá tástáil na n-oisrí ríthábhachtach chun comhlíonadh
nósanna imeachta rialaithe cáilíochta a léiriú agus chun
dearbhú caighdeáin a thabhairt do chustaiméirí, ag
cosaint sláinte an phobail agus margaí tráchtála ar an
riosca. In 2020 rinne an clár monatóireachta Noraivíris
tástáil ar bhreis agus 500 sampla ón tionscal, a tugadh
ó 13 láithreán táirgthe agus glacadh minicíocht níos
airde de shamplaí i míonna an gheimhridh.
Deimhníodh an staidéar seo tionchar foriomlán an
íonúcháin (níos mó ama agus teocht níos airde) ar
laghdú an Noraivíris in oisrí:
— Laghdú 63.4% de Noraivíreas GI agus Laghdú
85.4% de Noraivíreas GII.
Dheimhnigh an staidéar seo chomh maith go bhfuil leibhéil
tosaigh an dlúis Noraivíris an-tábhachtach chun laghdú ar
an Noraivíreas faoi leibhéil faoi bhonn cainníochtaithe don
sampláil a bhaint amach; mar shampla:
— Laghdaíodh leibhéil dlúis riamh-íonúcháin de <1000
cóip/g faoi 78.6%.
— Laghdaíodh leibhéil dlúis riamh-íonúcháin de >1000
cóip/g faoi 40.0%.

2020 Clár Forbartha Feamainne BIM
Bhí BIM ag obair i réimse an dobharshaothraithe
feamainne agus spéis shuntasach tionscail san
fheamainn shaothraithe. Is táirge luachmhar
ilfheidhmeach é feamainn agus is mór an tóir atá ar
chomhdhúil plandaí mara agus is féidir iad a dhíol ar
phraghsanna an-ard. Níl tionscal saothraithe feamainne
na hÉireann ach ag céim na luathnuálaíochta go
fóill, áfach, agus tá feirmeoirí fós ag foghlaim teicnící
láimhsithe agus ramhraithe ó BIM, ó shaineolaithe
teicniúla agus óna chéile. In 2020 rinneadh spórú rathúil
de Alaria esculenta were ag saoráid atá ar léas ag
BIM i mBeanntraí. Chuir feirmeoirí 13,000 méadar san
iomlán de shraitheanna bailithe síolaithe a táirgeadh
faoi Chlár Forbartha Feamainne BIM amach chun na
farraige ag láithreáin cheadúnaithe.
Mar a bhí in 2019, chonacthas infhaighteacht
laghdaithe de spóraifill ag na láithreáin, áit a mbíodh
siad flúirseach roimhe sin agus aontaíonn fíceolaithe
go ginearálta go bhfuil tionchar suntasach á imirt
ag an athrú aeráide ar dháileadh Alaria. Dheimhnigh
buanaithe feamainne an laghdú seo i bpobail i nDún na
nGall, Iarthar an Chláir agus Iarthar Chorcaí.
Rinneadh tástálacha fásta Palmaria palmata in umair
go luath in 2020 agus rinneadh iarracht an bithmhais
a fhorbairt agus ansin iad a aistriú chuig umair lasmuigh.
Chuir tástálacha fásta Porphyra umbilicalis in 2020 leis
an obair a rinneadh an bhliain roimhe sin. Scaoileadh spóir
le haghaidh greamaithe tástála. Braitheadh dlús fíor-íseal
de spóir sa triail agus bhí an chuma orthu gur fhás siad go
maith ar feadh na gceithre mhí i ndiaidh greamaithe. Bhí
cuma an droch-chaighdeáin ar na plandaí stoic goir sa
chlár faoi dheireadh na bliana, rud a léiríonn an gá atá ann
le plandaí nua chun an stoc goir a athnuachan.

Aithint, Baint agus Tástáil
Comhdhúile Antaimheatánaigineacha
ó Fheamainn na hÉireann
Tá scrúdú déanta ag taighde idirnáisiúnta ar úsáid
chothaithe feamainn dhearg (Asparagopsis taxiformis)
agus táirgeadh meatán feabhsaithe i mbeithigh. D'aithin
na staidéir seo ceimiceán san fheamainn (brómaform)
a choisceann leibhéil na miocrób i ngoile na mbuaibheach,
an fáth go ndéanann siad brúcht agus iad ag ithe féir.
In 2020 rinne BIM imscrúdú ar Asparagopsis armata
speiceas atá san uisce ar chósta na hÉireann agus
fuarthas amach gurb é A. armata an ní foirfe le haghaidh
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baint brómafoirm agus é mar bhreiseán beatha.
D'fhéadfadh an deis ardfhéideartha seo bheith mar
chuid de roinnt roghanna ar féidir a úsáid i dtalmhaíocht
na hÉireann chun astaíochtaí gáis cheaptha teasa
a íoslaghdú agus Éire ag gluaiseacht i dtreo a lorg carbóin
a laghdú de réir comhaontuithe atá ina gceangal de réir
dlí. Léirigh na tástálacha fáis go bhfuil na leibhéil is airde
de bhrómaform ag gaiméitifít an speicis seo d'fheamainn
dhearg i mí Samhna (810ppm). D'éirigh le trialacha
luatha fáis in umair agus thug siad le fios gurbh fhéidir
an speiceas a shaothrú go héasca agus na dálaí is fearr
ann. Is príomhfhachtóirí an-tábhachtach iad teocht agus
fótaithréimhse rialaithe seasta, áfach, chun an speiceas
a tháirgeadh, toisc gurbh fhéidir eipifít tionchar mór a imirt
ar shaothrú feamainne. Tá an obair seo le leanúint ar
aghaidh chun na hathróga beachta fáis is fearr a shoiléiriú
chun táirgeadh a uasmhéadú i dtír agus ar an bhfarraige.

Scagadh Géiniteach do Speicis Débhlaoscaigh
agus Chrústacha i bPlanctón
Dhírigh an tionscadal ilbhlianta seo ar Mhuir Éireann
agus bánna dobharshaothraithe sliogiasc thart ar an
gcósta ó Chuan Chill Mocheallóg sa iardheisceart go dtí
an Mhaoil Rua san iarthuaisceart. An fheidhm a bhí aige
ná uirlis éifeachtach a fhorbairt le haghaidh tarlú agus
gníomhaíocht speicis thábhachtacha, ó thaobh na
héiceolaíochta agus na heacnamaíochta de, a mhapáil
i gcríocha mara na hÉireann. Baineadh é seo amach le
clár comhoibríoch náisiúnta um planctóin a shampláil
agus scagadh géiniteach tréchur ard ilspeiceas.
Rinneadh scagadh ar 242 sampla planctóin thar dhá
bhliain le haghaidh diúilicíní (idir Mytilus spp. agus
hibridí), oisre Eorpach coiteann, oisre an Aigéin Chiúin,
cluaisín, breallach croise eitreach, breallach toinne,
gliomach Eorpach, portán dearg, luaineachán agus
portán glas Eorpach.
D'fhéadfaí imeachtaí sceite a aithint le haghaidh
speiceas diúilicíní i bhformhór na láithreán agus nocht
tuilleadh scaoilte speiceas gníomhaíocht sceite in
Mytilus edulis agus M. galloprovincialis agus/nó hibridí
i gceantair ar feadh chósta thiar na hÉireann den chuid
is mó, agus in áiteanna ar an gcósta thoir freisin. Maidir
leis na cúig speiceas dhébhlaoscacha eile, chonacthas
aimsiú i samplaí planctóin chomh maith le buaiceanna
féideartha sceite ar fud na láithreacha ag léiriú na
n-ionchas bunaithe ar mheánna aitheanta le haghaidh
speiceas tráchtála (m.sh. bhí níos mó cluaisíní sa
chósta thoir theas).

Thug an tuarascáil dheireanach eolas ar féidir
é a úsáid chun fearachas agus cleachtais bainistíochta
stoic de réimse príomhspeiceas a threorú amach
anseo. Meastar go ndéanfar bliain amháin eile de
scagadh a choimisiúnú chun an prótacal a forbraíodh
a bheachtú agus a dhearbhú.

Feabhsú Stoic Oisrí Dúchasacha
D'oibrigh BIM go dlúth le Comharchumann Oisrí Chuan
Mó, Cuan Beo, Comharchumann Oisrí Dhroichead
an Chláirín agus Foras na Mara chun an tionscadal
seo a sheachadadh. In 2020 tógadh larbhaí a bhí
suite ar ábhar beirtrí oisrí agus diúilicíní i dtrí láithreán
iasclainne tástála i gCuan Mó agus Cuan na Gaillimhe
ag baint úsáide as dhá theicníc fearachais dhifriúla.
Faoi dheireadh na bliana bhí na larbhaí i ndiaidh fáis
ó mheánmhéid de 1 – 7mm go meánmhéid de 20mm,
30mm agus 47mm ag brath ar an teicníc fearachais
agus an láithreán.
Roghnaíodh láithreáin athbhunaithe gnáthóg agus
láithreáin feabhsaithe stoc goir i gceantar an Ordaithe
um Iascach Oisrí i gCuan Mó agus i gCeantar Ordaithe
Oisrí Naomh Seoirse BIM i gCuan na Gaillimhe. Rinneadh
suirbhéanna ar na láithreáin sa dá cheantar Ordaithe
chun láithreáin iasclainne féideartha a roghnú chun
larbhaí suite go nádúrtha in 2020 a bhailiú laistigh de
na hiascaigh agus na láithreáin leata do na larbhaí
a táirgeadh i locháin larbhaí in 2019. Leanfaidh an
mhonatóireacht ar na láithreáin seo le haghaidh
marthanais agus fáis le linn 2021 agus amach anseo.
Bhí an obair seo ríthábhachtach agus tiomantas
na gcomharchumann agus na bpobal a bhain leas
as na hiascaigh seo go traidisiúnta a athbheochan
agus tá sé ag iarraidh páirt thábhachtach an
dobharshaothraithe mar sholáthraí seirbhíse
éiceachórais i mbithéagsúlacht gnáthóg a choinneáil
laistigh de bhánna cois chladaigh a léiriú.
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Fócas tábhachtach do BIM ná an nuálaíocht. Déanaimid
taighde agus aimsímid bealaí níos fearr, níos cliste agus níos
éifeachtúla chun gnó a dhéanamh, i dtaobh inmharthanachta
eacnamaíche agus an fheidhmíocht chomhshaoil is fearr,
agus roinnimid an saineolas agus an léargas seo leis an
tionscal chun feabhsaithe gach páirtí leasmhar.
Ardán Teicneolaíochta agus Nuálaíochta
Dhobharshaothrú na hÉireann (IATiP)
Agus é ag obair lena chonraitheoirí, gníomhaireachtaí
eile agus an tionscal dobharshaothraithe, d'oibrigh
BIM chun Ardán Teicneolaíochta agus Nuálaíochta
Dhobharshaothrú na hÉireann (IATiP) a chur ar bun.
Fóram do pháirtithe leasmhara atá treoraithe ag an
tionscail is ea é agus aithníonn an Coimisiún Eorpach
é mar phríomhghníomhairí agus nuálaíocht á méadú,
eolas á aistriú agus iomaíochas Eorpach.
In 2020 bhí BIM agus Grúpa Stiúrtha agus ballraíocht
ardán IATiP rannpháirteach in eolas teicniúil,
eolaíoch agus eagraíochtúil a bhaineann le hearnáil
dobharshaothraithe na hÉireann a aithint, a bhreithniú
agus a aistriú. Bhí an clár oibre thar a bheith láidir
agus bhí spéis in 326 tionscadal nuálaíochta
dobharshaothraithe. Rinneadh scagadh air sin go 180
cur chuige de chuid na n-úinéirí eolais agus rinneadh
126 agallamh. As sin, gineadh 148 próifíl eolais,
seoladh 56 ceann acu le haghaidh tuilleadh anailíse
agus roghnaíodh 39 acu le haistriú chuig oibríochtaí
na hÉireann (11 macra-algaí agus micrea-algaí, 20 iasc
eite agus 8 sliogiasc). Cuireadh painéil saineolais
ar bun chun scagadh a dhéanamh agus comhairle
a thabhairt maidir le hoiriúnacht na dtionscadal seo
don bhallraíocht a fuarthas ó BIM, saineolaithe eile
gníomhaireachtaí mara, IFA agus cleachtóirí an tionscail.
D'éirigh go han-mhaith leis an cur chuig comhoibrithe
ilghníomhaireachta/iltionscal seo agus tugann sé an
deis dár dtionscal bheith chun tosaigh maidir le dúshláin
aitheanta os a gcomhair maidir le, mar shampla, an
t-athrú aeráide, galair, réim bia agus an ghéineolaíocht.

Mol Nuálaíochta Bia Mara
Baineann Mol Nuálaíochta Bia Mara (SIH) BIM, atá
lonnaithe i gCloich na Coillte, creatlach saincheaptha
don nuálaíocht i mbia mara. Tá an creat seo bunaithe
ar 'thrí lionsa' na nuálaíochta, inmhianaitheacht,
indéantacht agus inmharthanacht, chun tacaíocht
a thabhairt d'earnáil bia mara na hÉireann chun
deiseanna gnó breisluacha a mheas ina n-iomláine.
Sholáthair SIH dhá thionscadal seirbhíse theicniúla
cliantoiriúnaithe is fiche, ocht dtionscadal mhóra
nuálaíochta cliaint agus deich dtionscadal catagóire

tionscail. Léirigh earnáil na n-iasc geal 47% de na
tionscadail ar fad, b'ionann sliogéisc agus 12% agus
b'ionann peiligeach agus 6%. Bhí gach catagóir eile mar
chuid den 35% eile de na tionscadail.
As na hocht dtionscadal mhóra nuálaíochta cliaint, tá
dhá cheann acu curtha i bhfeidhm ag an tionscail agus
iomaíochas níos mó mar thoradh air chomh maith le haistriú
ó thráchtearraí go gnó breisluacha. Níor cuireadh tionscadal
mór amháin chun cinn toisc nach raibh sé inmharthanach
agus tá na cúig thionscadal nuálaíochta eile á meas go
gníomhach le haghaidh infheistithe ó na cliaint.
As na deich dtionscadal nuálaíochta tionscail, tá cúig
cinn acu, lena n-áirítear slabhra breisluacha Faoitíní,
Cadóg agus Scoilteán, i gcrích agus curtha i láthair an
tionscail lena meas chun glacadh leo mar dheis gnó don
todhchaí. Tá na cúig thionscadal tionscail eile á bhforbairt
go gníomhach, lena n-áirítear teicneolaíochtaí próiseála
nua chun éilimh athraithe an mhargaidh a chomhlíonadh
ó thaobh caighdeáin agus táirgí breisluacha de.

Staidéar ar an Earnáil Pheiligeach
Tá dúshláin níos iomaíche roimh phróiseálaithe peiligeacha
na hÉireann i margaí domhandaithe broidiúla de bharr
easpa scála agus costais ionchuir atá ag méadú. De bharr
an Bhreatimeachta, bhí laghdú 25% i sciar cuóta náisiúnta
na ronnach, ag cur isteach níos mó ar leochaileacht na
hearnála. D'oibrigh BIM go dlúth leis an earnáil chun plean
straitéiseach a fhorbairt. Dhírigh sé seo ar threochtaí
domhanda bia mara a shainiú, chomh maith le foinse
brúnna iomaíocha atá roimh earnáil pheiligeach na
hÉireann. Bhí gach páirtí leasmhar ar fud an tslabhra
soláthair idir iascairí, próiseálaithe, grúpaí ionadaíochta
an tionscail, custaiméirí, gníomhaireachtaí agus ranna
rannpháirteach chun tuairimí a fháil ar dheiseanna agus
dúshláin atá roimh an earnáil agus dearcadh an tionscail
a fháil ar an treoir straitéiseach fhadtéarmach. Rinneadh
anailís mhionsonraithe ar shonraí trádála chun príomhmhargaí a aithint do phróiseálaithe na hÉireann agus
dá iomaitheoirí agus chun athbhreithniú a dhéanamh
ar fheidhmíocht ábhartha na hÉireann. Úsáideadh
múnla tosaíochta margaidh chun tús áite a thabhairt do
dheiseanna margaidh ag a bhfuil luach níos airde agus
forbraíodh treoir straitéiseach chun gníomhartha, áisitheoirí
agus amlínte a bheachtú chun na deiseanna seo a chur
chun cinn. Cuirfear an staidéar i gcrích in 2021.

17

04

Nuálaíocht

Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais BIM 2020

18

Nuálaíocht

Nuálaíocht (ar lean)

Tionscadal an Atlantaigh
Is tionscadal faoi stiúir BIM é Tionscadal an Atlantaigh
arna chur ar bun ag comhghrúpa stiúrtha tionscail
agus Stáit. Tá sé mar aidhm leis deis bhreise forbartha
a chruthú d’earnáil bia mara na hÉireann chun cur
le luach na hearnála trí chur le líon na ngabhálacha
a thugtar i dtír i gcalafoirt iascaigh na hÉireann.
Tá cuóta na hÉireann thart ar 20% den 1.2 milliún
tona bia mara a ghabhtar go bliantúil amach ó chósta
Atlantach na hÉireann. Ní thugtar an chuid eile de
na héisc seo isteach i dtír in Éirinn. Tá deis ann cur go
mór leis na gabhálacha a thugtar i dtír in Éirinn, rud
a chruthódh luach breise agus fostaíocht sa phróiseáil
agus i seirbhísí coimhdeacha calafoirt. Tá an sprioc seo
leagtha amach mar chuspóir in Foodwise 2025.
I measc na dtáirgí insoláthartha sonracha ó Thionscadal
an Atlantaigh go dtí seo tá na nithe seo a leanas:
— Staidéar ar Shlabhra Soláthair Iasc Geal arna
dtabhairt i dtír in Éirinn.
— Staidéar ar theicneolaíochtaí Eorpacha um
dhíolacháin ar líne bia mara.
— Forbairt múnla gnó airgeadais.
Le linn 2020, reáchtáladh roinnt cruinnithe le páirtithe
tionscail chun an tionscadal a chur chun cinn.
Chomhaontaigh páirtithe leasmhara tionscail ar chur
chuige chun an múnla gnó a fhorbairt a thuilleadh agus
a thástáil. Tá sé beartaithe go ndéanfar an obair seo
in 2021.

Clár Luasaire Dobharshaothraithe
Tá BIM ag obair i gcomhpháirt le Hatch Ltd ó reáchtáladh
an chéad chlár luasaire dobharshaothraithe ainmnithe
ar domhan i gCorcaigh in 2018. Dhírigh an tionscnamh
seo ar fhiontraithe na hÉireann i réimse an
dobharshaothraithe agus mar gheall air seo rinneadh
forbairt ar chlár luasaire bliantúil atá tiomnaithe
chun tallann a aimsiú in Éirinn. Tá Clár Luasaire BIM
ag spreagadh comhlachtaí nua nuálaíochta i réimse
an dobharshaothraithe. Mar chuid de seo, mealltar
comhlachtaí agus infheistíocht nua go hÉirinn le
cúnamh ó shaineolaithe agus eagraíochtaí an Stáit.
An coincheap taobh thiar den chlár luasaire
dobharshaothraithe ná forbairt agus fás na
gcomhlachtaí san earnáil seo a chur chun cinn. Tá áit
uathúil ag BIM toisc go bhfuil saineolas fairsing aige ar

ghnó dobharshaothraithe domhanda agus, mar sin de,
tá sé in áit iontach chun deiseanna fáis i nuálaíocht
dobharshaothraithe a mheas agus a bhreithniú. Ba
mhian le BIM leas a bhaint as rath na gclár luasaire
roimhe seo agus cur chuige níos fadtéarmaí a ghlacadh
chun freastal ar na comhlachtaí seo atá ag forbairt,
chomh maith le cinn nua a mhealladh. Ar an iomlán tá
páirt glactha ag tríocha trí chomhlacht i gCláir Luasaire
BIM ó bhí 2018 ann agus tá caipiteal príobháideach
infheistithe faighte ag 10 rannpháirtí agus leanann siad
orthu ag fás. Is rannpháirtí suntasach í Éire i nuálaíocht
dobharshaothraithe dhomhanda mar gheall air seo.
Reáchtáladh Ceardlann bhliantúil Nuálaíochta
Dobharshaothraithe BIM ar líne i nDeireadh Fómhair
2020. Mar chuid den imeacht bhí 12 chomhlacht
nuabhunaithe agus tionscadal, atá lonnaithe in Éirinn,
ag a bhfuil réimsí éagsúla fócais idir dhiagnóisic sláinte
iasc, úsáid fótónaice (solas) chun cóireáil a chur in
aghaidh míolta mara agus forbairt brathadóirí le
haghaidh monatóireachta mara fíor-ama.
D'oibrigh rannpháirtithe na ceardlainne le foireann
dhomhanda ag a bhfuil cúlraí i ndobharhsaothrú,
teicneolaíocht airgeadais, caipiteal fiontair agus
margaíocht, agus fuair siad meantóireacht uathu.

Breisluach a chur le Faoitín agus Cadóg
Is cuid shuntasach de chuóta na hÉireann d’iasc bán iad
faoitín agus cadóg. Tá deis shuntasach ann fós breisluach
níos mó a bhaint amach ón acmhainn amhábhair seo don
tionscal. In 2019 thosaigh BIM tionscnamh chun ailíniú
a fhorbairt san earnáil ghabhála trí na próiseálaithe agus
chuig na margaí onnmhairithe agus an mhian ann líon an
dá speiceas atá á bpróiseáil in Éirinn a mhéadú in ionad
an cleachtais reatha atá ann ina seoltar an táirge thar
lear sa stát 'mar a tugadh i dtír'.
Bhí tionchar ag géarchéim COVID-19 ar mhargaí agus
an ábaltacht bheith rannpháirteach ach rinne dhá
chliant tuilleadh infheistithe in uathoibriú in 2020.
D'aithin meitheal oibre an gá atá ann forbairt a dhéanamh
ar straitéis earnála grinnill (leis an bhfócas ar thuiscint
a fháil ar dheiseanna breisluacha de réir speicis). Mar sin
de, tá an tionscadal seo mar chuid de phlean oibre
forbartha straitéise le haghaidh 2021.
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Ionad Barr Feabhais um Nuálaíocht
Tugann Ionad Barr Feabhais um Nuálaíocht
BIM (I-CoE) uirlisí agus modheolaíochtaí Creata
Nuálaíochta BIM le chéile chun a chinntiú go ndéantar
forbairt ar thionscadail láidre ag a bhfuil fócas soiléir
ar riachtanais an mhargaidh agus an úsáideora.
Comhtháthaíonn sé na teicneolaíochtaí agus na
páirtithe tionscadail is ábhartha agus nuashonraithe
agus cinntíonn sé go gcuirtear gach costas tráchtála
san áireamh ionas go mbeidh sé mar bhonn faoi
thuiscint iomlán ar indéantacht agus ar an deis gnó.
Chuir BIM Meitheal Oibre Nuálaíochta (IWG),
a chuimsíonn aonaid ghnó éagsúla, chun forbairt
tionscadal tionscail earraí a threorú agus chun
a chinntiú go dtugtar acmhainneacht inmheánach
agus domhanda le chéile le linn dhearadh an
tionscadail agus na dtréimhsí forfheidhmithe. Go dtí
seo, rinneadh forbairt ar 14 thionscadal atá dírithe ar
luach agus táirgiúlacht amhábhar a mhéadú, costais a
laghdú, eolas nua nuálaíochta a aistriú chuig an earnáil
agus maolú comhshaoil a mhéadú tríd an I-CoE ag
baint úsáide as IWG agus cur chuige nuálaíochta. Trí
dhúshláin aschur tionscadail féideartha a thabhairt go
luath i dtéarmaí Leibhéal Ullmhachta Teicneolaíochta
(TRL), is féidir tráchtálú pleanáilte, bealaí saothraithe,
cumarsáid dhírithe, straitéisí scaipthe agus tionscadail
ag a bhfuil tionchar, a dhearadh le riachtanais
tráchtála. Bheidís seo nasctha leis na soláthraithe
réiteach agus teicneolaíochtaí náisiúnta agus
idirnáisiúnta is ábhartha, ag cruthú punann nuálaíochta
níos láidre de dheiseanna nua don earnáil. Stiúrann na
próisis I-CoE agus IWG T&F agus tionscadail cláir oibre
anois ar fud BIM agus cinntíonn siad gur féidir píblíne
de dheiseanna ard-acmhainneachta a fhorbairt agus
a shainiú d'earnáil bia mara na hÉireann.

Clár Forbartha Taighde agus Nuálaíochta
maidir le Próiseáil Bia Mara (RDI)
Tacaíonn Clár TFN Próiseála Bia Mara BIM le
tionscadail taighde agus forbartha atá dírithe
ar tháirgí agus próisis nua nó cinn fheabhsaithe
a fhorbairt don earnáil. Rinneadh forbairt ar aon
tionscadal déag eile le linn 2020 agus aithníodh
Eagraíochtaí Déanta Taighde (RPOanna) mar
chomhpháirtithe. Soláthraíonn an clár seo modh don
tionscal chun tograí tionscadail TFN ábhartha a chur
isteach a bheidh le déanamh ag BIM ar mhaithe leis
an earnáil ina hiomláine.

Rinneadh forbairt ar réimse leathan deiseanna
nua earnála, lena n-áirítear cineál baoite nua
a fhorbairt d'iascach cuachmaí na hÉireann,
measúnú ar theicneolaíochtaí sárfhuaraithe ar bord
le haghaidh speiceas iasc geal agus athbhreithniú
ar theicneolaíochtaí braite uathoibrithe chun
leitheadúlacht néimeatóidí agus anisakis i speicis iasc
geal a mhaolú le Nofima, an Iorua.
Rinneadh forbairt ar shé thionscadal i gcomhábhair
mhara agus obair á déanamh le Teagasc ag Baile
na Fuinseoige agus an Chloch Liath. Ina measc seo
bhí: Úsc/táirgí tráchtála féideartha ó fhotháirgí
diúilicíní a aithint; measúnú ar uisce fola peiligeach
le haghaidh comhábhar mara luachmhar; comparáid
idir cailciam ó fhaoitín gorm agus cailciam ó fhoinsí
déiríochta; na fotháirgí ó bhradáin, éisc gheala agus
próiseáil agus forbairt pheiligeach táirgí beatha agus
bithspreagthacha a phróifíliú agus a laghdú; sláinte
saothraithe cillíní a fheabhsú ag baint úsáide as úsc
mianrach maignéisiam mhara agus collaigin ó éisc agus
deiseanna do chomhábhair bhia mara na hÉireann in
earnáil dhomhanda na beatha do pheataí. Rinneadh
dul chun cinn ar dhá thionscadal eile le hOllscoil Luimní,
lena n-áirítear: tionchar forlíonta hidrealasáite próitéine
faoitín ghoirm ar mharcóirí rialaithe glicéime, siondróm
meitibileach agus goile i ndaoine agus maolú caidmiam
na bportán dearg.
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Táimid tiomnaithe modhanna a chruthú anseo ag BIM
le feidhmíocht gheilleagrach bhia mara na hÉireann
a thagarmharcáil go hiontaofa ionas gur féidir na hathruithe
a dhéanamh is mó a mbeidh dea-thionchar acu ar chruthú
luacha. Le linn 2020, d’oibrigh BIM le gnólachtaí bia mara sna
hearnálacha gabhála, dobharshaothraithe agus próiseála chun
aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna soláthair agus scála.
Baineadh é sin amach agus léargais agus eolas gnó á gcur ar
fáil, chomh maith le hanailís ar thionchair shocheacnamaíocha
na bpríomhfhadhbanna a bhí roimh an earnáil. Bhí an fócas ar
fad, nach mór, dírithe ar thionchair phaindéim COVID-19 agus
an éiginnteacht a bhain le himeacht na RA ón AE in 2020.
Soláthraíodh réimse tionscadal agus seirbhísí faoi leith chun
iomaíochas na hearnála a choinneáil de bharr na gcúinsí seo,
chomh maith le dúshláin eile a bhí roimh an earnáil le linn 2020.
An Clár Ilbhliantúil um Bailiú Sonraí (DC-MAP)
Is sonraí eacnamaíocha a bhailítear agus a ndéantar
anailís orthu ó na hearnálacha gabhála, próiseála agus
dobharshaothraithe atá mar bhuntaca le seachadadh na
dtionscadal agus na seirbhísí faoin gcolún iomaíochais.
Bailítear na sonraí sin gach bliain trí Shuirbhé Náisiúnta
Bia Mara BIM. Tá raon feidhme agus an cineál eolais
a bhailítear leagtha amach i rialacháin éagsúla de chuid
an AE, ar a dtugtar an Clár Ilbhliantúil um Bailiú Sonraí
le chéile – clár ilbhliantúil de chuid an Aontais Eorpaigh
maidir le bailiú, bainistiú agus úsáid sonraí.
Anuas ar bhailiú éigeanntach sonraí eacnamaíocha
faoi DC-MAP le linn 2020, d'oibrigh BIM leis an bhFóram
Náisiúnta Iascaigh Chladaigh (NIFF) agus leis an
gCumann Náisiúnta Iascaigh Chladaigh (NIFA) chun an
suirbhé a leathnú amach chun clúdach cuimsitheach
ar shoithí ar an gcósta a chur san áireamh. Chomh
maith leis sin, ghlac BIM páirt ag cruinnithe de chuid
Mheitheal Oibre Saineolaithe an Choiste Eolaíoch,
Teicniúil agus Eacnamaíoch um Iascach (STECF) de
chuid an Choimisiúin Eorpaigh, inar cuireadh anailís
ar shonraí eacnamaíocha maidir leis an earnáil bia
mara ag leibhéal na hEorpa i gcrích, chomh maith le
measúnú a dhéanamh ar chóimheá acmhainneacht
an chabhlaigh agus deiseanna iascaireachta atá ar fáil
(m.sh. cuótaí). Ina theannta sin, rinne BIM ionadaíocht
thar ceann na hÉireann ag cruinnithe Ghrúpa Pleanála
an Choimisiúin Eorpaigh um shaincheisteanna
Eacnamaíochta (PGECON), agus ag meithleacha oibre
na Comhairle Idirnáisiúnta um Thaiscéalaíocht na Mara

(ICES) um Tháscairí Sóisialta agus Eacnamaíocha don
iascach agus don dobharshaothrú.

Ionad Sonraí Bia Mara
Toisc go bhfuil méid na sonraí eacnamaíocha i ndiaidh
fáis, thosaigh BIM ag déanamh forbartha in 2019 ar
stór sonraí amháin chun tuairisciú éigeantach a éascú
de réir DC-MAP chomh maith le heolas a thagann
ó na sonraí seo a roinnt go héifeachtach éifeachtúil
leis an tionscal bia mara. Tugadh an chéad chéim den
tionscadal seo chun críche in 2019 agus gineadh
sonraíocht tionscadail a bhí ag teastáil chun bogearraí
a fhorbairt agus cur chun feidhme an chórais nua.
Le linn 2020, lean an tionscadal ar aghaidh le dearadh
agus tógáil an Ionaid Sonraí agus sonraí ó DC-MAP
a chur ann. Tosaíodh ar obair chun tairseach a fhorbairt
chun uaslódáil sonraí eacnamaíocha ó fhoinsí tionscail
a éascú, chomh maith le comhtháthú an chórais le
córas CRM BIM in 2020.
Is cuid thábhachtach é an tIonad Sonraí Bia Mara
i straitéis sonraí BIM, a bhfuil sé mar aidhm aige
sonraí gnó a thabhairt le chéile agus chun táirgeadh
tuarascálacha a éascú, chomh maith le feidhmchláir
a úsáideann tacair sonraí éagsúla a fhorbairt. Is é córas
DC-MAP an chéad fheidhmchlár atá le forbairt faoin
Straitéis nua Sonraí agus dearfar é dá réir agus
comhtháthú iomlán chórais BIM. Tá sé beartaithe
go mbeidh an tIonad Sonraí Bia Mara faoi lán seoil
faoi lár 2021.
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An Tuarascáil The Business of Seafood
I mí an Mhárta 2020, d’fhoilsigh BIM a léargas
bliantúil ar earnáil bia mara na hÉireann, an tuarascáil
The Business of Seafood. San fhoilseachán sin, ina
n-úsáidtear na sonraí a bailíodh faoin DC-MAP chomh
maith le sonraí trádála a tógadh ó KANTAR agus
ón bPríomh-Oifig Staidrimh, tugtar achoimre ar na
príomhstaitisticí eacnamaíocha agus táscairí d’earnáil
bia mara na hÉireann thar roinnt réimsí, lena n-áirítear
táirgeadh, fostaíocht, agus luach thionscal na bia mara
do gheilleagar na hÉireann i gcoitinne. Thaispeáin an
tuarascáil maidir le Gnó Bia Mara le haghaidh 2019,
a táirgeadh in 2020, moilliú ar an ngeilleagar bia mara
i gcomparáid le 2018. Is mar gheall ar an éiginnteacht
sa gheilleagar domhanda a bhí sé seo, chomh maith le
dúshláin faoi leith a bhain leis an mBreatimeacht. Tá an
earnáil láidir fós, áfach, agus é ag sárú na mórdhúslán
eacnamaíoch agus míshocracht i margaí trádála an
domhain, gan ach laghdú beag de 2% (€23 milliún)
i luach gheilleagar an bhia mara i gcomparáid le 2018,
agus luach iomlán ann de €1.22 billiún.

Múnla Bitheacnamaíoch
In 2020, thionscnaigh BIM obair ar mhúnla
bitheacnamaíochchun gníomhaíocht chabhlach
iascaireachta na hÉireann a spreagadh agus chun an cur
síos is cruinne a dhéanamh ar an gcaidreamh idir iascaigh
mheasctha agus iascaigh aonaracha sa tslí ina n-oibríonn
siad. Cuspóir an mhúnla seo ná chun meastacháin láidre
a thabhairt maidir le tionchair (eacnamaíocha, teicniúla
agus sóisialta) na n-athruithe molta cuótaí le haghaidh
stoc atá ábhartha do chabhlach iascaireachta na
hÉireann. Agus iascaigh mheasctha á spreagadh, beidh
an múnla seo freagrach as tionchar an speicis scoir
atá ina thoradh ar chur chun feidhme na hOibleagáide
Gabhálacha a Thabhairt i dTír a bhaineann le míreanna
soiléire cabhlaigh. Chomh maith leis sin beidh an múnla
in ann eolas a chur san áireamh maidir le tástálacha
roghnaíochta trealaimh nó bearta seachanta chun
feabhsú féideartha a spreagadh maidir le séasúr
iascaireachta na cabhlaigh faoi chaibidil a leathnú.

Forbraíonn an tionscadal an obair a dhéanann BIM go
bliantúil mar thaca faoin Roinn Talmhaíochta, Bia agus
Mara nuair a dhéantar measúnú ar athruithe cuótaí
i dtéarmaí tionchair eacnamaíocha agus sóisialta ar
phobail na hÉireann atá suite ar an gcósta. Beidh sé
in ann measúnú a dhéanamh ar thionchar an chuóta
laghdaithe freisin, atá ina thoradh ar aistrithe cuótaí
ón AE go dtí an Ríocht Aontaithe faoin gComhaontú
Trádála agus Comhair (TCA) leis an Ríocht Aontaithe.
Rinneadh dul chun cinn suntasach in 2020 chun múnla
fréamhshamhla a fhorbairt, rud atá á thástáil faoi
láthair. Ba cheart go gcuirfear an múnla deireanach
staidrimh agus comhéadan tosaigh so-úsáidte i gcrích
faoi lár 2021.

Staidéar maidir leis an gCabhlach
In 2019, chuir BIM tús freisin le staidéar chun anailís ar
éifeachtúlacht oibríochtúil agus theicniúil chabhlach
iascaireachta na hÉireann a chur ar fáil. Cuspóir an
staidéir seo ná eolas eacnamaíoch a bailíodh mar chuid
de DC-MAP, deontais nuachóirithe arna maoiniú faoi
EMFF agus trí iniúchadh ar éifeachtúlacht oibríochtúil
theicniúil an chabhlaigh a thabhairt le chéile chun
tuiscint níos doimhne a chur ar fáil maidir le staid
reatha an chabhlaigh. Agus úsáid á baint as na sonraí
agus as an eolas seo, léiríodh agus ionsamhlaíodh
cumas an chabhlaigh dul in oiriúint do dhúshláin
a bhí roimhe amhail an t-athrú aeráide, rialacháin nua,
lena n-áirítear an Breatimeacht, athruithe féideartha
margaidh agus méaduithe ar phraghsanna breoslaí
agus ar rátaí úis.
Le linn 2020, rinneadh iniúchadh ar an gcabhlach
agus bailíodh sonraí teicniúla agus eacnamaíocha
i mbunachar simplí sonraí. Bhí agallaimh ar úinéirí
soitheach ionadaíochta a bhí ag obair sna ranna
éagsúla cabhlaigh mar chuid de seo. Rinneadh anailís
ar chumas agus láidreacht an chabhlaigh de réir
cásanna riosca faoi leith bunaithe ar an iniúchadh
seo. I measc na rioscaí a ndearnadh measúnú orthu
bhí méaduithe ar phraghsanna breoslaí, tionchar
cuótaí agus rochtain laghdaithe ar uiscí na RA i gcás
Breatimeachta gan chomhaontú, chomh maith leis an
gcur isteach ar phríomh-mhargaí de bharr phaindéim
COVID-19. Aithníodh anailís riosca agus gníomhartha
arbh fhéidir a ghlacadh chun na rioscaí seo a íoslaghdú.
I measc na ngníomhartha seo bhí maoiniú amach
anseo. Ríomhadh meastacháin ar luach caipitil de réir
roinn an chabhlaigh, luach caipitil na tiomána agus na
leictreonaic agus rátaí dímheasa chomh maith.
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Ceardlann maidir le Tionscal na nOisrí,
Cairlinn, Co. Lú. Feabhra 2020.

Scaipeadh Eolais Iascaigh
Aithnítear an t-eolas atá ag BIM agus na sonraí atá
ar fáil chun saineolas agus léargais luachmhara
tráchtála a thabhairt don earnáil bia mara. Cuidíonn
soláthar tráthúil eolais agus léargas mar seo leis
an earnáil bia mara bheith níos iomaíche, ó thaobh
oibríochta agus an mhargaidh de. Is féidir é seo
a bhaint amach le heolas fíor-ama deighilte, a bhfuil
anailís déanta air a chur ar fáil. Le linn 2020, lean BIM
air ag bailiú eolais mar seo agus ag roinnt léargas
uaidh sin leis an earnáil mar a tháinig treochtaí agus
dúshláin chun cinn, lena n-áirítear na cinn a bhí ann
de bharr COVID-19 agus an Bhreatimeachta.
Rinneadh an t-eolas seo a scaipeadh le réimse
seirbhísí. Cuireadh deaiseanna idirghníomhacha
a thugann treoir rialála d'iascaigh agus d'fheirmeoirí
iasc ar fáil, chomh maith le Cairt Bainistíochta
Iascach atá á cur ar fáil ó 2006 i leith. Tugadh
léargais éirime gnó agus margaidh don tionscal trí
réimse tuarascálacha agus ceardlann agus cuireadh
seirbhís tuarascála mhíosúil ar fáil a thug eolas
maidir le reachtaíocht dhomhanda agus Eorpach
um chúrsaí mara agus comhshaoil, chomh maith
le tionscnaimh beartais mhara don earnáil bia mara
freisin agus go hinmheánach do BIM le linn 2020.

Grúpaí Tionsclaíochta
Chomh maith leis na gníomhaíochtaí bailithe sonraí
agus scaipthe sonraí a leagtar amach, tá dhá ghrúpa
de pháirtithe leasmhara ann a thagann faoin gcolún
iomaíochais. Is iad seo an Grúpa Náisiúnta Forbartha
Iascairí (NFDG) agus Grúpa Pacálaithe Oisrí na hÉireann.
Bunaíodh an NFDG in 2017 agus ceadaíonn sé
dea-chleachtas agus scaipeadh eolais maidir le
saincheisteanna a mbíonn tionchar acu ar oibriú
soithí iascaireachta ó lá go lá mar ghnólachtaí.
Cuimsíonn sé iascairí ó gach earnáil de chabhlach na
hÉireann agus cuireann sé ardán ar fáil le haghaidh
comhphlé i measc iascairí gníomhacha. Éascaíonn
BIM NFDG le tacaíocht theicniúil agus airgeadais.

Le linn 2020, lean NFDG ag tabhairt aiseolais dhírigh
do na hEagraíochtaí Táirgthe agus leis an bhFóram
Náisiúnta Iascaigh Chladaigh (NIFF) agus leis an
bhFóram Réigiúnach Iascaigh Chladaigh (RIFF) maidir
le saincheisteanna a mbíonn tionchar acu ar oibríocht
laethúil na hearnála gabhála. Chuir baill NFDG le
straitéis oiliúna BIM agus ghlac siad páirt i ngrúpaí
stiúrtha nuair a bhí gá leis chun fadhbanna criú atá
san earnáil ghabhála a laghdú. Chomh maith leis sin
ghlac NFDG páirt i dtionscadal chun feidhmchlár do
ghléasanna móibíleacha a fhorbairt agus a thástáil,
feidhmchlár a éascaíonn taifead a choimeád ar
uaireanta oibre agus uaireanta scíthe na n-iascairí
agus iad ar an bhfarraige, mar a cheanglaítear
faoin Treoir Ama Oibre. Tá tástáil rathúil déanta ar
fhréamhshamhail den fheidhmchlár agus é amuigh
ar an bhfarraige ar bord roinnt soithí iascaireachta
chun measúnú agus beachtú a dhéanamh ar na
feidhmeanna. Beidh an feidhmchlár réidh chun
é a rolladh amach chuig an tionscal go luath in 2021.
Lean BIM ar aghaidh ag comhordú Grúpa Pacálaithe
Oisrí na hÉireann. Tá na táirgeoirí seo deimhnithe don
chlár Tionscnamh Origin Green de chuid Bhord Bia agus
tá siad ag obair le chéile le trí bliana anuas mar ghrúpa
neamhfhoirmiúil tionscail. Feidhmíonn BIM mar rúnaíocht
don ghrúpa agus cuidíonn sé lena ghníomhaíochtaí
agus a riachtanais a chomhordú le heagraíochtaí Stáit
eile a bhaineann le trádáil onnmhairithe oisrí, ar nós
Bord Bia, SFPA, FSAI agus Foras na Mara. Malartaíonn an
grúpa, trí chruinnithe foirmiúla agus neamhfhoirmiúla,
príomhfhaisnéis theicniúil agus trádála. Bhí bliain
dhúshlánach ag na comhlachtaí seo in 2020 ach de
bharr an chúnaimh a thug BIM dóibh, d'éirigh leo tástáil
a dhéanamh ar chóras nua lóistíochtúil, ag baint úsáide
as teicneolaíochtaí athshruthaithe, maidir le honnmhairí
chuig an Áise. Tacaíocht ríthábhachtach a bhí ansin
chun an soláthar chuig margaí luachmhara san Áise
a choinneáil. Chruinnigh an grúpa le chéile ceithre
huaire in 2020.
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Tionscadail Feabhsaithe Iascaigh

CLAMS

Lean BIM air ag obair leis an earnáil bia mara chun
Tionscadail Feabhsaithe Iascaigh (FIPanna) a fhorbairt
d'iascaigh thábhachtacha na hÉireann le linn 2020.
Bunaíodh na FIPanna in 2017 agus is modh iad
a aithnítear ar fud an domhain chun gníomhaíochtaí
intomhaiste a aithint agus a chur in iúl chun feabhas
a chur ar bhainistiú agus ar inbhuanaitheacht
na n-iascach.

Tionscnamh seanbhunaithe náisiúnta is ea Córas
Comhordaithe Bainistíochta an Dobharshaothraithe
Áitiúil (CLAMS) a thacaíonn le forbairt inbhuanaithe
an dobharshaothraithe i mbánna timpeall an chósta.
Déanann coiste feidhmiúcháin náisiúnta, a bhfuil
ionadaithe ó BIM, dobharshaothrú IFA, Foras na Mara
agus Údarás na Gaeltachta mar chuid de, comhordú
ar CLAMS ar bhonn náisiúnta. Is é BIM cathaoirleach
an choiste sin. Ar bhonn áitiúil, is córas é lenar féidir
oibreoirí dobharshaothraithe teacht le chéile agus
tionscadail chomhordaithe réamhghníomhacha a chur
le chéile. Díríonn siad seo ar tháirgeadh a uasmhéadú
go príomha, chomh maithe le bainistíocht comhshaoil
nó córais monatóireachta a chur i bhfeidhm agus aon
chaidreamh diúltach le páirtithe leasmhara áitiúla
á seachaint.

Thacaigh clár FIP 2020 dul chun cinn an phlean oibre
a bhí ag ocht FIP in Éirinn; tá portán dearg, cloicheán,
colmóir, cadóg, faoitín, crothóg dhubh, anglait,
scoilteán agus tuinnín colgach, chomh maith le breis
agus 300 ball lena n-áirítear soithí, próiseálaithe,
gníomhairí agus comharchumainn cláraithe anois do
na FIPanna éagsúla. I measc na ngníomhartha a rinne
baill FIP maidir le bailiú sonraí - le clár féinshamplála
tionscail chun chur le clár breathnóra Fhoras na
Mara - bhí rannpháirteachas i dtionscadal píolótach
a bhí ag tástáil córais inrianaitheachta (blocshlabhra)
digití, agus cúnamh a thabhairt le tionscadal atá ag
féachaint ar bhaoite difriúil san iascach cuachmaí.
Anuas ar na gníomhartha thuas, bhí baill FIP
rannpháirteach i dtionscadal píolótach chun
teicneolaíocht blocshlabhra a thástáil chun
inrianaitheacht a fheabhsú ar fud na slabhraí soláthair,
rud a rinneadh go rathúil le linn 2020 le go leor grúpaí
de phróiseálaithe agus miondíoltóirí. Áirítear leis seo
iniúchadh tosaigh ar acmhainneacht inmheánach
(TF, taifead sonraí, córais um bainistíocht cáilíochta)
laistigh de na heagraíochtaí a bhí páirteach sa tástáil.
Measúnuithe leanúnacha agus triáiseáil do na sonraí
táirge, bainistíocht TF agus idir-inoibritheacht leis
an slabhra soláthair. Mar thoradh air seo bhí trí rogha
do rannpháirtithe chun iad a úsáid ag brath ar na
hacmhainní a bhí acu. D'éirigh leis na tástálacha
píolótacha agus léirigh siad gur féidir teicneolaíocht
blocshlabhra a úsáid chun rochtain agus muinín
a chothú ar fud an tslabhra soláthair.

Mar thoradh ar chúrsaí athraitheacha beartais,
go háirithe i dtaobh phleanáil spásála na mara, Bhille na
mara agus tograí nua do limistéir mhuirí faoi chosaint,
bhí BIM ag iarraidh an tionscadal a athbheochan in
2020 agus tús á chur leis le hathbhreithniú ar CLAMS
Náisiúnta. Rinneadh athbhreithniú ar phleananna
CLAMS Áitiúil i gcúig cheantar; Cuan Bhanú, Loch
Trasna, Cuan Mó, an Mhaoil Rua agus Loch Cairlinn.
D'aithin na pleananna áitiúla seo cúig ghníomh
tosaíochta i ngach ceantar ar féidir le próiseálaithe
agus gníomhairí stáit obair a dhéanamh le chéile chun
torthaí dearfacha a bhaint amach don earnáil. Déanann
siad feasacht a chomhtháthú agus a fhorbairt maidir
le beartais náisiúnta agus beartais an Aontais Eorpaigh
i réimsí an chomhshaoil, slándáil agus sábháilteacht,
rochtain ar spás agus bithshlándáil.

Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais BIM 2020
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SUMS
Soláthraíonn scéimeanna um Marcáil Aontaithe
Inbhuanaithe (SUMS) loingseoireacht agus
sábháilteacht níos fearr do gach úsáideoir de chuid na
mara i réimsí ina bhfuil an dobharshaothrú ag feidhmiú
in éineacht le húsáideoirí eile. Marcálann scéimeanna
marcála SUMS na teorainneacha a ghabhann le réimsí
táirgthe dobharshaothraithe le níos lú marcanna, ag
a bhfuil ardchaighdeán agus tréimhse fhada saoil chun
éifeachtúlacht a bhaint amach do na táirgeoirí agus
córas á chruthú ar féidir mairnéalaigh é a thuiscint go
héasca agus a laghdaíonn tionchar físiúil na marcanna.
In 2020, rinneadh cigireachtaí ar gach Scéim
um Marcáil Aontaithe Speisialta (SUMS) chun
loingseoireacht shábháilte a chinntiú agus rinneadh
cothabháil agus marcanna nua nuair a bhí gá leis.
Cuireadh tús le scéimeanna nua in Róncharraig,
Co. Chorcaí, Cinn Mhara agus Baile na Coille, Co.
na Gaillimhe agus i bPoll na nOisrí, Co. an Chláir.
Leathnaíodh SUMS chun láithreáin nuacheadúnaithe
i gCill Ala agus Cuan Mó a chur san áireamh.
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Chuir BIM gairmeacha beatha chun cinn in 2020 agus
rinne uasoiliúint ar fud na n-earnálacha i dtionscal bia
mara na hÉireann, ag soláthar breis agus sé chéad spás
oiliúna le linn bliain dhúshlánach, nárbh ionann le haon
bhliain eile de bharr thionchar COVID-19.

Ceann de na príomhaidhmeanna atá againn ag BIM
ná lucht oibrithe oilte gairmiúil a chruthú don earnáil,
agus conairí aitheanta creidiúnaithe á soláthar don
fhoghlaim ar feadh an tsaoil agus dul chun cinn
gairmeacha. Oibrímid leis an earnáil chun a chinntiú
go bhfuil caighdeáin agus cáilíochtaí, atá aitheanta
ag NFQ, ag an lucht oibre agus táimid tiomanta chun
mealltacht agus inmharthanacht na ngairmeacha san
earnáil a fheabhsú. Cé go raibh dúshlán ag baint le
2020 de bharr thionchar COVID-19, chuireamar leis na
spriocanna seo.

Straitéis um Chonaire Gairme

In ainneoin na ndúshlán seo, rinne Aonad Scileanna BIM
go leor tionscadal straitéiseach chun rogha seirbhísí
an aonaid a fheabhsú in 2020. I measc na dtionscadal
seo bhí athbhunú caidrimh le QQI (Dearbhú Cáilíochta
agus Cáilíochtaí Éireann) agus bronnadh deimhniúchán
ISO90001:2015 ar an dá choláiste de chuid BIM.

Coláistí Náisiúnta Iascaigh BIM
na hÉireann (NFCI)
Lean an dá Choláiste Náisiúnta Iascaigh BIM ar aghaidh
ag soláthar cláir oiliúna a thacaigh leis an tionscal
iascaireachta.

Chuir Ráiteas Straitéise BIM 2018-2020 béim ar an
riachtanas atá ann aghaidh a thabhairt ar na dúshláin sa
tionscal bia mara, lena n-áirítear daoine nua a mhealladh
agus lucht oibre reatha an tionscail a uasoiliúint. Aithníodh
an riachtanas atá ann chun roghanna nua foghlama
a chur ar fáil mar mhodh inar féidir tuilleadh daoine
a mhealladh chuig an earnáil bia mara.

Tá modúil oiliúna den scoth sa dá choláiste, lena
n-áirítear aonaid oiliúna um dhóiteáin a chosc, Córais
Dhomhanda Guaise agus Sábháilteachta Muirí
(GMDSS), trealamh ionsamhlúcháin agus teicnící
pearsanta chun teacht slán. Cinntíonn sé seo go
mbíonn oiliúint chuimsitheach ar iascairí chun dúshláin
a bheadh rompu a shárú sa timpeallacht dhúshlánach
mhara ina n-oibríonn siad.

Tionchair COVID-19

Tá na coláistí agus na haonaid oiliúna chósta faofa ag
Oifig na Suirbhéireachta Muirí (MSO) sa Roinn Iompair
chun cúrsaí maidir le Caighdeáin Oiliúna, Deimhniúcháin
agus Faire do Phearsanra Soithí Iascaireachta (STCW)
a chur ar fáil agus chun deimhniúchán a bhronnadh
thar a cheann.

I gcomhréir le treoracha an Rialtais, chuir Coláiste
Náisiúnta Iascaigh BIM na hÉireann (NFCI) stop le
hoiliúint duine le duine i mBaile Chaisleáin Bhéarra,
Co. Chorcaí agus sa Chaisleán Nua, Co. Dhún na nGall
i lár mhí an Mhárta 2020. Ní rabhthas in ann filleadh
ar an oiliúint go dtí níos déanaí sa samhradh nuair
a maolaíodh na srianta. Tacaíodh le roinnt clár le hábhar
ar líne, rud a chabhraigh le tionchair COVID-19 a mhaolú.

Coláiste Náisiúnta Iascaigh BIM,
Baile Chaisleáin Bhéarra, Co. Chorcaí.
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Aonaid Oiliúna Chósta
Tá dhá aonad oiliúna cósta mhóibíleacha (CTU) ag
BIM a fhreastalaíonn ar phobail ar an gcósta timpeall
na hÉireann.
Cuireann na haonaid mhóra mhóibíleacha oiliúna seo
oiliúint inrochtana níos giorra ar fáil do phearsanra
thionscal an bhia mara nach bhfuil in ann dul chuig
oiliúint rialta i seomra ranga de bharr chineál na hoibre
a dhéanann siad, ar shoithí iascaireachta den chuid
is mó.
I measc na hoiliúna a chuirtear ar fáil tá na cláir seo
a leanas:
— Garchabhair Bhunúsach
— Teicnící pearsanta chun teacht slán
— Oiliúint Sábháilteachta Breisithe
— Feasacht Sábháilteachta agus Cosc Dóiteáin
— Raidió
Tá for-rochtain láidir réigiúnach ag obair CTU agus
meastar gur acmhainn luachmhar é i measc an
tionscail. Anuas air sin, bíonn láithreacht láidir ag BIM
sna pobail ar an gcósta de bharr na n-aonad seo agus
bíonn an deis ann bualadh le cliaint go rialta agus
tacaíocht a thabhairt dóibh.
In 2020, chuaigh an tseirbhís in oiriúint chun dul i ngleic
le srianta COVID-19 agus soláthar foirne. Áirítear leis
seo oiliúint a dhéanamh in ionaid mhóra sheachtracha
a bhí aeráilte go maith, ionaid phobail áitiúla mar
shampla, rud a cheadaigh leanúint le soláthar na
hoiliúna riachtanaí in áiteanna ar an gcósta.

Cláir do Thumadóirí Tráchtála
Teastaíonn cáilíocht tumadóireachta tráchtála le
haghaidh oibriúchán tumadóireachta tráchtála
in Éirinn. Is é BIM an t-aon soláthróir den dá chlár
tumadóireachta tráchtála QQI in Éirinn – Oibriúcháin
Tumadóirí Scúba Tráchtála agus Oibriúcháin Tumadóirí
le Gaireas Análaithe ón Dromchla Intíre. Tá na cúrsaí
ar fáil ag an gColáiste Náisiúnta Iascaigh agus
Tumadóireachta, Baile Chaisleáin Bhéarra, Co. Chorcaí.
In 2020, bhain ochtar mac léinn cáilíocht amach in
Oibriúcháin Tumadóirí Scúba Tráchtála agus bhain triúr
mac léinn cáilíocht amach in Oibriúcháin Tumadóirí le
Gaireas Análaithe ón Dromchla.

QQI Leibhéal 6 Tumadóirí Scúba Tráchtála
Is ionann an cúrsa Tumadóirí Scúba Tráchtála agus an
bunchlár don oiliúint ar fad do thumadóirí tráchtála.

Díríonn an clár an teoiric tumadóireachta riachtanach
agus na cleachtais tumadóireachta riachtanacha atá
mar dhlúthchuid d'aon oibriúchán tumadóireachta
tráchtála. Múintear do na mic léinn maidir leis na
prionsabail a bhaineann le buntrealamh scúba agus
an tslí ina gcuirtear i bhfeidhm é i dtimpeallacht
tráchtála, chomh maith le córais shimplí chumarsáide
agus prótacail sábháilteachta. Faigheann tumadóirí
máistreacht ar obair a dhéanamh faoin uisce i réimse
timpeallachtaí ag baint úsáide as uirlisí tábhachtacha
chun na tascanna faoin uisce a chur i gcrích.

QQI Leibhéal 6 Tumadóirí le Gaireas Análaithe
ón Dromchla
Is féidir le tumadóirí ag a bhfuil cáilíocht sa
Tumadóireacht le Gaireas Análaithe ón Dromchla obair
a dhéanamh in oibriúcháin tumadóireachta tráchtála
sa tionscal dobharshaothraithe.
Is ionann Tumadóireacht le Gaireas Análaithe ón
Dromchla (SSD) agus an modh roghnaithe
tumadóireachta sa tionscal dobharshaothraithe toisc
go bhfuil go leor buntáistí sláinte agus sábháilteachta
ag baint leis a thugann níos mó cosanta le soláthar aeir
chomh maith le soláthar tacúil neamhspleách.

Clár Fondúireachta Máirnéalach Boird
D'fhorbair agus sheol BIM an Clár Fondúireachta
Mairnéalach Boird i Samhain 2019. Forbraíodh an
clár chun scileanna riachtanacha a thabhairt do mhic
léinn chun tús a chur lena ngairmeacha beatha sa
tionscal, agus iad a chur chun cinn. I ndiaidh an chlár
rathúil phíolótaigh seo, cuireadh tús le soláthair
an chláir i mí Feabhra 2020 ag Coláiste Náisiúnta
Iascaigh na hÉireann, an Caisleán Nua, Co. Dhún na
nGall agus chlúdaigh sé réimse leathan ábhar lena
n-áirítear scileanna riachtanacha sábháilteachta,
oibriúchán Raidió Marine VHF, obair a dhéanamh le
rópaí agus eangacha, dálaí a mbíonn tionchar acu ar
sheasmhacht soithigh, láimhseáil iasc, sábháilteacht
agus sláinteachas bia agus bunloingseoireacht. Fuair
mic léinn teastais do Raidió SRC, Múchadh Tine, Teicnící
Pearsanta chun Teacht Slán, PSSR, Garchabhair
Bhunúsach, Sábháilteacht Bia, agus fuarthas scileanna
luachmhara le haghaidh obair foirne. Tá sé ráite ag
na mic léinn go raibh an-leas ag baint leis an gclár
sé seachtaine le haghaidh daoine nua chun beart
maith a fháil ar bord soithigh. Bíonn scipéirí ag lorg
mairnéalaigh boird a mbíonn na bunscileanna seo acu
toisc go gcuireann sé le soitheach gairmiúil sábháilte.
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Foghlaim Ar Líne
Le linn 2020, reáchtáil Coláiste Náisiúnta Iascaigh
Bhord Iascaigh Mhara na hÉireann (NFCI) i mBaile
Chaisleáin Bhéarra, Co. Chorcaí an Deimhniúchán
Inniúlachta Scipéirí mar chlár ar líne ar bhonn píolótach.
Reáchtáladh an clár mar chúrsa naoi seachtaine ar líne,
chomh maith le trí seachtaine ar an láthair nuair a d'oscail
an coláiste arís. Rinne BIM an cinneadh seo chun an
oiliúint seo a chur ar fáil ar líne ar bhonn píolótach chun
an deis a thabhairt do mhic léinn a gcuid staidéir a chur
i gcrích le linn phaindéim COVID-19.
Anuas air seo, chuir an tAonad Scileanna tús le
tionscadal suntasach um oideachas digiteach
a fhorbróidh straitéis fhadtéarmach oideachais
dhigitigh agus cumas na foirne ábhar ar líne a fhorbairt
agus a chur ar fáil agus réimse clár a chur ar fáil
d'fhoghlaimeoirí i mbealach hibrideach.

Teastas i Scileanna Ceannaí Éisc
In Eanáir 2020, cuireadh tús leis an gcéad chlár oiliúna
creidiúnaithe in Éirinn do cheannaithe éisc, an t-aon
cheann atá ann. Dearadh an clár chun an t-eolas agus
na scileanna riachtanacha a thabhairt d'fhoghlaimeoirí
in ionas go mbeidh siad in ann obair a dhéanamh go
cumasach in earnáil mhiondíola an bhia mara. Rinne
foghlaimeoirí staidéar ar réimse leathan topaicí lena
n-áirítear sláinteachas bia, measúnú caighdeáin bia
mara agus seirbhís do custaiméirí. Bhí an deis acu
freisin a scileanna bia agus a scileanna teicniúla um
éisc a fhilléadú a fhorbairt. Fuair céimithe an chláir seo
gradam sainchuspóireach Leibhéal 5 QQI i scileanna
ceannaithe éisc, ar cáilíocht ghairmiúil é a aithnítear
go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta.

Oiliúint Seirbhíse Bia
Agus é ag obair le hInstitiúidí Teicneolaíochta
réigiúnacha, thug BIM cúig mháistir-ranganna in
ullmhú éisc agus teicnící filléadaithe do mhic léinn
scileanna cócaireachta. Le linn na ranganna seo, roinn
sárcheannaí éisc léargas le mic léinn chun cur lena gcuid
eolais, léirthuisceana agus tuisceana ar bhia mara na
hÉireann. Mar gheall ar shrianta COVID-19, cuireadh
srian leis seo in 2020, ach reáchtáladh máistir-rang
amháin in Institiúid Teicneolaíochta na Gaillimhe - Maigh
Eo, agus 21 mic léinn cócaireachta ann.

Sábháilteacht Bia, Cáilíocht Bhia Mara agus
Scileanna Teicniúla
Le linn 2020, rinneadh BIM forbairt ar an acmhainneacht
atá aige chun foghlaim chumaisc, amhail ríomhfhoghlaim
agus seomra ranga fíorúil, a chur leis na cláir maidir le
Sábháilteacht Bia. Tá BIM ag soláthar roinnt clár ar líne,
nach bhfuil creidmheas ag baint leo, ar bhonn píolótach.
Ciallaíonn sé seo gur féidir le BIM leanúint le hoiliúint agus
comhairle maidir le sábháilteacht bia a chur ar fáil do na
cliaint in ainneoin dúshláin gheografacha agus srianta
COVID-19.
Seoladh oiliúint phíolótach Ionduchtúcháin um
Shláinteachas Bia i mí na Samhna 2020. Tá sé
sceidealaithe go ndéanfar forbairt ar ghearrchúrsaí
oiliúna eile.

Clár Ceannaireachta agus Forbartha
Bainistíochta 2020
Ionas go bhfásfaidh siad, ní mór do chomhlachtaí dul in
oiriúint maidir leis an tslí a ndéanann siad a gcuid gnó
chun riachtanais athraitheacha na gcustaiméirí agus na
dtomhaltóirí a chomhlíonadh. Teastaíonn tacar scileanna
éagsúil gairmiúil agus pearsanta uaidh seo. Chun cabhair
a chur ar fáil do chomhlachtaí bia mara chun an dúshlán
seo a shárú, tá trí chlár forbartha ag BIM – 'Horizon',
'Propel' agus Forbairt Mheánbhainistíochta.

Clár 'Horizon'
Is é Horizon clár forbartha bainistíochta sinsearaí BIM
a dearadh chun ard-oiliúint ghnó agus cheannaireachta
a chur ar fáil don earnáil bia mara. Dírítear an clár
ar cheannairí tionscail amach anseo ag a bhfuil fís,
uaillmhian, dearcadh um fhás straitéiseach agus atá
géarchúiseach ó thaobh an airgeadais de.
Díríonn an clár seo ar chúnamh a thabhairt do cheannairí
comhlachtaí bia mara chun bheith ag smaoineamh go
straitéiseach, bheith ina dtionchairí éifeachtacha, fócas
breisluacha bheith acu, tábhacht an tsaineolais a aithint
agus foireann bainistíochta shinsearach atá éifeachtach
tionscantach a fhorbairt.
Chríochnaigh an dara bliain den chlár seo i mí Bealtaine
2020. D'fhreastail naonúr rannpháirtithe ó na hearnálacha
gabhála, dobharshaothraithe agus próiseálaithe ar
cheardlann dhá lá i mBaile Átha Cliath i mí an Mhárta.
Dhírigh sé seo ar na gnólachtaí a fhás, ag déanamh anailíse
ar chás-staidéir amhail deiseanna atá ann do chomhlachtaí
chun cuireadh a thabhairt d'infheisteoirí teacht chuig an
ngnó, plé tionscail agus cur i láthair ó aoichainteoirí. Chuir na
rannpháirtithe clár oiliúna ag a raibh trí chéim i gcrích chun
a stíleanna ceannaireachta a fhorbairt.
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Clár 'Propel'
Is éard is ‘Propel’ ann ná clár forbartha comhlachta
BIM a chuireann ardán ar fáil chun cumas bainistíochta
tionscail a fhorbairt agus chun tacú leis. Tá an clár
dírithe ar chomhlachtaí bia mara forásacha agus é mar
aidhm aige uirlisí agus saineolas a thabhairt dóibh
chun gnóthaí láidir inbhuanaithe brabúsacha a chruthú
agus a choinneáil. Chríochnaigh an clár i mí Dheireadh
Fómhair 2020 agus ghlac ceithre chomhlacht páirt ann.
I measc thorthaí an chláir, cuireadh ar chumas
rannpháirtí tionscail amháin struchtúir inmheánacha
don bhainistíocht shinsearach a fhorbairt agus poist
thábhachtacha a aithint chun earcaíocht a dhéanamh
dóibh. An dara toradh a bhí air ná comhlacht eile
a rinne anailís ar shonraí a bailíodh ó phróiseas táirgthe
próiseálaithe breisluacha, rud a lig don chomhlacht
bheith níos éifeachtúla agus iad ag déanamh cinntí níos
fearr laistigh de thréimhse níos giorra de bharr an eolais.

Clár Mheánbhainistíochta BIM
Seoladh Clár Mheánbhainistíochta BIM,
i gcomhpháirtíocht le CGFÉ, in Iúil 2020. Cuireann an
clár réimse gearrchúrsaí agus clár creidiúnaithe ar fáil
chun tacar scileanna agus an cumas ag leibhéal na
meánbhainistíochta a fhorbairt sa tionscal bia mara. Tá
an t-ábhar ar fad ar fáil ar líne, chomh maith le foghlaim
idir phiaraí agus an deis leas a bhaint as sainteagascóirí
agus taithí earnálacha eile. Ghlac dháréag rannpháirtithe
ó ocht gcomhlacht bia mara páirt sa chlár le linn 2020.

Cuirtear gach clár oiliúna de chuid BIM, a gceadaíonn
Oifig na Suirbhéireachta Muirí (MSO) sa Roinn Iompair
iad, san áireamh i scóip an Chórais Dhearbhaithe
Cáilíochta agus an deimhniúchán ISO 9001:2015.

Scéim Oiliúna do Bhia Mara
Feidhm na scéime seo ná tacaíocht a chur ar fáil d'fhás
inbhuanaithe na n-iascach agus an dobharshaothraithe
le hoiliúint ghairmiúil a fhorbairt, scileanna nua agus
foghlaim ar feadh an tsaoil. Tugann BIM tacaíochtaí
airgeadais d'fhoghlaimeoirí chun uasoiliúint
a dhéanamh ar fud na hearnála bia mara.
De bharr COVID-19 bhí dúshlán suntasach ann maidir
le cláir a chur ar fáil ag BIM agus i measc soláthraithe
oiliúna seachtracha in 2020. Mar sin féin, tugadh
cúnamh deontais do bhreis agus seasca foghlaimeoir,
agus luach €60,969 ar an gcúnamh sin san iomlán.

Oiliúint Sábháilteachta
Iascairí Imirceacha
Chríochnaigh cúig iascaire dhéag imirceacha (2% de
sholáthar oiliúna BIM in 2020) Bunoiliúint Sábháilteachta
chun bearta a glacadh mar bhaill criú ar shoithí
iascaireachta cláraithe in Éirinn. Tá na hiarratasóirí seo
ar fad cláraithe faoin Scéim Oibre Neamhthipiciúil (AWS)
arna cur ar bun ag an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara
(DAFM) agus tá conarthaí i bhfeidhm acu mar a leagtar
amach sa reachtaíocht náisiúnta.

Dearbhú Cáilíochta
Dhearbhaigh Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí
Éireann (QQI) Córas Dearbhaithe Cáilíochta BIM i mí
Mheán Fómhair. Chríochnaigh sé seo an próiseas um
athbhunú caidrimh le QQI agus ciallaíonn sé gur féidir
le BIM leanúint le chláir oiliúna a sheachadadh agus
a fhorbairt, a mbíonn gradaim ar an gCreat Náisiúnta
Cáilíochtaí (NFQ) mar thoradh orthu. I measc na gclár
atá ag BIM a mbíonn gradaim NFQ mar thoradh orthu tá
oibriúcháin tumadóirí scúba tráchtála, tumadóireacht le
gaireas análaithe ón dromchla, próisis innealtóireachta
mara agus scileanna ceannaithe éisc. Aithnítear na
cáilíochtaí sin go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta.
Cuireadh Córas Dearbhaithe Cáilíochta (QMS) le
haghaidh oiliúint agus oideachas mara a chur ar fáil
i bhfeidhm ag Coláistí Náisiúnta Iascaigh na hÉireann
(NFCI). Rinne comhlacht neamhspleách deimhniúcháin
measúnú ar an gCóras Dearbhaithe Cáilíochta seo agus
measadh gur chomhlíon sé riachtanais ISO 9001:2015.

Sábháilteacht Bhreisithe
Bhain 156 iascaire leas as Gaireas Snámhachta
Pearsanta (PFDanna) 'Athsholáthar amháin'. Tugann sé
seo an rogha d'úinéirí soithí iascaireachta uasghrádú
chuig seaicéad tarrthála nua, le cúnamh ó dheontas
BIM, agus aistriú an Rabhcháin Phearsanta Aimsitheora
(PLB) atá ann cheana.
Glacann BIM páirt ar fhoghrúpa um Chumarsáid
Sábháilteachta Mara arna chomhordú ag Garda Cósta
na hÉireann. Sa ghrúpa seo tá réimse ionadaithe
a thacaíonn le sábháilteacht ar an uisce agus ar an
bhfarraige. Tá an grúpa seo ag obair chun suíomh
gréasáin na Roinne Iompair www.safetyonthewater.ie
a athdhearadh agus a athchóiriú chun teachtaireachtaí
coitianta sábháilteachta a chur san áireamh do
pháirtithe leasmhara éagsúla agus eolas tábhachtach
d'úsáideoirí uisce.
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Tinreamh Oiliúna Tionscail Bia Mara BIM ar fud na n-ionad oiliúna in 2020
Cur Síos ar an gCúrsa:

Iomlán
Gach ionad

Deimhniúcháin na Roinne Iompair (DoT)
Deimhniú Iomlán Scipéara an DoT um Oifigigh Deice (Árthach Iascaireachta)
Deimhniúchán Iomlán Athláimhe an DoT um Oifigigh Deice (Árthach Iascaireachta)
Oifigeach Innealtóireachta DoT (Soitheach Iascaireachta) Aicme 2

4
21
2

Oilteacht Báid Phaisinéirí DoT

15

Cúrsa Rialaithe Loingseoireachta (NCC) (Iascaireacht)

12

Córais Leictreonacha Loingseoireachta (ENS) (Iascaireacht)

20

Fo-iomlán

74

Sábháilteacht ar Muir
Bunoiliúint Sábháilteachta Éigeantach 3 Lá, a bhfuil Cárta Oiliúna Sábháilteachta BIM mar thoradh air

185

Clár Fondúireachta Máirnéalach Boird

6

Cosc Dóiteáin Éigeantach agus Feasacht Sábháilteachta AMHÁIN

6

Garchabhair Bhunúsach STCW IMO ar Bord Loinge (EFA AMHÁIN)

77

Teicnící Marthanais Pearsanta STCW IMO (PST AMHÁIN)

74

Sábháilteacht Phearsanta agus Freagracht Shóisialta STCW IMO (PSSR)

9

Comhrac Dóiteáin Muirí STCW IMO (3 LÁ)

46

Ardchomhrac Dóiteáin Muirí STCW IMO (5 LÁ)

10

Garchabhair Leighis IMO STCW (3 LÁ)
Fo-iomlán

26
439

Cumarsáid Raidió
Deimhniúchán Gearr-Raoin GMDSS, Modúl 1 & 2 agus Teastas Oibreoirí Srianta GMDSS (ROC)

53

Teastas Ginearálta Oibreoirí GMDSS (GOC)

20

Fo-iomlán

73

Dámhachtainí Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann (QQI) d’Oiliúint Scileanna Creidiúnaithe
Teastas i Scileanna Ceannaí Éisc Leibhéal 5 NFQ

5

NFQ Leibhéal Sainchuspóireach Leibhéal 6 Oibriúcháin Tumadóireachta Scúba Tráchtála

8

NFQ Cuspóir Leibhéal 6 Oibriúcháin Tumadóireachta Dromchla Tráchtála (SSDE)
Fo-iomlán

3
16

Próiseáil, Miondíol agus Dáileadh Bia Mara (Uasoiliúint neamhchreidiúnaithe)
Clár Forbartha Bainistíochta an chláir Horizon
Clár Forbartha na Meánbhainistíochta
Clár Forbartha Ceannaireachta 'Propel' (Meantóireacht do sé chomhlacht bia mara)

9
12
5

Ceardlann HACCP le foireann Sábháilteachta Bia BIM

12

Máistir-rang Bia Mara le hInstitiúid Teicneolaíochta na Gaillimhe - Maigh Eo

21

Fo-iomlán

59

Soláthar Iomlán Oiliúna

661
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Le linn 2020, lean BIM de bheith ag comhlíonadh an
Chóid Cleachtais maidir le Rialachas Comhlachtaí
Stáit, 2016. Soláthraíonn rialachas éifeachtach
corparáide bunús riachtanach don eagraíocht chun
gach gné dár gcuid gnó a chur i gcrích, idir phleanáil
straitéiseach agus bhainistíocht riosca, rialú
airgeadais agus caighdeáin iompraíochta.

An Bord
Tháinig an Bord le chéile le haghaidh 11 chruinniú le
linn 2020. I measc phríomhfheidhmeanna an Bhoird tá
leagan amach na straitéise agus treoir straitéiseach
a leagan amach don choiste feidhmiúcháin; soláthar
tuarascáil bhliantúil agus na ráitis airgeadais; ceadú
beartas um bainistíocht riosca; buiséid bhliantúla
a cheadú agus caiteachas suntasach agus cinntí
infheistithe a mhaoirsiú.
In 2020, anuas ar na nithe seo, phléigh an Bord freagairt
na heagraíochta ar an mBreatimeacht agus ionchuir
maidir le Food Wise 2030 ag gach cruinniú de chuid
an Bhoird. Ó mhí Aibreáin ar aghaidh, pléadh tionchar
COVID-19. Thug cruinnithe le linn na bliana aghaidh ar
nósanna imeachta agus rialú an bhoird freisin; cuireadh
fochoiste oiliúna agus forbartha de chuid an Bhoird ar
bun chun maoirseacht a dhéanamh ar oibríocht Aonad
Oiliúna BIM; rinneadh comhoibriú le gníomhaireachtaí
eile stáit; agus forbraíodh an earnáil go ginearálta.

Coiste Iniúchta agus Riosca an Bhoird
Cuireann Coiste Iniúchta agus Riosca an Bhoird
(ARC) comhairle ar an mBord maidir le sásúlacht
córas a bhaineann le rialú inmheánach airgeadais,
bainistíocht riosca, an fheidhm inmheánach iniúchta
agus cóid iompair ghnó. Tá ARC neamhspleách ar an
gcoiste feidhmiúcháin agus tuairiscíonn go díreach
leis an mBord. In 2020 rinne ARC athbhreithniú ar
shé iniúchadh inmheánacha a rinne na hiniúchóirí
inmheánacha in 2020:
— Athbhreithniú ar éifeachtacht chóras an Rialaithe
Inmheánaigh.
— Luach Saothair (VFM), Soláthar go hÍoc.

— Athbhreithniú ar Éifeachtacht an Chreata
Bainistíochta Riosca.
— Athbhreithniú ar Rialúcháin ar Chumarsáid.
— Athbhreithniú ad hoc ar 'Supplier Bank Payment
Transaction'.
— Athbhreithniú ar chomhlíonadh na Rialachán
Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (RGCS).
Tá an Coiste Feidhmiúcháin um Riosca freagrach
as maoirseacht a dhéanamh ar rioscaí agus rialú
laistigh de BIM agus oibríonn sé go dlúth le ARC. Chuir
an Príomhoifigeach Riosca nuashonruithe maidir le
toradh gach cruinniú, chomh maith le cláir na rioscaí
corparáide, ar fáil don ARC. I gcomhréir le Cód 2016,
rinne an Foras Riaracháin Athbhreithniú ar Éifeachtacht
an ARC i mí Dheireadh Fómhair 2020. Bhí an tuarascáil
dearfach agus rinneadh roinnt moltaí, agus tá aghaidh
á tabhairt orthu ar fad.
Chuir baill de Choiste Feidhmiúcháin BIM eolas i láthair
an ARC maidir le gnéithe áirithe dá gcuid cúraimí. Le linn
2020 fuair ARC cur i láthair ó Choiste Feidhmiúcháin
BIM maidir le RGCS, Bainistíocht Tionscadal agus
Beartais Airgeadais. Mheas an coiste go raibh an-leas
ag baint leis an gcur i láthair seo chun tuiscint níos fearr
a chothú maidir leis na saincheisteanna/rioscaí atá
os comhair BIM, agus chun cumarsáid dhá bhealach
a éascú maidir le fadhbanna idir bainistíocht agus ARC.
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Rialachas Corparáideach (ar lean)

An Coiste Ainmniúcháin agus Luach Saothair
Ceaptar an Coiste Ainmniúcháin agus Luach
Saothair mar fhochoiste neamhspleách den Bhord
chun bainistiú a dhéanamh ar an bPríomhoifigeach
Feidhmiúcháin nó ar phróiseas earcaíochta na
bainistíochta sinsearaí. Tagann an coiste le chéile de
réir mar a cheanglaíonn an Bord. Níor reáchtáladh aon
chruinnithe le linn 2020.

Fógraí Reachtúla agus Fógraí Eile
An tAcht um Eitic in Oifigí Poiblí, 1995 agus
an tAcht um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí, 2001.
Chomhlíon gach duine ag a bhfuil post ainmnithe
laistigh de BIM na riachtanais de chuid an Choimisiúin
Oifigí Poiblí i gcomhréir le hAlt 18 agus 20 san Acht um
Eitic in Oifigí Poiblí, 1995.

An tAcht um Nochtadh Cosanta, 2014
Ní dhearnadh aon nochtadh cosanta in 2020.

An tAcht um Íoc Pras Cuntas 1997
Is beartas BIM é a chinntiú go ndéantar gach íocaíocht
go pras. Tá gach iarracht á déanamh, i gcomhréir leis
na nósanna imeachta cuí airgeadais, chun a áirithiú
go n-íocfar gach soláthróir laistigh den tréimhse ama
a éilítear, i gcomhréir leis an dea-chleachtas. Foilsítear
tuarascálacha ráithiúla maidir leis an gcomhlíonadh ar
shuíomh gréasáin BIM.

Iarratais ar Rochtain ar Fhaisnéis
An tAcht um Shaoráil Faisnéise, 2014
Dearbhaítear leis an Acht um Shaoráil Faisnéise 2014
an ceart atá ag daoine den phobal rochtain a fháil ar
fhaisnéis oifigiúil a mhéid is féidir i gcomhréir le leas an
phobail agus leis an gceart chun príobháideachta atá
ag daoine aonair.
Fuair BIM 12 iarratas san iomlán faoi na hAchtanna um
Shaoráil Faisnéise in 2020. Ceadaíodh naoi gcinn acu seo
agus leathcheadaíodh iarratas amháin. Diúltaíodh iarratas
amháin agus tarraingíodh iarratas amháin siar. Bhí na
hiarratais ag lorg rochtana ar réimse éagsúil faisnéise lena
n-áirítear gníomhaíochtaí an Bhoird, cúrsaí airgeadais,
soláthar, soláthar seirbhísí agus rialachas corparáideach.

Rialacháin na gComhphobal Eorpach
(Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol),
2007 go 2018 (AIE)
Déanann Rialacháin AIE foráil maidir leis an gceart
rochtain a fháil ar fhaisnéis faoin gcomhshaol.
Ceanglaíonn na Rialacháin ar BIM, mar údarás
poiblí, bheith onnghníomhach maidir le heolas faoin
gcomhshaol a scaipeadh ar an bpobal freisin.
Fuair BIM iarratas amháin ar fhaisnéis faoin AIE in 2020.
Bhain an t-iarratas seo le feirmeoireacht bradán agus
leathcheadaíodh é.

Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint
Sonraí (RGCS)
Fuair BIM iarratas amháin ar fhaisnéis faoin RGCS in 2020
agus freagraíodh é ina iomlán.
In 2020, rinne BIM measúnú ar shásúlacht na gcóras, na
mbeartas agus na nósanna imeachta a bhí i bhfeidhm
chun comhlíonadh na riachtanas a bhaineann leis an
Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí a chinntiú.
Mheas an tuarascáil go raibh na córais a bhí i bhfeidhm
ag feidhmiú go maith agus rinne sé roinnt moltaí maidir
leis an tslí ar féidir é a neartú, agus rinneadh dul chun
cinn orthu seo ar fad.

Cairt do Chustaiméirí
D'fhoilsigh BIM Cairt do Chustaiméirí ina sonraítear
a thiomantas iomlán seirbhís éifeachtach, thráthúil,
ghairmiúil agus chúirtéiseach a chur ar fáil do
chustaiméirí. Leagann an Chairt amach caighdeáin na
seirbhíse ar féidir le custaiméirí bheith ag súil leo agus
tá sé ar fáil i bhfáiltiú phríomhoifigí BIM agus ar líne.

Bainistíocht Riosca
Tá Clár Riosca i bhfeidhm a shonraíonn na príomhrioscaí
atá roimh BIM agus leagann sé amach maoluithe atá
i bhfeidhm chun na rioscaí sin a bhainistiú. Déanann
an Coiste Feidhmiúcháin Riosca athbhreithniú agus
nuashonrú ar an gClár Riosca agus tuairiscítear don
Choiste Iniúchta agus Riosca agus don Bhord go
ráithiúil. Tá measúnú déanta ag BIM ar rioscaí na
heagraíochta agus aimsíodh na príomhrioscaí seo
a leanas in 2020:
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Maoluithe

Riosca

An riosca nach mbeifí in ann an straitéis
reatha a chur i gcrích de bharr COVID-19

Tá Foireann Bainistíochta Géarchéime i bhfeidhm chun freagairt
a thabhairt air seo agus chun an treoir is déanaí ón Rialtas a chur
i bhfeidhm. Oibríonn BIM le páirtithe leasmhara, DAFM agus cliaint
chun dul in oiriúint le tacaíocht a thabhairt don tionscal agus chun
leanúnachas seirbhíse a sholáthar, rud a dtacaíonn bonneagar láidir
TF leis.

Riosca cliste nó caillteanais bonneagair
shuntasaigh

Beartais agus nósanna imeachta cothabhála agus sábháilteachta
a chur i bhfeidhm chomh maith le tacaíocht theicniúil de réir mar is
gá. Dá gcaillfí aon rud, tá sócmhainní suntasacha clúdaithe ag an
árachas; oiliúint don fhoireann, lena n-áirítear oiliúint chun teacht
slán ón bhfarraige.

An riosca a bhaineann le tionchair
shuntasacha dhiúltacha an
Bhreatimeachta ar earnáil Bia Mara na
hÉireann agus cumas BIM tacaíocht
a thabhairt don earnáil agus é a fhorbairt.

Tá foireann Breatimeachta ann a dtugann tacaíocht don tionscal
agus a oibríonn go dlúth le DFAM agus gníomhaireachtaí eile
a chuireann anailís agus eolas ar fáil.

An riosca a bhaineann le
drochfhorfheidhmiú phlean straitéiseach
BIM, agus seirbhísí mí-éifeachtacha do
pháirtithe leasmhara agus cliaint dá bharr.

Forfheidhmiú Ráiteas Straitéise BIM, 2018-2020 agus forfheidhmiú
agus tuairisciú maidir le Comhaontú Maoirseachta agus Seachadta
Feidhmíochta le DAFM

Sláinte agus Sábháilteacht

Éifeachtúlacht agus Caomhnú Fuinnimh

Tá Beartas Sláinte agus Sábháilteachta ag BIM
atá mar bhonn faoin ár dtiomantas chun feabhsú
leanúnach a thiomáint i gcomhréir leis na hoibleagáidí
comhlíonta ar fad is infheidhme, lena n-áirítear An
tAcht um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an
Obair, 2005. Tá Ráiteas Sábháilteachta BIM bunaithe
ar mheasúnuithe riosca ar rioscaí san ionad oibre agus
cuirtear bearta rialaithe cuí i bhfeidhm chun sláinte
agus sábháilteacht na foirne, na gconraitheoirí agus
na gcuairteoirí ar ár n-ionad oibre a chosaint.

Tá BIM tiomanta chun ár lorg carbóin a laghdú
agus feabhsú á dhéanamh ar úsáid fuinnimh, ar
éifeachtúlacht uisce agus ar laghdú dramhaíola.
Tacaítear leo seo ar fad le feachtais feasachta foirne.
In 2020, chuir BIM roinnt tionscadal sábhála fuinnimh
i bhfeidhm, lena n-áirítear:

Cothromaíocht Inscne

— Rinneadh solas an charrchlóis a uasghrádú, chomh
maith le solais bhriste, go feistithe LED.

Amhail ar an 31 Nollaig, bhí triúr (50%) comhaltaí
baineanna agus triúr (50%) comhaltaí fireanna ar
an mBord agus ní raibh aon phost folamh ann. Mar
sin de, comhlíonann an Bord sprioc an Rialtais chun
ionadaíocht íosta de 40% ar gach inscne i gcomhaltas
Bhoird an Stáit a bhaint amach.

— Bolgán solais amháin i ngach feistiú a bhfuil ceithre
bholgán a mhúchadh i ngach oifig agus in áiteanna
eile. Bhí laghdú 25% ar ídiú leictreachais solais dá
bharr seo.

— Aistríodh an coire téimh go hamanna a bhfuil
cumhacht íslithe, á chumhachtú ag brathadóir
teochta lasmuigh.
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Laghdú in Úsáid fhoriomlán Fuinnimh BIM in 2020
ar 2009 (bonnlíne)
Ídiú fuinnimh KWh

An coigilteas in KWh
Feidhmíocht fuinnimh KWh

Bonnlíne
(2009)

2020

3,458,709

2,209,555

1,249,154

36%

6,860

6,275

585

8.50%

Astaíochtaí CO2 in kgCO2

1,644,728

597,546

Coigilteas kgCO2

1,047,182

63.67%

An coigilteas in KWh

Cé go bhfuil ídiú fuinnimh laghdaithe go suntasach ag
BIM bliain i ndiaidh bliana, ag sárú sprioc an Rialtais de
laghdú 30% ar astaíochtaí CO2, níor bhain sé amach
an sprioc de laghdú 20% i bhfeidhmíocht fuinnimh faoi
2020, de bharr úsáide leitheadaí fuinnimh i ngléasraí
oighir BIM.
Chabhraigh an áitíocht níos ísle de bharr na cianoibre
le linn 2020 le laghdú ídithe fuinnimh a bhaint amach,
toisc nach raibh an oiread soilse ná ríomhairí in úsáid,
sábháladh ar théamh sna hoifigí réigiúnacha a bhí dúnta
agus ní raibh an oiread dramhaíola ann le diúscairt.
Chuir BIM tionscnamh i bhfeidhm chun dramhaíl
phacáistithe buidéil phlaisteacha agus ghloine a laghdú
toisc gur cuireadh stop le húsáid fuaraitheoirí uisce
atá i mbuidéal agus le húsáid buidéal aon úsáide, agus
roghnaíodh aonaid scagtha/fuaraithe á gcumhachtú ag
an bpríomhlíonra ina n-ionad. De bharr an tionscnaimh
seo bhí coigilteas bliantúil de thart ar €3,000, infheistiú
imeallach, agus sábháladh ar chostais diúscartha do
na buidéil mar gheall air sin agus laghdaíodh an truailliú
toisc gur cuireadh stop leis an seachadadh.

Bronnadh 'Eco Merit' ar BIM in 2019 toisc gur chuir
sé Córas Bainistíochta comhshaoil i bhfeidhm ina
cheannoifig i nDún Laoghaire. Mar chuid den phlean
seo, chuir BIM tús le monatóireacht a dhéanamh ar
a úsáid leictreachais agus gáis, a ídiú uisce agus a
dhiúscairt dramhaíola ar an láthair. Tá sé i gceist ag
BIM na rialuithe monatóireachta seo a leathnú amach
chuig oibriúcháin agus foirgnimh eile amach anseo agus
an scóip ann chun bearta bithéagsúlachta a thabhairt
isteach i láithreáin áirithe.
In 2020, chuir Coláiste Náisiúnta Iascaigh BIM i mBaile
Chaisleáin Bhéarra tús le haisfheistiú báirse chun
ardán tumadóireachta atá éifeachtúil ó thaobh an
fhuinnimh de a chruthú chun é a úsáid sna cúrsaí
tumadóireachta tráchtála. Úsáidfear córas hibrideach
le cadhnra 52KWh ag an tús mar phríomhfhoinse
cumhachta don bháirse, agus déanfaidh gineadóir
cúltaca é a athluchtú. Bainfidh BIM triail as an gcóras
seo in 2021 agus é i gceist aige cadhnra níos mó agus
grianphainéil a chur isteach atá in ann riachtanais
chumhachta an bháirse a chomhlíonadh.
Tá tionscadail eile á ndéanamh chun críche laghdaithe
lena n-áirítear grianphainéil a chur isteach agus
éifeachtúlachtaí uisce a bhaint amach le rialtáin
bhrathadóra ar sconnaí, suiteáil pointí leictreachais sna
carrchlóis agus feithiclí leictreacha a chur in ionad an
fhlít veaineanna atá againn de réir a chéile.
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Seirbhísí Infheistithe – Scéimeanna Deontais

Scéimeanna arna Maoiniú ag CEMI
Tacaíonn an Ciste Eorpach Muirí agus Iascaigh (CEMI) le Clár Oibriúcháin (CO) na Roinne Talmhaíochta, Bia agus Mara (DAFM) arb é is
aidhm dó príomhthosaíochtaí náisiúnta forbartha a bhaint amach. Déanann BIM 23 Scéim agus Foscéim Deontais CEMI a riar faoin
CO i láthair na huaire. Anuas air sin, déanann BIM dhá scéim cúnaimh deontais (arna maoiniú ag an státchiste) a riar, scéimeanna nach
ndéanann CEMI iad a mhaoiniú. Ceann amháin le haghaidh cúnamh deontais a thabhairt do mhíreanna sábháilteachta ar bord soithí
iascaireachta mara agus scéim eile le haghaidh míreanna comhchosúla ar bord soithí mara um thurasóireacht.

Scéim Iascaigh Inbhuanaithe (Codanna A, B agus C)
Tá an Scéim Iascaigh Inbhuanaithe roinnte i dtrí fhoscéim (A, B agus C) mar seo a leanas:

Cuid A – Tionscadail Phoiblí

Cuid B – Infheistíochtaí ar Bord

Tacaíodh le naoi dtionscadal Chuid A le deontas

Tacaíonn an scéim seo le hinfheistíocht

Cuid C - Cáilíocht agus Breisluach
a chur chun cinn ar Tír

poiblí de €1.54 million. Chuir BIM iad seo

chaipitil ar bord i Soithí Iascaireachta

In 2020, fuair trí thionscadal cúnamh

i bhfeidhm ar son na hearnála bia mara agus ar

Mara (MFVanna). In 2020, tugadh

deontais poiblí de €482,304. Bhain

son leas an phobail. Dhírigh na tionscadail ar na

tacaíocht do 92 tionscadal Tionscail

na tionscadail Tionscail Sheachtraigh

réimsí seo a leanas:

Sheachtraigh le cúnamh poiblí de

seo le feabhsúcháin ar bhonneagar

€2,811,602. Ar na tionscadail a fuair

ar tír chun cuidiú le hiascairí dúshláin

tacaíocht in 2020 bhí:

na hoibleagáide gabhálacha

— Trealamh agus modhanna iascaireachta
roghnaithí a fhorbairt agus a thástáil.
— Seirbhísí Comhpháirtíochta agus
Comhairliúcháin a chur ar fáil don earnáil bia

— Trealamh Iascaireachta roghnaithí.
— Trealamh chun sláinteachas,

a thabhairt i dtír a shárú. Áirítear
ar phríomheilimintí na dtionscadal
saoráidí fuarstórála agus trealamh

mara (m.sh. Tionscadail Feabhsúcháin Iascaigh

sláinte agus dálaí oibre ar bord

láimhseála gaolmhar a chur ar fáil

d'éisc gheala, nephrops agus tuinnín bán agus

a fheabhsú.

i ndáil le gabhálacha de thaisme.

Grúpa Forbartha Náisiúnta na nIascach).
— Tionscadail inbhuanaitheachta a bhaineann
le soláthar Cláir Deimhniúcháin BIM 'Wild
Caught' agus obair faoi Thionscnamh na
nAigéan Glan.
— Anailís straitéiseach a chur i gcrích
ar éifeachtúlacht oibríochta agus
éifeachtúlacht theicniúil chabhlach
iascaireachta na hÉireann.
— Múnla Iascaigh Bhitheacnamaíoch tuarthach
a fhorbairt.
— Ionad Sonraí Bia Mara a fhorbairt chun eolas
iascaigh a stóráil, anailís a dhéanamh air
agus é a scaipeadh i measc an tionscail.

Cuid A – Tionscadail Sheachtracha
(Tionscail)
Anuas air sin chuir Foras na Mara dhá
thionscadal, a fuair €106,718 i gcúnamh
deontais, i gcrích. Bhain na tionscadail seo le clár
rianaithe tuinnín gorm Atlantach agus le forbairt
líonra roinnte eolais.

— Trealamh chun éifeachtúlacht
breosla a fheabhsú.
— Trealamh faireacháin trealaimh
agus trealamh iascaireachta atá
éifeachtúil ó thaobh breosla de.
— Infheistíochtaí a fheabhsaíonn
cáilíocht éisc agus a chuireann
luach le táirgí iascaigh.
— Athchur inneall.
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Scéim na nIascairí Nua

Anuas air sin, rinne BIM ocht dtionscadal nuálaíochta

Cuireadh seacht dtionscadal i gcrích i rith 2020 faoi

phoiblí chun leasa na hearnála ar chostas €1,238,491.

Scéim na nIascairí Nua le cúnamh deontais poiblí de
€244,077. Bhí spéis sa scéim le linn na bliana. Faoi
dheireadh 2020 bhí roinnt iarratas ann, agus measfar
go gceadófar agus go tarraingeofar anuas iad in 2021.

I measc na dtionscadal seo bhí:
— Clár T&F: a thacaíonn le taighde agus forbairt atá
dírithe ar tháirgí agus próisis nua nó feabhsaithe
a fhorbairt don earnáil.

An Scéim um Fhorbairt Iascaigh i gCeantair
Áitiúla (FLAD)
Tá seacht mbord Grúpa Iascaigh i gCeantair Áitiúla
(FLAG) bunaithe faoin Scéim um Fhorbairt Iascaigh
i gCeantair Áitiúla chun maoirseacht a dhéanamh ar na

— Mar gheall ar Chreat agus Próiseas Nuálaíochta
is féidir léargas straitéiseach bheith ann i dtaobh
tionscadal nuálaíochta BIM, ag díriú ar earnálacha
dobharshaothraithe, iascaireachta agus próiseála.
— Nuálaíocht COE (I-COE): Is tairseach é Ionad

tionscadail sna ceantair réigiúnacha. Rinne Scéim FLAG

Barr Feabhais BIM um Nuálaíocht (I-CoE) don

íocaíochtaí deontais dar luach €3,542,096 a bhaineann

tionscal chun rochtain a fháil ar nuálaíocht bia

le thart ar 259 tionscadal. Ar na gnéithe de na

mara atá ábhartha ó thaobh na tráchtála de, ar

tionscadail FLAG a cuireadh chun feidhme in 2020 bhí

theicneolaíochtaí nua agus ar thaighde agus ar

na cinn seo a leanas:

fhorbairt d'earnáil bia mara na hÉireann.

— Infheistíochtaí caipitiúla i micrifhiontair bia mara.
— Turasóireacht mhara agus tionscadail fóillíochta
mara.

An Scéim um Scálú Bia Mara agus Forbairt
Mhargaí Nua
In 2020, tugadh tacaíocht do thrí thionscadal Tionscail

— Tionscadail Oidhreachta.

Sheachtraigh le cúnamh poiblí de €143,836 i ndeontais

— Saoráidí beaga cuain agus tionscadail chomhshaoil.

CEMI. Bhí comhthionscamh i gceist leis na tionscadail,

— Tionscadail chomhshaoil agus oiliúna.

a chuimsigh le chéile chun infheistíocht a dhéanamh

ina raibh roinnt gnóthas próiseála neamhghaolmhara,
i gcostais mhargaíochta chun margaí a fhorbairt san

Scéim Chaomhnaithe Iascaigh Intíre
Tionscadail Phoiblí

Áise, lena n-áirítear seirbhísí comhairleora áitiúla
laistigh den mhargadh a choinneáil.

Le linn 2020 cuireadh tacaíocht dar luach €108,904.27

Anuas air sin, rinne BIM dhá thionscadal Phoiblí chun

ar fáil do na sé Fhóram Réigiúnacha Iascaigh Chladaigh

leasa na hearnála ar chostas €115,354.

(RIFFanna). Chuir iascairí faoin tír na RIFFanna ar bun
chun ardán a chur ar fáil chun fadhbanna a bhaineann
leis an earnáil a phlé agus a chur chun cinn.
Tríd an Scéim Chaomhnaithe Iascaigh Chladaigh
tacaíodh le 16 thionscadal Tionscail Sheachtraigh
a bhain le saoráidí cuisniúcháin ar tír le cúnamh deontais
de €115,890 agus tugadh tacaíocht €171,858 do
75 tionscadal breise a bhain le v-eangúchán gliomach.

Bhain na tionscadail leis na nithe seo a leanas:
— Forbairt Chatagóire Faoitín agus Cadóg: ailíniú
a fhorbairt san earnáil ghabhála trí na próiseálaithe
chuig na margaí onnmhairí chun líon na bhfaoitíní
breisluacha a phróiseáiltear in Éirinn a mhéadú
in ionad an táirge a sheoladh mar thráchtearra
chuig spotmhargaí.
— Breithmheas Straitéiseach Earnáil Pheiligeach

Scéim Nuálaíochta Próiseálaithe Bia Mara
Cuireann an scéim seo nuálaíocht agus forbairt táirgí
nua chun cinn. Tugadh tacaíocht dar luach €69,253
i gcúnamh deontais faoin scéim do chúig thionscadal
Tionscail Sheachtraigh a bhain le forbairt táirge nua
agus éifeachtúlact phróisis.

na hÉireann: bhreithmheas straitéiseach ar an
earnáil leis an aidhm measúnú a dhéanamh ar
ghníomhaíochtaí reatha agus ar an gcaoi a bhféadfaí
deiseanna breisluacha comhlántacha a fhorbairt.
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Scéim Infheistíochta Caipitil Phróiseáil Bia Mara

Scéim Dhobharshaothraithe Inbhuanaithe

In 2020, tugadh tacaíocht do 17 tionscadal Tionscail

An Scéim um Fhorbairt Dobharshaothraithe Inbhuanaithe:

Sheachtraigh le cúnamh poiblí de €1,169,342.

tacaíonn sé le hacmhainneacht agus scála a fhorbairt

Tacaíonn an scéim le hinfheistíocht chaipitil

i dtáirgeadh; tacaíonn sé le hiontrálaithe nua san

ó phróiseálaithe bia mara agus é mar chuspóir aici

earnáil; cuireann sé cleachtais agus deimhniúcháin

luach a chur leis, éifeachtúlacht a mhéadú agus

dobharshaothraithe orgánaigh chun cinn: agus cuireann

an tionchar ar an gcomhshaol a laghdú. Bhain na

sé cabhair ar fáil do tháirgeoirí sliogéisc atá thíos le

tionscadail sin le próiseáil éisc bhána, bradáin úra,

teagmhais mhóra biththocsaine.

sliogéisc de ghnáth agus bhí caiteachas ar threalamh
próiseála bia mara úrscothach, lena n-áirítear línte
filléadaithe, deighilte éisc agus pacála, ag gabháil leo.

An Scileanna agus Oiliúna Bia Mara

Le linn 2020, tugadh tacaíocht do 32 thionscadal
Tionscail Sheachtraigh faoin Scéim um Fhorbairt
Dobharshaothraithe Inbhuanaithe le cúnamh poiblí
de €1,973,934. Bhain na tionscadail a fuair tacaíocht
le forbairt acmhainneachta tógála san earnáil

Cuireann an scéim seo cúnamh deontais ar fáil do

dobharshaothraithe agus bhí baint ag líon beag tionscadal

dhaoine a bhfuil baint acu le tionscal an bhia mara in

le deimhniú dobharshaothraithe orgánaigh.

Éirinn chun páirt a ghlacadh i gcúrsaí oiliúna sainithe.
In 2020, ceadaíodh agus íocadh airgead amach
i gcomhair 69 iarratas. Bhain na tionscadail sin leas
as cúnamh deontais dar luach €52,817.

An Scéim um Thairseach Eolais
Is é is cuspóir do Scéim na Tairsí Eolais ná eolas,
nuálaíocht agus teicneolaíocht a chur chun cinn le béim ar

In 2020, faoina chlár inmheánach oibre, thosaigh BIM

thaighde, ar fhorbairt speiceas nua, ar ghalair a bhainistiú,

ar tionscadal cláir mheánbhainistíochta chun leasa na

ar chomhairleach maidir le pleanáil ghnó, ar oiliúint, ar

hearnála bia mara ar chostas €14,280.

líonrú agus ar aistriú eolais. Tacaíodh le 14 thionscadal
taighde ann a bhain le Tionscal Seachtrach ón earnáil

Scéim Eagraíochta Táirgeora
In 2020, tugadh tacaíocht do chúig thionscadal
Tionscail Sheachtraigh le cúnamh poiblí de €396,727.
Fuarthas éilimh ó Eagraíochtaí Táirgeoirí maidir le
caiteachas a tabhaíodh agus incháilithe faoin scéim.

dobharshaothraithe agus institiúidí taighde faoi Scéim
Thairseach an Eolais agus íocadh €1,082,451 i gcúnamh
deontais. Áiríodh ar na tionscadail sin taighde sna réimsí
seo a leanas:
— Tréithriú struchtúrach agus feidhmiúil comhdhúile

Bhí meascán de chabhair uasta uasteorann ar ráta

bithghníomhacha ardluacha ó Alaria esculenta

cabhrach deontais suas le 65% i gceist leis na rátaí

saothraithe i bhfadlínte i mBá Bheanntraí.

cabhrach deontais. Bhain an caiteachas le costais
foirne dhíreacha, agus gnáthchostais eile a bhaineann
le comhairleoirí a fhostú chun cabhrú le hullmhú na
bPleananna Margaíochta agus na dTuarascálacha
Gníomhaíochta. Is é a bhí i gceist go príomha le hítimí
caipitil ná bogearraí agus trealamh ríomhaireachta
a uasghrádú. In 2020, rinneadh leasú ar an scéim
chun cúnamh deontais a cheadú chun cuidiú le
grúpaí incháilithe bheith aitheanta agus curtha
ar bun mar Eagraíochtaí Táirgeoirí.

— Vacsaín uathrialaitheach éisc eite a fhorbairt.
— A indéanta atá sé táirgeadh diúilicíní na hÉireann
a mhéadú trí láithreáin amach ón gcósta a fhorbairt
agus córais nuálacha cultúir á n-úsáid.
— Cóireálacha teirmeacha a thástáil maidir le lís farraige
a bhaint ó bhradáin Atlantacha.

Scéim Forbartha Acmhainní Bia Mara
Níor tugadh cúnamh deontais d'aon ghníomhaíocht faoin
deontas seo in 2020 de bharr phaindéim COVID-19.
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Scéim Feistithe Cabhlaigh COVID-19

Bhí earnála an diúilicín téide agus na n-oisrí saothraithe

De bharr phaindéim COVID-19 bhí meathlú ar mhargaí

incháilithe chun iarratas a dhéanamh ar mhaoiniú
bunaithe ar na figiúir stairiúla táirgthe a tuairiscíodh

bia mara go háirithe i réimse na seirbhíse bia. Chuir

sa Suirbhé Bliantúil Táirgthe Dobharshaothraithe agus

DAFM/BIM scéim tacaíochta i bhfeidhm a lig do

Fostaíochta. Tugadh an cúnamh i bhfoirm íocaíocht aon

shoithí iascaireachta incháilithe cúnamh deontais

uaire a bhí beartaithe an feirmeoir a cúiteamh i gcostas

a fháil do stad sealadach a chur ar ghníomhaíochtaí

táirgthe na sliogiasc nárbh fhéidir leo a dhíol de bharr

iascaireachta. Cheadaigh an scéim 'Feistithe' tréimhse

na paindéime. Bhí leibhéal an chúitimh a cuireadh ar

feistithe uasta de dhá mhí le linn an tsamhraidh

fáil bunaithe ar an meántáirgeadh bliantúil thar na trí

(Meitheamh, Iúil agus Lúnasa). Cuireadh tacaíocht ar

bliana roimhe sin (2017-2019).

fáil do na costais sheasta lena n-áirítear árachas an
tsoithigh, ús iasachta, costais chuain, táillí dlíthiúla

Le linn 2020, ceadaíodh 138 gnóthas dobharshaothraithe

agus táillí cuntasaíochta, a thabhaigh na húinéirí

agus tugadh íocaíocht dóibh faoin scéim le cúnamh

agus na soithí iascaireachta feistithe. Dearadh an

deontais dar luach €1,169,176.

scéim ionas go dtiocfadh sé le tacaíochtaí tuarastála
COVID-19 and Rialtais agus socruithe iasachtaithe a bhí
ar fáil cheana féin i bpríomh-earnálacha an gheilleagair,
lena n-áirítear an earnáil bia mara.
Le linn 2020, ceadaíodh 92 soitheach agus tugadh

Scéimeanna arna Maoiniú ag an
Státchiste (neamh-CEMI)
Scéim Shábháilteacht an Chabhlaigh

íocaíocht dóibh faoin scéim le cúnamh deontais dar

Tugann Scéim Shábháilteacht an Chabhlaigh cúnamh

luach €194,100.

deontais le haghaidh earraí caipitil a bhaineann le
sábháilteacht le haghaidh soithí iascaireachta mara

Scéim Tacaíochta Dobharshaothraithe
COVID-19

(MFVanna). Tá sí arna maoiniú ag an Státchiste

Seoladh Scéim Tacaíochta Dobharshaothraithe

sábháilteachta i gcrích agus íocadh cúnamh deontais

COVID-19 go déanach in 2020 chun cuidiú le gnóthais

dar luach €619,304.

Náisiúnta. Le linn 2020 cuireadh 218 tionscadal

inmharthana dobharshaothraithe a choinneáil,
gnóthais a bhí ag fulaingt leis an ngeit eacnamíoch

Scéim Sábháilteachta Turasóireachta Muirí

in 2020 de bharr laghdú suntasach ar tháirgeadh

Tugann Scéim Sábháilteachta Turasóireachta Muirí

nó díolacháin mar thoradh ar phaindéim COVID-19,

cúnamh deontais le haghaidh earraí caipitil a bhaineann

ionas go mbeadh na gnóthais seo in ann teacht ar

le sábháilteacht do shoithí cláraithe turasóireachta

ais agus cur le fás inbhuanaithe táirgthe, luacha agus
fostaíochta san earnáil dobharshaothraithe sna blianta
amach romhainn.

muirí. Tá sí arna maoiniú ag an Státchiste Náisiúnta.
Le linn 2020 cuireadh 14 tionscadal i gcrích agus
íocadh cúnamh deontais dar luach €14,628.

Oisrí Gigas Saothraithe go Dian

Diúilicíní Téide
Catagóir Mhéid

(Tristéal agus Mála)

<50 T

50<100 T

≥100 T

<50 T

50<100 T

≥100 T

Íocaíocht

Suas le

Suas le

Suas le

Suas le

Suas le

Suas le

chaidhpeáilte

€1,300

€3,600

€9,000

€6,800

€11,300

€16,300

an Ghnóthais
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Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste
Comptroller and Auditor General
Tuarascáil le cur i láthair Thithe an Oireachtais
An Bord lascaigh Mhara
Tuairim ar na ráitis airgeadais
Tá iniúchadh déanta agam ar ráitis airgeadais an Bhoird Iascaigh Mhara le haghaidh na
bliana dar críoch an 31 Nollaig 2020, mar a theastaíonn faoi fhorálacha alt 5 d'Acht an
Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste (Leasú) 1993. I measc na ráiteas airgeadais tá

an ráiteas ioncaim agus caiteachais agus cúlchistí coinnithe ioncaim


an ráiteas ioncaim chuimsithigh



an ráiteas ar staid an airgeadais



an ráiteas ar shreabhaidh airgeadais agus



na nótaí gaolmhara, lena n-áirítear achoimre ar bheartais shuntasacha cuntasaíochta.

Is é mo thuairim go dtugann na ráitis airgeadais léargas fírinneach cóir ar acmhainní,
dhliteanais agus staid airgeadais an Bhoird Iascaigh Mhara ag 31 Nollaig 2020 agus
a ioncam agus chaiteachas faoi réir Chaighdeán um Thuairisciú Airgeadais (FRS) 102 The Financial Reporling Standard applicable in the UK and the Republic of Ireland.
Bunús Tuairime
Rinne mé m'iniúchadh ar na ráitis airgeadais faoi réir Chaighdeáin Idirnáisiúnta
Iniúchóireachta (ISAanna), faoi mar a mholann an Eagraíocht Idirnáisiúnta Uasfhoras
Iniúchóireachta. Déantar cur síos ar mo dhualgais faoi na caighdeáin sin san aguisín leis
an tuarascáil seo. Feidhmím go neamhspleách ó An Bord Iascaigh Mhara agus
chomhlíon mé mo dhualgais eiticiúla eile de réir na gcaighdeán.
Creidim go bhfuil an fhianaise iniúchóireachta atá faighte agam leordhóthanach agus
cuí chun bunús a sholáthar do mo thuairim.
Tuarascáil ar eolas seachas na ráitis airgeadais, agus ar nithe eile
Chuir An Bord Iascaigh Mhara eolas ar leith eile i láthair leis na ráitis airgeadais. Ina
measc, tá an tuarascáil bhliantúil lena n-áirítear an ráiteas rialachais agus tuarascáil
chomhaltaí an Bhoird, agus an ráiteas ar rialú inmheánach. Déantar cur síos ar mo
dhualgais tuairisciú a dhéanamh ar an eolas seo, agus ar nithe ar leith eile a thuairiscím
orthu mar eisceacht, san aguisín leis an tuarascáil seo.
Níl aon rud le tuairisciú agam maidir leis sin.

Ar son agus thar ceann an
Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste
an 23 Meitheamh 2021
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Aguisín leis an tuarascáil

Dualgais Chomhaltaí an Bhoird
Mar a shonraítear sa ráiteas rialaithe agus tuarascáil
chomhaltaí an Bhoird, tá comhaltaí an Bhoid freagrach as na
nithe seo a leanas:
•
ráitis airgeadais a ullmhú san fhoirm atá leagtha síos faoi
alt 9 den Chéad Sceideal d'Acht Iascaigh Mhara 1952, ag
déanamh cinnte go dtugann na ráitis airgeadais léargas
fírinneach cóir faoi réir FRS102
•
rialtacht idirbheart a chinntiú
•

measúnú a dhéanamh an bhfuil úsáid bhunús an
ghnóthais leantaigh i leith na cuntasaíochta oiriúnach nó
nach bhfuil, agus

•

an méid rialaithe inmheánach is a mheasann siad
a theastaíonn d'fhonn ullmhú na ráiteas airgeadais a chur
i gcrích, saor ó mhíthuairisciú ábharach, bíodh sé de
thoradh calaoise nó earráide.

Freagrachtaí an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste
Tá dualgas orm, faoi Acht an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste
(Leasú) 1993, iniúchadh a dhéanamh ar ráitis airgeadais
An Bhoird Iascaigh Mhara agus tuairisciú orthu do Thithe
an Oireachtais.
Is é an aidhm atá agam agus an t-iniúchadh seo á chur i gcrích
agam dearbhú réasúnta a fháil an bhfuil na ráitis airgeadais ina
n-iomlán saor ó mhíthuairisc ábharach de thoradh calaoise nó
earráide nó nach bhfuil. Is éard is dearbhú réasúnta ann
ardleibhéal dearbhaithe, ach ní ráthaíocht, go n-aimseoidh
iniúchadh a dhéantar i gcomhréir leis na ISAanna míthuairisc
ábharach nuair atá ceann ann. Is féidir le míthuairiscí teacht
ó chalaois nó ó earráid agus meastar go bhfuil siad ábharach
má, ina n-aonar nó trí chéile, is féidir leo tionchar a bheith
acu ar chinntí eacnamaíocha na n-úsáideoirí ar bhonn na
ráiteas airgeadais.
Mar chuid d'iniúchadh i gcomhréir leis na ISAanna, úsáidim
breithiúnas gairmiúil agus coimeádaim sceipteachas gairmiúil
tríd an iniúchadh. Agus é seo á dhéanamh agam,
•
Sainaithním agus measaim na rioscaí a bhaineann le
míthuairisc ábharach na ráiteas airgeadais, bíodh sé de
thoradh calaoise nó earráide; dearaim agus déanaim
nósanna imeachta iniúchaidh freagrúil do na rioscaí sin;
agus faighim fianaise iniúchaidh atá dóthanach agus cuí
le tacú le bunús mo thuairime. Tá an riosca a bhaineann
le míthuairisc ábharach a thagann ó chalaois agus gan
í a aithint níos airde ná an riosca a bhaineann le
míthuairisc a thagann ó earráid, mar is féidir le
claonpháirtíocht, brionnú, easnaimh d'aon ghnó,
mífhaisnéisí, nó sárú ar smacht inmheánach a bheith
i gceist le calaois.
•
Faighim tuiscint ar smacht inmheánach atá ábhartha don
iniúchadh chun nósanna imeachta iniúchaidh a cheapadh
atá cuí sna cúinsí, ach ní chun tuairim a nochtadh maidir le
héifeachtacht smachtanna inmheánacha.
•
Déanaim oiriúnacht na mbeartas cuntasaíochta agus
réasúnacht na meastachán cuntasaíochta agus nochtadh
gaolmhara a úsáidtear a mheas.

•

Déanaim cinneadh ar chuibhiúlacht úsáid bhunús
ghnóthas leantach na cuntasaíochta, agus bunaithe ar an
bhfianaise iniúchóireachta a fhaightear, déanaim cinneadh
an ann do neamhchinnteacht ábharach a bhaineann le
teagmhais nó coinníollacha a d'fhéadfadh amhras
a chruthú faoi chumas An Bhoird Iascaigh Mhara leanúint
ar aghaidh mar ghnóthas leantach. Má chinnim go bhfuil
neamhchinnteacht ábharach ann, caithfidh mé na
nochtaidh a bhaineann léi sna ráitis airgeadais a léiriú i mo
thuarascáil iniúchaidh nó, má tá na nochtaidh sin
uireasacha, mo thuairim a athrú. Tá mo chonclúidí
bunaithe ar fhianaise iniúchaidh a fuarthas suas le dáta
mo thuarascála. D'fhéadfadh tarlaithe nó cúinsí amach
anseo, áfach, cur ar an mBord Iascaigh Mhara scoir de
leanúint ar aghaidh mar ghnóthas leantach.

•

Déanaim measúnú ar léiriú, struchtúr agus inneachar
iomlán na ráiteas airgeadais, lena n-áirítear na nochtaidh,
agus an léiríonn na ráitis airgeadais idirbhearta bunúsacha
agus imeachtaí ar bhealach a léiríonn léiriú cothrom nó
nach léiríonn.

Déanaim teagmháil leis na daoine atá faoi chúram rialachais maidir
le, i measc rudaí eile, raon feidhme agus uainiú an iniúchaidh agus
torthaí suntasacha an iniúchaidh, lena n-áirítear easpaí suntasacha
i smacht inmheánach a aithním le linn m'iniúchaidh.
Eolas seachas na ráitis airgeadais
Ní chuimsíonn mo thuairim ar na ráitis airgeadais an t-eolas eile
curtha i láthair leis na ráitis sin, agus ní léirím aon chonclúid
gealltanais orthu.
Mar aon le m'iniúchadh ar na ráitis airgeadais, tá dualgas orm
faoi na ISAanna an t-eolas eile a léamh agus, ag déanamh
amhlaidh, machnamh a dhéanamh an bhfuil an t-eolas eile
neamhréireach go hábhartha leis na ráitis airgeadais nó eolas
a fuarthas le linn an iniúchaidh nó eolas atá míchruinn go
hábhartha. Má chinnim, bunaithe ar an obair atá déanta agam,
go bhfuil míthuairisc ábhartha ar an eolas eile seo, caithfidh mé
an fhíric sin a thuairisciú.
Tuairisciú ar nithe eile
Déantar m'iniúchadh ag déanamh tagartha do na cúinsí
speisialta a bhaineann le comhlachtaí Stáit maidir lena
mbainistíocht agus lena bhfeidhmiú.

Déanaim iarracht fianaise a fháil maidir le rialtacht na
n-idirbheart airgeadais le linn iniúchaidh. Tuairiscím má aimsím
aon chás ábhartha nuair nár baineadh úsáid as airgead poiblí
mar a bhí leagtha síos dó, nó nach raibh na hidirbhearta ag
teacht leis na húdaráis atá á rialú.
Tuairiscím freisin go heisceachtúil, mura bhfuil, i mo thuairim,
•
an t-eolas agus na míniúcháin ar fad a theastaigh uaim do
m'iniúchadh faighte agam, nó
•
na taifid chuntasaíochta sásúil le go bhféadfaí iniúchadh
a dhéanamh ar na ráitis airgeadais go héasca agus i gceart, nó
•
na ráitis airgeadais i gcomhréir leis na taifid chuntasaíochta.
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Ráiteas Rialála agus Tuarascáil na gComhaltaí Boird
Rialú
Bunaíodh Bord BIM faoin Acht Iascaigh Mhara 1952. Tá feidhmeanna an Bhoird leagtha amach i gcuid 15 den Acht sin. Tá an Bord
freagrach don Aire Talmhaíochta, Bia agus Mara. Tá an Bord freagrach as dea-rialú a chinntiú agus comhlíonann sé an tasc seo trí
chuspóirí agus spriocanna straitéiseacha a leagan síos agus cinntí straitéiseacha a ghlacadh i dtaobh phríomhcheisteanna gnó.
Is í freagracht an Phríomhoifigigh Fheidhmiúcháin agus an bhainistíocht shinsearach BIM a bhainistiú, a rialú agus a threorú ó lá
go lá. Ní mór don Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin agus don fhoireann bainistíochta shinsearach an treoir straitéiseach ginearálta
atá leagtha síos ag an mBord a leanúint, agus ní mór dó cinntiú go bhfuil tuiscint shoiléir de na príomhghníomhaíochtaí agus cinntí
a bhaineann leis an eagraíocht aige, agus d'aon rioscaí suntasacha a d'fhéadfadh a theacht aníos. Feidhmíonn an Príomhoifigeach
Feidhmiúcháin mar theagmháil dhíreach idir an Bhord agus bainistíocht BIM.

Freagrachtaí an Bhoird
Tá obair agus freagrachtaí an Bhoird leagtha amach sa Chomhaontas um Sheachadadh Feidhmíochta agus Mhaoirseachta,
a chuimsíonn freisin na hábhair a dhéanann an Bord cinneadh fúthu amháin. Cuid de na nithe seasta a mheasann an Bord ná:
— dearbhú leasanna,
— tuairiscí ó choistí,
— tuarascálacha airgeadais/cuntais bhainistíochta,
— tuairiscí feidhmíochta, agus
— ábhair forchoimeádta.
De réir Chuid 15 den Acht Iascaigh Mhara 1952, tá sé de cheanglas ar Bhord BIM na cuntais go léir is cuí agus is gnách a choimeád
faoi airgead a fuair sé nó a chaith i cibé foirm is cuí leis an Aire Talmhaíochta, Bia agus Mar le toiliú an Aire Caiteachais Phoiblí agus
Athchóirithe.
Agus é ag ullmhú na ráitis airgeadais seo, tá sé de cheanglas ar Bhord BIM:
— polasaithe cuntasaíochta cuí a roghnú agus iad a chur i bhfeidhm go seasmhach,
— breithiúnais agus meastacháin a dhéanamh atá réasúnta agus críonna,
— na ráitis airgeadais a ullmhú ar bhonn ghnóthais leantaigh mura bhfuil sé neamhchuí a cheapadh go leanfaidh sé ar aghaidh ag
feidhmiú, agus
— a mhaíomh an é gur leanadh caighdeáin chuntasaíochta infheidhme, faoi réir aon imeacht ábhartha atá nochtaithe nó mínithe
sna ráitis airgeadais.
Tá an Bord freagrach as leabhair chuí chuntais a choimeád a nochtann le cruinneas réasúnta ag tráth ar bith staid airgeadais
Bhord Iascaigh Mhara agus a chuireann ar a chumas a chinntiú go gcloíonn na ráitis airgeadais leis na ceanglais reachtúla a leagtar
amach i gCuid 9 den chéad sceideal san Acht Iascaigh Mhara 1952. Is í freagracht an Bhoird cothabháil agus iontaofacht an eolais
chorparáidigh agus airgeadais atá foilsithe ar shuíomh gréasáin BIM a chinntiú.
Tá an Bord freagrach as an bplean agus buiséad bliantúil a fhaomhadh. Rinneadh meastachán d'fheidhmíocht BIM a dhéanamh ag
tagairt don phlean agus don bhuiséad bliantúil.
Tá an Bord freagrach freisin as cosaint a shócmhainní agus mar sin as bearta réasúnta a ghlacadh do chosc agus brath calaoise agus
neamhréireachtaí eile.
Measann an Bord go dtugann ráitis airgeadais BIM léargas fíor agus cothrom d'fheidhmíocht airgeadais agus de staid airgeadais BIM
ar an 31 Nollaig 2020.
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Struchtúr an Bhoird
Tá Cathaoirleach agus ceathrar gnáthchomhaltaí ar an mBord, iad ar fad ceaptha ag an Aire Talmhaíochta, Bia agus Mara. Ceapadh
comhaltaí an Bhoird ar feadh tréimhse trí bliana agus cruinníonn siad le chéile go míosúil. Tugann an tábla thíos sonraí faoi thréimhse
cheapacháin na gcomhaltaí reatha:
Comhalta Boird

Ról

Dáta Ceapacháin

Kieran Calnan

An Cathaoirleach

13 Meitheamh 2018

Lisa Vaughan

Stiúrthóir

19 Meitheamh 2019

William Deasy

Stiúrthóir

26 Iúil 2017 (athcheaptha, 19 Samhain 2020)

Damien McLoughlin

Stiúrthóir

26 Iúil 2017 (críochnaithe 2020)

Seán O’Donoghue

Stiúrthóir

26 Iúil 2017 (críochnaithe 2020)

Jean Callanan

Stiúrthóir

19 Samhain 2020

Aaron Forde

Stiúrthóir

19 Samhain 2020 (d'éirigh as ar an 17 Feabhra 2021)

Marie Gleeson

Stiúrthóir

19 Samhain 2020

Chuir an Bord na coistí seo a leanas ar bun:
Coiste Iniúchta agus Riosca: tá beirt chomhaltaí Boird agus triúr comhaltaí neamhspleácha ann. Is é ról an Choiste um Iniúchóireacht
agus Measúnú Riosca (ARC) tacaíocht a thabhairt don Bhord maidir lena fhreagrachtaí a bhaineann le rialáil rioscaí agus rialú
agus ráthaíochtaíaí gaolmhara. Tá an Coiste um Iniúchóireacht agus Measúnú Riosca neamhspleách ó bhainistíocht airgeadais na
heagraíochta. Ach go háirithe, cinntíonn an Coiste go ndéantar monatóireacht ghníomhach agus neamhspleách ar na córais rialaithe
inmheánaí lena n-áirítear na gníomhaíochtaí iniúchóireachta. Tuairiscíonn an Coiste um Iniúchóireacht agus Measúnú Riosca don Bhord
tar éis gach cruinniú, agus go foirmeálta i scríbhinn uair sa bhliain.
Is iad comhaltaí an Choiste um Iniúchóireacht agus Measúnú Riosca ná:
— Lisa Vaughan (Cathaoirleach)
— Kieran Calnan
— Seán O’Donoghue (téarma críochnaithe ar an 25 Iúil 2020)
— Gearóid Breathnach
— Stephen McGovern
— Aidan Dunning (ceaptha ar an 12 Samhain 2020)
Chruinnigh an ARC le chéile cúig uaire in 2020.
Coiste Oiliúna agus Forbartha: tá comhalta Boird amháin agus seisear comhaltaí neamhspleácha ann. Ról an Choiste Oiliúna agus
Forbartha (TADC) ná maoirseacht agus athbhreithniú a chur ar fáil maidir le hoibríocht Aonad Oiliúna BIM. Tuairiscíonn TADC don Bhord
i ndiaidh gach cruinnithe, agus go foirmeálta i scríbhinn uair sa bhliain.
Is iad comhaltaí an Choiste Oiliúna agus Forbartha ná:
— Lisa Vaughan (Cathaoirleach)
— Ken Ecock
— Tracey Floyd
— Cormac Gebruers
— David Kirwan
— Carol Lacey
— Mark Skinner
Bhí trí chruinniú de chuid TADC ar siúl in 2020.
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Bord

Coiste um
Iniúchóireacht agus
Measúnú Riosca

Táillí
2020
€’000

Costais
2020
€’000

Kieran Calnan

(11/11)

(4/5)

-

3

Lisa Vaughan

(11/11)

(5/5)

8

1

William Deasy (ceaptha Samhain 2020)

(8/8)

-

5

3

Damien McLoughlin

(6/7)

-

-

-

Seán O’Donoghue

(7/7)

(3/3)

4

1

Jean Callanan (ceaptha Samhain 2020)

(1/1)

-

1

1

Aaron Forde (ceaptha Samhain 2020)

(1/1)

-

1

1

Marie Gleeson (ceaptha Samhain 2020)

(1/1)

-

1

-

Gearóid Breathnach

-

(4/5)

1

-

Stephen McGovern

-

(5/5)

1

-

Aidan Dunning (ceaptha Samhain 2020)

-

(2/2)

1

-

23

10

Tharscaoil an Cathaoirleach, Kieran Calnan a theidlíocht táille Boird a bhaineann lena cheapachán.
Bhí stiúrthóir amháin ann, Damien McLoughlin, nach bhfuair táille Boird faoin bprionsabal Duine Amháin Tuarastal Amháin (OPOS).

Athruithe ar na Comhaltaí Boird
Chuir Bill Deasy, Damien McLoughlin agus Seán O'Donoghue a dtéarmaí Boird i gcrích ar an 25 July 2020.
D'athcheap an tAire Bill Deasy le bheith ina stiúrthóir go ceann tréimhse eile trí bliana (19 Samhain 2020 go dtí 18 Samhain 2023).
Cheap an tAire Jean Callanan, Aaron Forde agus Marie Gleeson le bheith ina stiúrthóirí go ceann tréimhse trí bliana (19 Samhain 2020
go dtí 18 Samhain 2023). D'éirigh Aaron Forde as an mBord ar an 17 Feabhra 2021.

Nochtaithe atá ina gCeanglais faoin gCód Cleachtais chun Comhlachtaí Stáit a Rialú (2016)
Tá an Bord freagrach as a chinntiú go ndearna BIM ceanglais an Chóid Chleachtais chun Comhlachtaí Stáit a Rialú, 2016 (“an Cód”)
a chomhlíonadh, arna fhoilsiú ag an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe. De réir an Chóid, is gá na nochtuithe seo a leanas
a dhéanamh:

Mionsonrú ar Shochair Ghearthéarmacha Fostaithe
Aicmítear sochair ghearrthéarmacha fostaithe os cionn €60,000 i Nóta 9(c) de na Ráitis Airgeadais.
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Costais Chomhairliúcháin
Cuimsíonn costais chomhairliúcháin costas comhairle sheachtrach don bhainistíocht agus ní chuimsíonn sé feidhmeanna 'gnó mar
is gnách'.
2020
€’000

2019
€’000

74

157

Comhairle airgeadais/achtúireach

-

-

Acmhainní Daonna

-

-

Feabhsú gnó

-

130

Eile

-

-

74

287

-

-

Costais chomhairliúcháin bainte as Caiteachas agus Cúlchistí Ioncaim Coinnithe

74

287

Iomlán

74

287

Comhairle dlí

Costais chomhairliúcháin iomlán
Costais chomhairliúcháin chaipitlithe

Costais Dhlí agus Socruithe
Tugann an tábla thíos mionsonrú ar na suimeanna a aithnítear mar chaiteachas sa tréimhse tuairiscithe maidir le costais dhlí,
socruithe agus imeachtaí idir-réitigh agus eadrána a bhaineann le conarthaí a dhéantar le tríú páirtithe. Ní chuimsíonn sé seo
caiteachas a thabhtar maidir le comhairle dhlíthiúil ghinearálta a fuair BIM a nochtaítear sna costais chomhairliúcháin thuas.
2020
€’000

2019
€’000

Táillí Dlí - imeachtaí dlíthiúla

5

-

Íocaíochtaí idir-réitigh agus eadrána

-

-

Socruithe

25

-

Iomlán

30

-

2020
€’000

2019
€’000

9

19

282

809

-

-

11

110

302

938

Caiteachas Taistil agus Cothabhála
Déantar caiteachas taistil agus cothabhála a aicmiú mar seo a leanas:

Intíre
- Bord*
- Fostaithe
Idirnáisiúnta
- Bord*
- Fostaithe
Iomlán

*Lena n-áirítear costais taistil agus cothaithe de €7,000 a íocadh go díreach le comhaltaí an Bhoird in 2020 (2019: €17,000).
Baineann iarmhéid €2,000 (2019: €2,000) le caiteachas a d'íoc BIM thar ceann chomhaltaí an Bhoird.
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Caiteachas ar Fháilteachas
Cuimsíonn an Cuntas Ioncaim agus Caiteachais an caiteachas ar fháilteachas seo a leanas:
2020
€

2019
€

Fáilteachas don Fhoireann

6

-

Fáilteachas do chliaint

-

-

Iomlán

6

-

Ráiteas Comhlíonta
Ghlac an Bord leis an gCód Cleachtais chun Comhlachtaí Stáit a Rialú (2016) agus tá nósanna imeachta curtha i bhfeidhm aige
chun comhlíonadh BIM leis an gCód a chinntiú. Rinne BIM riachtanais an Chóid Chleachtais chun Comhlachtaí Stáit a Rialú (2016)
a chomhlíonadh le haghaidh 2020.

Kieran Calnan
An Cathaoirleach
3 Meitheamh 2021
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Ráiteas ar Rialú Inmheánach
Scóip Freagrachta
Thar ceann BIM glacaim le freagracht an Bhoird chun a chinntiú go bhfuil córas rialú inmheánach éifeachtúil i bhfeidhm go leanúnach.
Aithníonn an fhreagracht seo na ceanglais atá sa Chód Cleachtais chun Comhlachtaí Stáit a Rialú (2016).
Is iad na príomhnósanna imeachta a bhunaigh an Bord ar mhaithe le rialú inmheánach éifeachtúil a chinntiú ná:
— Béim léir ar chuspóirí gnó faoi mar a chinneann an Bord i bhfianaise na gceanglas reachtúil.
— Struchtúr sainithe eagraíochta ina bhfuil freagrachtaí leagtha amach go soiléir, tarmligean údaráis agus deighilt idir dualgais
a fhéachann le timpeallacht chuí rialaithe a chruthú.
— Próiseas um bainistíocht rioscaí a dhéanann breithniú ar phleananna straitéiseacha agus gnó i gcomhthéacs phróiseas an
bhuiséid bhliantúil tráth a leagtar amach agus a dhéantar athbhreithniú ar phleananna agus ar spriocanna airgeadais ag an mBord
i bhfianaise na spriocanna cinntithe.
— Córas tuairiscithe agus rialaithe lena n-áirítear athbhreithniú a dhéanann an Bord ar an mbuiséad bliantúil chomh maith le
hathbhreithniú rialta a dhéanamh ar na torthaí féin i leith an bhuiséid.
— Nósanna imeachta um rialú - coinníonn an Bord beartais chuimsitheacha maidir lena phríomhghníomaíochtaí go léir. Is ann do
theorainneacha agus do nósanna imeachta, go háirithe, atá sainmhínithe go soiléir do chaiteachas airgeadais, lena n-áirítear
soláthar agus caiteachas caipitil.
— Córais mhonatóireachta - déantar monatóireacht ar nósanna imeachta um rialú leis an bhfeidhm iniúchta inmheánaigh a oibríonn de
réir an chreata i gcomhair feidhmithe dea-chleachtais mar atá leagtha amach sa Chód Cleachtais um Rialú Comhlachtaí Stáit 2016.
Tugtar eolas i dtaobh obair an iniúchta inmheánaigh trí anailís ar an riosca a bhfuil BIM nochta dó. Tá an tuairisc ar rialú inmheánach
do 2020 faighte ag an gCoiste Iniúchóireachta agus Measúnú Riosca, agus tá tuairim an Iniúchóra Inmheánaí faoi leordhóthanacht
agus éifeachtúlacht an chórais rialaithe inmheánaí sa tuairisc sin, agus cuireadh é seo os comhair an Bhoird. Tá an obair
iniúchóireachta a rinne iniúchóirí seachtracha go bliantúil ar bhearta cúnamh deontais éagsúla curtha leis na córais iniúchóireachta
agus monatóireachta inmheánaí mar a cheanglaítear faoin reachtaíocht AE ar na bearta. I mí na Bealtaine 2017 d’fhaomh an Bord
plean iniúchta inmheánaigh trí bliana faoi choinne na tréimhse idir mí an Mheithimh 2017 agus mí na Bealtaine 2020.
— Tá Comhaltaí Boird neamhfheidhmiúcháin agus beirt comhaltaí seachtracha neamhspleácha ar an gCoiste Iniúchta Riosca, ar
chuir an Bord ar bun é in 2009. Déanann aon duine, seachas Cathaoirleach an Bhoird, cathaoirleacht air. Tá tuairiscí an Choiste
um Iniúchóireacht & Measúnú Riosca don bhainistíocht, agus na hiniúchóirí seachtracha a dhéanann obair ar Bhearta Deontais
AE, agus ráitis a dhéanann an tArd-Reachtaire Cuntas & Ciste in Litir Bhainistíochta nó i dtuairiscí eile mar bhun eolais ag
monatóireacht agus athbhreithniú an Bhoird d'éifeachtúlacht an chórais rialála inmheánaí. Ar a bharr sin, choimisinigh an Bord, mar
is cuí, athbhreithnithe neamhspleácha de na córais rialaithe inmheánacha ar leith san eagraíocht.

Cuspóir an Chórais Rialaithe Inmheánaí
Tá an córas rialaithe inmheánach deartha chun rioscaí a bhainistiú ag leibhéal inghlactha seachas iad a dhíbirt ar fad. Mar sin, is féidir
leis an gcóras seo ráthaíocht réasúnta seachas absalóideach a thabhairt go gcosnófar sócmhainní, go dtabharfar údarás agus go
ndéanfar taifead ceart d'idirbhearta agus go ndéanfar earráidí ábhartha nó neamhréireachtaí eile a chosc agus a bhrath go tráthúil.
Tá an córas rialaithe inmheánach seo, atá ag teacht leis an teoir a d'eisigh an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, i bhfeidhm
in BIM don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2020 agus suas go dtí dáta formheasta na ráiteas airgeadais.

Tionchar phaindéim COVID-19 ar an Timpeallacht Rialaithe
D'athraigh teacht phaindéim COVID-19 go luath in 2020, agus an chomhairle sláinte poiblí agus bearta sábháilteachta dá bharr,
cleachtais oibre BIM go gasta agus b'é an chianobair an gnás don fhoireann.
In 2020, chuir BIM Measúnú Riosca COVID-19 OC&AG i gcrích agus rinne dlúthmhonatóireacht ar fhorbairtí agus é ag iarraidh aon
rioscaí a d'fhéadfadh cur isteach ar oibríochtaí gnó, ar an bhfoireann agus na páirtithe leasmhara a íoslaghdú.
I measc na ngníomhartha a ghlac BIM bhí:
— Oibríochtaí gnó BIM a aistriú go timpeallacht cianoibre, áit ar comhlíonadh formhór na bpróiseas gnó mar ba ghnách.
— Measúnú leanúnach ar rioscaí suntasacha a bhain le paindéim COVID-19 agus cumas BIM freagairt go héifeachtach.
— Cinnte a dhéanamh gur leanadh le scaradh dualgas leis an gcianobair agus go raibh clúdach cuí ann.
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Ráiteas ar Rialú Inmheánach (ar lean)
— Cinnte a dhéanamh gur leanadh le beartais agus nósanna imeachta a bhain le cosaint sonraí agus bainistíocht taifead
sa timpeallacht cianoibre agus go ndearnadh tuairisc orthu mar ba ghnách.
— Cinnte a dhéanamh go bhfuair baill foirne rochtain ar líonra BIM agus iad ag baint úsáide as trealamh TF, ceadaithe ag BIM, agus
go raibh an trealamh TF riachtanach sin ag gach ball den fhoireann a bhí ag cianobair.
— Measúnú an fhéidearthacht a bhí ann maidir le laigeachtaí sna rialúcháin inmheánacha de bharr COVID-19 agus bearta a ghlacadh
chun na rialúcháin inmheánacha a mheasúnú agus a nuashonrú nuair a bhí gá.

Acmhainn Riosca a Láimhseáil
Tá ARC ag BIM ar a bhfuil beirt chomhaltaí Boird, duine acu arb é an Cathaoirleach é, agus triúr comhaltaí seachtracha neamhspleácha,
a bhfuil saintaithí airgeadais agus iniúchóireachta acu. Tháinig an ARC le chéile cúig huaire in 2020.
Tá a fheidhm iniúchóireachta inmheánaí seachfhoinsithe ag BIM; tá cistiú dóthanach aige agus comhlíonann sé clár oibre atá aontaithe
leis ARC.
Tá polasaí bainistíochta riosca forbartha ag an gCoiste Iniúchóireachta agus Measúnú Riosca a leagan amach an inghlacthacht riosca,
na próisis bhainistíochta riosca atá i bhfeidhm agus a thugann sonraí faoi róil agus freagrachtaí na foirne i leith riosca. Rinneadh an
polasaí a eisiúint leis an bhfoireann ar fad atá faoi cheanglas oibriú laistigh de pholasaithe bainistíochta riosca BIM, an bhainistíocht
a chur ar an airdeall faoi rioscaí féidearthachta agus laigí rialaithe agus freagracht a ghlacadh as rioscaí agus rialaithe laistigh dá
réimse oibre féin.

Creat Riosca agus Rialaithe
Tá córas bainistíochta riosca curtha i bhfeidhm ag BIM a aithníonn agus a thuairiscíonn príomhrioscaí agus na gníomhaíochtaí
bainistíochta atá á úsáid chun déileáil leis na rioscaí seo, a oiread agus is féidir.
Tá clár rioscaí ann ina n-aithnítear na príomhrioscaí atá os comhair BIM agus rinneadh iad seo a aithint, a mheas agus a aicmiú ag
brath ar chomh suntasach agus atá siad. Déanann an ARC an clár a athbhreithniú agus a nuashonrú ar bhonn ráithiúil agus is ní seasta
ar an gclár é don Bhord. Úsáidtear torthaí na measúnaithe seo chun acmhainní a phleanáil agus a leithdháileadh chun a chinntiú go
ndéantar bainistíocht ar riosca go dtí leibhéal atá inghlactha.
Tugann an clár riosca sonraí faoi na rialaithe agus gníomhaíochtaí is gá chun rioscaí a mhaolú agus faoi fhreagrachtaí d'fheidhmiú
rialaithe atá ag baill foirne ar leith. Dearbhaím go bhfuil timpeallacht rialaithe leis na gnéithe seo a leanas i bhfeidhm:
— rinneadh nósanna imeachta do gach príomhphróiseas gnó a dhoiciméadú,
— rinneadh freagrachtaí airgeadais a dháileadh ag leibhéal na bainistíochta leis an gcuntasaíocht chuí,
— tá córas buiséadaithe cuí ann le buiséad bliantúil atá faoi athbhreithniú ag an mbainistíocht shinsearach,
— tá córais ann atá dírithe ar shlándáil faisnéise agus córais teicneolaíochta cumarsáide,
— tá córais i bhfeidhm chun na sócmhainní a chosaint, agus
— cinntíonn nósanna imeachta rialála do chistiú deontais do ghníomhaireachtaí seachtracha rialú leordhóthanach maidir le formheas
deontais agus go ndéantar monatóireacht agus athbhreithniú ar dheontaithe chun a chinntiú gur cuireadh i bhfeidhm an cistiú
deontais chun na críocha cearta.

Monatóireacht agus Athbhreithniú Leanúnach
Bunaíodh nósanna imeachta foirmeálta chun próisis rialaithe agus easpaí rialaithe a mhonatóiriú agus déantar iad seo a chur in iúl
dóibh siúd atá freagrach as gníomhaíochtaí ceartaitheacha a ghlacadh agus don bhainistíocht agus don Bhord, más iomchuí, go
tráthúil. Dearbhaím go bhfuil na córáis mhonatóireachta leanúnacha seo i bhfeidhm:
— Rinneadh príomhrioscaí agus rialaithe gaolmhara a aithint agus cuireadh próisis i bhfeidhm chun monatóireacht a dhéanamh
ar oibríocht na bpríomhrialaithe sin agus aon easpaí aitheanta a thuairisciú,
— Bunaíodh socruithe tuairiscithe ag gach leibhéal ag a bhfuil freagracht as bainistíocht airgeadais tugtha, agus
— Déanann an bhainistíocht shinsearach athbhreithnithe rialta den fheidhmíocht thráthrialta agus bhliantúil agus cuireann siad le
chéile tuairiscí airgeadais a chuireann feidhmíocht i gcomparáid le buiséid/réamhfhaisnéis.

Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais BIM 2020

Soláthar
Dearbhaím go bhfuil nósanna imeachta i bhfeidhm ag BIM chun comhlíonadh le rialacha agus treoracha soláthair reatha
a chomhlíonadh agus gur chloígh BIM leis na nósanna imeachta seo in 2020. Comhlíonann BIM na rialacha soláthair reatha agus
na treoirlínte atá leagtha amach ag an Oifig um Sholáthar Rialtais.

Athbhreithniú ar Éifeachtúlacht
Dearbhaím go bhfuil nósanna imeachta i bhfeidhm ag BIM chun éifeachtúlacht a nósanna imeachta bainistíochta riosca agus rialaithe
a mhonatóiriú. Tá obair na n-iniúchóirí inmheánacha agus seachtracha, an Coiste um Iniúchóireacht agus Measúnú Riosca a mhaoirsíonn
a n-obair, agus an bhainistíocht shinsearach laistigh den BIM atá freagrach as forbairt agus cothabháil an chreat rialaithe airgeadais
inmheánaí, tá siad mar bhun eolais ag mhonatóiriú agus athbhreithniú an BIM ar éifeachtúlacht an chórais rialaithe inmheánaí.
Dearbhaím go ndearna an Bord athbhreithniú bliantúil ar éifeachtúlacht na rialúchán inmheánach do 2020 in Eanáir 2021.

Fadhbanna Rialaithe Inmheánaí
Cuireadh BIM ar an eolas faoi aon chás amháin de chalaois líomhnaithe in 2020 maidir le híocaíocht soláthraí atá á himscrúdú go fóill
ag an nGarda Síochána. Ní dhéanfar faisnéis maidir leis an teagmhas a rangú agus na himscrúduithe ar bun go fóill. Leanfaidh BIM
de gach iarracht a dhéanamh cistí státchiste a athghabháil sa chás go bhféadfadh calaois nó mírialtachtaí a bheith i ndiaidh tarlú.
An méid iomlán atá i gceist ná €20,000, agus tá glanchaillteanas de €10,000 ann do BIM. Rinneadh athbhreithniú neamhspleách
ar rialúcháin inmheánacha in 2020 agus tá na moltaí ar fad curtha i bhfeidhm ag BIM.

Faomhadh an Bhoird
Rinne an Coiste Iniúchóireachta agus Measúnú Riosca agus an Bord an ráiteas ar rialú inmheánach a athbhreithniú chun a chinntiú go
bhfreagraíonn sé go huile agus go hiomlán leis na córais rialaithe a bhí i bhfeidhm i rith na tréimhse tuairiscithe.
Sínithe thar ceann BIM,

Kieran Calnan
An Cathaoirleach
3 Meitheamh 2021
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Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais agus na Cúlchistí Ioncaim
don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2020

Nóta

2020
€‘000

2019
€‘000

3

37,500

38,195

306

957

37,806

39,152

Ioncam
Deontais an Oireachtais
Cistiú Glan Iarchurtha i gcomhair Oibleagáidí Sochair Scoir

19(c)

Deontais AE

4

592

294

Láimhdeachas na nGléasraí Oighir

5

386

516

Ioncam Eile

6

506

981

39,290

40,943

Caiteachas
Forbairt Reatha an AE

4

319

381

Forbairt Chaipitil Tionscail

7

11,172

12,271

Forbairt Reatha Tionscail

8(a)

17,636

18,064

Riarachán Reatha Tionscail

8(b)

4,521

5,017

Dímheas a Gearradh i Rith na Bliana

8(c)

1,109

1,192

19(a)

2,999

3,093

884

772

38,640

40,790

650

153

Oibleagáidí Sochar Scoir
Caiteachas ar Ghléasraí Oighir

5

Barrachas/(Easnamh) don bhliain
Glanaistriú go Cúlchiste Caipitil

15

(136)

(24)

Iarmhéid tugtha ar aghaidh amhail an 1 Eanáir

(1,886)

(2,015)

Iarmhéid tugtha ar aghaidh amhail an 31 Nollaig

(1,372)

(1,886)

Baineann an t-ioncam agus caiteachas go léir don bhliain le gníomhaíochtaí leantacha amhail an dáta tuairiscithe.
Tá Nótaí 1–24 ina gcuid de na Ráitis Airgeadais seo.
Rinne an Bord na Ráitis Airgeadais a fhaomhadh ar an 3 Meitheamh 2021 agus sínítear iad thar a cheann ag:

Kieran Calnan
An Cathaoirleach

Jim O’Toole
Príomhfheidhmeannach

3 Meitheamh 2021

3 Meitheamh 2021
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Ráiteas ar Ioncam Cuimsitheach
don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2020
2020
€’000

2019
€’000

650

153

(338)

980

Barrachas/(Easnamh) don bhliain
Gnóthachain/(caillteanas) ó thaithí ar oibleagáidí sochair scoir
Athruithe ar thoimhdí
Coigeartú ar mhaoiniú iarchurtha shochar scoir

(4,739)

(7,560)

5,077

6,580

650

153

Ioncam Cuimsitheach Iomlán don bhliain
Tá Nótaí 1–24 ina gcuid de na Ráitis Airgeadais seo.
Rinne an Bord na Ráitis Airgeadais a fhaomhadh ar an 3 Meitheamh 2021 agus sínítear iad thar a cheann ag:

Kieran Calnan
An Cathaoirleach

Jim O’Toole
Príomhfheidhmeannach

3 Meitheamh 2021

3 Meitheamh 2021
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Ráiteas ar Staid Airgeadais
amhail ar an 31 Nollaig 2020

Nóta

2020
€‘000

2019
€‘000

11

3,522

3,386

12

918

309

39

38

772

341

1,729

688

Sócmhainní Seasta
Maoin, Gléasra agus Trealamh
Sócmhainní Reatha
Infháltais
Fardal
Airgead Tirim agus Coibhéisí Airgead Tirim
Dliteanas Reatha
Iníocthaigh (suimeanna dlite laistigh de bhliain amháin)

13

Glansócmhainní/(Dliteanais) Reatha
Sócmhainní Iomlána lúide Dliteanais Reatha roimh Phinsean

(3,101)

(2,574)

(1,371)

(1,886)

2,151

1,500

Oibleagáid Sochair Scoir

19(b)

(84,132)

(78,619)

Sócmhainn Iarchurtha Mhaoinithe Sochar Scoir

19(c)

84,132

78,619

2,151

1,500

(1,371)

(1,886)

Glansócmhainní Iomlána
In ionannas le
Cúlchistí Ioncaim Coinnithe
Cúlchistí Caipitil

15

3,522

3,386

2,151

1,500

Tá Nótaí 1–24 ina gcuid de na Ráitis Airgeadais seo.
Rinne an Bord na Ráitis Airgeadais a fhaomhadh ar an 3 Meitheamh 2021 agus sínítear iad thar a cheann ag:

Kieran Calnan
An Cathaoirleach

Jim O’Toole
Príomhfheidhmeannach

3 Meitheamh 2021

3 Meitheamh 2021
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Ráiteas ar Shreabhadh Airgid
don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2020
2020
€’000

2019
€‘000

650

153

-

-

1,108

1,192

1

-

(1)

(8)

(609)

(108)

527

(221)

Réiteach ar an mBarrachas/(Easnamh) Oibriúcháin le Glansreabhadh Airgid
ó Ghníomhaíochtaí Oibriúcháin/Forbartha
Barrachas/(Easnamh) don Bhliain
Ús Bainc
Muirear Dímheasa
Ioncam ó Dhíol Sócmhainní Seasta
(Méadú)/Laghdú ar an bhFardal
Laghdú/(Méadú) ar Infháltais
Méadú/(Laghdú) ar Iníocthaigh
Glan-insreabhadh Airgid ó Ghníomhaíochtaí Oibriúcháin/Forbartha

1,677

1,008

1,677

1,008

-

-

Ráiteas maidir le Sreafaí Airgid
Glan-insreabhadh Airgid ó Ghníomhaíochtaí Oibriúcháin/Forbartha
Sreafaí Airgid ó Ghníomhaíochtaí Maoinithe
Ús a Fuarthas
Sreafaí Airgid ó Ghníomhaíochtaí Infheistíochta
Íocaíochtaí chun Sócmhainní Seasta Inláimhsithe a Ghnóthú

(1,245)

Fáltas ó dhíol sócmhainní

-

(1,216)
-

Méadú/(Laghdú) ar Airgead Tirim agus ar Choibhéisí in Airgead Tirim

431

(208)

Airgead tirim agus coibhéisí in airgead tirim ag tús na bliana

341

549

Airgead tirim agus coibhéisí in airgead tirim ag deireadh na bliana

772

341

Tá Nótaí 1–24 ina gcuid de na Ráitis Airgeadais seo.
Rinne an Bord na Ráitis Airgeadais a fhaomhadh ar an 3 Meitheamh 2021 agus sínítear iad thar a cheann ag:

Kieran Calnan
An Cathaoirleach

Jim O’Toole
Príomhfheidhmeannach

3 Meitheamh 2021

3 Meitheamh 2021
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Nótaí do na Ráitis Airgeadais
don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2020
1. Beartais Chuntasaíochta
Tá an bonn cuntasaíochta agus na polasaithe cuntasaíochta suntasacha a ghlac an BIM leo leagtha amach thíos. Cuireadh iad sin
i bhfeidhm go comhsheasmhach i rith na bliana agus don bhliain roimhe.

Faisnéis Ghinearálta
Bunaíodh BIM faoin Acht Iascaigh Mhara, 1952, agus tá a cheannoifig i nDún Laoghaire, Contae Bhaile Átha Cliath.
Is iad príomhchuspóirí BIM mar a leagtar amach iad san Acht Iascaigh Mhara, 1952, ná: an tionscal a fhorbairt ar tonn agus ar tír,
chun a chur ar a chumas cur go hiomlán le geilleagar na réigiún cósta agus le geilleagar na tíre trí chéile. Is í an Ghníomhaireacht
Stáit ag a bhfuil freagracht phríomhúil as forbairt inbhuanaithe thionscal bia mara na hÉireann agus as éagsúlú an gheilleagair
chósta í.
Is Eintiteas Sochair Phoiblí é BIM.

Ráiteas Comhlíonta
Rinneadh ráitis airgeadais BIM don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2020 a ullmhú de réir FRS 102, an caighdeán tuairiscithe
airgeadais infheidhme sa RA agus in Éirinn arna eisiúint ag an gComhairle um Thuairisciú Airgeadais (FRC).

Bunús Ullmhúcháin
Ullmhaíodh na ráitis airgeadais faoi choinbhinsiún an chostais stairiúil, ach amháin i gcás sócmhainní agus dliteanas áirithe
a ndéantar iad a thomhas ag a luach cóir mar a mhínítear sna beartais chuntasaíochta thíos. Tá na ráitis airgeadais i bhfoirm atá
faofa ag an Aire Talmhaíochta, Bia agus Mara le toiliú ón Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe faoin Acht Iascaigh Mhara,
1952. Cuireadh na beartais chuntasaíochta seo a leanas i bhfeidhm go comhsheasmhach maidir le nithe a réiteach a mheastar
gur nithe ábhartha iad i dtaca le ráitis airgeadais BIM.

Ioncam
Deontais an Oireachtais
Sonraítear ioncam ar bhonn fabhraithe de ghnáth; an t-aon eisceacht ná Deontais an Oireachtais a shonraítear ar bhonn fáltas
airgid, lena n-áirítear PFN Scéim an Uisceshaothraithe.

Aisíocaíochtaí ar na Deontais a Íocadh
Bíonn na deontais a íocadh in-aisíoctha in imthosca áirithe, mar shampla má dhéantar an chuideachta a fuair an deontas
a leachtú/dhíscaoileadh, nó mura gcloítear le coinníollacha an deontais. Aithnítear aisíocaíochtaí deontais áit ar dócha go
bhfaighidh an BIM an t-airgead agus gur féidir an méid a mheas go beacht; mar sin, cuirtear san áireamh iad ar bhonn fabhraithe.

Ioncam Úis
Sonraítear ioncam úis ar bhonn fabhraithe ag úsáid an mhodha um ghlanráta úis.

Ioncam Eile
Sonraítear ioncam eile ar bhonn fabhraithe.

Ioncam Iarchurtha
Cuimsíonn ioncam iarchurtha cistiú Eorpach agus cistiú Chruatain Bhradáin a iarcuireadh ag brath ar chaiteachas ar
sheachadadh seirbhísí.

Scéimeanna Deontais
Déantar íocaíochtaí a dhéantar faoi na scéimeanna deontais éagsúla a oibríonn an Bord a chur san áireamh ar bhonn fabhraithe.
Déantar deontais atá iníoctha le BIM a aithint mar chaiteachas nuair a chomhlíon an deontaí na coinníollacha atá leagtha amach
sa chomhaontas deontais agus gur chuir sé isteach an doiciméadú cuí chun an comhlíonadh seo a dheimhniú.
Déantar ceangaltais a eascraíonn de bhun ceaduithe faoi na Scéimeanna éagsúla Deontais atá á bhfeidhmiú ag an mBord a léiriú
i Nóta 16.
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1. Beartais Chuntasaíochta (ar lean)
Drochfhiacha
Déantar foráil d'iasachtaí agus d'fhiachais a mheastar go bhfuil amhras ann go mbaileofar iad agus i gcoinne aon chaillteanas
a bhféadfadh teacht aníos de bharr ráthaíochtaí. Glantar drochfhiacha sa bhliain ina ndéantar deireadh a chur le comhaontú
na hiasachta atá i gceist.

Fardal
Is éard atá san fhardal ná earraí atá le hathdhíol, agus sonraítear é sna ráitis airgeadais ag an gCostas nó an Glanluach Inréadaithe
(NRV), cibé acu is ísle. Ríomhtar an costas ar bhonn an ceann is túisce isteach, is túisce amach agus cuirtear na costais
cheannacháin go léir san áireamh ann. Is ionann NRV agus an praghas díola (fíorphraghas nó praghas measta) lúide na costais
riachtanacha chríochnúcháin go léir.

Infháltais
Sonraítear infháltais ag a luach cóir, lúide soláthar in aghaidh fiach amhrasach. Is foráil ar leith an fhoráil in aghaidh fiach
amhrasach, agus déantar í a bhunú nuair atá fianaise oibiachtúil ann nach mbeidh BIM in ann na suimeanna ar fad atá dlite dó
a bhailiú. Sonraítear na gluaiseachtaí go léir i soláthar in aghaidh fiach amhrasach sa Ráiteas maidir le hIoncam agus Caiteachas
agus le Cúlchistí Ioncaim Coinnithe.

Léasanna Oibriúcháin
Sonraítear an caiteachas cíosa faoi léasanna oibriúcháin sa Ráiteas maidir le hIoncam agus Caiteachas agus le Cúlchistí Ioncaim
Coinnithe thar saolré an léasa. Sonraítear an caiteachas de réir méid cothrom thar thréimhse an léasa, ach amháin sa chás go
dtagann méadú ar an gcíos atá nasctha le ráta ionchais an bhoilscithe. Sa chás sin, sonraítear na méaduithe nuair a thabhaítear
iad. Sonraítear thar shaolré an léasa na dreasachtaí léasa a fhaightear.

Maoin, Gléasra agus Trealamh
Luaitear maoin, gléasra agus trealamh ag a gcostas lúide dímheas carntha, agus iad mionchoigeartaithe do sholáthar in aghaidh
bearnaithe, más ann dó. Déantar soláthar in aghaidh dímheasa ag rátaí measta ar an maoin, gléasra agus trealamh go léir,
ach amháin talamh ruílse agus saothar ealaíne, chun an costas, lúide an luach iarmharach measta, atá ar gach sócmhainn
a dhíscríobh de réir méid chothroim thar a saol úsáideach measta, mar seo a leanas:
—

—

Talamh agus Áitribh
a. Talamh		

Nialas

b. Áitribh:

Stáisiúin Loingseoireachta – Bunaidh

2%

		

Stáisiúin Loingseoireachta – Breise

10%

		

Áitribh Eile

10%

Gléasra agus Innealra
a. Trealamh Oiliúna

16.6%

b. Gléasra agus Innealra Eile

10%

c. Trealamh Teicniúil

20%

—

Mótarfheithiclí

20%

—

Gléasra agus Trealamh
a. Trealamh Iascaireachta

50%

b. Árthaí		

10%

c. Trealamh Oifige

20%

d. Trealamh Ríomhaireachta (TF)

33.3%

Is é an luach iarmharach an tsuim mheasta a gheofá faoi láthair ar dhiúscairt sócmhainne, tar éis costais mheasta na diúscartha
a asbhaint, sa chás go mbeadh an tsócmhainn d’aois agus de riocht a mbeifeá ag súil leo ag deireadh a saoil úsáidigh.
Más ann d’fhianaise oibiachtúil go bhfuil luach sócmhainne bearnaithe, sonrófar caillteanas bearnaithe sa Ráiteas maidir le
hIoncam agus Caiteachas agus le Cúlchistí Ioncaim Coinnithe don bhliain.

58
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1. Beartais Chuntasaíochta (ar lean)
Cúlchistí Caipitil
Is éard atá sna Cúlchistí Caipitil ná an luach gan amúchadh atá ar na deontais chaipitil a úsáidtear chun sócmhainní seasta a mhaoiniú.

Airgead Tirim agus Coibhéisí Airgead Tirim
Is éard atá in airgead tirim ná airgead ar láimh agus taiscí prapéilimh. Is éard atá i gcoibhéisí in airgead tirim ná infheistíochtaí
gearrthéarmacha an-leachtach ar féidir iad a chomhshó go réidh i suimeanna aitheanta airgid thirim, suimeanna nach bhfuil
ach mionriosca ann go dtiocfaidh athrú ar a luach.

Airgeadraí Iasachta
Aistrítear sócmhainní agus dliteanais airgid in airgeadraí iasachta ag na rátaí malairte ar an dáta tuairiscithe. Aistrítear ioncam
agus costais ag na rátaí malairte ar dhátaí na n-idirbheart atá i gceist.
Pléitear sa Ráiteas maidir le hIoncam agus Caiteachas agus le Cúlchistí Ioncaim Coinnithe le brabúis agus le caillteanais
a eascraíonn as idirbhearta in airgeadraí iasachtacha agus as socraíocht na suimeanna infhaighte agus iníoctha.

Sochair na bhFostaithe
Sochair Ghearrthéarmacha
Sonraítear sochair ghearrthéarmacha amhail pá saoire mar chostas sa bhliain, agus cuirtear na sochair atá carntha ag deireadh
na bliana san áireamh i bhfigiúr na nIníocthach sa Ráiteas maidir le Staid Airgeadais.

Sochair Scoir
Roimhe seo, bhunaigh BIM a scéim sochair phinsin deimhnithe féin, a cistíodh go bliantúil ar bhonn íoc mar a thuillir ó airgead
a chuir an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara ar fáil agus ó íocaíochtaí rannpháirteacha a baineadh ó thuarastail bhaill foirne
agus tuarastail chomhaltaí. Oibríonn BIM Scéim Pinsin Seirbhísí Poiblí Aonair (“Scéim Aonair”) freisin, ar scéim sochair dheimhnithe
í d'fhostaithe sa tseirbhís phoiblí a ceapadh ar nó tar éis an 1 Eanáir 2013. Íoctar ranníocaíochtaí bhaill na Scéime Singile leis an
Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe (RCPA).
Achtaíodh an t-Acht um Pinsin Seirbhís Phoiblí (Scéim Singil agus Forálacha Eile) 2012 ar an 28 Iúil 2012 agus thug sé isteach
Scéim Phinsin Seirbhís Poiblí Singil (“Scéim Singil”) le héifeacht ón 1 Eanáir 2013. Is baill gach iontrálaí nua sa tSeirbhís Phoiblí,
ar nó tar éis an 1 Eanáir 2013, den Scéim Singil.
Léiríonn costais phinsin na sochair phinsin a thuilleann fostaithe sa tréimhse agus sonraítear iad de réir ranníocaíochtaí pinsin
na mball foirne a choimeádann BIM. Déantar suim a fhreagraíonn don táille pinsin a aithint mar ioncam sa mhéad agus atá sé
inaisghabhálta, agus gur féidir é a fhritháireamh in aghaidh deontais a fuarthas sa bhliain chun na híocaíochtaí pinsin a dhéanamh.
Léirítear na gnóthachain nó na caillteanais achtúireacha a eascraíonn as dliteanais na scéime sa Ráiteas maidir le hIoncam
Cuimsitheach agus sonraítear athrú comhfhreagrach sa tsuim atá in-aisghabhála ón Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara.
Léiríonn na ráitis airgeadais luach cóir na sócmhainní agus dliteanas a eascraíonn as ceangaltais pinsin an BIM, mar aon le haon
mhaoiniú gaolmhar, agus sonraítear iontu na costais a bhaineann le sochair pinsin a sholáthar sna tréimhsí cuntasaíochta inar
gnóthaíodh ag na fostaithe iad. Déantar dliteanais maidir le scéim shochar scoir a thomhas ar bhonn achtúireach ag úsáid mhodh
na n-aonad réamh-mheasta creidmheasa.

Soláthairtí
Sonraítear soláthairtí nuair atá ceangaltas reatha dlíthiúil nó inchiallaithe ar an mBord mar thoradh ar imeachtaí roimhe seo;
is dócha go mbeidh eis-sreabhadh acmhainní de dhíth chun an ceangaltas a réiteach agus gur féidir méid na hoibleagáide
a mheas go cinnte.

Suimeanna Teagmhasacha
Ní shonraítear dliteanais theagmhasacha a eascraíonn as imeachtaí roimhe seo (i) mura dócha go mbeidh eis-sreabhadh
acmhainní ann nó mura féidir an tsuim a thomhas go hiontaofa amhail an dáta tuairiscithe, nó (ii) má dhéanfar iad a dheimhniú trí
imeachtaí neamhchinnte a tharlóidh nó nach dtarlóidh sa todhchaí, nach bhfuil go hiomlán faoi rialú an Bhoird. Déantar dliteanais
theagmhasacha a nochtadh sna ráitis airgeadais ach amháin más fánach an seans go dtarlóidh eis-sreabhadh.
Ní shonraítear sócmhainní teagmhasacha. Déantar sócmhainní teagmhasacha a nochtadh sna ráitis airgeadais nuair is dócha
go dtarlóidh insreabhadh de shochair gheilleagracha.
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2. Breithiúnais agus Meastacháin An-Tábhachtacha Chuntasaíochta
Le linn do na ráitis airgeadais seo a bheith á n-ullmhú, bíonn ar an lucht bainistíochta breithiúnais, meastacháin agus toimhdí
a dhéanamh a chuireann isteach ar fhorfheidhmiú na mbeartas agus ar na suimeanna a thuairiscítear i leith sócmhainní agus
dliteanas, ioncaim agus costas.
Déantar breithiúnais agus meastacháin a mheas go leanúnach agus bunaítear ar chleachtaí stairiúla agus ar thosca eile iad, lena
n-áirítear ionchais maidir le himeachtaí amach anseo a mheastar gur ionchais réasúnta iad sna himthosca. Déanann an Bord
meastacháin agus toimhdí maidir leis an todhchaí. Is annamh go mbeidh na meastacháin chuntasaíochta, faoi mar a thuigfeá,
a eascraíonn as, mar an gcéanna leis na fíorthorthaí gaolmhara. Pléitear thíos na meastacháin agus na toimhdí a bhfuil baol
mór ann go dtiocfaidh athrú ó thaobh ábhair de, dá mbarr, ar shuimeanna glanluacha na sócmhainní agus na ndliteanas
sa chéad bhliain airgeadais eile:

(a) Saolréanna a bhunú chun críocha dímheasa do mhaoin, do ghléasra agus do threalamh
Is cuid mhór de na sócmhainní iomlána iad sócmhainní fadsaolacha, .i. maoin, gléasra agus trealamh den chuid is mó. Braitheann
an muirear bliantúil dímheasa go príomha ar shaolréanna measta gach cineál sócmhainne agus ar mheastacháin luachanna
iarmharacha. Déanann an Bord athbhreithniú rialta ar shaolréanna na sócmhainní agus athraíonn sé iad nuair is gá chun an
smaointeoireacht reatha ar na saolréanna atá fágtha a léiriú i bhfianaise úsáid ionchasach geilleagrach agus riocht fisiceach
na sócmhainní lena mbaineann. Is féidir le tionchar suntasach a bheith ag athruithe ar shaolréanna sócmhainní ar na muirir
dhímheasa don tréimhse. Tá mionsonraí faoi shaolréanna úsáideacha curtha san áireamh sna beartais chuntasaíochta.

(b) Soláthar he haghaidh fiach amhrasach
Déanann an Bord meastachán maidir le luach in-aisghabhála na bhféichiúnaithe trádála agus féichiúnaithe eile. Úsáideann an
Bord meastacháin atá bunaithe ar chleachtadh stairiúil chun leibhéal na bhfiach a shocrú go mb‘fhéidir nach mbaileofaí iad.
Cuirtear san áireamh sna meastacháin tosca amhail rátáil reatha an fhéichiúnaí, próifíl aosaithe na bhféichiúnaithe agus an
cleachtadh stairiúil. Déantar athbhreithniú leanúnach ar leibhéal riachtanach an tsoláthair.

(c) Sochar Scoir
Déanann an Bord na suimeanna atá ag dul dó ón Stát as an dliteanas iarchurtha neamhchistithe pinsin, a shonrú bunaithe ar
roinnt imeachtaí roimhe seo. Áirítear leis na himeachtaí sin tacaíocht rathúil don scéim aoisliúntais, agus an beartas agus an
cleachtadh a bhaineann le pinsin seirbhíse poiblí a mhaoiniú, lena n-áirítear an próiseas bliantúil um meastachán. Cé nach ann
do chomhaontú foirmiúil, agus mar sin do ráthaíocht, i ndáil leis na suimeanna faoi leith seo leis an Roinn Talmhaíochta, Bia agus
Mara, níl aon fhianaise ag an mBord nach mbainfidh an beartas maoinithe seo an tsuim seo amach de réir a chéile de réir an
chleachtais reatha.

(d) Oibleagáidí Sochar Scoir
Déantar nuashonrú go bliantúil ar na toimhdí atá mar bhunús ag na luachálacha achtúireacha dá ndéantar na suimeanna atá
sonraithe sna ráitis airgeadais a leagadh amach (lena n-áirítear rátaí lascaine, rátaí méadaithe ar leibhéil cúitimh amach anseo,
rátaí báis agus rátaí treochta um chostais cúram sláinte) bunaithe ar chúinsí geilleagracha reatha, agus má dhéantar aon athrú
ábhartha ar théarmaí agus coinníollacha na bpleananna pinsin agus iar scoir.
Is féidir leis na nithe seo a leanas dul i gcion ar thoimhdí:
(i)

Athraíonn an ráta lascaine sa ráta fáltais ar bhannaí corparáideach d'ardchaighdeán.

(ii) Leibhéil chúitimh sa todhchaí, coinníollacha margaidh lucht saothair sa todhchaí.
(iii) Rátaí treochta um chostais cúram sláinte, ráta an bhoilscithe de bharr costais leighis i réigiúin ábhartha.
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3. Deontais an Oireachtais: An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara
2020
€‘000

2019
€‘000

Pá

7,600

8,010

Aoisliúntas

3,100

2,335

Neamhphá

15,100

15,750

Iomlán Forbartha Reatha

25,800

26,095

Forbairt Chaipitil

11,700

12,100

37,500

38,195

2020
€’000

2019
€’000

Tionscadal Acrunet AE

-

-

Tionscadal Uisceshaothraithe Erasmus an AE

-

-

Tionscadal COLUMBUS BG 11

-

-

592

294

592

294

Vóta 30 - Fo-cheannteideal D5
Forbairt Reatha

4. Deontais a Fuarthas:
Tionscadal

Interreg

Deontais a caitheadh:
2020
€‘000
Tuarastail

Neamhphá

Deontais

Iomlán

2019
€’000
Iomlán

Tionscadal Acrunet an AE

-

-

-

-

-

Tionscadal Uisceshaothraithe
Erasmus an AE

-

-

-

-

-

Tionscadal COLUMBUS BG 11

-

-

-

-

-

118

201

-

319

381

118

201

-

319

381

Tionscadal

Interreg

Cuireadh fáltais uile an AE i bhfeidhm le linn na bliana agus bhain siad le caiteachas ar fhorbairt reatha tionscail. Baineann an
difríocht, de €273,000, idir na deontais a fuarthas agus na deontais a caitheadh le difríochtaí ama i riar na n-éileamh le haghaidh
maoinithe scéime.
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5. Ba iad seo a leanas na Torthaí oibriúcháin maidir le Soláthar Oighir:
2020
€‘000

2019
€‘000

386

516

(477)

(398)

Costais oibriúcháin

(320)

(370)

Costais riaracháin

(87)

(4)

Caiteachas Iomlán ar Ghléasraí Oighir*

(884)

(772)

(Easnamh)/Barrachas ar oibríochtaí

(498)

(256)

Láimhdeachas
Lúide: Pánna

*Ní áirítear sa chaiteachas iomlán muirir dhímheasa ar shócmhainní seasta gléasraí oighir de €14,000 sa bhliain (2019: €14,000).
Tabhair do d'aire: Chuir BIM tús i ráithe deiridh 2016 le hinfheistíocht chaipitil de €0.6m i nGléasra Oighir Bhaile Chaisleáin Bhéarra
agus Dhún Mór le faomhadh ón Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara. Rinne Bord na Stiúrthóirí meastachán ar phlean/straitéis
ghnó le haghaidh oibríúcháin ionad oighir don todhchaí. Cuireadh an cás gnó i gcrích i mí Feabhra 2019 agus is togra é faoi láthair
atá á mheas ag an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara.

6. Ioncam Eile
2020
€‘000

2019
€‘000

Ioncam Riaracháin – lena n-áirítear Cíos Infhála

11

306

Ioncam Riaracháin - Tionscnamh Dobharshaothraithe

57

112

222

178

16

20

-

-

198

348

Aisíocaíochtaí ar Dheontais Iascaigh Mhara

3

12

Fáltas ó Dhíol Sócmhainní

1

5

506

981

2020
€‘000

2019
€’000

Iascaigh Mhara

7,716

7,585

Dobharshaothrú

2,287

2,476

Seirbhísí Forbartha agus Nuálaíochta

1,169

2,210

11,172

12,271

Ioncam Iascaigh Mhara
Comhairle Uiscí an Iarthuaiscirt
Ioncam ó Fhorbairt Gnó agus Nuálaíocht
Ioncam ó Oiliúint

7. Caiteachas Forbartha Caipitil Tionscail

Tionscadal
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8. Caiteachas ar Fhorbairt Reatha Tionscail
(a) Forbairt
2020
€‘000
Tuarastail

Neamhphá

Deontais

Iomlán

2019
€’000
Iomlán

2,761

4,142

1,066

7,969

5,266

-

-

2,252

2,252

4,629

1,051

2,023

213

3,287

3,819

667

333

-

1,000

695

1,377

1,150

53

2,580

2,303

306

242

-

548

1,352

6,162

7,890

3,584

17,636

18,064

2020
€‘000

2019
€‘000

1,894

1,665

Baill Foirne Riaracháin Taistil

29

77

Costais Táillí agus Taistil Chomhaltaí an Bhoird

30

55

Cíos, Rátaí agus Deisiúcháin

146

407

Guthán, Postas agus Páipéarachas

197

174

Próiseáil Sonraí (TF)

780

798

Cumhacht, Soilse agus Glantóireacht

110

185

Táillí Dlí, Gairmiúla agus Sainchomhairleoirí

654

589

Táille Iniúchta

32

27

Tuarascáil Bhliantúil

10

15

Árachas

82

74

Fógraíocht & Urraíocht

55

87

Costais Oiliúna agus Forbartha Foirne

345

272

Ilnithe, Costais Ghinearálta agus Suibscríbhinní Trádála

157

592

4,521

5,017

Tionscadal
Iascaigh Mhara
Dobharshaothrú
Seirbhísí Forbartha
agus Nuálaíochta
Cúnamh Teicniúil (EMFF)
Seirbhísí Forbartha Scileanna
Cúrsaí Cumarsáide

(b) Riarachán

Costais Tuarastail

Mar a nochtadh i Ráitis Bhliantúla Airgeadais 2019, rinneadh BIM socrú nochtadh saorálach gan spreagadh leis na Coimisinéirí
Ioncaim maidir le CBL agus RCT ar luach €104,000 (ús ar luach €33,000 san áireamh). Tá an luach de €104,000 curtha san
áireamh sa mhuirear le haghaidh Ilearraí, Costais Ghinearálta agus Suibscríbhinní Trádála thuas.

(c) Dímheas
Dímheas i rith na bliana
Iomlán

1,109

1,192

23,241

24,273
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9. Costais Foirne
Gearrtar tuarastail foirne i gcaitheamh na bliana ar an gCuntas Ioncaim agus Caiteachais agus Cúlchistí Coimeádta Ioncaim
Reatha faoi na ceannteidil seo a leanas. Gearrtar pá Oibreoirí na nGléasraí Oighir ar chostais reatha na nGléasraí Oighir
(Féach Nóta 5).

(a) Tuarastail Foirne de réir Rannáin
Líon na mBall
Foirne amhail an
31 Nollaig 2020

Líon na mBall
2020 Foirne amhail an
€‘000 31 Nollaig 2019

2019
€‘000

46

2,880

19

1,380

-

-

26

2,075

Tuarastail Forbartha agus Nuálaíochta - Nóta 8 (a)

18

1,051

18

1,206

Tuarastail Forbartha Seirbhísí Oiliúna - Nóta 8 (a)

14

1,377

16

1,053

5

306

5

252

33

2,300

35

2,236

9

477

9

398

125

8,391

128

8,600

Tuarastail Forbartha Iascach – Nóta 8(a)
Tuarastail Dobharshaothraithe – Nóta 8(a)

Tuarastail Cumarsáide – Nóta 8(a)
Seirbhísí Corparáideacha – Nóta 8(b)
Tuarastail na nGléasraí Oighir – Nóta 5

Áiríodh tuarastail de €667,000 a bhaineann le foireann ar coinníodh faoin Scéim Chabhrach Teicniúla (2019: €571,000), arna
gcistiú ag cúnamh deontais EMFF, san aonad Seirbhísí Corparáideacha do 2020. Áiríodh tuarastail de €118,000 a bhaineann le
foireann ar coinníodh faoi na scéimeanna Interreg in Iascaigh Mhara. Áirítear ragobair de €47,000 (2019: €21,000) agus liúntais ar
bord €3,000 (2019: €4,000) sa mhéid thuas.
Tá Tuarastail Dobharshaothraithe mar chuid d'Iascaigh Mhara anois, rud a chuimsíonn Seirbhísí Eacnamaíocha agus Straitéiseacha
agus Aonaid Ghnó na Seirbhísí Teicniúla Mara.

(b) Pinsin a Íocadh sa Bhliain
Is iad is pinsinéirí iontu ná íocaíochtaí pinsin a dhéantar le baill foirne BIM atá ar scor (Féach Nóta 19)
2020
€‘000
Pinsinéirí

129

2,206

129

3,086

Íocaíochtaí Cnapshuime

2019
€‘000
124

2,090

124

2,397

880

307

Baineadh tobhach pinsin €261,000 ó bhaill foirne agus íocadh é leis an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara. Tar éis rialú an AE in
2008 rinneadh ball seasta foirne de gach ball foirne ar conradh a bhí i dteideal conartha thréimhse éiginnte. Áirítear na baill foirne
seo le líon na mball foirne atá údaraithe ag BIM, mar a comhaontaíodh leis an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara.
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9. Costais Foirne (ar lean)
(c) Sochair na bhFostaithe - Briseadh Síos
Raon iomlán na bhfostaithe
Ó

Líon na bhFostaithe

Go dtí

2020

2019

€60,000

- €69,999

35

35

€70,000

- €79,999

11

6

€80,000

- €89,999

9

11

€90,000

- €99,999

1

1

€100,000 - €109,999

-

1

€110,000 - €119,999

-

2

€120,000 - €129,999

-

-

€130,000 - €139,999

1

1

(d) Luach Saothair Chomhaltaí an Bhoird
Táillí
2020
€’000

Costais
Taistil Cruinnithe ar ar
2020 bhFreastalaíodh
€’000
2020

Kieran Calnan

-

3

15

Lisa Vaughan

8

1

16

William Deasy

5

3

8

Damien McLoughlin

-

-

6

Seán O’Donoghue

4

1

10

Jean Callanan

1

1

1

Aaron Forde

1

1

1

Marie Gleeson

1

-

1

Jim O’Toole (POF)

-

7

16

20

17

Pacáiste luacha saothair an Phríomhoifigigh Fheidhmiúcháin do 2020: bunphá bliantúil de €134,075 agus is ball é de scéim sochar
sainithe BIM. Íocadh costais de €7,000 leis an POF le haghaidh 2020 freisin.
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10. Tuarastal na Stiúrthóirí agus an POF
Táillí
2020
€’000

Táillí
2019
€‘000

Costais
Taistil
2020
€’000

Costais
Taistil
2019
€’000

Kieran Calnan (Téarma idir an 13 Meitheamh 2019 agus
an 12 Meitheamh 2021)

An Cathaoirleach

-

-

3

4

Lisa Vaughan (Téarma idir an 19 Meitheamh 2020
agus 18 Meitheamh 2022)

Stiúrthóir

8

8

1

1

William Deasy (Téarma idir an 26 Iúil 2017 agus 25 Iúil 2020)
(Téarma idir an 19 Samhain 2020 agus an 18 Samhain 2023) Stiúrthóir

5

8

3

5

Raymond Harty (Téarma idir an 26 Iúil 2017 agus an
15 Lúnasa 2019)

Stiúrthóir

-

5

-

2

Damien McLoughlin (Téarma idir an 26 Iúil 2017 agus an
26 Iúil 2020)

Stiúrthóir

-

-

-

-

Seán O’Donoghue (Téarma idir an 26 Iúil 2017 agus an
26 Iúil 2020)

Stiúrthóir

4

8

1

5

Jean Callanan (Téarma idir an 19 Samhain 2020 agus an
18 Samhain 2023)

Stiúrthóir

1

-

1

-

Aaron Forde (Téarma idir an 19 Samhain 2020 agus an
18 Samhain 2023)

Stiúrthóir

1

-

1

-

Marie Gleeson (Téarma idir an 19 Samhain 2020 agus an
18 Samhain 2023)

Stiúrthóir

1

-

-

-

20

29

10

17

Bhí 11 lánchruinniú ag an mBord in 2020. D'fhreastail Comhaltaí Boird ar chruinnithe agus imeachtaí eile lasmuigh de chruinnithe
an Bhoird agus Cruinnithe Iniúchóireachta thar ceann BIM.
Tinreamh
an Bhoird
2020

Cruinnithe
Eile
2020

Kieran Calnan

(11/11)

-

Lisa Vaughan

(11/11)

-

William Deasy

(8/8)

-

Damien McLoughlin

(6/7)

-

Seán O’Donoghue

(7/7)

-

Jean Callanan

(1/1)

1

Aaron Forde

(1/1)

1

Marie Gleeson

(1/1)

1

POF (Jim O’Toole)

Is ball an Príomhoifigeach Feidhmiúcháin de scéim sochair sainithe BIM.

Tuarastal
2020
€’000

Tuarastal
2019
€’000

134

134

134

134
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11. Maoin, Gléasra agus Trealamh
Iomlán
€‘000

Talamh agus Gléasra agus
Áitribh
Innealra
€‘000
€‘000

Sócmhainní
le linn tógála
€‘000

Feithiclí Gaireas agus
Mótair
Trealamh
€‘000
€‘000

Costas
Iarmhéid amhail an 1 Eanáir

30,302

6,623

5,044

-

366

18,269

1,245

-

4

164

29

1,048

-

-

-

-

-

-

(2)

-

-

-

-

(2)

31,546

6,623

5,048

164

395

19,316

26,916

5,675

4,280

-

319

16,642

1,109

176

57

-

22

854

-

-

-

-

28,024

5,851

4,336

-

341

17,495

Amhail an 31 Nollaig 2020

3,522

772

711

164

54

1,821

Amhail an 31 Nollaig 2019

3,386

948

764

-

47

1,626

Breiseanna
Aistriú*
Diúscairtí
Iarmhéid amhail an 31 Nollaig
Dímheas
Iarmhéid amhail an 1 Eanáir
Muirear don Bhliain
Diúscairtí
Iarmhéid amhail an 31 Nollaig

(1)

(1)

Glanluach Leabhair

*Tagraíonn sócmhainní atá á thógáil faoi láthair don tiomantas caipitil sonraithe i Nóta 20.

12. Infháltais
2020
€‘000

2019
€‘000

Infháltais Eile

554

140

Réamhíocaíochtaí

391

258

945

398

(27)

(89)

Lúide: Soláthar le haghaidh Fiach Amhrasach

918

309

2020
€‘000

2019
€‘000

54

55

2,565

2,434

482

85

3,101

2,574

13. Iníocthaigh (suimeanna dlite laistigh de bhliain amháin)

Ioncam Iarchurtha
Iníocthaigh agus fabhruithe trádála
Fabhruithe Deontais

Tá cáin agus árachas sóisialta faoi réir théarmaí na reachtaíochta ábhartha. Gearrtar ús ar íocaíochtaí déanacha. Ní raibh aon
ús dlite ag dáta deiridh na bliana airgeadais. Tá téarmaí na bhfabhruithe bunaithe ar na conarthaí bunaidh. Na suimeanna eile
a chuirtear san áireamh i gcreidiúnaithe, nach bhfuil cumhdaithe ag nochtadh nótaí ar leith, is suimeanna neamhurraithe iad atá
gan ús agus iníoctha ar éileamh.
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14. Ceangaltais Léasa
Amhail an 31 Nollaig 2020 bhí na híocaíochtaí íosta todhchaíocha léasa seo a leanas ag BIM, faoi léasanna oibriúcháin nach féidir
iad a chealú, do na tréimhsí seo a leanas:
2020
€’000

2019
€’000

Iníoctha laistigh de bhliain amháin

17

17

Iníoctha laistigh de dhá bhliain suas le cúig bliana

65

67

Iníoctha tar éis cúig bliana

19

33

101

117

Chuaigh an léas reatha ar Cheannoifig BIM i nDún Laoghaire in éag i mí Mheán Fómhair 2016 agus in 2019 cuireadh
idirbheartaíocht le hOifig na nOibreacha Poiblí i gcrích, agus dá barr sin rinne BIM comhaontú áitíochta eile ag tosú ar an 1 Iúil 2019.

15. Cúlchistí Caipitil

Iarmhéid amhail an 1 Eanáir

2020
€‘000

2019
€‘000

3,386

3,362

1,245

1,216

(1,109)

(1,192)

Aistriú (chuig an)/ón gCuntas Ioncaim agus Caiteachas:
Maoiniú Bhreiseanna Sócmhainní
Amúchadh i gcomhréir le Dímheas Sócmhainní
Aistriú chuig an Ráiteas maidir leis an gCuntas Ioncaim agus Caiteachais agus
le Cúlchistí Ioncaim Coinnithe
Iarmhéid amhail an 31 Nollaig

136

24

3,522

3,386

16. Dliteanais agus Ceangaltais Theagmhasacha
Ní raibh aon dliteanais agus ceangaltais theagmhasacha ann amhail an 31 Nollaig 2020, a d’eascair as seo a leanas:
(a) Ag deireadh na bliana bhí iarratais ar dheontais ann nach raibh formheasta, agus nach bhfuarthas aon iarratas ina leith.
Ba iad na hiarmhéideanna maidir leis na háiseanna airgeadais seo a faomhadh ach nár úsáideadh ar an 31 Nollaig ná:

Iascaigh

2020
€’000

2019
€’000

7,000

9,773

(b) Tá BIM rannpháirteach i dtrí chás dlí atá ar siúl faoi láthair. Rinneadh foráil sna ráitis airgeadais maidir le ceann de na
cásanna seo.
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17. Tionscnamh Dobharshaothraithe Trasteorann
Rinneadh an Tionscnamh Dobharshaothraithe Trasteorann arna thacú ag an gClár Speisialta um Shíocháin agus Athmhuintearas
a chorprú in 1998 mar Ghrúpáil Eorpach um Leas Eacnamaíoch (EEIG) agus a chlárú san Oifig um Chlárú Cuideachtaí. Tá sé faoi
chomhúinéireacht BIM agus Bhia Mara Thuaisceart Éireann Teoranta (Northern Ireland Seafood Limited).
Comhdaítear ráiteas bliantúil leis an CRO (IG8) agus síníonn ballraíocht an GELE é, Bluett Conran a iniúchann na cuntais don
Tionscnamh Uisceshaothraithe.
Chríochnaigh an Tionscnamh Dobharshaothraithe Trasteorann a chuid oibríochtaí ar an 31 Nollaig 2020 agus cuirfear tús leis
an bpróiseas leachtaithe, trí iarratas Ard-Chúirte, in 2021.

18. Ciste Cothromais Bheanntraí
Bhunaigh an Rialtas an ciste faoi leith seo le forbairt thionscal dobharshaothraithe réigiún Bheanntraí a chur chun cinn tar éis
dhúnadh Chríochfort Ola Fhaoide. Sealbhaítear na scaireanna uile in ainm an Aire Airgeadais. Ní féidir luach na scaireanna seo
a mheas go cruinn de bharr go mbraitheann sé ar fheidhmíocht na bhfiontar.
2020
€’000

2019
€’000

Kush Seafarms Teoranta

19

19

Fastnet Mussels Teoranta

19

19

38

38

Sealbhaíodh na hinfheistíochtaí seo a leanas amhail an 31 Nollaig 2020:

19. Costais Shochair Scoir
(a) Costais Scoir
Anailís ar na costais iomlána shochar scoir a gearradh ar an Ráiteas maidir le hIoncam agus Caiteachas agus le Cúlchistí
Ioncaim Coinnithe:

Costas Seirbhíse Reatha
Ús ar Dhliteanais Scéime Pinsin
Ranníocaíochtaí Fostaí

2020
€’000

2019
€’000

2,413

2,031

980

1,453

(394)

(391)

2,999

3,093

2020
€’000

2019
€’000

78,749

71,082

2,019

1,640

Rannchuidithe Fostaithe

394

391

Ús ar Dhliteanais Scéime Pinsin

980

1,453

5,077

6,580

(3,087)

(2,397)

(b) Gluaisteacht i nglan-Oibleagáidí Shochar Scoir

Glandliteanas Pinsin amhail an 1 Eanáir
Costas Glan Seirbhíse Reatha

Caillteanas/(Gnóthachan) Achtúireach
Pinsin a íocadh sa bhliain
Íocaíocht i leith aistriú seirbhíse go tríú páirtí*

0
84,132

(130)
78,619
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19. Costais Shochair Scoir (ar lean)
(b) Gluaisteacht i nglan-Oibleagáidí Shochar Scoir (ar lean)
Toimhdí Airgeadais
2020

2019

Ráta méadaithe na dtuarastal

2.90%

2.90%

Ráta méadaithe na bpinsean á n-íoc

2.40%

2.40%

Ráta Lascaine

0.95%

1.25%

Ráta Boilscithe

1.40%

1.40%

Ba iad seo a leanas na príomhthoimhdí achtúireacha:

Ligeann bonn na básmhaireachta a nglactar leis d’fheabhsúcháin ar ionchas saoil le himeacht aimsire. Mar sin de, braithfidh
ionchas saoil tráth scoir ar an mbliain a bhaineann ball aois scoir amach (65 bliain d’aois). Taispeántar sa tábla thíos an
meánionchas saoil ualaithe a úsáidtear chun oibleagáidí sochair na mball a leagadh amach.
Bliain a baineadh aois 65 bliain amach

2020

2040

Ionchas saoil – fir

21.8

24.1

Ionchas saoil – mná

24.2

26.2

(c) Sócmhainn Maoinithe Iarchurtha le haghaidh Pinsean
Breathnaíonn an Bord ar na méideanna seo mar shócmhainn a fhreagraíonn don dliteanas iarchurtha gan mhaoiniú le haghaidh
pinsean de réir na sraithe toimhdí a mhínítear thíos agus roinnt imeachtaí a tharla san am atá thart. Ar na himeachtaí seo tá
an bonn reachtúil um bunú na scéimeanna aoisliúntais, agus an beartas agus an cleachtas atá i bhfeidhm faoi láthair i ndáil le
maoiniú pinsean na seirbhíse poiblí, lena n-áirítear ranníocaíochtaí fostaithe agus an próiseas bliantúil meastachán. Cé nach ann
do chomhaontú foirmiúil i ndáil leis na suimeanna faoi leith seo leis an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara, níl aon fhianaise ag an
mBord nach mbainfidh an beartas maoinithe seo na suimeanna seo amach mar is dual dó de réir an chleachtais reatha.

Glanmhaoiniú Iarchurtha le haghaidh Pinsean sa bhliain

Maoiniú in-aisghabhála maidir le costais phinsin na bliana reatha
Deontas Stáit caite le pinsinéirí a íoc agus aistriú seirbhíse

2020
€’000

2019
€’000

3,393

3,484

(3,087)

(2,527)

306

957

(d) Stair dhliteanais na scéime agus (ghnóthachan)/chaillteanas ó thaithí
An bhliain airgeadais dar chríoch in

Oibleagáidí sainithe sochair
Gnóthachain ó thaithí ar dhliteanais phlean
Gnóthachain ó thaithí mar chéatadán
de dhliteanais phlean

2020
€’000

2019
€’000

2018
€’000

2017
€’000

2016
€’000

84,132

78,619

71,082

73,606

74,179

338

(980)

(1,317)

(768)

(1,950)

0.4%

(1.2%)

(1.9%)

(1.0%)

(2.6%)
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19. Costais Shochair Scoir (ar lean)
(e) Scéim Pinsin
Feidhmíonn BIM scéim aoisliúntais sochair sainithe don fhoireann. Íoctar teidlíochtaí aoisliúntais a eascraíonn ó na scéimeanna
as ioncam reatha agus gearrtar ar an Ráiteas maidir le hIoncam agus Caiteachas agus le Cúlchistí Ioncaim Coinnithe iad, de
réir glan-ranníocaíochtaí aoisliúntais na bhfostaithe, sa bhliain a bhíonn siad le híoc. Leagtar amach na torthaí thuas ar luacháil
achtúireach de dhliteanais pinsin maidir le foireann BIM atá ag obair, atá scoite nó básaithe ar an 31 Nollaig 2020. Rinne achtúire
neamhspleách cáilithe an luacháil seo.

(f) Scéim Aonair
Is í an Scéim Aonair an scéim pinsin gairme d'fhostaithe sa tseirbhís phoiblí a earcaíodh ó 2013 i leith. Is scéim sochar sainithe atá
ann, le sochair scoir bunaithe ar meánphá gairmréime. Gnóthaíonn an scéim sochair pinsin agus sochair chnapshuime scoir do
gach ball den scéim. Fabhraíonn na sochair airgid seo, ar a nglaoitear “suimeanna inghairthe”, mar chéatadáin de phá ar bhonn
leanúnach. Déantar na suimeanna inghairthe fabhraithe gach bliain a luacháil go bliantúil go dtí scor ag teacht le méaduithe
boilscithe (Praghasinnéacs Tomhaltóirí). Is ionann an pinsean bliantúil a bhronntar ar scor agus iomlán carnach suimeanna
inghairthe pinsean bhall den scéim agus, ar an gcuma chéanna, is ionann an cnapshuim a bhronntar agus iomlán suimeanna
inghairthe chnapshuime bhall den scéim.

20. Ceangaltais Chaipitil
Bhí gealltanas caipitil de €109,000 maidir le báirse tumadóireachta ann amhail ar an 31 Nollaig 2020.
Is athsholáthar é an báirse le haghaidh báirse atá ar cíos agus tacóidh sé le clár oibre na Seirbhísí Forbartha Scileanna. Is é costas
bháirse nua beartaithe ná €265,000. Síníodh conradh i Nollaig 2020.

21. Leasanna Bhaill an Bhoird
Ghlac an Bord le nósanna imeachta de réir na dtreoirlínte a d’fhoilsigh an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe i dtaca le
nochtadh Chomhaltaí an Bhoird faoi leasanna agus comhlíonadh na nósanna imeachta seo i rith na bliana. Nochtaigh Comhaltaí
Boird leasanna seacht n-uaire in 2020.

22. Nochtadh Páirtí Baintigh
Is ionann na príomhphearsanra bainistíochta i BIM agus an Príomhoifigeach Feidhmiúcháin agus Bord na Stiúrthóirí. B'ionann
iomlán an chúitimh a íocadh leis an bpríomhphearsanra bainistíochta, táillí agus speansais chomhaltaí an Bhoird agus luach
saothair iomlán an Phríomhoifigigh Fheidhmiúcháin, agus €164,000 (2019: €184,000).
Chun briseadh síos a fháil ar luach saothair agus sochair a íocadh leis an bpríomhphearsanra bainistíochta, déan tagairt le
do thoil le Nóta 9(d).
Glacann BIM nósanna imeachta i gcomhréir leis na treoirlínte a eisíonn an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe a chlúdaíonn
leasanna pearsanta chomhaltaí an Bhoird. I ngnáthchúrsa an ghnó, féadfaidh BIM deontais a fhormheas nó dul isteach i socruithe
conarthacha le heintitis ina bhfuil comhaltaí Boird an BIM fostaithe nó a bhfuil leas eile acu iontu.

23. Gnóthas Leantach - COVID-19
Leanann BIM air ag bainistiú cúinsí athraitheacha maidir le paindéim COVID-19. Baineann an próiseas seo leis na prótacail is déanaí
ón Rialtas a leanúint agus cinnte a dhéanamh go bhfuil maoluithe cuí i bhfeidhm le Creat Bainistíochta Riosca BIM. Tá plean
teagmhais COVID-19 i bhfeidhm agus déanann foireann shinsearach ceannaireachta é a bhainistiú agus a nuashonrú.
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24. Faomhadh na Ráiteas Airgeadais
Rinne an Bord na Ráitis Airgeadais a fhaomhadh ag an gcruinniú ar an 3 Meitheamh 2021.
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Cúnamh Deontais a fhaigheann tacaíocht ón gCiste Eorpach Muirí agus
Iascaigh (CEMI)
Scéim Iascach Inbhuanaithe
Scéim Iascach Inbhuanaithe (Cuid A)
Contae

Líon na nDeontas

Cúnamh Deontais

Státchiste

CEMI

GAILLIMH

2

€106,718

€53,359

€53,359

IOMLÁN

2

€106,718

€53,359

€53,359

Líon na nDeontas

Cúnamh Deontais

Státchiste

CEMI

CORCAIGH

41

€1,731,470

€865,735

€865,735

DÚN NA nGALL

Scéim Iascach Inbhuanaithe (Cuid B)
Contae

10

€305,897

€152,949

€152,949

BAILE ÁTHA CLIATH

4

€90,730

€45,365

€45,365

GAILLIMH

6

€116,882

€58,441

€58,441

CIARRAÍ

10

€198,397

€99,199

€99,199

LÚ

3

€32,029

€16,015

€16,015

MAIGH EO

7

€37,130

€18,565

€18,565

AN MHÍ

1

€13,744

€6,872

€6,872

PORT LÁIRGE

1

€107,933

€53,967

€53,967

LOCH GARMAN

9

€177,390

€88,695

€88,695

92

€2,811,602

€1,405,801

€1,405,801

Líon na nDeontas

Cúnamh Deontais

Státchiste

CEMI

DÚN NA nGALL

1

€380,310

€190,155

€190,155

GAILLIMH

1

€26,476

€13,238

€13,238

LÚ

1

€75,518

€37,759

€37,759

IOMLÁN

3

€482,304

€241,152

€241,152

Líon na nDeontas

Cúnamh Deontais

Státchiste

CEMI

CORCAIGH

2

€44,081

€22,041

€22,041

DÚN NA nGALL

2

€67,571

€33,786

€33,786

CIARRAÍ

1

€73,500

€36,750

€36,750

MAIGH EO

1

€25,175

€12,588

€12,588

LOCH GARMAN

1

€33,750

€16,875

€16,875

IOMLÁN

7

€244,077

€122,039

€122,039

IOMLÁN

Scéim Iascach Inbhuanaithe (Cuid C)
Contae

Scéim na nIascairí Nua
Contae

Ireland’s EU Structural and
Investment Funds Programmes
2014 - 2020
Co-funded by the Irish Government
and the European Union

AONTAS EORPACH
Tá an beart seo maoinithe
i bpáirt ag an gCiste Eorpach
Muirí agus Iascaigh
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Scéim Forbartha Ceantair Áitiúil na nIascach
Líon na
nDeontas

Cúnamh
Deontais

Státchiste

CEMI

55

€419,897

€209,948

€209,948

27

€569,296

€284,648

€284,648

31

€380,035

€190,018

€190,018

35

€603,111

€301,556

€301,556

55

€774,247

€387,124

€387,124

16

€154,183

€77,091

€77,091

40

€641,327

€320,664

€320,664

Scéim um Fhorbairt Iascaigh i gCeantair Áitiúla (An Tuaisceart)
IOMLÁN
Scéim um Fhorbairt Iascaigh i gCeantair Áitiúla (An tOirthear)
IOMLÁN
Scéim um Fhorbairt Iascaigh i gCeantair Áitiúla (An tIarthuaisceart)
IOMLÁN
Scéim um Fhorbairt Iascaigh i gCeantair Áitiúla (An Deisceart)
IOMLÁN
Scéim um Fhorbairt Iascaigh i gCeantair Áitiúla (An tOirdheisceart)
IOMLÁN
Scéim um Fhorbairt Iascaigh i gCeantair Áitiúla (An tIardheisceart)
IOMLÁN
Scéim um Fhorbairt Iascaigh i gCeantair Áitiúla (An tIarthar)
IOMLÁN

An Scéim um Chaomhnú Iascaigh Intíre
Contae

Líon na nDeontas

Cúnamh Deontais

Státchiste

CEMI

10

€81,356

€40,678

€40,678

CIARRAÍ

2

€8,619

€4,310

€4,310

LÚ

1

€8,780

€4,390

€4,390

MAIGH EO

1

€4,160

€2,080

€2,080

CORCAIGH

SLIGEACH
IOMLÁN

2

€12,975

€6,488

€6,488

16

€115,890

€57,945

€57,945

An Scéim um Chaomhnú Iascaigh Intíre (V-eangúchán)
Contae

Líon na nDeontas

Cúnamh Deontais

Státchiste

CEMI

1

€3,524

€1,762

€1,762

CORCAIGH

16

€25,768

€12,884

€12,884

DÚN NA nGALL

10

€18,641

€9,321

€9,321

2

€7,229

€3,614

€3,614

AN CLÁR

BAILE ÁTHA CLIATH
GAILLIMH

14

€26,418

€13,209

€13,209

CIARRAÍ

8

€13,386

€6,693

€6,693

LÚ

2

€9,505

€4,753

€4,753

MAIGH EO

6

€21,302

€10,651

€10,651

SLIGEACH

6

€16,482

€8,241

€8,241

PORT LÁIRGE

8

€17,407

€8,704

€8,704

LOCH GARMAN

1

€8,313

€4,156

€4,156

CILL MHANTÁIN

1

€3,882

€1,941

€1,941

75

€171,858

€85,929

€85,929
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Cúnamh Deontais a fhaigheann tacaíocht ón gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh
(CEMI) (ar lean)
Scéim Nuálaíochta Próiseálaithe Bia Mara
Contae

Líon na nDeontas

Cúnamh Deontais

Státchiste

CEMI

CORCAIGH

2

€43,186

€21,593

€21,593

GAILLIMH

1

€4,552

€2,276

€2,276

MUINEACHÁN

1

€11,015

€5,508

€5,508

LOCH GARMAN

1

€10,500

€5,250

€5,250

IOMLÁN

5

€69,253

€34,626

€34,626

Líon na nDeontas

Cúnamh Deontais

Státchiste

CEMI

GAILLIMH

1

€949

€475

€475
€34,943

Scéim Scálaithe Bhia Mara
Contae
MAIGH EO

1

€69,887

€34,943

LOCH GARMAN

1

€73,000

€36,500

€36,500

IOMLÁN

3

€143,836

€71,918

€71,918

Scéim Infheistíochta Caipitil Phróiseáil Bia Mara
Contae

Líon na nDeontas

Cúnamh Deontais

Státchiste

CEMI

CORCAIGH

3

€311,603

€155,802

€155,802

DÚN NA nGALL

1

€55,550

€27,775

€27,775

BAILE ÁTHA CLIATH

4

€146,760

€73,380

€73,380

GAILLIMH

2

€75,717

€37,859

€37,859

CILL DARA

1

€229,055

€114,527

€114,527

CILL CHAINNIGH

2

€21,709

€10,854

€10,854

MAIGH EO

2

€176,297

€88,149

€88,149

LOCH GARMAN

2

€152,650

€76,325

€76,325

17

€1,169,342

€584,671

€584,671

IOMLÁN

An Scéim um Scileanna agus Oiliúint Bia Mara
Contae

Líon na nDeontas

Cúnamh Deontais

Státchiste

CEMI

CORCAIGH

20

€10,055

€5,028

€5,028

DÚN NA nGALL

27

€9,719

€4,860

€4,860

BAILE ÁTHA CLIATH

5

€8,850

€4,425

€4,425

GAILLIMH

2

€6,423

€3,211

€3,211

CIARRAÍ

5

€5,474

€2,737

€2,737

MAIGH EO

3

€4,455

€2,227

€2,227

SLIGEACH

1

€200

€100

€100

LOCH GARMAN

6

€7,641

€3,821

€3,821

69

€52,817

€26,408

€26,408
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Scéim Eagraíochta Táirgeora
Contae

Líon na nDeontas

Cúnamh Deontais

Státchiste

CEMI

CORCAIGH

1

€93,959

€46,979

€46,979

DÚN NA nGALL

2

€182,254

€91,127

€91,127

GAILLIMH

1

€82,418

€41,209

€41,209

PORT LÁIRGE

1

€38,097

€19,048

€19,048

IOMLÁN

5

€396,727

€198,363

€198,363

Líon na nDeontas

Cúnamh Deontais

Státchiste

CEMI

CORCAIGH

5

€195,533

€100,487

€100,487

DÚN NA nGALL

9

€1,008,428

€504,214

€504,214

GAILLIMH

2

€9,240

€4,620

€4,620

CIARRAÍ

4

€76,617

€38,309

€38,309

MAIGH EO

8

€258,045

€129,023

€129,023

SLIGEACH

1

€34,374

€17,187

€17,187

PORT LÁIRGE

1

€242,726

€121,363

€121,363

LOCH GARMAN

1

€24,634

€12,317

€12,317

CILL MHANTÁIN

1

€124,338

€62,169

€62,169

32

€1,973,934

€989,687

€989,687

Líon na nDeontas

Cúnamh Deontais

Státchiste

CEMI

CORCAIGH

3

€218,092

€109,046

€109,046

GAILLIMH

3

€408,083

€204,041

€204,041

CIARRAÍ

1

€124,965

€62,482

€62,482

CILL DARA

3

€156,102

€78,051

€78,051

LUIMNEACH

1

€49,143

€24,572

€24,572

SLIGEACH

1

€10,050

€5,025

€5,025

AN IARMHÍ

2

€116,016

€58,008

€58,008

14

€1,082,451

€541,225

€541,225

Scéim Dobharshaothraithe Inbhuanaithe
Contae

IOMLÁN

An Scéim um Thairseach Eolais
Contae

IOMLÁN
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Cúnamh Deontais a fhaigheann tacaíocht ón gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh
(CEMI) (ar lean)
Scéim Tacaíochta Dobharshaothraithe COVID-19
Contae

Líon na nDeontas

Cúnamh Deontais

Státchiste

CEMI
€34,906

AN CLÁR

10

€69,812

€34,906

CORCAIGH

20

€157,700

€78,850

€78,850

DÚN NA nGALL

30

€299,177

€149,588

€149,588

BAILE ÁTHA CLIATH

2

€12,600

€6,300

€6,300

GAILLIMH

15

€83,500

€41,750

€41,750

CIARRAÍ

24

€189,145

€94,573

€94,573

LÚ

4

€50,700

€25,350

€25,350

MAIGH EO

18

€134,542

€67,271

€67,271

SLIGEACH

3

€38,900

€19,450

€19,450

PORT LÁIRGE

9

€89,200

€44,600

€44,600

LOCH GARMAN

3

€43,900

€21,950

€21,950

138

€1,169,176

€584,588

€584,588

Cúnamh Deontais

Státchiste

CEMI

IOMLÁN

Scéim Feistithe Cabhlaigh COVID-19
Contae

Líon na nDeontas

AN CLÁR

4

€5,500

€1,375

€4,125

26

€40,750

€10,188

€30,563

DÚN NA nGALL

5

€11,400

€2,850

€8,550

BAILE ÁTHA CLIATH

6

€15,050

€3,763

€11,288

GAILLIMH

6

€22,900

€5,725

€17,175

CIARRAÍ

15

€30,450

€7,613

€22,838

LÚ

22

€48,050

€12,013

€36,038

MAIGH EO

1

€1,000

€250

€750

PORT LÁIRGE

5

€13,700

€3,425

€10,275

LOCH GARMAN

2

€5,300

€1,325

€3,975

92

€194,100

€48,525

€145,575

CORCAIGH
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Scéimeanna De Minimis arna Maoiniú ag an Státchiste
Scéim Shábháilteacht an Chabhlaigh
Contae

Líon na nDeontas

AN CLÁR

Cúnamh Deontais (Státchiste)

5

€7,253

CORCAIGH

59

€229,661

DÚN NA nGALL

30

€128,924

BAILE ÁTHA CLIATH

4

€14,277

GAILLIMH

28

€45,089

CIARRAÍ

23

€58,982

LÚ

8

€24,699

22

€25,222

1

€3,288

PORT LÁIRGE

10

€11,287

LOCH GARMAN

28

€70,622

218

€619,304

Líon na nDeontas

Cúnamh Deontais (Státchiste)

MAIGH EO
AN MHÍ

IOMLÁN

Scéim Sábháilteachta Turasóireachta Muirí
Contae
AN CLÁR

1

€1,655

CORCAIGH

3

€4,248

DÚN NA nGALL

1

€374

CIARRAÍ

4

€5,413

SLIGEACH

2

€2,353

LOCH GARMAN

2

€478

CILL MHANTÁIN

1

€107

14

€14,628
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