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Misean Enterprise Ireland
Is é misean Enterprise Ireland ná

forbairt na gCuideachtaí
Éireannacha de chaighdeán
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a bhaint amach i margaaí an

domhain, as a dtiocfaidh méadú sa
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05
Bliain thar a bheith bisiúil ag ár gcliaint
Bliain den scoth ab ea 2005 do chliaint Enterprise

Ireland. Mhéadaigh siad ar dhíolacháin easportála

nua de €1.275 billiún ionas gur €10.7 billiún a

baineadh amach as iomlán na n-easportálacha

Cruthúnas is ea an toradh céadach seo ar a bhfís

agus a bpleanáil straitéiseach le blianta beaga anuas

le linn don iomaíochas domhanda géarú agus

dhúshláin nua a theacht rompu.

Ráiteas an Chathaoirligh
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Le cois an fhoráis bhreá de 7.2% sa mhórdhíolachán

easpórtála i gcomparáid le 2004, ardaíodh an

díolachán iomlán, díolachán intíre san áireamh, faoi

6.5% go dtí €25.8 billiún sa bhliain 2005.

Chruthaigh cliantchuideachtaí 11,661 post nua agus

ba phoist chéad uaire breise 8,143 díobh. Cailleadh

12,395 post san iomlán rud a d’fhág glanlaghdú de

734 san fhostaíocht. 

Is iad na cuideachtaí nuathionscanta ar le hÉireannaigh

iad agus a bhfuil ardphoitéinseal foráis iontu agus

síorfhorás gnóthais seanbhunaithe na hÉireann is

tábhachtaí le rathúlacht eacnamúil na hÉireann agus le

rathúnas ar fud na réigiún a choinneáil ag imeacht.

Cuireann cuideachtaí Éireannacha go mór leis an

ngeilleagar ag an leibhéal áitiúil i ngach cuid den tír agus

caitheann siad breis is €16 billiún in aghaidh na bliana

ar phá agus ar earraí agus seirbhísí a fhoinsítear in Éirinn.

Straitéis Chorparáide Nua
I mí Bhealtaine 2005, thacaigh an Bord go láidir le

straitéis chorparáide nua Enterprise Ireland:

'Tionsclaíocht na hÉireann a Athrú ó Bhonn 2005-

2007'. Is iad cuspóirí foriomlána na straitéise seo ná:

cuidiú a thabhairt chun gnóthais atá dírithe ar an

margadh agus faoi thiomáint ag an nuáil a dhéanamh

de chuideachtaí Éireannacha sna réigiúin go léir agus

sna hearnálacha ar fad; cur lena n-easpórtálacha, a

ndíolacháin agus a bhfostaíocht; agus bonneagar

tionsclaíochta a fhorbairt a bheidh fíor-iomaíoch,

féinchothaitheach, agus ar chaighdeán domhanda. Tá

Bord Enterprise Ireland lántiomnaithe do na

spriocanna dúshlánacha a leagadh amach sa straitéis

seo a bhaint amach. 

Rialachas Corparáide
Tá Bord Enterprise Ireland tiomnaithe do na

caighdeáin is airde sa rialachas corparáide a bhaint

amach, ag teacht le freagrachtaí Enterprise Ireland mar

ghníomhaireacht reachtúil. D’fhonn é sin a dhéanamh,

cuireann an Bord i bhfeidhm prionsabail an dea-

rialachais, atá leagtha amach sa Chód Cleachtais um

Rialú Comhlachtaí Stáit (An Roinn Airgeadais, Deireadh

Fómhair 2001). Rud eile de, tá an Bord agus na

bainisteoirí dúthrachtach lena chinntiú go mbeidh a

ngníomhaíochtaí uile, bíodh siad luaite go sonrach sa

Chód nó gan a bheith, faoi réir ag na prionsabail

eiticiúla agus eile atá intuigthe ann. 

Tacaíocht ó Ranna Rialtais agus ó
Pháirtnéirí
Fuaireamar an-tacaíocht ó Ranna Rialtais ar feadh na

bliana agus ba mhaith liom mo bhuíochas a ghabháil leo

as a gcúnamh. Orthu sin bhí: Roinn an Taoisigh; an

Roinn Fiontair, Trádála & Fostaíochta; an Roinn

Talmhaíochta & Bia; an Roinn Cumarsáide, Mara &

Acmhainní Nádúrtha; an Roinn Oideachais & Eolaíochta;

an Roinn Airgeadais; agus an Roinn Gnóthaí Eachtracha. 

Tapaím an deis seo chomh maith chun buíochas a

ghabháil lenár bpáirtnéirí iomadúla ar oibríomar go

dlúth leo i rith na bliana. Orthu sin bhí: Bord Bia; Bord

Iascaigh Mhara; FÁS; Forfás; An tÚdarás um Ard-

Oideachas; IDA Ireland; InterTradeIreland; Fondúireacht

Eolaíochta Éireann; Shannon Development; Údarás na

Gaeltachta; agus gníomhaireachtaí Stáit eile, cumainn

tionscail agus institiúidí tríú leibhéil. Táimse ar bís le

leanúint lenár gcomhiarrachtaí chun tacaíocht a

thabhairt do bhonn fiontraíochta ár gcliant, bonn

fiontraíochta na hÉireann, agus é a mhéadú.

Patrick J Molloy
Cathaoirleach



Sa bhliain 2005, shroich cliant-chuideachtaí suim

shuntasach de €1.275 billiún i ndíolacháin

easpórtála. Rinneadh an éacht sin sa chéad bhliain

de phlean trí bliana a bhfuil sprioc de €3 billiún

aige faoi dheireadh na bliana 2007. Is torradh an

dearfach agus spreagúil é, agus a léirionn gníomh

láidir ag cuideachtaí Éireannacha.

Tuairisc an Phríomh-Oifigeach Feidhmiúcháin
05



Léiríonn an fás suntasach seo cumas cliaint Enterprise

Ireland athrú de réir imthosca luaineacha an mhargaidh

mar a bhfuil iomaíochas caighdeáin agus seirbhíse rí-

thábhachtach. Le linn 2005, bhain cuideachtaí

Éireannacha buntáiste as an bhfás measartha i

ngeilleagair an domhain agus as deiseanna nua

easpórtála. Bhí geilleagar na Stát Aonaithe ag téarnamh i

gcónaí agus thug margaí tábhachtacha Eorpacha, ar nós

mhargadh na Gearmáine, le fios go raibh siad ar tí athéirí.

Bhí deiseanna nua easpórtála le fáil i margaí dinimiciúla

na hÁise, ar nós mhargaí na Seapáine agus na Síne.

Ba é cúis gur éirigh chomh maith sin lenár gcliaint ná

a dtiomantas do thuiscint dhomhain a fháil ar

riachtanais chustaiméirí thar sáile agus deiseanna a

thapú sna margaí atá ag fás trí nuálaíocht taighde

agus forbartha. Tá cuideachtaí Éireannacha ag cur

lena dtáirgiúlacht agus ag cur táirgi sofaisticiúla ar

fáil a bhaineann an chraobh le caighdeán agus le

seirbhís. Táimidne ag tacú go tréan leo agus iad ag

brú ar aghaidh go huaillmhianach nuálach.

Dul chun cinn Suntasach le hais
Spriocanna Trí-bliana
Sa bhliain 2005, sheol an tAire Fiontair, Trádála agus

Fostaíochta, Mícheál Martin, Uasal, TD, straitéis nua

Enterprise Ireland, 'Tionsclaíocht na hÉireann a Athrú ó

Bhonn', a raibh cúig phríomhsprioc ann chun tacaíocht a

thabhairt do fhorbairt na tionsclaíochta dúchasaí go

deireadh na bliana 2007. 

Is cúis áthais dom a fhógairt go bhfuil dul chun cinn

suntasach déanta againn le hais na spriocanna seo, a bhuí

d’éachtaí ár gcliant. (Féach Ich 12) 

Tacaíocht Dírithe ar Chliaint
Leis an straitéis nua tá eagar ar Enterprise Ireland le

freastal níos fearr a dhéanamh ar riachtanais ár gcliant, ag

obair leo duine le duine agus i dteannta a chéile d’fhonn

cláir oibre fo-earnálacha a sheachadadh. Díríonn trí aonad

gnó go dlúth ar fhorbairt na bpríomhearnálacha fáis:

Margaí Bia agus Margaí Miondíola Tomhaltóirí; Margaí

Tionsclaíocha agus Eolaíochtaí Beatha; agus Bogearraí,

Seirbhísí agus Earnálacha Éiritheacha.

Faoin straitéis, chuir Enterprise Ireland “Plean

Gníomhaíochta Straitéise Fiontair” de chuid an Rialtais í

ngníomh gan mhoill. Rinneadh aon struchtúr lárnach

amháin dár n-oifigí thar sáile, ag clúdach cúig phríomh-

mhargadh. Athdhíríodh ár ngníomhaíochtaí taighde agus

forbartha (T&F) chun dul i gceann cláir oibre a bhíonn á

gceapadh ag lucht tionscail anois níos mó ná riamh. 

De réir Chlár Oibre Lisbpóin, aontaíodh spriocanna

straitéiseacha taighde & forbartha leis an Oifig Eolaíochta

agus Teicneolaíochta.

Tugann an faomhadh luath a fuarthas le tacaíocht a

thabhairt do thionscadail taighde tionscal-treoraithe sna

hearnálacha Leictreonaic Cumhachta agus r-Fhoghama

muinín dúinn go dtógfar go rathúil ar an mbonn seo sa

bhliain 2006.

Lena chois sin, tá Clár sa Díolachán Idirnáisiúnta curtha ar

bun chun líon na ndíoltóirí gairmiúla inár gcliant-

chuideachtaí a mhéadú.

D’fháiltigh cuideachtaí ard-phóitéinsil nua agus na fiontair

bheaga agus mheánacha a aithníodh mar chuideachtaí a

raibh an-chumas fáis iontu, roimh an tosaíocht atá tugtha

againn do thiomáint an fháis, lena n-áirítear cúnamh

chun díolacháin eochair-thagartha a bhaint amach. Lena

chois sin, d’éirigh measartha maith le Ciste Feabhsúcháin

Táirgiúlachta nua, a ceapadh chun iomaíochas cliant a

Tuairisc an Phríomh-Oifigeach Feidhmiúcháin  6+7



mhéadú d'fhonn fás breise a chur faoi easpórtálacha, le

linn a chéad sé mhí oibríochta, agus tá súil le dul chun

cinn láidir sna blianta 2006 agus 2007.

Oibríonn Enterprise Ireland go réamhghníomhach le

cliaint indibhidiúla, le comhpháirtithe tionscail agus le

fóraim chliant chun forbairt earnálacha eochairfháis a

shainaithint agus a thiomáint chun cinn. Rinneadh dul

chun cinn suntasach in 2005 chun straitéisí earnála a

fhorbairt agus tús a chur le clár de chomhthionscnaimh i

bpáirt. Mar thoradh air sin, aontaíodh 18 clár oibre

straitéiseach le lucht tionscail. 

In 2005, d’eagraigh Enterprise Ireland suirbhé sástachta

cliant d’fhonn a chinntiú go bhfuil ar ár gcumas cuidiú le

cliaint freastal ar éilimh an mhargaidh atá ag éirí níos

dúshlánaí agus níos sofaisticiúla i gcónaí. Mar fhreagairt

ar thorthaí an tsuirbhé, bunaíodh grúpaí ar leith chun

aghaidh a thabhairt ar na saincheisteanna a d'éirigh as

agus chun a chinntiú go mbeidh na scileanna agus an t-

eolas teicniúil sainiúil is gá ag an bhfoireann s’againne

chun an tacaíocht is fearr a thabhairt dár gcliaint.

Rinneamar suirbhé ar an bhfoireann chomh maith agus

leanamar den Chlar Forbartha Feidhmíochta chun go n-

aithneoimis na riachtanais forbartha is gá chun ár

bpríomhspriocanna do fhás cliant a bhaint amach.

Déanfaimid an dá shuirbhé ar bhonn bliantúil feasta chun

go mbeidh tagarmharcanna feidhmíochta againn.

Tá Enterprise Ireland tiomanta do fheabhas a chur le

héifeachtúlacht ár mbealaí oibre agus ar an gcaighdeán

seirbhíse a ofrálaimid do chliaint. Ar an dul chun cinn a

rinneadh in 2005 bhí: tacaíochtaí nua chun cúnamh

réamhghníomhach a thabhairt do chliaint éileamh cur

isteach ar dheontas gan dua ná mórán moille; athruithe

ar struchtúir chinnteoireachta i leith cistiú cliant chun

gur túisce a fhreagrófar iad; áis seolta chun iarratas ar

líne a chur chuig an Ciste Feabhsúcháin Táirgiúlachta

nua; agus monatóireacht leanúnach ar ár gceangaltais

faoin gCairt Chustaiméirí. Ag feidhmiú dó de réir

cinneadh an Rialtais ar dhílárú tá láithreán oiriúnach

aitheanta ag Enterprise Ireland i mbaile na Sionainne. 

Táim muiníneach go gcuirfidh an straitéis agus an

bonneagar nua atá againn ar ár gcumas seirbhís thar na

bearta a chur ar fáil a bheidh ailínithe go dlúth le

riachtanais ár gcliant, riachtanais a bhíonn ag síor-athrú.

Díríonn na seirbhísí a thugaimid do chliaint ar chúig

phríomh-réimse gníomhaíochta:

• Díolacháin Easpórtála á mBaint 
Amach

• Infheistíocht i dTaighde & i Nuáil
• In Iomaíocht trí Bhíthin na

Tháirgiúlachta 
• Cuideachtaí a Thionscnamh agus a

Scálú
• Fiontraíocht Réigiúnach á Thiomáint

Díolacháin Easpórtála á mBaint Amach:

Príomhthosaíocht de chuid Enterprise Ireland is ea fás i

ndíolacháin idirnáisiúnta a bhaint amach do chliaint

agus bainimid úsaid as líonra domhanda de 34 oifig

idirnáisiúnta chun tacú le gníomhaíochtaí easpórtála ár

gcliant. Bliain eisceachtúil ab ea 2005 d'easpórtálacha

cliant. Chonacthas fás 7.2% in easpórtálacha foriomlána

cliant go €10.7 billiún mar thoradh ar an méadú

suntasach de €1.275 billiún in easpórtálacha nua. Ba í

an Ríocht Aontaithe an margadh aonair easpórtála ba

mhó i gcónaí, arbh fhiú €4.8 billiún í, méadú de 6.1%.

Ba í an Áise an margadh fáis easpórtála ba mhó, le

méadú de 14.6% go €564 milliún. Mhéadaigh

easpórtálacha go Críocha Mheiriceá de 13.6% go €1.2

billiún. Bhí fás láidir le sonrú i bpríomh-earnálacha

tionsclaíocha: D'fhás Bogearraí, Seirbhísí agus Earnálacha

Éiritheacha de 9.1% go €1.5 billiún agus d’fhás Margaí

Tionsclaíocha agus Eolaíochtaí Beatha de 8.5% go €2.2

billiún. Is é Bia & Margaí Tomhaltóirí Miondíola an

earnáil easpórtála is mó fós, agus bhain sé €7 billiún

amach in easpórtálacha, ardú de 6.4%. 



D'easpórtáil 74 cliant den chéad uair in 2005. Cliaint is

ea na heaspórtálaithe seo a shroich díolacháin thar lear

de bhreis is €100,000 i margadh ar leith den chéad

uair. Bhunaigh 157 cuideachta láithreacht nua

margaidh in ionaid thar lear agus d’easpórtáil 187

cliant chuig margaí nua.

Aimsíonn Enterprise Ireland, trína lionraí forleathana,

rochtain dá chliaint ar cheannaitheoirí idirnáisiúnta, lucht

tionchair ar an margadh agus lucht caipitil fiontair

domhanda. Eagraítear ócáidí tús aithne ar bhonn duine

le duine agus is taca láidir iad imeachtaí idirnáisiúnta

líonraíochta chuige sin. In 2005, d’aimsigh Enterprise

Ireland 7,384 cruinniú díolacháin do chliaint, eagraíodh

18 mórmhisean trádála chuig margaí thar sáile, bhíothas

rannpháirteach i 29 aonach trádála idirnáisiúnta agus

eagraíodh 27 misean go hÉirinn do cheannaitheoirí

isteach. Tá Enterprise Ireland i gcónaí ag neartú an gaol

idir í agus príomh-eagraíochtaí taighde ar fud an

domhain mar an National Institutes of Health agus an

Federal Drugs Administration sna Stáit Aontaithe, agus

Fraunhofer Institutes sa Ghearmáin.

Infheistíocht i dTaighde & i Nuáil: Sroichtear fás

marthanach easpórtála mar thoradh ar thiomantas

láidir don nuáil trí theagmhálacha T&F. Ag deireadh

2005 bhí 515 cuideachta bainteach le T&F fiúntach

(infheistíocht de bhreis is €100,000) agus bhí 33

bainteach le T&F suntasach (infheistíocht de bhreis is

€2 mhilliún). Is ar thrí phríomhréimse a bhíonn ár

dtacaíocht dírithe: T&F sa chuideachta féin; Tráchtálú ar

an Taighde agus an Comhoibriú; agus Eolaíocht agus

Teicneolaíocht Idirnáisiúnta. Ceadaíodh €45.6 milliún

mar thacaíocht do 156 tionscadal T&F arna reachtáil ag

cuideachtaí. Tríd an gCiste Tráchtálaithe, ceadaíodh

caiteachas de €23.4 milliún mar thaca le taighde

feidhmiúcháin-thiománta agus thacaigh an Tionscnamh

Comhpháirtíochtaí Nuála le 79 tionscadal ina bhfuil

comhoibriú idir cuideachtaí agus coláistí. Fuarthas €10

milliún in 2005 do thionscail na hÉireann faoin Séú Clár

Creactchlár, ciste de chuid an Aontais Eorpaigh a

thacaíonn le T&F i measc eagraíochtaí tionscail agus

taighde ar fud na hEorpa. Ghnóthaigh gnóthais

Éireannacha conarthaí arbh fhiú breis is €4 milliún iad

European Space Agency. 

In Iomaíocht trí Bhíthin na Táirgiúlachta: Cuireann

feabhsúcháin ar tháirgiúlacht go mór le hiomaíochas ar

mhargaí an domhain agus tá siad rí-thábhachtach do

rathúnas thionscail na hÉireann. Oibríonn Enterprise

Ireland go dlúth le cliaint agus eagraíochtaí idirnáisiúnta

chun táirgiúlacht a mhéadú i réimsí mar an

teicneolaíocht agus chun cúnamh a thabhairt d'fhonn

foirne láidre bainistíochta a chur le chéile. Seoladh Ciste

Feabhsúcháin Táirgiúlachta Enterprise Ireland 2005

agus bhí tionscadail curtha ar bun ag 39 cinn de

chuideachtaí roimh dheireadh na chéad sé mhí chun a

n-iomaíochas a mhéadú. Bhí 85% de na tionscadail sin

suite i réigiúin lasmuigh de Bhaile Átha Cliath. San

iomlán, bhí €8.5 milliún ón gCiste Feabhsúcháin

Táirgiúlachta i gceist sna tionscadail sin, agus cistiú

meaitseála €25 milliún ó na cuideachtaí. Lena chois sin,

d'oibríomar i bpáirt le forais oideachasúla, ghairmiúla

agus trádála chun tacú le cláir táirgiúlachta. 

Cuideachtaí a Thionscnamh agus a Scálú: Cuireann

ár straitéis nua béim láidir ar dheiseanna fáis do chliaint

indibhidiúla agus d’earnálacha sprice. Oibrímid le

cuideachtaí nuálacha nua-thionscanta in eochair-

earnálacha, cliaint sean-bhunaithe a bhfuil ardchumas

fáis iontu agus cliaint scálaithe FBM (fiontair bheaga

agus mheánacha a bhfuil sé de chumas acu a

láimhdeachas a mhéadú go €20 milliún ar a laghad).

Tugadh tacaíocht do cúig cinn is seachtó de

chuideachtaí nua-thionscanta as na hearnálacha go léir

agus fuair 59 nua-chuideachtaí a bhí cheana ann

eochairchonarthaí idirnáisiúnta ar a gcéad chur in

aithne. Chuir cliaint sean-bhunaithe, go mór len ár

spriocanna a bhaint amach in 2005 go háirithe in

earnáil an bhia, agus thacaíomar leo ar bhonn
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indibhidiúil agus trí thionscnaimh ghrúpa sna

hearnálacha. Chomh maith leis sin d’oibríomar go dian

le punann de 40 cliant FBM le huasmhéadú a

dhéanamh ar a gcumas fáis chuig scála agus dul san

iomaíocht go hionsaitheach i margaí idirnáisiúnta.

Thug seacht gcinn de na cuideachtaí sin faoi

mhórthionscadail infheistíochta agus bhain ceithre

cuideachta díolacháin ar fud an domhain de bhreis is

€20 milliún den chéad uair. 

Fiontraíocht Réigiúnach a Thiomáint: Braitheann

fás eacnamúil na hÉireann go mór ar fhorbairt

réigiúnach chothromaithe agus is tosaíocht ag

Enterprise Ireland tacú léi. Faightear cruthúnas ar ár

gcuid oibre ar fud na réigiún inár bhfeidhmíocht láidir

le hais ár spriocanna i mbliana. Díríonn an

ghníomhaíocht seo ar thacú le cuideachtaí úrnua, ar

líonraí tacaíochta fiontair a chothú le haghaidh chliaint

idir nua agus sheanbhunaithe agus ar an fhiontraíocht

a spreagadh. Chuige sin, oibrímid go dlúth le forais

tionscail áitiúla, institiúidí tríú-leibhéil agus líonraí gnó

eile ar fud oileán na hÉireann. Tá ceithre cinn is tríocha

de na 75 nuachuideachtaí a bunaíodh in 2005 suite

lasmuigh de Bhaile Átha Cliath agus tá seacht gcinn

déag díobh i réigiún na Teorann, Lár na Tíre agus an

Iarthair. Go dáta, ceadaíodh breis is €34 milliún do

137 tionscadal chun Ionaid Fiontraíochta Pobail nua a

thógail nó cinn a bhí cheana ann a leathnú. Tugadh trí

ionad nua agus forleathnú amháin chun críche in 2005

agus ceadaíodh clár nua infheistíochta de €7 milliún le

haghaidh 2006-2008. Lena chois sin tá breis is €38

milliún infheisithe ag Enterprise Ireland in Ionaid

Ghoradáin i sé chinn déag d'Institiúidí Teicneolaíochta

ar fud na réigiún chun naisc a neartú idir lucht na

hacadúlachta agus lucht tionscail agus chun spás agus

tacaíocht a sholáthar d'fhiontraithe. 

Airgeadas agus Infheistiú
Sa bhliain 2005, thug Enterprise Ireland tacaíocht do

167 tionscadal infheistíochta suntasacha (breis is

€150,000). Bhí 103 tionscadal díobh sin suite

lasmuigh de Bhaile Átha Cliath agus 55 suite i réigiún

na Teorann, Lár na Tíre agus an Iarthair. Ina measc bhí:

T&F; cuideachtaí úrnua; cuideachtaí a méadaíodh;

forbairt ar bhainistiocht agus daonacmhainní; agus

forbairt r-Ghnó.

Ba ionann gealltanais airgeadais uile Enterprise Ireland

do chuideachtaí sa bhliain 2005 agus €72 milliún. San

áireamh ansin bhí €21.5 milliún in infheistíocht scair-

chaipitil; €35.6 milliún in T&F, oiliúint agus tacaíocht

eile chun cumas a fhorbairt; agus €14.8 milliún i

dtacaíocht chaipitiúil agus fhostaíochta chun acmhainn

a fhorleathnú.

Réalaigh Enterprise Ireland €32.9 milliún ó dhíolacháin

scaireanna agus fuascailtí agus €1.8 milliún i ndíbhinní

óna phunann scaireanna féin le linn 2005. Téann an

tuilleamh seo go díreach chun sochair don Státchiste.

Tacaíonn Enterprise Ireland le forbairt thionscail na

hÉireann trí infheistíochtaí díreacha a dhéanamh i

gcuideachtaí indibhidiúla agus trí infheistiú i gcistí

caipitil fiontair chomh maith. Go dáta, tá tacaíocht

tugtha ag Enterprise Ireland do 30 chiste Caipiteal

Fiontair difriúla trí ghealltanais de €164 milliún. Is é an

toradh atá air sin ná go bhfuil €555 milliún faoi

bhainistiú anois sna cistí seo. I ndiaidh do

infheistíochtaí a rinneadh in 1994 agus 2000 faoi

chláir Caipiteal Fiontair a theacht chun críche, tá

Enterprise Ireland ag obair go dlúth le Irish Venture

Capital Association agus leis an Roinn Fiontair, Trádála

agus Fostaíochta chun tuilleadh forbartha a dhéanamh

ar thionscal an Chaipiteal Fiontair in Éirinn. 



Tar éis bliain láidir in 2005, tá trian de thréimhse ár straitéise
trí bliana curtha dínn againn, agus táimid ag dul chun cinn
go maith le hais ár spriocanna dúshlánacha. Gabhaim
buíochas leis an bhfoireann ar fad as an tiomantas, obair
dhian agus gairmiúlachas den scoth a léirigh siad i
gcaitheamh na bliana agus leis an mBord as a gcúnamh
dearfach réamhghníomhach. 

Mar fhocal scoir, cuidím le focail bhuíochais an Chathaoirligh
dár gcomhpháirtithe uile i measc lucht tionscail agus sa Rialtas
as a gcuid tacaíochta. Táim ag súil go mairfidh an gaol láidir
oibre atá againn lenár gcomhpháirtithe ionas go mbeidh ar ár
gcumas an cúnamh is fearr is féidir a sholáthar dár gcliaint.

Frank Ryan
Príomh-Oifigeach Feidhmiúcháin

Patrick Molloy (ar chlé), Cathaoirleach An Bhoird Enterprise
Ireland le Frank Ryan, Príomh-Oifigeach Feidhmiúcháin05
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5 Spriocanna chun Tionsclaíocht na hÉireann a
Chlaochlú 2005 – 2007 

1

2
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Tacaíocht a thabhairt chun 210 gcuideachta ardphoitéinsil
nuathionscanta go náisiúnta faoi dheireadh na bliana 2005.

Tugadh tacaíocht do 75 cuideachta 
nuathionscanta sa bhliain 2005.

Ardaigh líon na ngnólachtaí atá i mbun T&F ar mhodh
suntasach (€2m+) go 42 faoin mbliain 2007**

Tá 33 cuideachta i mbun tionscadail shuntasacha T&F [a bhfuil breis is €2m d’infheistíocht
iontu.]

Ardaigh líon na ngnólachtaí atá i mbun T&F fiúntach
(€100,000+) go 596 faoin mbliain 2007*

Tá 515 cuideachta i mbun tionscadail T&F [a bhfuil breis is €100,000 d’infheistíocht iontu.]

Díolacháin easport €3 billiún faoi dheireadh na bliana 2007

Sa bhliain 2005 baineadh amach €1.275
billiún de dhíolacháin easportála nua.

*   le sprioc foriomlán de 1050 faoi 2013
** le sprioc foriomlán de 100 faoi 2013

Ullmhacht chun easportála a spreagadh trí Thionscadail Feabhsaithe Táirgíochta agus
Iomaíochais a fhorfheidhmiú i mbreis is 300 gnólacht faoi dheireadh na bliana 2007.

Cuireadh maoiniú ar 
fáil do 39 tionscadal.



1. Feabhsú Inniúlachta €31m

2. Feabhsú Acmhainneachta €19m

3. Cistí Cothromais agus Caipitil Fiontraíochta €30m

4. Bonneagar Teicneolaíochta agus Eolaíochta €81m

5. Glanchostais Oibriúcháin €90m

IOMLÁN  €251m

1. Líonra Seirbhísí Cliant  €35m

2. Líonra Oifigí Thar Lear  €19m

3. Líonra Oifigí Réigiúnacha  €6m

4. Tacaíocht don Eolaíocht agus don Nuáil  €16m

5. Tacaíocht do Sheirbhisí Corparáideacha  €14m

IOMLÁN  €90m

Miondealú ar ghlanchostas oibriúcháin Cionroinnt Enterprise Ireland ar Chistí

Tuairisc an Phríomh-Oifigeach Feidhmiúcháin   12+13
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Costas in aghaidh an phoist

1990/96       1991/97       1992/98       1993/99       1994/00       1995/01        1996/02      1997/03       1998/04       1999/05 

Costas tacaíochta gach poist in 2005 (praghsanna 2005). Déantar an caiteachas 
uile a rinne an ghníomhaireacht ar na cuideachtaí go léir sa tréimhse a áireamh 
chun teacht ar chostas in aghaidh an phoist. Ní áirítear ach postanna a cruthaíodh
i rith gach tréimhse seacht mbliana, agus a bhí fós marthanach ag deireadh na tréimhse. 
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Díolacháin Easpórtála á mBaint Amach
Bhí na dálaí sna margaí easpórtála níos fabhraí in
2005 ná sna blianta roimhe, agus d’éirigh le
cuideachtaí na hÉireann cruthú níos fearr maidir
le heaspórtálacha óir thapaigh siad na deiseanna
a bhí ag teacht chun cinn. Faoin straitéis nua trí
bliana a bhí ag Enterprise Ireland, leagadh síos
sprioc dhúshlánach, €3 bhilliún, i gcomhair
díolachán easpórtála nua. Toisc a fheabhas is a
chruthaigh cuideachtaí na hÉireann ar na margaí
idirnáisiúnta, gnóthaíodh €1.275 billiún i
ndíolacháin easpórtála nua in 2005.
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Is i gcomhthéacs thimpeallacht idirspleách dhomhanda

a ghníomhaíonn cliaint Enterprise Ireland faoi láthair.

Tá na teorainneacha náisiúnta á gcreimeadh i gcónaí

ag teicneolaíocht na faisnéise agus na cumarsáide,

cuideachtaí domhanda atá chun tosaigh sna slabhraí

soláthair ar fud an domhain agus tá liobralú agus

dírialú na tráchtála ag cur deireadh le margaí cosanta

áitiúla. Cé go gcuireann siad sin le scála na ndeiseanna

margaíochta atá ar fáil d’easpórtálaithe na hÉireann, is

amhlaidh a chuireann siad le déine na hiomaíochta ar

an log margaidh domhanda freisin. Cuireann

Enterprise Ireland raon tacaí seirbhíse ar fáil sa bhaile

agus thar lear a chuidíonn le cliaint aonair nó grúpaí

earnála cliant chun margaí easpórtála a fhorbairt agus

a gcuid gníomhaíochtaí gnó a thógáil ar bhonn

idirnáisiúnta. Móraidhm leis an straitéis sin, tabhairt ar

cheannaitheoirí idirnáisiúnta breathnú ar Éirinn mar

eochairfhoinse do tháirgí nua agus don nuáil seirbhíse.

Athstruchtúraíodh an líonra thar lear i gcaitheamh

2005 agus rinneadh rannóg amháin de – Díolacháin &

Páirtíocht Idirnáisiúnta (International Sales &

Partnering) – rannóg a chlúdaíonn cúig réigiún

domhanda. Rinneadh roinnt athruithe i gcaitheamh na

bliana, ina measc foireann a athlonnú thar lear agus

scileanna a uasghrádú chun freastal ar éilimh bhreise

teicneolaíochta agus ar riachtanais dhomhanda breise

onnmhaireoirí na hÉireann. Leathnaíodh téarmaí

tagartha ár bhfoirne idirnáisiúnta. Ar na téarmaí

tagartha anois tá: cúnamh do chuideachtaí teacht ar

chaipiteal fiontair agus ar dheiseanna aistrithe

teicneolaíochta i gcuideachtaí domhanda.

Athdhearadh na slata tomhais feidhmíochta freisin le

tuinseamh a thomhas seachas gníomhaíocht.

Cuimsíonn na beartais sin fás easpórtála bliantúil na

gcliant a ndearnadh freastal orthu, sainchonarthaí a

gnóthaíodh le diantacaíocht ó Enterprise Ireland agus

suímh thagartha céadreice a ghnóthachan i gcás

cuideachtaí úrnua.

FORLÉARGAS AR AN MARGADH
D’éirigh go maith le cuideachtaí na hÉireann sa bhliain

2005 maidir lena gcuid easpórtálacha, méadaíodh ar

an méid a díoladh agus ar raon an mhargaidh. Na

díolacháin easpórtála nua ag cliaint Enterprise Ireland,

tháinig méadú 7.2% orthu, go dtí €10.7 billiún. Is iad

na Margaí Bia agus Tomhaltóirí Miondíola is fearr a

chruthaigh. €7 billiún a bhí acu in easpórtálacha, b’in

méadú 6.4%. D’fhás Margaí Tionsclaíocha agus

Eolaíochtaí Beatha 8.5% go €2.2 billiún. Bhí an fás

earnála ba mhó i mBogearraí, Seirbhísí agus Earnálacha

Éiritheacha le méadú 9.1% go €1.5 billiún. 

Ghnóthaigh cliaint Enterprise Ireland 733 custaiméir,

dáileoir nó páirtí nua i margaí easpórtála, sa bhliain

2005. Anuas air sin, d’éirigh le 157 cuideachta cliaint

láithreacht mhargaidh a bhunú thar lear i gcaitheamh

na bliana, chuaigh 187 cuideachta isteach i margaí

easpórtála nua agus bhí 74 cliant ann arbh

easpórtálaithe nua iad. Tuaisceart na hEorpa:

D’fhás easpórtálacha go Tuaisceart na hEorpa de

6.4% go €6.2 billiún. Ba é an Ríocht Aontaithe an

margadh easpórtála ba láidre i gcónaí do na

cuideachtaí cliaint. Luach €4.8 billiún a bhí sna

heaspórtálacha, b’in méadú 6.1%. Is í an Earnáil Bhia

agus Tomhaltóirí Miondíola an earnáil easpórtála is

mó sa mhargadh seo le €4.2 billiún. €1.5 billiún a

bhí in easportálacha chuig Margaí Tionsclaíocha agus

Eolaíochtaí Beatha, méadú 8.6%, agus léirigh an fo-

earnáil Eolaíochtaí Beatha agus Ceimiceán fás rábach

26.6% Mhéadaigh Bogearraí, Seirbhísí agus

Earnálacha Éiritheacha de 16.8% go €535 milliún.

D’éirigh le sé cinn is fiche de chuideachtaí

nuathionscanta a gcéad-díolacháin tagartha a

ghnóthú agus bhain 36 cuideachta áit sa mhargadh

thar lear. Seasca trí chuideachta a d’easportáil chuig

an margadh seo don chéad uair, a raibh 22 díobh ina

n-easportálaithe don chéad uair. D’aimsigh cliaint 214

custaiméirí, dáilitheoirí nó comhpháirtithe. 

Críocha Mheiriceá: D’fhás easpórtálacha de 13.6%
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www.combilift.com

Sáraíonn Combilift spriocanna le
díolacháin domhanda €52 milliún
Sa bhliain 2005, bhain Combilift, comhlacht
nuálach innealtóireachta i Muineachán,
láimhdeachas €52 milliún amach, agus ba
onnmhairithe iad 94% de. Is méadú 25% é seo ar
2004 agus tá sé 39% chun tosaigh ar an spriocráta
fáis de chuid Enterprise Ireland don chomhlacht. Ó
bunaíodh é i 1998 d’fhorbair Combilift ina
cheannaire sa mhargadh domhanda i nuálacht
táirgí.

05 Martin McVicar, POF, Combilift

Is é príomhtháirge Combilift ná an chéad trucail ardaithe inneallchumhachtaithe gach-roth-
thiomáinte iltreoch sa domhan. Is comhtháthú nuálach é de thrucail ardaithe agus taobh-
ualaitheoir le chéile. Díríonn an táirge seo ar chustaiméirí ar ghá dóibh ualaí fada, troma a
láimhseáil, ar nós bíomaí cruaiche agus struchtúir mhóra le frámaí adhmaid, i spásanna cúnga.

Téann 27% d’onnmhairithe €49 milliún Combilift chuig na Stáit Aontaithe, agus sa dara agus
sa tríú háit tá an Ríocht Aontaithe agus an Fhrainc. Easpórtálann an comhlacht chuig breis is 40
tír ar fud an domhain, agus is iad an Ind agus Dubai na margaí is nua a forbraíodh. Oibríonn an
comhlacht trí mhangairí, dáileoirí agus foirne díolacháin dhírigh, agus foireann bhainistithe
díolacháin dá chuid féin atá lonnaithe sna Stáit Aontaithe san áireamh. Deir Martin McVicar,
bunaitheoir agus POF Combilift, gurb é an nasc idir Taighde agus Forbairt agus Easpórtáil ag
cruthú táirgí nuálacha a bhfuil gá ag an gcustaiméir leo, is cúis le rath an chomhlachta. Is é a
deir sé: "Coinnímid dlúthnasc idir Taighde, Forbairt, agus margaíocht agus bíonn an dá fheidhm i
gcónaí ceangailte lena chéile. Fágann sé sin gur riachtanais ár gcustaiméirí a threoraíonn muid
agus is muid is túisce sa mhargadh i gcónaí leis an táirge atá á thairiscint againn." Thug
Enterprise Ireland tacaíocht do Combilift agus é ag fás le cúnamh Taighde & Forbartha, le
forbairt mhargaí easpórtála agus le hearcaíocht agus traenáil eochairbhainisteoirí. Tá clár
Bainistíochta Slabhra Soláthair i bhfeidhm sa chomhlacht freisin. 155 duine atá ar fostú ag
Combilift agus tá breis agus 100 mangaire aige ar fud an domhain. Tá an comhlacht ag méadú
agus ag aistriú chuig monarcha nua táirgíochta, a dearadh go speisialta lena aghaidh, i
dTuaisceart Mhuineacháin mar a bhfuil 100,000 troigh chearnach de spás déantúsaíochta aige
agus aonad ar leith don Taighde & Forbairt. Osclóidh an tAire Fiontair, Trádála agus Fostaíochta,
an tUasal Micheál Ó Máirtín TD go hoifigiúil é i Meitheamh 2006.



go €1.2 billiún. Sheachaid margadh na Stát Aontaithe

gnó suntasach do chuideachtaí na hÉireann i gcaitheamh

na bliana. Bhí eochairdheiseanna d’easpórtálaithe i

margaí éiritheacha, ar nós Meicsiceo agus an Bhrasaíl,

agus is margadh easpórtála é Meiriceá Theas a bhfuil an-

phoitéinseal ann i gcónaí. Bia agus Miondíol le

Tomhaltóirí an earnáil ba mhó i gcónaí agus

easportálacha de €520 milliún inti, fás de 14.7%.

Mhéadaigh easportálacha i mBogearraí, Seirbhísí agus

Earnálacha Éiritheacha de 11.7% go €452 milliún.

Baineadh amach an-mhéadú de 50.2% i bhFo-Earnáil na

Seirbhísí Teileachumarsáide agus Comhairleacha go

háirithe. Ba iad Margaí Tionsclaíocha agus Eolaíochtaí

Beatha an earnáil ba mhó fás a mhéadaigh 15.7% go

€191 milliún. D’éirigh le sé cinn déag de chuideachtaí

nuathionscanta a gcéad-díolacháin tagartha a ghnóthú

agus fuarthas 150 custaiméirí, dáilitheoirí nó

comhpháirtithe nua. D’easportáil seasca sé cliaint go

Críocha Mheiriceá don chéad uair, a raibh 25 díobh ina

n-easportálaithe don chéad uair. Deisceart na

hEorpa, an Meánoirthear agus an Afraic:  Tá

díolacháin chuideachtaí na hÉireann ag cruthú go han-

mhaith i gcónaí ar mhargaí na hIodáile agus na hIbéire.

Sa Mheánoirthear mar a bhfuil fás rábach eacnamúil ar

siúl agus i margaí na Murascaille go háirithe tá an-

deiseanna ar fáil sa ghearrthéarma ach go háirithe. Dá

bharr sin d’fhás easportálacha faoi 6.1% go €1.1 billiún.

Mhéadaigh ar easportálacha ó earnáil na Margaí Bia

agus Miondíol le Tomhaltóirí faoi 11.1% go €737

milliún. D’fhás Margaí Tionsclaíocha agus Eolaíochtaí

Beatha go €117 milliún, méadú de 12.3%. I measc na

bhfo-earnálacha a chruthaigh go han-mhaith i méadú na

n-easportálacha bhí Seirbhísí Fiontraíochta, Rialtais, &

Airgeadais (+39.5%), Foirgníocht agus Adhmad (+36%)

agus Príomh-Fheola (15.3%). D’easportáil 19 gcinn de

chliaint chuig an margadh seo den chéad uair agus

ghnóthaigh cliaint 73 custaiméirí, dáilitheoirí nó

comhpháirtithe nua.   An Ghearmáin, Lár/Oirthear

na hEorpa agus na Balcáin: D’fhás easpórtálacha go

dtí an margadh seo faoi 6.5% go €755 milliún. Tá an

Ghearmáin tagtha chuici féin tar éis di drochthréimhse

eacnamaíoch cúig bliana a chur di, agus iarmhair dá réir

ar an Ostair agus an Eilvéis, ionas go bhfuil na margaí sin

ina bpríomhspriocanna ag easpórtálaithe na hÉireann.

Lean cuideachtaí na hÉireann orthu ag forbairt isteach i

Lár agus in Oirthear na hEorpa, agus iad sa tóir ar

dheiseanna i stáit shealbhúcháin an AE. D’fhás fo-earnáil

na Déiríochta agus na nDeochanna faoi 10% go €268

milliún, rud a chuir go mór le heasportálacha €457

milliún na Margaí Bia agus Miondíol le Tomhaltóirí i

gcoitinne. D’fhás easportálacha Margaí Tionsclaíocha

agus Eolaíochtaí Beatha faoi 11.3% go €226 milliún.

Caoga dó chuideachta a d’easportáil chuig an margadh

seo don chéad uair, agus chruthaigh 30 díobh áit nua sa

mhargadh dóibh féin. An Áise: Shroich

easportálacha €564 milliún, méadú de 14.6%, rud a

rinne an margadh ba mhó fás den Áis i 2005. Ag dul i

líonmhaire atá na cuideachtaí Éireannacha ar éirigh go

maith leo sa réigiún le bliain anuas. Cé gurb í an

tSeapáin an margadh is mó i gcónaí do chuideachtaí

na hÉireann, tá na heaspórtálacha go dtí an Astráil ag

fás ar ráta níos sciobtha agus iad beagnach chomh

tábhachtach leo siúd go dtí an tSeapáin um an taca

seo. Is í an tSín an geilleagar is sciobtha fás ar

domhan, agus ba thairbheach an margadh í ag go leor

dár n-easpórtálaithe. Bhunaigh cúig chuideachta dhéag

áiseanna nua ansin i gcaitheamh na bliana. Mhéadaigh

ar Mhargadh Bia agus Miondíol le Tomhaltóirí faoi

25% go €276 milliún. Mhéadaigh ar easportálacha ó

na hEarnálacha Bogearraí, Seirbhísí, agus Earnálacha

Éiritheacha faoi 13.1% go €179 milliún agus léirigh

Seirbhísí Fiontraíochta, Rialtais, & Airgeadais (+30%)

agus Meáin Dhigiteacha, Ríomh-Fhoghlama agus

Oideachais (+20.5%) fás rábach. Chuaigh seasca haon

cuideachtaí isteach i margadh na hÁise den chéad uair

agus fuarthas 199 custaiméirí, dáilitheoirí nó

comhpháirtithe nua. 
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Chuaigh an Taoiseach, Bertie Ahern Uasal T.D. ar mhisean

tábhachtach trádála chun na Síne agus ina chuideachta bhí an

tAire Fiontair, Trádála agus Fostaíochta, Micheál Martin Uasal T.D.;

an tAire Talmhaíochta, Mary Coughlan Uasal T.D.; an tAire

Oideachais agus Eolaíochta, Mary Hanafin Uasal T.D., an tAire

Cumarsáide, Mara agus Acmhainní Nádúrtha, Noel Dempsey Uasal

T.D. agus Cathaoirleach an Chomhchoiste um Fhiontraíocht agus

Mionghnóthaí, Donie Cassidy Uasal T.D.

Ard-Thoscaireacht
Trádála chun na Síne

Thug an toscaireacht cuairt ar Beijing, Shanghai

agus Hong Kong. Bhí sé ar an gceann ba mhó i

stair an Stáit le 121 cuideachtaí agus eagraíochtaí

Éireannacha a bhfuil baint acu le Teicneolaíocht

an Eolais agus na Cumarsáide, le Seirbhísí

Oideachais, le Seirbhísí Comhshaoil agus

Innealtóireachta, le Gléasanna Míochaine agus le

hearnálacha an Bhia agus Dí go príomha

páirteach ann. Thaistil timpeall is 300 duine in

iomláine ar an misean. Bhí luach iomlán de

timpeall is €126 milliún le conarthaí a

ceanglaíodh idir soláthróirí de chuid na hÉireann

agus custaiméirí ón tSín agus, chomh maith leis

sin, i rith na seachtaine shínigh ceithre

chuideachta Éireannach (Kerry Group, AIL, EPS

agus PUCA Technologies) conarthaí infheistíochta

a raibh luach os cionn €46 milliún leo. Bhí os

cionn 1,800 cruinniú ag toscairí na hÉireann le

custaiméirí reatha agus custaiméirí ionchasacha

agus reáchtáladh 41 searmanas sínithe conarthaí i

rith na seachtaine sa tSín. Thug an Taoiseach

aithisc ag ócáidí móra gnó in Beijing, Shanghai

agus Hong Kong ar fhreastail tuairim is 1,700 den

lucht gnó áitiúil orthu. I measc na n-imeachtaí eile

a d’eagraigh Enterprise Ireland bhí Cruinniú

Bogearraí ag a raibh an tAire Martin ina Phríomh-

Aoi agus Cruinniú Oideachais a raibh an tAire

Hanafin i gceannas air. Ba mhó an phoiblíocht

a tharraing an misean seo ná mar a bhí faoi

mhisean dá leithéid sa tSín nó in Éirinn cheana

agus chuidigh sé le cur leis an tuiscint ar Éirinn

san oll-eacnamaíocht seo, an ceann is mó atá i

mbéal forbartha agus is tréine foráis ar fud an

domhain. Bhí sé ina chéim mhór ag Éirinn san

Áise chomh maith óir d’oscail 15 cuideachta

Éireannach oifigí nua sa tSín tar éis an mhisin in

2005, rud a fhágann líon na gcuideachtaí a bhfuil

ionad sa tSín agus i Hong Kong acu ag caoga

cúig anois.
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An Taoiseach, Bertie Ahern, TD agus John Lynch,
Cathaoirleach, EPS ag an oscailt oifigiúil den

oibríocht nua ag EPS sa Suzhou, tSín

Ag an preas ócáid le linn an misean trádala go dtí an tSín bhí (ó chlé): Michael Garvey, Enterprise Ireland; 
Frank Ryan, Príomhoifigeach Fheidhmiúchain, Enterprise Ireland; Micheál Martin, TD, Aire Fiontar, Trádála 

agus Fostaíochta; An Taoiseach, Bertie Ahern, TD; Mary Hanafin, TD, Aire Oideachais agus Eolaíochta; 
Mary Coughlan, TD, Aire Talmhaíochta agus Bia; agus an tUasal Declan Kelleher, Ambasadóir na hÉireann sa tSín

Ó chlé, Micheál Martin, TD, Aire Fiontar, Trádála agus
Fostaíochta; An Taoiseach, Bertie Ahern, TD; Tian Xiao
Dong, China Southern Airlines, Steve Hardgrave agus

Seamus Moriarty, AMT



CLIAINT A CHÓNASCADH LE
CEANNAITHEOIRÍ & INFHEISTEOIRÍ
IDIRNÁISIÚNTA
Mórthosaíocht ag Enterprise Ireland, deiseanna iarbhíre

díolacháin a sholáthar dá gcuid cliant. Déantar

diantaighde ar cheannaitheoirí le tuiscint a fháil ar a

riachtanais agus a bpolasaithe maidir le ceannach

d’fhonn an toradh is fearr a bhaint amach. An

fhoireann inár líonra idirnáisiúnta oifigí, oibríonn siad

ina bhfoirne earnála trasmhargaidh ar mhaithe le

tacaíocht chomhordaithe a sholáthar dár gcuid cliant

ar bhonn indibhidiúil. Thionscain Enterprise Ireland

7,384 cruinniú cliaint/ceannaitheora in 2005.

Gaolmhaireachtaí a ghiaráil le cuideachtaí

domhanda: Mar chuid d’iarracht Enterprise Ireland

gaolmhaireachtaí a neartú le cuideachtaí ilnáisiúnta

roghnaithe ar mhaithe lenár gcliaint, thug grúpa

ceathrar eochair-fheidhmeannach ón Microsoft

Intellectual Property Ventures Group cuairt ar Éirinn

chun bualadh le cliaint ar spéis leo teicneolaíocht

Microsoft a cheadúnú. Dhá chliant déag a bhí i láthair

agus thug Microsoft cuntas ar 10 dteicneolaíocht. Bhí

toradh an-dearfa ar an dtionscnamh agus faoi

dheireadh na bliana bhí an-dul chun cinn déanta

maidir le líon suntasach comhaontuithe ceadúnúcháin.

Tá plé gníomhach ar bun againn le roinnt eile

cuideachtaí domhanda, e.g. Hewlett Packard, agus

deiseanna cosúla á bhfiosrú. Caipiteal fiontair ó

chuideachtaí domhanda: Tionscnamh eile a

dhíríonn ar chuideachtaí domhanda ar mhaithe le

hinfheistíocht a fháil i gcomhair cuideachtaí in Éirinn

atá ag tosú. Sa bhliain 2005 d’infheistigh Alps Electric

Co. Ltd., corpáid Seapáineach a dhéaneann comhpháirt

leictreonach faobhar shnoite, in Firecomms Ltd, chun

an chéad ghlúin eile léasar ó fhoinsí solais agus dé-óidí

solas astaíocha a chruthú. Cuideachta fótóinice atá

lonnaithe i gCorcaigh is ea Firecomms Ltd, agus

déanann siad teicneolaíochtaí a chumasaíonn an nuáil i

raon leathan feidhmiúchán, ó charranna go líonraí

ilmheáin. Is samplaí iad seo a leanas de

ghníomhaíochtaí cliaint/ceannaitheora a aibhsíonn ár

gcuid oibre ar fud earnálacha agus margaí: An

Líonrú agus Gairis Mhíochaine:  Thug breis is 170

ceannaitheoir idirnáisiúnta as 22 tír cuairt ar Bhaile

Átha Cliath don imeacht Med in Ireland, ócáid

dhébhliantúil arna óstáil ag Enterprise Ireland. Ocht

gcuideachta cliaint is tríocha a ghlac páirt. Comhdháil

dhomhanda í seo a thugann déantóirí gairis

mhíochaine as gach tír ar domhan le chéile. Agus bhí

ionadaíocht ann i mbliana ón tSeapáin, ón tSin, ón

nGréig, ó Iosrael agus ón Rúis den chéad uair riamh.

Díolacháin bhreise easpórtála a bheidh mar thoradh air,

idir dhíolacháin dhíreacha agus indíreacha, ar fiú

timpeall €20 milliún iad. Margadh Éiritheach na

Meán Digiteach:  Tá an réimse fáis sin á thiomáint

ag teicneolaíocht na coinbhéirseachta, teicneolaíocht a

ligeann do thomhaltóiri fístéipeanna agus scannáin a

bhreathnú ar fhóin phóca nó cúrsaí spóirt a bhreathnú

via an tIdirlíon. Sa bhliain 2005, thug Enterprise Ireland

ceannaitheoirí go hÉirinn ó Channel 4, BSkyB, Channel

5 agus Endemol, agus d’óstáil siad dinnéar in

Ambasáid na hÉireann i Londain do chuideachtaí

táirgeachta, craoltóirí, cuideachtaí meán nua agus

oibreoirí fón póca, ó Éirinn agus ón Ríocht Aontaithe.

Ceannaitheoirí teicneolaíochta ó Dheisceart

na hEorpa ar cuairt go hÉirinn: Chas aon

cheannaitheoir teicneolaíochta déag, Q Telecom ón

nGréig agus Etisalat ó Aontas na nÉimíríochtaí

Arabacha ina measc, ar bhreis is 40 cuideachta cliaint in

Éirinn. Meastar go dtabharfaidh an ócáid sin gnó

poitéinsiúil arbh fhiú €4 mhilliún é in imeacht dhá

bhliain. An Clár ‘US Fast Track’:  Tionscadal a

ghníomhaíonn le cuideachtaí tomhaltóra cliaint atá

fuinniúil dúthrachtach agus rún daingean acu a ngnó a

An tUachtarán Máire Mhich Ghiolla Íosa ag cainnt ag an
mbricfást ghnó i Vancouver le linn an misean trádála go dtí

Meiriceá Thuaidh



fhorbairt ar mhargadh miondíola príomhshrutha na Stát

Aontaithe. Bhunaigh roinnt de na cliaint

gaolmhaireachtaí an-mhaith le ceannaitheoirí in imeacht

2005, agus táthar ag súil go n-éireoidh leo orduithe

fiúntacha a bhaint amach. Ócáid Líonrúcháin do

Sheirbhísí Airgeadais agus Telecom na hAstráile:

D’éirigh leis an ócáid in-mhargaidh sin 32 cuideachta ó

Éirinn a chur ar taispeáint do bhreis is 110 ceannaitheoir

ó earnálacha na seirbhísí airgeadais agus telecom san

Astráil. Chothaigh sé ardleibhéal idirghníomhaíochta gnó

idir cliaint Enterprise Ireland agus ionadaithe sinsireacha

tionscail, agus rinneadh socruithe ilpháirtíochta dá

thoradh.

MISIN AGUS AONTAÍ TRÁDÁLA THAR
LEAR
Bealach an-éifeachtach iad misin agus aontaí trádála

chun gaolmhaireachtaí idirnáisiúnta a fhorbairt,

diolacháin easpórtála a mhéadú agus próifíl na hÉireann

a fheabhsú ar na margaí thar lear. D’eagraigh Enterprise

Ireland 18 de mhisin mhóra trádála chuig margaí thar

lear, ghlac siad páirt i 29 d’aontaí trádála agus

d’eagraigh siad 27 misean ceannaitheora isteach go

hÉirinn sa bhliain 2005. I measc na samplaí tá:  

Misean Trádála an Uachtaráin go Meiriceá

Thuaidh: Bhí an tUachtarán Mhic Giolla Íosa i gceannas

ar fheidhmeannaigh shinsireacha ó 29 comhlacht

Éireannach i dtionscail an aeraspáis, agus i

dteicneolaíocht an fhiontair agus na teileachumarsáide a

chuaigh go Seattle agus Vancouver. Le linn na cuairte

d’óstáil Enterprise Ireland ócáidí líonrúcháin le linn

bricfeastaí gnó agus d’fhreastail breis is 300 orthu in

Seattle agus Vancouver. Ba iad Enterprise Ireland a

d’eagraigh an chéad ócáid fhoirmiúil a d’fhéach le pobal

láidir na nGael thar lear i gceantar Seattle a nascadh le

cuideachtaí cliaint nuálacha in Éirinn. Go leor den 250

easaoránach a bhí i láthair, tá poist shinsireacha acu i

mórchorparáidí sna Stáit Aontaithe ar nós Boeing,

Microsoft, Amazon agus Expedia. Cuairt an Aire

Mháirtín ar na Stáit Aontaithe:Chuaigh an tAire

Fiontair, Trádála agus Fostaíochta, an tUas. Micheál

Máirtín, TD ar cuairt chuig cósta thoir na Stát Aontaithe i

mí Aibreáin chun infheistíocht na hÉireann i Nua-

Eabhrac, New Jersey, Massachusetts agus Washington DC

a chur ar taispeáint agus chun cairdeas a dhéanamh le

heochair-chorparáidí agus gníomhaireachtaí, leithéidí na

National Institiutes of Health. D’fhógair an tAire Máirtín

conarthaí díolacháin arbh fhiú €100 milliún iad le linn a

chuairte. An Misean Eolaíochtaí Beatha chun na

Stát Aontaithe: Chuaigh an tAire Trádála Idirnáisiúnta,

an tUas. Michael Ahern, TD i gceannas ar mhisean go dtí

Bio2005, an taispeántas trádála biteicneolaíochta is mó

sna Stáit Aontaithe. Chas dhá chliant déag leis an eagras

gradamúil na National Institutes of Health le linn an

mhisin. Rinne siad léiriúcháin don Federal Drug

Administration Centre for Biologics agus chas siad le

feidhmeannaigh shinsearacha i dtionscal an chúraim

sláinte ar chomhdháil bhliantúil Biolink. Cuairt

Staidéir Mhargaidh Earnáil na Tógála ar Dubai:

Timpeall ar an taispeántas tógála BIG 5 in Dubai – an

taispeántas tógála is mó sa Mheánoirthear, a bhí an

chuairt sin eagraithe. Deich gcliant de chuid Enterprise

Ireland a chuaigh ann, ó earnáil na seirbhísí agus na

dtáirgí tógála, iad rannpháirteach i gcruinnithe duine le

duine le páirtithe poitéinsiúla, agus bhíothas ag déanamh

measúnóireachta ar na deiseanna margaidh a léiríodh ag

an taispeántas. An Misean Trádála chun na Rúise:

Chlúdaigh an misean sin an chéad seimineár bogearraí ó

Éirinn sa Rúis, faoi treoir ag an tAire Michael Ahern, TD

mar aon le cuairt ar Phríomhoifigeach Faisnéise MTS, an

gníomhaí raidió is mó in oirthear na hEorpa. Cúig

chliant a bhí páirteach agus idirbheartaíodh

eochairchonarthaí páirtíochta. Cuairt an

Uachtaráin ar an gCóiré: D’óstáil Enterprise Ireland

ócáidí le linn chuairt an Uachtaráin Mhic Ghiolla Íosa,
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I láthair ag Bio2005 bhí ó chlé Lisa Kelly, Qumas;. Michael Ahern, TD,
Aire Trádála Idirnáisiúnta: Leanne Bray, Qumas
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www.informationmosaic.com

Easpórtálacha domhanda dúbailte ag
Information Mosaic in aon bhliain amháin
Is i margadh nideoige na próiseála ar urrúis dhomhanda atá Information
Mosaic i mbun beartaíochta – margadh domhanda a mbaineann
géariomaíocht leis agus ina mbíonn bainc chumhdaigh agus bainisteoirí
sócmhainní ag coimhlint de shíor chun bheith chun tosaigh. Tugann
custaiméirí dá leithéid cúiteamh an bhrabúis ar tháirgí nuálacha a
thabharfaidh an lámh in uachtar dóibh agus sháraigh Information Mosaic
ar a chéilí iomaíochta ar fud an domhain á soláthar sin. In 2005, bhain
an chuideachta díolacháin easpórtála de €3.5 milliún, ardú ó €1.9
milliún in 2004. Táthar ag tuar go mbeidh luach €9 milliún
d’easpórtálacha nó os a chionn sa bhliain 2006.
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Tá Information Mosaics chun tosaigh ar fud an domhain ag soláthar feidhmchláir bhogearraí
ardacmhainne le haghaidh uathoibriú bhearta lároifige, cúloifige agus corparáide i dtionscal na
margaí airgeadais domhanda. Is i Nua-Eabhrac agus sa Cathair i Londain atá na príomh-mhargaí
aige agus forás tréan á dhéanamh freisin i margaí chríocha Lochlann agus san Eoraip. Oibríonn
an chuideachta le páirtnéirí tréana, IBM agus Clearstream ina measc. Déantar
comhpháirteanna tháirgí uile Information Mosaic a dhearadh chun freastal ar mhargaí éagsúla
agus ar airgeadraí iomadúla agus is féidir iad a chur ag obair in éineacht mar chodanna den
fhoireann iomlán táirgí nó iad a oibriú ina dtáirgí neamhspleácha uathu féin. Díríonn
príomhtháirgí aitheantais na cuideachta, converg-eTM agus CAMATM, ar bhearta casta, ardriosca
maidir le próiseail urrúis. Bíonn Information Mosaic in iomaíocht leis na cuideachtaí is fearr ar
domhan sa mhargadh ina bhfeidhmíonn sé agus tá sárthorthaí bainte amach aige. Sna blianta
2004 agus 2005, bronnadh an City Compass Global Benchmarking Award ar an gcuideachta,
gradam a bhronnann na deich bpríomhbhanc cumhdaigh i ndiaidh dóibh comparáid a
dhéanamh idir na táirgí atá ar fáil ó phríomhdhíoltóirí an tionscail ar fud an domhain. Ó
bunaíodh i 1997 é, is cuid ríthábhachtach dá ngnó i gcónaí iad an T&F ag Information Mosaic
Deir John Byrne, PFO Information Mosaic: "Is í an mhórinfheistíocht a rinneamar i bhforbairt
táirgí le linn an mheathlaithe in 2001-03 an phríomhchúis gur éirigh linn. Sin an fáth go raibh ar
ár gcumas táirgí a bhí ar an gcuid ab fhearr ina n-aicme féin a chur ar fáil nuair a tháinig
borradh faoi na margaí arís." Thug Enterprise Ireland tacaíocht do Information Mosaic le linn
an fhoráis ar fad agus chabhraigh sé leis an gcuideachta san earcaíocht ar bhaill foirne
ríthábhachtacha. Ina theannta sin, ghlac an PFO, John Byrne, páirt sa chlár díolacháin STAR atá
ag Enterprise Ireland. Tá i gceist ag Information Mosaic breis agus €5.5 milliún a infheistiú in
T&F le maoiniú ó Enterprise Ireland in 2006-07. I mBaile Átha Cliath atá an phríomhoifig aige
agus tá oifigí thar lear i Lucsamburg, i Londain agus i Nua-Eabhrac.

An foireann ag iárionad Information Mosaic 
i mBaile Átha Cliath

John Byrne, POF, Information Mosaic
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Tugadh onóir do cuig feidhmeanach sinsir agus ceannasach ghnó i
SAM le linn dinnéir ag teach cónaithe Ambasadóir Noel Fahy, mar
buíochas dá cabhair súntasach agus tacaíocht meantóireacht do
gnóthaí Éireannacha. Ó chlé (Ag seasamh) Gerry Murphy, Stiúrthóir
Fheidhmiúchain, Enterprise Ireland; John Hartnett, Leas Uachtaráin
Sinsireach, palmOne Inc.; Paul Grillo, Uachtaráin agus
Príomhoigigeach Fheidhmiúcháin, PA Grillo Associates agus
Bunaitheoir, 3rd Dimension; Brendan McDonagh, Príomhoigigeach
Fheidhmiúcháin, HSBC Bank USA; John Kelly, Fheidhmiúcháin Leas
Uachtaráin, AON Corporation. Ó chlé (ag suí): Thomas Corcoran,
Uachtaráin, Corcoran Enterprises; an tUasal Noel Fahey Ambasadóir

chun cáil na hÉireann mar fhoinse táirgí agus seirbhísí

den chéad scoth a phoibliú. 22 cuideachta agus

eagraíocht Éireannach, ó earnálacha na mbogearraí

agus an Oideachais, a bhí páirteach. Daingníodh

conarthaí trádála arbh fhiú breis is €1 mhilliún iad agus

neartaíodh gaolmhaireachtaí fíorthábhachtacha. 

Cuairt Spreagtha Trádála an Aire ar an Astráil:

Thug an tAire Máirtín cuairt ar an Astráil Mí na Samhna

2005 chun bualadh le cuideachtaí na hÉireann a bhfuil

oifigí acu sa mhargadh sin agus chun tacú leo. Tá na

cuideachtaí sin ag súil le gnó ar fiú breis is €30 milliún é

a dhéanamh san Astráil as seo go ceann bliana.

AN LÍONRÚCHÁN IDIRNÁISIÚNTA
AGUS EOLAS A ROINNT
Tá fíorthábhacht leis an líonrúchán agus le heolas a

roinnt in Éirinn agus thar lear maidir le naisc ghnó nua

a thógáil, gaolmhaireachtaí reatha a neartú, agus cur

le eolas na hearnála agus an mhargaidh. Banc faisnéise

agus taighde ar mhargaí, táirgí, earnálacha agus

teicneolaíochtaí is ea an Client Knowledge Service de

chuid Enterprise Ireland, agus láimhseálann sé os cionn

2,000 fiosrúcháin maidir le faisnéis ghnó gach bliain.

Éascaíonn Enterprise Ireland an líonrúcháin agus roinnt

an eolais sna spriocmhargaí uile. Ar na hócáidí a bhí

ann in 2005, bhí seimineáir agus seisiúin eolais ar

eochairmhargaí fáis ar nós Meiriceá Theas agus

Meiriceá Láir, an Áise Thoir Theas agus Oirthear na

hEorpa.  I measc na samplaí líonrúcháin agus roinnt

an eolais in 2005, bhí: Lón Gnó i Nua-Eabhrac arna

óstáil ag An Taoiseach: Bhí breis is 250

feidhmeannach sinsearach ó chorparáidí Meiriceánacha i

láthair ag an lón sin arbh iad Enterprise Ireland a rinne

urraíocht air. An Taoiseach, Bertie Ahern TD a thug an

spreagaitheasc. D’fhógair sé conarthaí margaíochta arbh

fhiú breis is €75 mhilliún iad idir cliaint de chuid

Enterprise Ireland agus cuideachtaí sna Stáit Aontaithe.

Clár Luasghéaraithe Gnó: Is é is aidhm don chlár

sin cliaint Éireannacha a nascadh le saineolaithe

sinsearacha a bhfuil teagmhálaithe acu in

eochairmhargadh easpórtála, agus taithí agus cur

amach acu ar an margadh céanna. Sa Ríocht Aontaithe

a triaileadh é ar dtús, agus leathnaíodh as sin é go dtí

Tuaisceart na hEorpa. 28 sannadh nua a bhí mar

thoradh air, mar aon le gnó easpórtála nua ar fiú breis is

€3 mhilliún é. Ceardlanna le hinstitiúidí

airgeadais san Eoraip Láir: Chas eochairchinnteoirí sa

ghéilliúlacht agus i rannóga frithsciúrtha airgid in

institiúidí airgeadais san Eoraip Láir le cliaint i

gceardlanna a ndearna Enterprise Ireland óstáil orthu

san Ostair. Chuir sin dlús le gaolmhaireachtaí nua agus

spreag sé eochairchonarthaí díolacháin a ndearna an

tAire Máirtín iad a fhógairt agus é ar chuairt trádála i

bPrág. Méadú ar easpórtálacha faisin: D’oibrigh

Enterprise Ireland go dlúth le líon beag de na cliaint

fhaisin is mó in Éirinn chun a gcuid straitéisí san earnáil

mear-athraitheach sin a fhorbairt. Tionscnamh trí bliana

é chun díolacháin easpórtála na gcliant sin go dtí

Tuaisceart na hEorpa a dhúbailt. Ba é an toradh a bhí air,

méadú €3.2 milliún ar easpórtálacha in 2005. D’oibrigh

Enterprise Ireland in éineacht le seacht gcinn de na

dearthóirí faisin atá ag teacht chun cinn in Éirinn chun a

gcumas fáil isteach i margadh an Ríochta Aontaithe a

fheabhsú. I measc na n-ócáidí móra, bhí seó faisin in

Ambasáid na hÉireann le linn London Fashion Week.

D’éirigh leis na cliaint sin easpórtálacha nua a fháil arbh

fhiú €2.4 milliún iad, agus tá triúr dhearthóir le

taispeántas a thabhairt i bPáras den chéad uair in 2006.
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D’oibrigh Enterprise Ireland go dlúth leis an Future Products Unit sa
Vodafone Group in 2005 chun Lá Malartaithe Nuála a eagrú i
Newbury sa Ríocht Aontaithe mar a bhfuil an ceanncheathrú
domhanda ag Vodafone. Le linn na himeachta, bhuail trí cinn déag
de chliantchuideachtaí agus d'institiúidí taighde le ceannaitheoirí
tábhachtacha agus cuireadh nuáil ar tháirgí i láthair a bhí dírithe go
sonrach ar riachtanais Vodafone maidir le táirgí san am atá ag
teacht. Measadh gur tionscnamh fiúntach a bhí ann agus tá an
tástáil tosaithe ar dhá tháirge in ionaid feabhais de chuid Vodafone
agus plé ar siúl maidir le himeacht dá leithéid arís in 2006.

Malartú Nuála – Vodafone Future
Products Group

Tá an tionscnamh seo ina chuid den dícheall a

dhéanann Enterprise Ireland díriú ar chuideachtaí

domhanda mar cheannaitheoirí poitéinsiúla ar

tháirgí agus seirbhísí a gcliant. Ligeann an cur chuige

saindírithe sin do chuideachtaí Éireannacha díriú ar

riachtanais sainiúla an cheannaitheora agus tagann

deiseanna maithe onnmhairithe as sin i réimsí

forásacha táirgí a mbaineann deiseanna díolacháin

domhanda leo. Aonad tráchtála taobh istigh de

Vodafone Group Marketing atá sa Future Products

Unit agus é dírithe ar nuáil mheántéarmach –

tréimhse 18-36 mí. Tarlaíonn próiseas na nuála i sé

cinn d’ionaid feabhais atá lonnaithe ar fud an

domhain. Eascraíonn forbairt ar tháirgí agus ar

sheirbhísí do mhargaí tomhaltóra agus gnó

Vodafone ón obair sin. Eagraíodh an Lá Nuála tar éis

sraith cainteanna idir an t-aonad agus Enterprise

Ireland d’fhonn bealaí ina bhféadfadh nuáil de chuid

chuideachtaí Éireannacha teacht le straitéisí

Vodafone a mheas. Bhain trí réimse den nuáil leis

an ócáid: Cumarsáid, Eolas agus Soghluaisteacht

Gnó. Bhí baill foirne den FPU lárnach sa lucht

éisteachta, an Stiúrthóir Domhanda Aris Hadjiaslanis

ina measc, chomh maith le baill d’fhoirne na n-

ionad feabhais ag Vodafone sa Ghearmáin, sa

Spáinn agus sa Ríocht Aontaithe atá freagrach as an

nuáil sna sainréimsí sin. Bhí daoine ó chuideachtaí

páirte de chuid Vodafone, SFR (an Fhrainc),

Swisscom (an Eilbhéis) agus Mobilkom (An Ostáir) i

láthair freisin. Bhí dinnéar mar ócáid chaidrimh ag a

bhféadfaí tuilleadh forbartha agus plé a dhéanamh

ar chaidreamh idirphearsanta nó ar dheiseanna mar

chlabhsúr leis an lá. D’éirigh thar cionn leis an

ócáid mar léiriú ar an leibhéal ard beartaíochta agus

nuála atá ar siúl in earnáil na nguthán póca in Éirinn

agus bhí Vodafone Group an-mholtach san eolas a

fuarthas ar ais uathu. "B’iontach an deis a bhí san

ócáid ag baill foirne an Future Products Unit léargas

a fháil go héasca ar bheartaíocht nuála roinnt

eagraíochtaí agus iad siúd ar mhian linn breis plé a

bheith againn leo a aithint. Chuaigh díograis agus

dúthracht gach duine a bhí páirteach ann agus

feabhas a gcuid smaointe agus a gcuid coincheapa i

gcion go mór orainn," a deir Aris Hadjiaslanis.

Aris Hadjiaslanis
Stiúrtheóir Domhanda

Future Products Unit, Vodafone Group

Pedro Almenar (ar chlé) Bainisteoir 
Teicniúil Sinsireach, Vodafone FPU – CE

information, Spáin le John Whelan, Alatto
Technologies, soláthraí réiteach seirbhísí
breisluacha do oibritheoiraí soghluaiste

lonaithe i mBaile Átha Cliath
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Easpórtálacha - 2005 (€ milliún)
2004 €10,003m 

2005 €10,725m

Díolacháin nua easpórtála (ollghnóthachain)* €1,275m

Ollchaillteanais €554m

Glanfhás +7.2%

* San áireamh sa bhfigiúr seo tá gnóthachain easpórtála arna dtaifead ag cuideachtaí Tráchtearraí Feola agus 

Déiríochta ar fiú €215m iad. 

Foinse: Forfás/Enterprise Ireland Annual Business Review

Easpórtálacha – 2005 de réir Príomhlimistéir Mhargaidh*  (€ milliún)
2004 2005 Fás 2004-2005

Tuaisceart na hEorpa 5,853 6,225 +6.4%

Críocha Mheiriceá   1,023 1,162 +13.6%

Deisc. na hEorpa, an Meán-Oirthear & an Afraic  1,004 1,065 +6.1%

An Ghearmáin, Lár/Oirthear na hEorpa & na Balcáin   709 755 +6.5%

An Áis   492 564 +14.6%

An chuid eile den Domhan  295 301 +2.0%

Iomlán 9,376 10,072 +7.4%

* Díolacháin arna dtaifead ag Bord Bainne as an áireamh

Foinse: Forfás/Enterprise Ireland Annual Business Review

Easpórtálacha – 2005 de réir na Mórearnálacha (€ milliún)
2004 2005 Fás 2004-2005

Bia & Margaí Miondíola Tomhaltóra  6,624 7,050 +6.4%

Margaí Tionsclaíocha & Eolaíochtaí Beatha  2,011 2,182 +8.5%

Bogearraí, Seirbhísí & Earnálacha Éiritheacha 1,368 1,493 +9.1%

Iomlán 10,003 10,725 +7.2%

Foinse: Forfás/Enterprise Ireland Annual Business Review

Easpórtálacha Cliant – 2005 Gnóthachain agus Caillteanais (€ milliún)

Earnáil Easportálacha 2004 Ollghnóthachain Ollchaillteanais Easportálacha 2005 Glanmhéadú

Bia & Margaí Miondíola Tomhaltóra  6,624 742 317 7,050 +6.4%

Margaí Tionsclaíocha & Eolaíochtaí Beatha  2,011 300 129 2,182 +8.5%

Bogearraí, Seirbhísí & Earnálacha Éiritheacha  1,368 233 108 1,493 +9.1%

Iomlán 10,003 1,275 554 10,725 +7.2%

Foinse: Forfás/Enterprise Ireland Annual Business Review



Infheistiocht i dTaighde agus i Nuáil
Tá nuálaíocht táirgí agus seirbhísí lárnach
d’fhás eacnamaíoch agus d’fhorbairt
inbhuanaithe ghnó na hÉireann. Chuige
seo ní mór tiomantas fadtéarmach a
thabhairt don taighde agus forbairt (T&F)
faoi threoir na dtionscal d'fhonn táirgí den
chéadscoth a chruthú a bheidh ag díriú ar
mhargaí idirnáisiúnta. 
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I gcomhthéacs thiomantas an Rialtais do spriocanna

Chlár Liospóin a bhaint amach, tugann straitéis Enterprise

Ireland tosaíocht do chultúr nuálaíochta agus iomaíocht

dhomhanda a fhorbairt, agus tá ardspriocanna leagtha

amach aige chun infheistíocht in T&F a mhéadú. Leis seo

a chur i gcrích ní mór oibriú i gcomhar le

gníomhaireachtaí eile mar Fhondúireacht Eolaíochta

Éireann, IDA Ireland, Teagasc agus eile. Téann ionchur

Enterprise Ireland faoi thrí théama: T&F Inchuideachta;

Tráchtálaíocht Tionscadail Taighde agus Chomhoibrithe;

agus Eolaíocht agus Teicneolaíocht Idirnáisiúnta. 

TAIGHDE AGUS FORBAIRT
INCHUIDEACHTA
Tugann Enterprise Ireland tacaíocht láidir i gcónaí do

chuideachtaí atá ag dul i mbun a gcuid T&F féin. Tá

béim níos mó á cur ar chumas cuideachtaí a mhéadú

chun a gcuid taighde féin a dhéanamh. In 2005,

faomhadh €45.6 milliún chun tacaíocht a thabhairt do

156 tionscadal T&F inchuideachta. Ghlac Enterprise

Ireland cur chuige nua níos dírí d’fhonn cuideachtaí a

spreagadh chun níos mó a infheistiú in T&F. Leagadh

spriocanna amach: líon na gcuideachtaí a infheistíonn

breis agus €100,000 in T&F fiúntach a mhéadú chuig

596, agus líon na gcuideachtaí a infheistíonn breis

agus €2 milliún in T&F suntasach a mhéadú chuig 42

faoi 2007. Leis na spriocanna seo a bhaint amach,

ghlac Enterprise Ireland cur chuige trí phointe:

mórfheachtas feasachta T&F; idirghabháil dhíreach i

ngnólachtaí; agus tionscnaimh speisialta chun

comhoibriú idir cuideachtaí agus coláistí a mhéadú. I

measc na dtionscnamh tá: Abhcóidí T&F: Ní mór

teagmháil phearsanta dhíreach a dhéanamh le

cuideachtaí, cuideachtaí beaga ach go háirithe, chun

comhairle a thabhairt dóibh d'fhonn iad a spreagadh le

tabhairt faoin T&F, nó chun a n-infheistíocht reatha in

T&F a mhéadú thar €100,000. Chun na críche sin, tá

painéal de Abhcóidí T&F curtha le chéile ag Enterprise

Ireland, daoine a bhfuil taithí acu, a rinne bainistíocht

ar fheidhmeanna T&F iad féin san am a caitheadh,

agus ar féidir leo na luaíochtaí poitéinsiúla as

infheistíocht dá leithéid a mhíniú. Eagraíodh

tionscnamh trialach i nDún na nGall agus i bPort

Láirge, le hochtar abhcóidí ó Líonra Meantóirí

Enterprise Ireland agus ón Industry, Research and

Development Group (IRDG), grúpa neamhspleách

stocairí atá ceangailte le IBEC. Déanfar an tionscnamh

seo a fhorleathadh go náisiúnta sa bhliain 2006.

Treisiú ar Fheachtas Feasachta T&F: Leanadh le

feachtas Enterprise Ireland in 2005 chun feasacht a

scaipeadh maidir leis na buntáistí a bhaineann le cláir

struchtúrtha T&F i measc cuideachtaí nach dtugann

faoin T&F, nó nach ndéanann ach beagán. Mar chuid

den fheachtas seo, eagraíodh sraith de sheimineáir

eolais i Muineachán, i bPort Láirge, i nGaillimh agus i

gCeatharlach, ar nglac 54 cuideachta páirt iontu. Faoin

Tionscnamh Feasachta T&F tá 44 cuideachta tosaithe ar

scéimeanna aonair T&F a phleanáil in éineacht le

comhairligh. TechSearch – Seirbhísí Aistrithe

Teicneolaíochta: Cabhraíonn seirbhís TechSearch le

cuideachtaí chun teicneolaíochtaí agus táirgí a fháil ó

fhoinsí idirnáisiúnta trí cheadúnú agus

comhpháirtíochtaí eile. In 2005, cuireadh 26

comhaontú i gcrích i dTeicneolaíochtaí na mBianna

Réamhdhéanta, na hInnealtóireachta, an Chomhshaoil

agus i dTeicneolaíocht na Faisnéise. Tionscnamh

Bainistíthe Nuálaíochta: Soláthraíonn an

tionscnamh seo oiliúint i mbainistíocht nuálaíochta

agus T&F. Eagraíodh naoi gclár oiliúna, ón leibhéal

tosaigh go leibhéal na Máistreachta, agus 11 ceardlann

agus oícheanta líonraithe. D’fhreastail 534 rannpháirtí

ó 381 cuideachta orthu. Mar chuid de thionscnamh

saincheaptha rinneadh diansaothrú forbartha táirgí le

cliaint i dtionscal an troscáin, ag nascadh a gcuid T&F

le treochtaí idirnáisiúnta i dtáirgí nua.  Tionscnamh

Comhpháirtíochta Nuálaíochta: An comhoibriú idir

cuideachtaí agus an earnáil tríú leibhéil aithnítear go

hidirnáisiúnta é mar bhealach cinnte chun teacht ar

nuálaíocht rathúil. Soláthraíonn an Tionscnamh

Comhpháirtíochta Nuálaíochta tacaíocht airgeadais

chun go mbeidh ar a gcumas ag cuideachtaí tabhairt

faoi chomhthaighde le hOllscoileanna agus le

Infheistíocht i dTaighde agus i Nuáil 26+27
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Bhí luathstaidéir féidearthachta, T&F, monarcha thrialach agus geall airgeadais mór-
infheistíochta i gceist leis an togra um tháirgí nua a fhorbairt. Ba é toradh a bhí air sin ná
Kepak a dhul i mbun táirgíochta agus margaíochta ar raon leathan de tháirgí Global
Cuisine Heat & Serve agus iad ag díriú ar an réimse is mó borradh in earnáil an bhia,
bianna réamh-ullmhaithe. Tá an raon Global Cuisine seolta ag Kepak le Asda agus le
miondíoltóirí móra eile sa Ríocht Aontaithe agus leanfar ag cur táirgí nua ar an margadh in
2006. Tá na béilí réamhchócaráilte bunaithe ar thaighde saindírithe ghairmiúil ag leibhéil
na teicniúlachta, na dtomhaltóirí agus na trádála agus is ag freastal ar riachtanais
shonraithe, dheimhnithe atá siad. Dúirt Ger Brickley, Stiúrthóir Oibriúcháin an Ghrúpa
agus ceannaire fhoireann forbartha Global Cuisine Heat & Serve: "Is as an T&F a thagann
gach aon rud. Caithimid cuid mhaith díograise leis an bhforbairt ar nuatháirgí agus ag
coinneáil céim ar chéim le hathruithe ar ghnásanna tomhaltóirí. T&F is siocair don rath atá
orainn." Ba chabhair é tacaíocht Enterprise Ireland le tionscadal T&F Kepak chun cinntiú
gur in Éirinn a tharlódh an forleathnú. Anuas ar chúnamh caipitil agus taighde, tá
Enterprise Ireland ag tacú go mór le foireann T&F na cuideachta, foireann atá ag dul i
líonmhaire, a thabhairt le chéile agus a chur faoi oiliúint. Is fochuideachta de chuid
Kepak Group é Kepak Cork, a bhfuil láimhdeachas €100 milliún aige agus 300 duine
fostaithe ann, ceann de phríomhchuideachtaí próiseála bia na hEorpa. Is í an Ríocht
Aontaithe príomh-mhargadh easportála Kepak agus tá sciar suntasach den mhargadh á
bhaint amach aige mar aon le cuideachtaí bia eile as Éirinn. Tá deiseanna luachmhara ar
fáil sa mhargadh i gcónaí do chuideachtaí bia as Éirinn atá sásta tabhairt faoin taighde is
gá agus cur lena gcuid inniúlachta chun freastal go pras ar éilimh na dtomhaltóirí.

www.kepak.com

Infheistíocht ag Kepak sa T&F
chun easpórtálacha a mhéadú
Tar éis trí bliana dianoibre le taighde agus forbairt ar
tháirgí, d’fhógair Kepak i gCorcaigh leathnú dar luach
€10+ milliún ar an monarcha i gCnocán na Biolraí, 
Co. Chorcaí. Tá Enterprise Ireland ag tacú leis an
infheistíocht agus gnóthófar €55 milliún i ndíolacháin
easportála dá bharr. Ina theannta sin, cruthófar 155 
post nua i rith na dtrí bliana atá ag teacht. 
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Ag tráth an fogra an méadú ag Cnocán na Biolraí bhí (ó chlé): Derek Breen, Enterprise Ireland; Mike Feeney, Stiúrtheóir Feidhmiúcháin, Enterprise
Ireland; John Horgan, Stiúrtheóir Banistaíochta, Kepak; Micheál Martin, TD, Aire Fiontar, Trádála agus Fostaíochta; Ger Brickley, Stiúrtheóir, Ghrúpa

Oibríochtaí, Kepak.



hInstitiúidí Teicneolaíochta chun táirgí agus próisis nua,

inmharthana, nuálaíocha a fhorbairt. In 2005, cuireadh

€5.1 milliún ar fáil do bhreis agus 79 tionscadal

timpeall na tíre.

TACAÍOCHT D'IONAID T&F DEN
SCOTH DOMHANDA IN EARNÁIL 
AN BHIA
Cuireann earnáil an Bhia go mór le fás onnmhairí, le

breis agus €7 billiún in easportálacha in 2005. Tá

nuálaíocht leanúnach in T&F ag cur go díreach leis an

bhfás seo agus thug bunú ionaid T&F inchuideachta, le

tacaíocht ó Enterprise Ireland, treisiú mór fadtéarmach

le rath na hearnála. Oibríonn Enterprise Ireland i

gcomhar leis Bord Bia agus leis Bord Iascaigh Mhara

san earnáil seo.  In 2005, d’oscail an tAire Micheál

Martin TD an tIonad Nuálaíochta nua de chuid Grúpa

Glanbia i gCill Chainnigh, a bhfuil €15 milliún le

hinfheistiú ann sna ceithre bliana amach romhainn,

agus seoladh Céim a Dó dá thogra forleathnaithe.

D’fhógair Dairygold Co-operative Society go raibh

Ionad nua €15.6 milliún T&F in Eolaíocht Fheidhmeach

an Bhia bunaithe acu i mBaile Mhistéala, Co. Chorcaí,

le forbairt nuatháirgí nuálaíocha bia do thomhaltóirí a

thiomáint. Leathnaigh an Grúpa Kepak ar a réimse béilí

‘Heat and Serve’ le forleathnú €10 milliún as a

gcruthófar 155 post nua thar thréimhse trí bliana. Ba

thoradh é an tionscadal ardaidhmeannach seo ar thrí

bliana de thaighde agus d’fhorbairt ar tháirgí le

tacaíocht ó Enterprise Ireland agus ón mBord Bia. Ina

theannta sin, tá infheistíocht de €22.6 milliún déanta

ag Green Isle Foods i bhforleathnú den dearadh is

déanaí ar a mhonarcha sa Nás, Co. Chill Dara.

TRÁCHTÁLAÍOCHT AR
THIONSCADAIL TAIGHDE AGUS
CHOMHOIBRIÚCHÁIN
Éilíonn Enterprise Ireland uastoradh eacnamaíoch ar

infheistíocht Stáit sa taighde. Chun na críche sin ní mór

comhoibriú láidir a bheith idir an Stát, lucht tionscail

agus an pobal taighde. Ní mór don taighde seo a

bheith faoi stiúir riachtanais na tionsclaíochta. Tá Ciste

Tráchtálaíochta Enterprise Ireland roinnte i dtrí chéim a

mheaitseálann an chaoi a ghluaiseann an fhorbairt

taighde acadúil ón saotharlann go dtí an margadh:

cruthú an choincheapa; forbairt teicneolaíochta; agus

forbairt ghnó. In 2005, faomhadh caiteachas iomlán

de €23.4 milliún i ndáil le céimeanna Cruthaithe

Coincheapa agus Forbartha Teicneolaíochta de chuid

an Chiste Tráchtálaíochta, agus faomhadh 142

tionscadal nua taighde. Taighde á Thráchtálú: Tá

trí cinn d'fhoirne ag Enterprise Ireland tiomnaithe do

thosaíocht a thabhairt do na teicneolaíochtaí sin a

bhfuil fíorthábhacht leo don tionscal in Éirinn:

Biteicneolaíocht, Faisnéisíocht agus Teicneolaíochtaí

Tionsclaíocha. Oibríonn na foirne seo i ndlúth-

chomhpháirtíocht leis an bpobal taighde, le cliaint

agus le gníomhaireachtaí eile mar Fhondúireacht

Eolaíochta Éireann, agus IDA Ireland chun taighdeoirí,

fiontraithe agus lucht gnó a nascadh le chéile. Thug

foireann tráchtálaíochta na Biteicneolaíochta

tacaíocht d’ocht dtionscadal a bhfuil páirtíthe

Éireannacha agus idirnáisiúnta ina mbun chun

teicneolaíocht a aistriú ón taighde go dtí táirgí

tráchtála i réimsí éagsúla ar a n-áirítear diagnóisic,

vacsaíní agus gairis leighis. Ina theannta sin, tacaíodh

le dhá chuideachta a d'eascair as ollscoileanna. Le dhá

bhliain anuas, tá €4 milliún infheistithe ag Enterprise

Ireland chun sé cinn de bhithghoradáin a bhunú i

mBaile Átha Cliath, i gCorcaigh agus i nGaillimh.

Reáchtáil Enterprise Ireland dhá ócáid Next Wave inar

taispeánadh nuatheicneolaíochtaí atá dírithe ar an

tráchtálaíocht do phobal an ghnó agus an chaipitil

fiontair. Clúdaíonn Faisnéisíocht ríomhaireacht,

bogearraí agus teileachumarsáid. In 2005, tugadh cúig

cheadúnas nua do chuideachtaí le haghaidh

teicneolaíochtaí a forbraíodh i bpobal taighde tríú leibhéil

na hÉireann. Bronnadh péire acu siúd ar chuideachtaí a

d'eascair as ollscoileanna agus a bunaíodh d'aonghnó

chun feidhm a bhaint as na teicneolaíochtaí seo. Ag

deireadh 2005, bhí 24 chás paitinne Faisnéisíochta ag

teacht chun cinn ó fhoirne taighde tríú leibhéil. Tá

tacaíocht á tabhairt ag an gCiste Tráchtálaíochta faoi

láthair do 30 tionscadal Cruthaithe Coincheapa agus 38

tionscadal Forbartha Teicneolaíochta san Fhaisnéisíocht.

Infheistíocht i dTaighde agus i Nuáil 28+29
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Seoladh togra taighde ceannródaíoch €2 mhilliún in earnáil na
rFhoghlama in 2005 a bhfuil tréith ríthábhachtach leis: lucht
tionscail is siocair le clár na hoibre agus is taighdeoirí acadúla a
dhéanann an taighde. Trí chur chuige ar an mbealach nuálach
seo, díreofar an taighde thábhachtach ar dhul chun cinn
tráchtála dáiríre a thabhairt i gcrích san fhorbairt ar tháirgí agus
ar sheirbhísí rFhoghlama den chéad chineál eile. 

(ó chlé) Gearoid Mooney, Stiúrtheóir
Faisnéisíocht, Taighde agus Tráchtálú,

Enterprise Ireland; Jonathon Parkes, BS, The
Electric Paper Company (Thirdforce plc); Liam

Fitzgerald, Comhairleoir don Fórum POF
rFhoghlama, Bua Ltd; Deirdre O'Neill,

Enterprise Ireland.

Comhaltái an Fórum POF rFhoghlama (ó chlé): David Harrison, POF, Intuition
Publishing Ltd; Bobby Brady, POOF, Innerworkings Ltd; Kieran McBrien,

Bunaitheoir agus Leas Cathaiorleach, Transware Ltd; Michael Parker, Stiúrtheóir
rFhoghlaim, Agtel; Liam Fitzgerald, Comhairleoir don Fórum POF rFhoghlama, Bua

Ltd; Declan Kelly, FOB, WBT Systems Ltd; Jonathon Parkes, BS, The Electric Paper
Company (Thirdforce plc)

Tá Enterprise Ireland agus daoine sinsearacha i
dtionscal na rFhoghlama ag obair as lámha a chéile
d’fhonn an earnáil seo a thabhairt chun cinn ó
2002 i leith. Tá fóram na bpríomhfheidhmeannach
rFhoghlama, a soirbhíonn Enterprise Ireland dó, ina
ghrúpa caidrimh agus pléite ag pearsaí ardleibhéil
sa tionscal. Oibríonn cuideachtaí rFhoghlama le
chéile tríd an ngrúpa caidrimh sin agus roinneann
siad a gcuid eolais ar mhaithe leis an gcomhar. 
D’oibrigh Enterprise Ireland le fóram na
bpríomhfheidhmeannach rFhoghlama chun an
bealach teicneolaíochta atá roimh an gcomhar a
shocrú agus clár oibre taighde a thabhairt chun cinn
don tionscal. Tar éis comórtas oscailte a rith,
roghnaíodh foireann thaighde thraschampais ó OÉ
Gaillimh, faoi stiúir an Digital Enterprise Research
Group (DERI), chun clár na taighde a chur i gcrích.
Tagann Bainistíocht ar Chearta Digiteacha, Slánchóiriú
Sonraí agus Ardáin Sheachtadta agus Teicneolaíochtaí
faoina scáth agus cruthófar ardán don dearadh, don
fhorbairt agus don seachadadh ar an ábhar
rFhoghlama den chéad chineál eile dá bharr. Deir
Jonny Parkes, Bainisteoir Stiúrtha, Electric Paper a
bhíonn páirteach i bhfóram na
bpríomhfheidhmeannach rFhoghlama faoin togra

taighde: "Fágann an tionscnamh iontach seo gur
féidir le cuideachtaí rFhoghlama in Éirinn páirt a
ghlacadh in obair thaighde mheántéarmach a
chuideoidh le forás agus forbairt i bhfad níos tréine a
chur orthu ar bhonn idirnáisiúnta agus cruthú go
maith i margaí an domhain. Trí dhíriú ar aidhmeanna
taighde atá acu ar fad, tá na cuideachtaí ag teacht le
chéile ina ngrúpa den chéad uair agus níl amhras ach
gur ar mhaithe le leas fadtéarmach thionscal na
rFhoghlama in Éirinn beartaíocht chomhair den
chineál seo." Sonraíodh in Enterprise Ireland
tionscal rFhoghlama na hÉireann mar thionscal a
raibh an-acmhainn foráis ann. Tiocfaidh an phleanáil
gnó, an fhorbairt ar tháirgí agus cinntí straitéiseacha
thionscal rFhoghlama na hÉireann go ceann dhá
bhliain faoi anáil na taighde seo go díreach. Tharla
tograí taighde eile is lú ná an tionscnamh seo idir
cuideachtaí aonair agus ollscoileanna de bharr an
mhórthionscnaimh chomh maith. Tá an togra ar
cheann de thrí chlár taighde dá leithéid faoi threoir
an tionscail ar thacaigh Enterprise Ireland leo in
2005. Tá dul chun cinn á dhéanamh maidir le tograí
den chineál céanna in earnála na Leictreonaice
Cumhachta agus na Bith-theicneolaíochta. 

An Tionscal ag stiúrú
eochairthaighde san rFhoghlaim
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Baineann teicneolaíochtaí tionscail leis na

teicneolaíochtaí úd a úsáidtear san earnáil

déantúsaíochta i dtionscail áirithe, nó a thacaíonn leo,

tionscail ar nós Innealtóireacht, Leictreonaic, Gairis

Leighis, Bia agus Earraí Cógaisíochta. In 2005, thug

taighdeoirí Éireannacha 185 tionscadal i dteicneolaíochtaí

tionsclaíochta, á maoiniú ag Enterprise Ireland, chun

cinn, 50 acu atá ag céim na tráchtálaíochta. As na

tionscadail seo, aontaíodh ocht gceadúnas nua leis an

tionscal Éireannach. Tionscadail Taighde á

Stiúradh ag Tionscail: D’oibrigh Enterprise Ireland le

grúpaí de chuideachtaí Éireannacha chun cláir T&F

mheántéarmacha a fhorbairt a rachadh chun tairbhe dá

n-earnálacha agus a d'fhorbródh a gcuid iomaíochta

idirnáisiúnta. Chuige seo ba ghá smaointeoireacht

straitéiseach ó na cuideachtaí maidir leis an gcineál

taighde as a dtiocfadh torthaí cinnte tráchtála, mar aon

le hinstitiúidí taighde chun an taighde a dhéanamh.

Beidh de thoradh ar na tionscadail seo go ndéanfar

taighde suntasach faoi stiúir na tionsclaíochta sna

hOllscoileanna agus sna hInstitiúidí Teicneolaíochta.  

In 2005, faomhadh dhá thionscadal le maoiniú de €2.6

milliún an ceann thar trí bliana: tionscnamh an Power

Electronics Industry Group (PEIG); agus tionscnamh

Ghrúpa na Ríomh-Fhoghlama. Tá baint ag 25 den 40

cuideachta dúchasach agus eachtrach atá i dtionscal

leictreonaic na cumhachta in Éirinn le PEIG, agus díríonn

sé ar cheisteanna i dtaobh éifeachtacht agus dlús

cumhachta i soláthar cumhachta do ghairis

leictreonacha. Istigh ar an taighde seo tá Institiúid

Náisiúnta Tyndall, Ollscoil Luimnigh, Coláiste na

hOllscoile, Corcaigh, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, agus

Institiúid Teicneolaíochta Chorcaí. Tá tuairisc ar an

tionscadal Ríomh-Fhoghlama ar leathanach 30.

Tionscnamh um Fheabhsú Taighde Feidhmigh: Tá

sé mar shainchuspóir ag an tionscnamh seo inniúlachtaí

réigiúnacha taighde a spreagadh agus a fheabhsú trí

thacaíocht a thabhairt do thionscadail in Institiúidí

Teicneolaíochta. In 2005, tugadh maoiniú de €1.25

milliún an ceann do chúig thionscadal: Ionad

Teicneolaíochtaí Míochaine na Gaillimhe in IT na

Gaillimhe/Mhaigh Eo; Ionad na dTeicneolaíochtaí le

haghaidh Ríomhaireacht Neadaithe in IT Chorcaí; agus

Ionad na Micreabhraiteoirí le haghaidh Anailís Chliniciúil

in IT na Tamhlachta. Fuair IT Phort Láirge maoiniú le

haghaidh dhá thionscadal: an tIonad um Chumarsáid

Choinbhéirsithe IP agus Ionad Taighde an Oirdheiscirt ar

Ábhair Fheidhmeacha. 

EOLAÍOCHT AGUS TEICNEOLAÍOCHT
IDIRNÁISIÚNTA
Tá comhoibriú agus líonrú idirnáisiúnta lárnach d’fhócas

Enterprise Ireland ar T&F. Gné ríthábhachtach is ea é seo

le cinntiú go gcuirtear cliaint ar an eolas faoi na

heagraíochtaí domhanda den chleachtas is fearr mar aon

leis na forbairtí eolaíochta agus teicneolaíochta is déanaí.

Tá ár naisc á neartú i gcónaí againn le príomheagraíocht

taighde míochaine an domhain, agus an ceann is mó, na

National Institutes of Health, agus leis an Food and Drugs

Administration sna Stáit Aontaithe.  

Gníomhaireacht Spáis na hEorpa: Tá Enterprise

Ireland gníomhach ag cuidiú le cuideachtaí Éireannacha

chun conarthaí a ghnóthú ó European Space Agency

(ESA). Leis na conarthaí seo, nasctar cliaint le tionscadail

dhomhanda fhadtéarmacha nuálacha T&F. Go dtí seo,

ghlac breis agus 60 cuideachta Éireannacha páirt i gcláir

ESA.  Comhoibriú ar an gClár Creatchlár: Faoi

2005, bhí beagán le cois €150 milliún tarraingthe anuas

ag Éirinn ón Séú Clár Creatchlár do Thaighde agus

d’Fhorbairt Theicneolaíoch 2002-2006 (FP6). Tugadh

maoiniú de 19% don tionsclaíocht phríobháideach (faoi

úinéireacht Éireannach agus eachtrannach araon)

céatadán a bheadh inchurtha le taithí na hEorpa. In

2005, fuarthas maoiniú de €10 milliún do thionscal na

hÉireann faoin gclár. EUREKA: : Is líonra uile-

Eorpach é seo le haghaidh T&F tionsclaíoch,

comhoibríoch, margadh-dhírithe. In 2005, ghlac 11

cuideachta bunaithe in Éirinn agus roinn taighde ollscoile

amháin páirt i dtionscadail nua chomhoibríocha

idirnáisiúnta T&F de chuid EUREKA. Tháinig ceithre cinn

de na tionscadail nua in 2005 ó CELTIC, mórthionscnamh

braisle uile-Eorpach de chuid EUREKA, ag díriú ar an

Eoraip a chur chun tosaigh i dTaighde agus Forbairt

Teileachumarsáide.

Infheistíocht i dTaighde agus i Nuáil 30+31
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Lexas agus taighdeoirí DCU chun teicneolaíocht a
chruthú a mbeidh ceannas margaidh aici
Cuideachta dhúchasach dhlútheolais rathúil é Lexas Integrated
Technology a oibríonn sa mhargadh do threalamh leathsheoltóirí. Is
é croíghnó na cuideachta ná trealamh leathsheoltóra próiseála a
chothabháil do mhórdhéantúsóirí domhanda na sliseog. Is sa
rannóg dhílsithe taighde atá bun-neart na cuideachta, agus is í sin
a chinnteos a fás amach anseo freisin. Tá an rannóg thaighde ag
obair ar chlár nuálach chun táirgí nua a fhorbairt i gcomhar le lucht
taighde Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath (DCU). 

05

Díríonn Lexas ar mhargadh domhanda ar fiú na milliúin euro é, agus éiríonn thar cionn leo i margadh
nideoige ina bhfuil tús áite ag iomaitheoirí ar chaighdeán domhanda a bhfuil cur amach teicniúil an-
domhain acu. Tá sé i gceist an táirge úrnua atá acu a lainseáil i dtreo dheireadh 2006. Sa bhliain
2001 a chuaigh Lexas i mbun cothabháil leathsheoltóirí agus bainistiú tionscadal. Triúr iar-innealtóirí in
ábhair fheidhmeacha a raibh os cionn 30 bliain taithí acu i bpáirt a chinn ar an smaoineamh. Thug an
gnó taighde agus forbartha táirge léim mhór chun cinn sa bhliain 2004 agus ghnóthaigh an
cuideachta duais DCU Mallin-Invent sa bhliain 2005 do thosuithe nuálacha ardphoitéinsil. Ó
easpórtálacha go dtí na Stáit Aontaithe, an Eoraip agus an Áise a thagann breis is 50% de
láimhdeachas Lexas, agus déanann siad cothabháil ar dhéantúsóirí buntrealaimh agus ar chustaiméirí
úsáideora deiridh ar nós Intel, Motorala agus IBM. An comhoibriú a rinne an chuideachta le
taighdeoirí san Ionad Náisiúnta um Eolaíocht Plasma agus Teicneolaíocht (NCPST) in DCU agus i
mórionaid eile taighde ar fud na hEorpa, chuir sé ar chumas Lexas raon réiteach rialaithe próisis agus
diagnóiseach a fhorbairt do thionscal déantúsaíochta na leathsheoltóirí. Éascaítear déantúsaíocht
éifeachtach iontaofa na ngairis nanaileictreonacha is forbartha amuigh, a bhuíochas don
teicneolaíocht. Thacaigh Enterprise Ireland le gealltanas Lexas do thaighde & forbairt le cúnamh a
chuidigh leis an gcuideachta acmhainní a fháil dá gclár fadtéarmach. Dar leis an Dr Stephen Daniels,
Stiúrthóir Feidhmiúcháin an NCPST agus comhbhunaitheoir Rannóg Taighde Lexas go bhfuil tacaíocht
dá leithéid criticiúil má táthar le taighde a spreagadh i dtionscadail ardriosca nuálacha
fadtréimhseacha. Deir sé freisin "Tá gaol fíorluachmhar againn leis an ollscoil agus is iontach mar a
bhfuil fáil againn ar acmhainní. Ar Thaighde agus Forbairt a bhraitheann fás na cuideachta amach
anseo, agus tá rún daingean againn ár bpunann táirgí a fhorbairt chun ár mais chriticiúil a fhás." Tá
Lexas le bogadh isteach i saoráid dhílsithe T&F de chuid Invent in DCU sa bhliain 2006. Fostófar
bainisteoir lánaimseartha ansin a mbeidh taithí an-mhaith aige chun scoth an chleachtais a fheidhmiú,
agus próiseas forbartha cáilíochta saolré a fheidhmiú san áireamh. Níos déanaí sa bhliain tá sé ar
intinn ag an gcuideachta táirge an-nuálach dá cuid, táirge próisis phlasma pointe deiridh den chéad
ghlúin eile, a scaoileadh ar an margadh. Tá 40 fostaí ag an gcuideachta faoi láthair, agus táthar ag súil
le méadú ar an bhfoireann taighdeoirí, ó thriúr go deichniúr, as seo go ceann trí bliana.



Ghnóthaigh ceithre chuideachta nuabhunaithe as Éirinn

deontais taighde dar luach €2.4 milliún in 2005 faoin gClár

Acmhainní Daonna agus Soghluaisteacht (ar a dtugtar scéim

Aistriú Eolais Marie Curie) ar cuid é den Séú Chlár Creatchlár

(2002-2006) ag an Aontas Eorpach. Is mór an éacht é sin ag na

cuideachtaí seo atá ag dul faoi fhorbairt chinniúnach

luathchéime. Léiríonn bronnadh na ndeontas taighde sin an

cumas agus an acmhainn ardleibhéil atá sna cuideachtaí sin i

gcomórtas le cuideachtaí thar lear. 

Deontais taighde idirnáisiúnta
buaite ag chuideachtaí Éireannacha

32+33
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Tugtar deontais faoi scéim Marie Curie

d’ollscoileanna, d’institiúidí taighde nó do

ghnólachtaí mar chiste chun treisiú nó forbairt a

dhéanamh ar chumas nua taighde trí thaighdeoirí

le taithí a earcú. Tagann iomlán na gcostas

tuarastail gaolmhara faoin scéim agus íoctar sciar

de na costais thaighde agus bhainistíochta agus de

na barrchostais. Go dtí seo, tá €42 milliún de

mhaoiniú in iomláine gnóthaithe ag Éirinn ó Chlár

Marie Curie Choimisiún na hEorpa a mbaineann

iomaíocht ghéar leis agus is ar lucht tionscail in

Éirinn a bronnadh beagnach 20% den tsuim sin.

Déanfar fairsingiú ar acmhainn T&F na hÉireann leis

an maoiniú sin trí 220 taighdeoir sárchumais in

iomláine ó gach cearn den domhan a tharraingt go

hÉirinn. Bíonn Enterprise Ireland gníomhach ag

cur scéim Marie Curie chun cinn i measc lucht

tionscail in Éirinn agus bhí de thoradh air sin in

2005 gur cuireadh 16 iarratas isteach ar an scéim.

Seo a leanas na ceithre chuideachta ar éirigh leo:

Sigmoid Biotechnologies Ltd, Celtic Catalysts Ltd,

Cellix Ltd agus Duolog Technologies Ltd.

Cuideachta nuálach i mbun fionnachtain agus

forbartha sa cheimic atá i gceann de na cuideachtaí

sin, Celtic Catalysts Ltd, agus é dírithe ar cheimic

cheannródaíoch a chur ar fáil dá chuid cliant agus

custaiméirí úsáide deiridh i dtionscail na

Cogaseolaíochta agus na Míncheimiceán. Deir

Brian Elliot, POF Celtic Catalysts Ltd: "D’fhág

deontas Marie Curie an ciste ag Celtic Catalysts a

chuir ar ár gcumas taighdeoirí a fhostú chun an t-

ardán teicneolaíochta agus an réimse táirgí atá

againn a thabhairt chun cinn. Fágann sé

d’acmhainn againn clár taighde forleathan a

leanacht i gcomhar le hOllscoil na Ríona, Béal

Feirste ar dóigh linne an-tairbhe a bheith leis

dúinn." Tá deiseanna suntasacha maidir le

taighde thionsclaíoch ar fáil de bharr Chlár Marie

Curie in 2006 agus leanfaidh Enterprise Ireland ag

cur an chláir chun cinn agus ag cuidiú le

cuideachtaí lena dtograí.



In Iomaíocht trí Bhíthin na
Táirgiúlachta
Chun a bheith iomaíoch sa gheilleagar
domhanda caithfidh cuideachtaí
Éireannacha seasamh a fhorbairt a fhágfaidh
buntáiste iomaíoch inbhuanaithe acu.
Dianiomaíocht atá rompu, ní hamháin ó na
treoraithe margaidh nuálaíocha ach ó
gheilleagair ísealchostais freisin, ar nós
Oirthear na hEorpa, an India agus an tSín.
Bíonn ceangal díreach ag ardleibhéil
táirgiúlachta le hardleibhéil iomaíochta. 
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Aidhm lárnach de chuid Enterprise Ireland is ea

iomaíocht chuideachtaí na hÉireann a fheabhsú trí dhul i

ngleic le saincheisteanna táirgiúlachta. Is í an sprioc sa

réimse sin, tionscadail táirgiúlachta agus tionscadail

feabhsaithe na hiomaíochta a fheidhmiú i 300 gnólacht

ar a laghad faoi dheireadh na bliana 2007. 

Lainseáladh an Ciste Feabhsaithe Táirgiúlachta i lár na

bliana 2005, chun cuidiú le cliaint cur lena n-iomaíocht

ar mhaithe lena bpoitéinseal easpórtála a fheabhsú.

Lastigh do sé mhí, tá an ciste tar éis taca a thabhairt do

thionscadail i 39 cuideachta. San áireamh sa taca sin tá

cúnamh airgeadais i gcomhair gléasra/trealamh

uathoibrithe a cheannach, teicneolaíocht a fháil agus i

gcomhair traenáil na bainistíochta agus na foirne. Tá

próifíl an Chiste ar lch 37. Tionscnamh ar

Inniúlacht an tSlabhra Soláthair: Cuidíonn

bainistíocht éifeachtach an tslabhra soláthair go díreach

leis an mbuntáiste iomaíoch a bhaint amach. Lainseáladh

tionscnamh in 2005 chun cuidiú le cliaint a gcuid costas

a laghdú agus éifeachtachtaí a ghnóthú sa táirgeadh, sa

dáileadh agus i seachadadh táirgí. Faoin tionscnamh sin

in 2005, d’infheistigh Enterprise Ireland €1.8 milliún i 32

tionscadal feabhsaithe slabhra soláthair a bhain le Bia,

Eolaíochtaí Beatha, Innealtóireacht, Priontáil &

Pacáistíocht agus Tógáil. Agus d’eagraigh Enterprise

Ireland, i gcomhar leis an National Institute for Transport

and Logistics, IBEC agus InterTradeIreland, dhá

mhórchomhdháil bhreise sa réimse sin a raibh 500

dealagáid i láthair acu. An Táirgiúlacht trí Bhíthin

an Ríomh-Ghnó: Bíonn scileanna Teicneolaíochtaí

Faisnéise agus Cumarsáide (TFC) riachtanach don

táirgiúlacht agus don iomaíocht. Mar fhreagra ar an

Straitéis Náisiúnta Ríomhghnó a d’eisigh an Roinn

Fiontair, Trádála agus Fostaíochta rinne Enterprise Ireland

an Tionscnamh Bainistíochta Ríomhghnó a fhorbairt in

2005. Maoiníonn an tionscnamh sin traenáil TFC

inmheánach agus sheachtrach agus comhairleacht duine

ar dhuine, ionas go dtugtar cuidiú suntasach don

táirgiúlacht gnó agus do dhíolacháin easpórtála. Rithfidh

an tionscnamh ar feadh dhá bhliain (2006-2007). 100

cuideachta a bheith rannpháirteach, sin an sprioc.

Éic-éifeachtacht: Dlúthchuid den iomaíochas

leanúnach í an táirgiúlacht comhshaoil, is cuma an

saincheisteanna comhshaoil, polasaithe, reachtaíocht, nó

forbairt táirgí nua a bhíonn i gceist. Solathraíonn

Enterprise Ireland faisnéis agus acmhainní ar a shuíomh

gréasáin dílsithe www.envirocentre.ie chun taca a

thabhairt dá cuid cliant. Fuair an suíomh gréasáin breis is

2.5 milliún amas sa bhliain 2005, b’in dhá oiread 2004.

Tionóladh ceithre sheimineár Chomhshaoil Tionsclaíocha

Réigiúnacha timpeall na tíre agus d’fhreastail 108 orthu.

Bhain dhá cheann le cúrsaí Adhmaid agus Troscán agus

ceann amháin le tuaslagóirí tionsclaíocha. Mar chuid

d’fheachtas ar fud an AE chun an feasacht comhshaoil a

mhéadú in earnáil na leictreonaice, chuaigh Enterprise

Ireland i bpáirt le Fraunhofer Institute chun chomhdháil a

rith, ‘The Business Benefits of Eco-design in Electronics’,

agus d’fhreastail breis is 60 uirthi. Anuas air sin, bhí os

cionn 700 iniúchadh éic-éifeachtachta déanta le cliaint

faoi dheireadh 2005, agus monatóireacht á déanamh ar

a bhfeidhmíocht maidir le feabhsuithe comhshaoil i

gcaitheamh tréimhse ama. Seimineáir Mapála

Teicneolaíochta: Lean Enterprise Ireland dá shraith

sheimineár ar fhorbairtí reatha agus éiritheacha in

earnálacha ardteicneolaíochta. Sa bhliain 2005 rinne

265 cliant freastal ar cheithre sheimineár ar

theicneolaíochtaí sláinte daonna, ceol móibileach agus

an nanaitheicneolaíocht. 

In Iomaíocht trí Bhíthin na Táirgiúlachta 34+35

Ag an Seimineár Theicneolaíochta Sláinnte Daonna i Mí Meitheamh
2005 (ó chlé): Tom Kitt, TD, Aire Stáit, Roinn an Taoisigh agus Príomh-

Aoire Rialtaís; Martin Lyes, Banisteoir Roinne, Enterprise Ireland; Eric
Dishman, Bainisteoir Ginearalta, Intel Consumer Health Platforms

Group, An tOll Brian McCraith, Stiúrtheóir NSCR, DCU
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Cúinne gafa ag Butler Manufacturing
Services i margaí an domhain

Tá toradh na bua á bhaint amach go seasta le fada ag Butler
Manufacturing Services (BMS), comhlacht deartha agus
déantúsaíochta ar tháirgí réamhdhéanta speisialtóra don chóireáil ar
uisce fuílligh, ainneoin deacrachtaí san earnáil agus iomaíocht ar fud
an domhain. Le 20 bliain anuas, tá clár leanúnach T&F ar siúl ag an
gcuideachta seo atá lonnaithe sa Longfort agus tá bearta éagsúla
déanta ann chun cur leis an táirgiúlacht. De thoradh air sin, déanann
an chuideachta onnmhairiú go dtí 26 tír ar fud an domhain agus
rinneadh tuairisciú ar láimhdeachas de €3 milliún in 2005. 

BMS Meiriceá Thuaidh ag tráth an fógra a chéad conradh trádálach i dTalamh an Éisc, ó
chlé: Bill Morgan, BMS NA ionadaí i SAM; An Taoiseach, Bertie Ahern; Cr Seamus Butler,

Chathaoirleach BMS NA; An tUasal. Danny Williams, Taoiseach, Talamh an Éisc & Labrador;
Al Ducey, Stiúrtheóir Díolaíochta , BMS NA. Ar chúl ta Derek Ducey, Stiúrtheóir

Bainisaíochta, BMS NA.

Blivet le MBS sa Astráil

I measc éachtaí BMS in 2005 bhí méadú suntasach san easportáil dhíreach leis an bhFrainc, le
réigiún an Aigéin Indiaigh agus leis an Afraic Theas. Shínigh an chuideachta an chéad chonradh
díolacháin dá chuid i dTuaisceart na Síne le linn Mhisean Trádála Enterprise Ireland chun na Síne
in 2005. Le linn na bliana sin chomh maith, dhíol páirtnéir comhfhiontair BMS i gCeanada an
chéad dá lasta isteach sna Stáit Aontaithe de réir ceadúnais agus tharla deiseanna maidir le
dáilitheoir nua sa Pholainn. D’éirigh chomh maith sin leo i ngeall ar nuáil ar tháirgí agus ar
thionscnaimh fhorbheartacha eile ar chuidigh Enterprise Ireland leo chun cur lena n-acmhainn
iomaíochais agus lena dtáirgiúlacht. Ghlac an chuideachta páirt i gclár Déantúsaíocht de Scoth
an Domhain d’fhonn iniúchadh a dhéanamh ar a próisis agus ar a héifeachtacht sa ghnó.
Tugadh ina dhiaidh sin faoi thionscnamh tagarmharcála d’fhonn an chuideachta a chur i
gcomparáid lena hiomaitheoirí agus leis an gcleachtas ab fhearr. Deir Seamus Butler,
Bainisteoir Stiúrtha BMS: "Ní bhíonn tagarmharcáil i bhfad ag díriú aird ar na réimsí den ghnó
ina bhfuil ag éirí go maith leat agus na réimsí nach bhfuiltear ag déanamh chomh maith céanna
iontu. Is féidir ansin díriú ar réimse tábhachtach nó dhó nach bhfuiltear ag déanamh chomh
maith agus ba chóir iontu. Thug an tagarmharcáil léargas láithreach dúinn ar na réimsí ar ghá
dúinn feabhas a chur orthu." Is cuid de chlár T&F na cuideachta iad na tionscnaimh seo, clár a
oibríonn as saotharlann speisialaithe T&F ar an ionad oibre agus a bhfuil buiséad 7% den
láimhdeachas aige. Chomh maith leis sin, tá BMS gníomhach i mbun tionscnaimh Aistrithe
Teicneolaíochta trína n-aimsítear bealaí chuig margaí trí mhonaróirí tríú páirtí a úsáid le hoibriú
faoi cheadúnas uaidh. Baineann an chuideachta úsáid chomh maith as teicneolaíocht isteach, ar
cheadúnas, rud a ligeann dó cur lena réimse táirgí agus, d’fhonn treisiú leis an obair díolacháin
agus margaíochta, ta sé páirteach sa Chlár Díolacháin Idirnáisiúnta nua de chuid Enterprise
Ireland. Tá 34 fostaí ag BMS sa Longfort agus tá beartaithe ag an gcuideachta cur leis an
onnmhairiú díreach agus indíreach san am atá romhainn agus tabhairt faoi mhargaí nua ar nós
Leithinis na hIbéire agus Oirthear na hEorpa.



Sheol Enterprise Ireland an Ciste
Feabhsaithe Táirgiúlachta in 2005
d’fhonn tacú le cliaint ar mian leo cur
lena n-acmhainn iomaíochais agus lena
n-acmhainn foráis ó thaobh
onnmhairíochta de.

Seoltar Ciste Feabhsaithe
Táirgiúlachta

Dúshlán atá ag dul i méid i gcónaí roimh

chuideachtaí Éireannacha an acmhainn iomaíochais

a choinneáil agus a chothú. Ionas gur féidir

iomaíocht a dhéanamh agus gnóthachan i margaí

an domhain, ní foláir do lucht tionscail na hÉireann

teacht ar bhealaí úra nuálacha chun táirgí a

dhéanamh agus comhpháirteanna a aimsiú níos

éifeachtaí. Tuigeann Enterprise Ireland nach féidir

leis na cliaint an dúshlán sin a thabhairt mura

mbíonn ar a gcumas táirgí agus seirbhísí

ardluachacha a chur ar fáil ar phraghsanna

iomaíocha. Dá bhrí sin, tá sé ar cheann de

phríomhspriocanna Enterprise Ireland tacú le tograí

a thabharfaidh méadú inmharthana sa táirgiúlacht i

gcrích i 300+ gnólacht faoi dheireadh na bliana

2007. Tháinig an Ciste Feabhsaithe Táirgíochta i

bhfeidhm i lár na bliana 2005 agus go dtí deireadh

na bliana ceadaíodh cistí dar luach €8.5 milliún

maidir le 39 tionscadal, in earnáil na

hinnealtóireachta (31%), in earnáil an bhia (25%),

in earnáil na priontála & an phacáistithe (15%)

agus in earnáil tháirgí an tomhaltóra (8%) go

príomha. Baineann idir infheistíocht chaipitil,

oiliúint ar foirn agus bainistíocht agus eile leis na

tionscadail. Cuidíonn an ciste le gnóthais bheaga

agus mheánacha cur leis an táirgiúlacht agus

iomaíochais idirnáisiúnta á choinneáil. Tugtar

cabhair airgid de suas le 50% maidir le

hinnealra/trealamh uathoibríochta a cheannach

(uaschiste de €200,000), le héadáil ar

theicneolaíocht (uaschiste de €200,000), agus le

hoiliúint ar an bhfoireann nó ar lucht bainistíochta

(uaschiste de €150,000). 
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Alan Dixon (ar chlé), Bainisteoir Roinne, Enterprise Ireland agus
Joe Jordan Stiúrtheóir Bainistíochta, Novum ag an ceanncheathrú

nua don Eoraip leis an cuideachta i gClonsaugh, Baile Átha
Cliath. Fuair Novum tacíocht ón gCiste Feabhsúcháin

Táirgiúlachta le Enterprise Ireland

Ag an seisiún eolais maidir leis an Ciste Feabhsúcháin
Táirgiúlachta, bhí (ó chlé): James Murphy, Stiúrthóir

Bainistaíochta, Murphy Engineering (Galway) Ltd; Carole Brenan,
Enterprise Ireland; Basil Fenton, Bainisteoir Oibríochataí na

hÉireann, K3 Business Technology Group.



Meantóir idirnaisiúnta i mbun
oibre: An Dr John Monahan

an
 r

ai
bh

 f
hi

os
 a

ga
t?

05
Rinne Enterprise Ireland leathnú sa bhliain 2005 ar an líonra rathúil
Meantóireachta trí mheantóirí idirnáisiúnta atá lonnaithe i margaí thar
lear a bhfuil tábhacht leo do na cliaint a thabhairt isteach faoina scáth.
Oibríonn na feidhmeannaigh eolasacha gnó seo le cliantchuideachtaí chun
comhairle a chur orthu faoi straitéisí agus chun daoine tábhachtacha a
chur in aithne do na cliaint, daoine a mbeadh deiseanna díolacháin agus
cistiúcháin le fáil uathu. Meantóir amháin díobh sin a thug cúnamh as
cuimse do chliaint in earnáil na biteicneolaíochta is ea an Dr John
Monahan atá lonnaithe sna Stáit Aontaithe. 

Príomhfheidhmeannach é an Dr Monahan atá
taithíoch ar chuideachtaí coimpléascacha i réimsí na
biteicneolaíochta agus na cógaisíochta a bhainistiú
tar éis dó go leor cuideachtaí rathúla a thógáil agus
a stiúradh. Is iomaí coincheap eolaíochta agus
tráchtála atá tugtha faoi deara agus curtha chun
cinn aige, á dtabhairt ar aghaidh ó iontaofacht an
choincheapa go dtí an táirgeadh tráchtála. Le
déanaí, bhunaigh sé agus thug sé chun cinn Avigen
(NASDAQ:AVGN), cuideachta atá chun tosaigh san
earnáil anois san fhorbairt ar tháirgí nua teiripe sa
chóir leighis ar ghalair thromchúiseacha sa duine
daonna. Is minic a rinne sé bainistiú ar mhaoiniú
poiblí agus príobháideach a fháil don chuideachta,
an Chéad Thairiscint Phoiblí (IPO) san áireamh.
Chruinnigh sé os cionn $235 milliún, sa mhargadh
poiblí agus sa mhargadh príobháideach araon, ina
Phríomhfheidhmeannach dó. Threoraigh sé an
chuideachta chomh maith agus clárú á dhéanamh ar
roinnt iarratas le haghaidh drugaí nua a bhí faoi
imscrúdú (IND). Sular bunaíodh Avigen, bhí
stiúradh déanta ag an Dr Monahan ar mhórchuid 

clár taighde, réamhchliniciúil agus cliniciúil sa
bhiteicneolaíocht agus sa chógaisíocht in institiúidí
eagsúla. Tá Céim Dochtúireachta sa Bhithcheimic
aige ó Ollscoil McMaster, Hamilton, Ceanada agus is
i gColáiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath a rinne sé
an bhunchéim san Eolaíocht. Is é an Dr Monahan
is cionsiocair le cúnamh a fháil do
chliantchuideachtaí chun airgeadas idirnáisiúnta a
aimsiú agus a dtáirgí a chur ar bhonn tráchtála.
Creideann sé gur cuideachtaí fiúntacha i gcoitinne
iad na cuideachtaí biteicneolaíochta atá ag teacht
chun cinn in Éirinn agus go mbíonn daoine
díograiseacha ina mbun a bhfuil cumas
bithinnealtóireachta agus eolaíochta den scoth iontu. 

Deir sé go bhfuil ar chumas na gcuideachtaí seo
iomaíocht den rath a dhéanamh ar mhargaí an
domhain ach gur iondúil na mórdhúshláin chéanna
rompu ar fad: Deir sé: "Go tipiciúil, bíonn tréithe
acadúla go láidir sna cuideachtaí seo ach ní bhíonn
taithí acu ar na bealaí chun gnóthas a stiúradh agus
a fhorbairt ná ar na modhanna chun airgeadas a
chruinniú don fhorbairt sin. Bíonn sé sin le sonrú go
mór ar eagraíochtaí agus iad ag an gcéim
chinniúnach ag athrú dóibh ó bheith ina n-aonaid
taighde go ndéantar aonáin thráchtála díobh a
bhfuil táirgí le díol acu nó trialacha cliniciúla le cur i
gcrích acu. Faoin tráth a mbíonn €1-€10 milliún
cruinnithe in Éirinn acu, ní mór dóibh dáiríre díriú ar
airgeadas a chruinniú thar sáile. Bíonn cabhair de
dhíth ar a bhformhór chuige sin. Slí amháin ar féidir
le cuideachtaí cabhair mar seo a fháil ná comhaltaí
boird a earcú a bhfuil taithí acu ar airgeadas a
chruinniú agus aithne acu ar infheisteoirí." 

Dr John Monahan.



INNIÚLACHT BAINISTÍOCHTA A
THÓGÁIL
Sainaithníonn straitéis Enterprise Ireland inniúlacht

feabhsaithe bainistíochta agus scileanna ar na

mórthosca sa dul chun cinn éifeachtach. Forbraíodh an

Straitéis Feabhsaithe Bainistíochta agus Traenála in

2005 agus bunaíodh aonad gnó nua, Forbairt

Bainistíochta Cliaint & Meantóireacht. Tairgeann an

straitéis tacaíocht do chuideachtaí cliaint chun a gcuid

foirne bainistíochta a thógáil, a gcuid inniúlachtaí a

fhorbairt agus a rochtain ar shaineolas seachtarach a

fheabhsú. Foirne bainistíochta a thógáil:

Tairgeann Enterprise Ireland raon tacaí a ceapadh chun

cuidiú le cliaint na hinniúlachtaí bainistíochta a thógáil

a theastaíonn anois agus amach anseo i gcomhair fáis.

Tá píolótú á dhéanamh ar Sheirbhís Inniúlachta

Bainistíochta do Chuideachtaí Ardfháis. Cuidíonn an

tionscnamh sin le cliaint na foirne bainistíochta a

aithint atá de dhíth orthu lena gcuid gnó a fhás. 

Foirne atá ann cheana a fhorbairt: Neartaítear na

hacmhainní daonna atá i gcuideachta cheana féin trí

bhíthin raon leathan forbartha bainistíochta agus clár

don athrú straitéiseach. Bhí 116 bainisteoir cliaint

rannpháirteach in 2005 i gcláir fhorbartha fadtéarma.

San áireamh ansin tá cláir earnála agus iad

fócasaithe ar an mbainistíocht don athrú straitéiseach.

Gné sách suntasach de na cláir sin go bhfuil saineolas

Éireannach agus idirnáisiúnta bainteach leo.

Seachadann Danish Meat Institute agus Irish

Management Institute mar shampla, clár don tionscal

próiseála muiceola agus bagúin, agus tá baint ag an

Grimsby Institute of Further & Higher Education leis an

gclár atá ag Enterprise Ireland agus Bord Iascaigh

Mhara i bpáirt don earnáil phróiseála bia mara.

Inniúlachtaí idirnáisiúnta díolacháin agus

margaithe a fhorbairt: In 2005 cháiligh 27

bainisteoir le Máistir in Eolaíocht sa Ghnó Idirnáisiúnta

agus cuireadh tús leis an dara clár. Tugann an Máistir

in Eolaíocht tuiscint phraiticiúil d’úinéirí agus do

bhainisteoirí sinsearacha ar an gcaoi le dul in iomaíocht

sa ghnó idirnáisiúnta agus le hinniúlachtaí bainistíochta

straitéisí a fhorbairt. Coláiste na Tríonóide, Baile Átha

Cliath agus an Institute for Management Development

san Eilvéis a sheachadann an clár. Chríochnaigh

Enterprise Ireland, i gcomhar leis an Irish Software

Association agus FÁS, an tríú bliain de Sales STAR

(Sales Strategies and Tactics to Accelerate Revenue).

Rinne 26 Príomhoifigeach Feidhmiúcháin ó

chuideachtaí bogearraí ardfháis an clár a chríochnú in

2005. Cuireadh tús le clár nua, Sales STAR for VP Sales,

clár a ceapadh le haghaidh feidhmeannach sinsearach

díolacháin, in Aibreán 2005, le 20 rannpháirtí. Mar

fhreagra díreach ar an bPlean Gníomhaíochta Straitéise

Fiontair a d’fhógair an tAire Mícheál Máirtín TD, mí

Feabhra 2005, is amhlaidh a lainseáladh clár uathúil

d’fhorbairt easpórtálacha chun cuidiú le cuideachtaí

Éireannacha díolacháin idirnáisiúnta a ghnóthú agus

fás na n-easpórtálacha amach anseo a bhuanú.

Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath a dhéanann

an Clár Díolacháin Idirnáisiúnta a sheachadadh thar

ceann Enterprise Ireland. Freastalaíonn sé ar an

déantúsaíocht agus ar chuideachtaí seirbhíse a

ndéantar trádáil idirnáisiúnta orthu agus atá i mbun

easpórtáil faoi láthair nó a bhfuil pleananna acu dul

ina bun go luath, agus tá sé dírithe ar

fheidhmeannaigh atá freagrach as díolacháin

idirnáisiúnta a fhás.  Forbraíodh First Flight i

gcomhar le Irish Exporters Association. Cuireann sé

próiseas córasach ullmhúcháin ar fáil maidir le

In Iomaíocht trí Bhíthin na Táirgiúlachta 38+39

Chéimí ón Rang, Máistir in Eolaíocht sa
Ghnó Idirnáisiúnta 2003-2005
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Is mar gheall ar nuálaíocht a dtáirgí, agus é sin de bharr a ndúthrachta i mbun T&F agus fís na
bainistíochta, atá an rath ar Kayfoam Woolfson. Gnólacht teaghlaigh í Kayfoam a bunaíodh i 1900 agus
bhí uirthi mórathruithe ó bhonn a chur i gcrích chun teacht slán, agus dul i dtreis, nuair a tháinig
soláthraíthe ísealchostais ón tSín agus áiteanna eile in iomaíocht go géar leis. Is díol suntais na torthaí.
Gnóthaíodh €40 milliún de dhíolachán in 2005, €20 milliún de sin ó easportálacha, agus tá foireann 240
duine fostaithe i mBaile Átha Cliath agus sa Ríocht Aontaithe. De réir David Woolfson, stiúrthóir de
chuid Kayfoam, ba é ba chionsiocair leis an gcuideachta a theacht slán agus bisiú go ndearnadh forbairt
ar tháirgí deiridh nuálacha seachas ar chomhpháirteanna. Deir sé: "Bhí an-bhrú orainn mar gheall ar
phraghaschoimhlint ghéar agus ba mhian linne bheith níos airde ar shlabhra an mhiondíola. Laghdaíodh
ar scála na cuideachta agus díríodh ar fhorbairt táirgí, ar mhargaíocht, ar bhrandáil agus ar shuíomh na
cuideachta sa mhargadh. D’oibríomar go dian ar T&F. Fuaireamar an-chuidiú ó Enterprise Ireland agus ní
bheadh an dul chun cinn cinniúnach a rinneamar déanta againn dá uireasa sin." D’úsáid Kayfoam
teicneolaíocht Visco, arbh iad NASA a rinne an fhorbairt ar dtús air mar stuáil chosanta do spásairí, chun
a chuid tochtanna cúir cruthmhúnlaithe lasairmhoillitheacha a chruthú. Ba bheag nár sáraíodh ar an
gcuideachta le custaiméirí tar éis a dtáirgí a chur ar taispeáint ag aonach tráchtála sna Stáit Aontaithe.
Ina dhiaidh sin féin, b’ábhar imní ag tomhaltóirí go gcoinneodh tocht gan spriongaí teas faoin té a
bheadh ina luí air. Bhí Kayfoam ag díriú ar an gceist sin cheana féin agus, le cuidiú ó Enterprise Ireland,
réitigh an chuideacht na ceisteanna go léir leis an raon tochtanna Visco Air-Layer dá chuid a bhfuil
gradaim bainte amach acu.  Tocht sómasach ardchaighdeáin atá sa táirge seo lena n-aithnítear cruth
na collainne trí íogaireacht maidir le teocht agus bogtar dá réir sin ar na brúphointí. Tá tréith na
lasairmhoillitheachta san ábhar chomh maith. Tá an táirge dírithe ar an margadh ardluachach miondíola
agus ar earnáil an chúram sláinte. Tugann sé ionad ceannródaíochta sa tionscal do Kayfoam agus é
dealaithe go soiléir ó na hiomaitheoirí eile i margaí an domhain. Tá Kayfoam i riocht maith chun breis
dul chun cinn a dhéanamh agus tá i gceist go seolfaidh an chuideachta raon nua táirgí, i mí Eanáir 2006,
ar a dtugtar Numuru, focal Seapáinise ar chodladh sámh.

www.kayfoamwoolfson.com

Bainistíocht le fís agus táirgí le nuálaíocht a thugann
barr bua domhanda do Kayfoam Woolfson
In 2005, bhronn an Furniture Industry Research Association (FIRA) sa Ríocht
Aontaithe an gradam Innovation of the Year ar tháirge úr nuálach de chuid
chuideachta as Éirinn, Kayfoam Woolfson – an tocht Kaymed Visco Airlayer. Sa
bhliain chéanna, bhí an chuideachta ar an gcéad déantúsóir as Éirinn nó an
Ríocht Aontaithe a bhain amach deimhniúchán a ligeann dó úsáid a bhaint as
lipéad céimiúil Sábháilteachta, Sláinte agus Comhshaoil ó Chumann Déantúsóirí
Cúir na hEorpa. Chomh maith leis sin, bhuaigh Kayfoam gradam Sholáthraí na
Bliana ó phríomh-mhiondíoltóir leapacha na hEorpa, Dreams, gradam atá
bunaithe ar fheabhas táirgí agus ar líon díolacháin. 



díolacháin thar lear do chliaint nach bhfuil mórán cur

amach ar an easpórtáil acu nó nach ndéanann ach

fíorbheagán easpórtála. 101 rannpháirtí a bhí sa chéad

chlár sa Ríocht Aontaithe in 2005 agus toisc a

fheabhas is a d’éirigh leis, lainseáladh First Flight Asia.

92 a bhí rannpháirteach ansin agus dhírigh sé ar

eochairmhargaí na Síne, na Cóiré, na hIndia, agus na

Seapáine. Lainseálfar First Flight North America in

2006. Saineolas Seachtrach a Rochtain:

Sholáthair Líonra Meantóireachta Enterprise Ireland

deis do 268 cliant teacht ar réimse fairsing eolais, nasc,

taithí agus comhairle ó mheantóirí oilte. Leathnaíodh

an clár meantóireachta in 2005, agus cuimsíodh líonra

de mheantóirí idirnáisiúnta in Eolaíochtaí na Beatha

agus san earnáil TFC. Tá imlíne Dr. John Monahan,

duine dos na meantóirí idirnáisiúnta, ar leathanach 38.

In Iomaíocht trí Bhíthin na Táirgiúlachta 40+41

Fás na Táirgiúlachta
(Glanluach breise in aghaidh an fhostaí)

Bia & margaí Miondíola Tomhaltóra 3.12%

Bogearraí, Seirbhísí & Earnála Nua 7.83%

Margaí Tionsclaíocha & Bitheolaíocha 10.05%

Meán do na hearnálacha uile 7.01%

Foinse: Forfás/Enterprise Ireland Annual Business Review



Cuideachtaí a Thionscnamh agus a
Scálú 
Is ar an bhforás a dhíríonn straitéis nua
Enterprise Ireland. Tá géarghá le fiontair faoi
úinéireacht Éireannach a chruthú agus a
fhorbairt chun go mbeidh geilleagar na
hÉireann inmharthana agus ag méadú.
Gineann gnólachtaí dá leithéid rachmas
agus poist sa tír agus cuireann siad leis an
leibhéal nuálaíochta agus fiontraíochta go
fadtéarmach.
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Cabhraíonn Enterprise Ireland le forás na gcorparáidí

dúchais a spreagadh trí thacaíocht a thabhairt do

ghnólachtaí nuathionscanta ardphoitéinsil agus trí chur

le líon na bhFiontar Beag agus Meánach (FBM) a

rachaidh i mbun foráis d’fhonn scála cuideachtaí móra

easportála a bhaint amach. 

TACÚ LE CUIDEACHTAÍ
NUATHIONSCANTA
Tacaíonn Enterprise Ireland le gnólachtaí

nuathionscanta a oibríonn in earnálacha foráis, a bhfuil

dea-bhuntáiste iomaíochais acu ina margaí agus a

bhfuil sé d’acmhainn iontu bheith ina ngnólachtaí

láidre domhanda. Ar an tacaíocht fhorleathan seo

áirítear: comhairle saineolais faoi fhorbairt ar

chuideachtaí agus ar mhargaí; maoiniú sna céimeanna

luatha; líonrú; oiliúint; tacaíocht ar champais; áiseanna

goradáin; agus deiseanna díolacháin a ghiniúint. In

2005, dhírigh foireann Nua-Thionscnaimh Ard-

Phoitéinsil Enterprise Ireland ar fheabhas a chur ar a

dtacaíocht dá gcliaint agus ar comhordú na tacaíochta

sin a neartú le foirne eile in Enterprise Ireland.

Aithníodh trí cinn de thosaíochtaí: tuilleadh gnólachtaí

nuathionscanta ardchaighdeáin a spreagadh, go

háirithe sna réigiúin lasmuigh de Bhaile Átha Cliath;

dlús a chur leis an obair chun cuidiú le cuideachtaí

chun go n-éireodh leo sna trí bliana tosaigh, na blianta

cinniúnacha; cur le líon na ngnólachtaí nuathionscanta

a bhfuil díolacháin os cionn €5 mhilliún acu agus a

bhfuil d’acmhainn iontu mórscála a bhaint amach.

Spreagadh gnólachtaí
nuathionscanta
Thacaigh Enterprise Ireland le 75 gnólacht

nuathionscanta in 2005, níos mó ná an sprioc de 65.

Cruthófar tuairim is 1,464 post nua sna cuideachtaí

seo laistigh de na trí bliana tosaigh acu. Tá siad

lonnaithe ar fud na tíre agus 34 díobh lasmuigh de

Bhaile Átha Cliath. Is as réigiún na Teorann, Lár na Tíre

agus an Iarthair do sheacht gcinn déag de na

gnólachtaí nuathionscanta. Le linn 2005, rinneadh

straitéis chuimsitheach fógraíochta a fhorbairt agus a

chur i bhfeidhm chun díriú ar na cúig phríomhfhoinse

le haghaidh ábhair nuathionscnaimh: cuideachtaí

dúchasacha; cuideachtaí ilnáisiúnta; Éireannaigh thar

lear, coláistí tríú leibhéil agus ionaid taighde; agus

fiontraithe síorthionscantacha. Seo roinnt samplaí:

Díriú ar fhiontraithe Éireannacha thar lear:

Bunaíodh grúpaí caidrimh d'Éireannaigh i Londain, i

mBostún, i Los Angeles, in Dubai agus san Afraic

Theas. Eagraíodh sé ócáid chaidrimh sna Stáit

Aontaithe agus sa Ríocht Aontaithe. Bhunaigh

fiontraithe Éireannacha atá ar an gcoigrích ocht

ngnólacht nuathionscanta in 2005 i réimsí nuála ar nós

na fótóinice agus tá cinn eile beartaithe do 2006. 

Cúnamh chun gnótha nuathionscanta a

spreagadh: Reáchtáladh cuid mhaith imeachtaí in

Éirinn chun fiontraithe Éireannacha a spreagadh -

léiriúcháin ina measc do mhic leinn MBA, do chumainn

tionscail (m.sh. Institiúid Innealtóirí na hÉireann) agus

do chuideachtaí a bhí i mbun laghdúcháin. Eagraíodh

sraith ceardlanna in earnálacha faoi leith ar nós Gairis

Mhíochaine, Bithchógaisíocht agus Leictreonaic. I

measc na rannpháirtithe bhí ionadaithe lán taithí ó na

tionscail, ó na hollscoileanna agus ó chuideachtaí

chaipiteal fiontair.

Tacaíocht don bhforbairt sa
tréimhse is cinniúnaí 
Is iad na trí bliana tosaigh is cinniúnaí i gcás gnó nua

ar bith. Mhéadaigh Enterprise Ireland ar an gcúnamh a

thugann sé le linn an phróiseas luathfhorbartha sin

agus é de chuspóir aige cur le líon na gcuideachtaí

dúchasacha a ndéantar cuideachtaí meánacha agus

móra díobh. Seo a leanas roinnt samplaí den chineál

sin tacaíochta: Bealaí feabhsaithe le teacht ar

mhaoiniú luathchéime: Lean Enterprise Ireland leis

an dlúth-chomhoibriú le Bunchistí agus le Caipitlithe

Cuideachtaí a Thionscnamh agus a Scálú 42+43



cá
s-

st
ai

dé
ir

05

Tá teicneolaíocht ag an gcuideachta ar leo féin amháin í chun cineálacha nua ionchlannáin
mhíochaine a tháirgeadh. Déanann na sainghairis seo macasamhlú ar struchtúir bhogfhíocháin
ionas gur féidir leo structúir bhogfhíocháin a bhfuil díobháil déanta dóibh a chneasú nó dul
ina n-áit. Cuireann siad gairis uathúla ar fáil, gairis atá níos ardfhorbartha ná táirgí a n-
iomaitheoirí agus díríonn siad ar mhargaí foráis sa mhíochaine athghiniúna agus sa
mháinliacht atógála. Tá comhaontú ar chónaidhm straitéiseach sínithe ag Proxy cheana féin
le Boston Scientific Corporation d'fhonn ionchlannáin sláinte do mhná a dháileadh ar fud an
domhain mhóir. Déantar bainistíocht ar ionchlannáin ghnáth-mháinliachta trí chomhaontuithe
le MedChannel i gcás mhargaí SAM agus le Fannin Healthcare i gcás na hÉireann. Tá an
chuideachta ag díriú ar mhargaí na hEorpa faoi láthair agus tá sí ag tnúth le cónaidhm eile a
cheangal leis an tSín faoi dheireadh 2006. Tá taithí 17 bliana ag bunaitheoir agus bainisteoir
stiúrtha Proxy, Peter Gingras, le bithábhair agus le gairis mhíochaine. Is é a deir sé: "Tá foireann
an-láidir de dhaoine gairmiúla taithíocha curtha le chéile againn agus fuaireamar an-chúnamh
ó Enterprise Ireland chun íomhá tréan corparáideach a chur i láthair phríomh-pháirtnéirí, lucht
úsáidte deiridh agus cheannaitheoirí go hidirnáisiúnta. Tá sé seo ríthábhachtach dúinne mar
chuideachta atá ag teacht chun cinn le táirgí nua ar mhargaí an domhain mhóir." Is as
Boston ó thús é Gingras agus is ansin a tharla caidreamh cinniúnach aige le tionscal ghairis
mhíochaine na hÉireann trí Biolink USA-Ireland, eagras forásach líonraithe a bhfuil tacaíocht
Enterprise Ireland aige. Thug Enterprise Ireland cúnamh do Proxy ó na céimeanna ba thúisce, le
maoiniú scaireanna, le cabhair airgeadais T&F le haghaidh táirgí nua, agus le treoir maidir le
pleanáil ghnó chomh maith lena gcur in aithne do cheannaitheoirí tábhachtacha idirnáisiúnta.

Onnmhairithe atá i gceist le beagnach 100% den láimhdeachas reatha ag Proxy agus tá
forás agus forbairt rábach á dtuar sna pleananna don chuideachta. Leanfaidh Enterprise
Ireland air ag tacú leis an gcuideachta le linn na gcéimeanna cinniúnacha foráis seo. Tá
foireann de 13 dhuine ardcháilithe fostaithe ag an gcuideachta faoi láthair agus é lonnaithe
sna háiseanna a bhfuil tacaíocht Enterprise Ireland acu san Ionad Eolaíochta agus
Innealtóireacht Theicneolaíochta in OÉ Gaillimh. 

www.proxybiomedical.com

Proxy Biomedical – Nuáil ar
Ghairis Mhíochaine i nGaillimh
Tá cáil go hidirnáisiúnta ar Ghaillimh mar ionad
feabhais i dtionscal na ngaireas míochaine agus
ba nádúrtha dá bhrí sin gur ansin a lonnaíodh
Proxy Biomedical, cuideachta nuálach nua-
bhunaithe a bhfuil ard-phóitéinseal foráis inti.

Peter Gingras, Stiúrtheóir
Banistaíochta, Proxy Biomedical
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Rinneadh cur i láthair ar 75 cuideachta le linn an 5ú taispeántas
bliantúil do chuideachtaí nuabhunaithe. D’oibrigh Enterprise
Ireland leis na cuideachta sin i rith 2005 ó chéadghineadh an
choincheapa go dtí gur aithníodh go foirmeálta iad mar
chuideachtaí ardphoitéinsil nuabhunaithe.

Rang na gCuideachtaí
Nuabhunaithe 2005
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Is iad an tAire Fiontair, Trádála agus Fostaíochta,

Micheál Martin Uasal T.D., agus Frank Ryan, POF,

Enterprise Ireland a chuir an ócáid i láthair. Is

léiriú é ócáid Ghnólachtaí Tionscnaimh na Bliana ar

ghnólachtaí nuálacha nua na hÉireann agus tugann

sé deis thábhachtach chaidrimh do na húinéirí agus

do na bainisteoirí. Bíonn an-deis ag na cuideachtaí

nua seo a gcuid gnó a chur chun cinn os comhair

aíonna de chuid lucht na hinfheistíochta, an Rialtais

agus na meáin chumarsáide. Bhí seisiún caidrimh

mar chuid den ócáid ag a bhféadfadh infheisteoirí a

bhí ag lorg deiseanna nua agus cuideachtaí

nuabhunaithe nuálacha bualadh leo agus plé a

dhéanamh ar chúrsaí comhspéise. Deir Gerard

Moore, Bainisteoir Stiúrtha Sanvest, agus bunaitheoir

agus POF Spectel: "D’fhreastail mé ar ócáid

taispeántais Enterprise Ireland agus shíl mé go raibh

sé an-úsáideach agus go mb’iontach an deis é

mórchuid ghnólachtaí nuabhunaithe na bliana 2005

i réimse na teicneolaíochta in Éirinn a fheiceáil in

aon ionad amháin. Tá teorainn le mo chuid ama, i

m’infheisteoir príobháideach dom, agus is mór is fiú

imeacht dá leithéid seo chun na deiseanna

infheistíochta ag an luathstaid a d’fhéadfadh a

bheith ann a thaispeáint in aon lá amháin."

Deir Peter Brady, Bainisteoir Stiúrtha, Heatsolve

Limited, ceann de na cuideachtaí a cuireadh i láthair:

"…….lá taitneamhach a raibh fiúntas leis, imeacht

dhea-eagraithe, ócáid mhór chaidrimh agus deis

chun eolas a bhailiú." Tá infheistíocht iomlán de

€83 milliún déanta sna 75 cuideachta agus

Enterprise Ireland a d’infheistigh €17 milliún de sin

in earnálacha éagsúla; le Bogearraí agus Seirbhísí a

bhaineann 59% de chuideachtaí na bliana, baineann

33% le Táirgí Tionsclaíochta agus Eolaíochtaí Saoil

agus 8% le Bia agus Miondíol. Bhí an chuid is mó

den 223 fiontraí a bhí páirteach san ócáid ag obair

do ghnólachtaí faoi úinéireacht Éireannach sular

fhág siad iad chun a gcuid cuideachtaí féin a bhunú

agus ba imirceoirí ar fhilleadh go hÉirinn dóibh a

thionscain ocht gcinn de na cuideachtaí

nuabhunaithe. Foilsíodh Bliainiris den chéad uair i

mbliana ina leagtar amach sonraí gach cuideachta

atá i measc Ghnólachtaí Tionscnaimh na Bliana

2005. Tréaslaíonn Enterprise Ireland a misneach

agus a mbuanseasmhacht leis na meithil

fhiontraithe atá ar Ghnólachtaí Nuabhunaithe na

Bliana 2005 agus tá rún aige cuidiú leis na

gnólachtaí sin forás a dhéanamh ionas go

dtiocfaidh siad in inmhe a lánacmhainne.

ó chlé Frank Ryan, Príomhoifigeach
Fheidhmiúchain, Enteprise Ireland; Adam Lord,

Food Surplus Management; Micheál Martin, TD,
Aire Fiontar, Trádála agus Fostaíochta; Niall Lord,

Food Surplus Management

Ó chlé Carol Clavin, NewBay Software;
Kevin Sherry, Bainisteoir Roinne, Enterprise

Ireland; Micheál Martin, TD, Aire Fiontar,
Trádála agus Fostaíochta.

Tony Durkin (ar ché) agus Des Regan,
Avonmed Healthcare.
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Cuideachta a réitíonn fadhbanna deartha sa teicneolaíocht gan sreanga is ea Duolog. Ciallaíonn
an t-ainm atá air cumarsáid idir dhá phointe. Bíonn teicneolaíocht dá chuid in úsáid i ngach cineál
gairis gan sreanga ar nós fón póca nó cúntóir digiteach pearsanta. Tá bunachar de chustaiméirí
iomráiteacha idirnáisiúnta curtha le chéile ag Duolog ó 1999 i leith, gnólachtaí mór le rá ar nós
Intel, Texas Instruments, IBM agus Sky ina measc. Ghnóthaigh an chuideachta conarthaí
tábhachtacha le European Space Agency in 2005 chun cuidiú leis coda ríthábhachtacha den
bhraisle táirgí iomlán aige a fhorbairt, agus dearthaí ar chroí-theicneolaíochtaí a ligfidh do líonraí
logánta ceangal gan sreang a dhéanamh le saitilítí san áireamh. Thug Enterprise Ireland
tacaíocht do Duolog mar chliant nua-bhunaithe agus oibríonn sé go dlúth leis an bhfoireann
bhainistíochta de réir mar atá an chuideachta ag leathnú. Bíonn béim mhór ar T&F ar mhaithe le
táirgí nua a fhorbairt agus le buntáiste iomaíochais. Bhí Duolog ar cheann de cheithre chliant de
chuid Enterprise Ireland a ghnóthaigh gradam T&F dar luach €1.2 milliún faoi Scéim Marie Curie
an AE in 2005. Dar le POF Duolog, Ray Bulger, is í an nuáil agus an bhainistíocht ar athruithe is
siocair le rath a bheith ar an gcuideachta. Is é a deir sé: "Tá muid ag obair i dtionscal a dtáinig
athrú tapa air agus bhí sé ríthábhachtach dúinne go n-athróimis chomh scioptha céanna is a
athraíonn an margadh atá againn. Bhí an tionscal le sreanga 20 bliain ag teacht chun cinn ach tá
an tionscal gan sreanga ag teacht in inmhe i dtréimhse cúig bhliana. Bíonn orainn a bheith ag
athrú de shíor chun na deiseanna cearta a thapú." Agus Duolog ag ullmhú do phlean foráis
ghasta, leanfaidh Enterprise Ireland ag obair go dlúth le foireann na bainistíochta le linn an
athraithe. Tá athchóiriú á dhéanamh ar struchtúr inmheánach na cuideachta agus beidh an obair
T&F ríthábhachtach chun an forás a spreagadh. Chomh maith leis sin, cuirfear an chuideachta i
láthair sna margaí tábhachtacha, go háirithe i Meiriceá Thuaidh agus san Áise, le dianfheachtas
díolacháin agus margaíochta. Tá os cionn 90 duine fostaithe ag Duolog agus tá dhá oifig in
Éirinn aige, i mBaile Átha Cliath agus i nGaillimh, atá dírithe ar tháirgí a fhorbairt. Tá oifig
acmhainní innealtóireachta san Ungáir aige chomh maith agus d'oscail an chuideachta oifig
seirbhíse san India in 2005.

www.duolog.com

Duolog – forás ó chuideachta nua-
bhunaithe go cuideachta le scála
Tá méadú tagtha ar Duolog ó bhí sé ina chuideachta ardphóitéinsil
nua i 1999 go comhlacht rathúil a raibh láimhdeachas aige a
chuaigh thar €5 mhilliún in 2005. Le síor-nuáil agus éagsúlú, tá an
chuideachta athraithe go hiomlán ar chaoi is gur gnólacht slán anois
í atá in acmhainn méadú go mbeidh sí ina gnó mórscála. Tá sprioc
de láimhdeachas €15 milliún socraithe do na trí bliana atá le teacht
nuair a bheidh an chuideachta ag athrú go mear agus ag leathnú.

Foirean Duolog ón oifig i mBaile Átha CliathRay Bolger, POF, Duolog Technologies
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Fiontair chun cabhrú le cliaint airgeadas tríú páirtí a

aimsiú. Eagraíodh sraith ráithiúil d’imeachtaí caidrimh

a thug deis do ghnólachtaí nuathionscanta dul i gcion

ar Chaipitlithe Fiontair éagsúla. Bhí comhairle ar fáil ag

cuideachtaí chomh maith maidir leis an togra a ullmhú

agus a chur i láthair. Díolacháin chéadthagartha

a bhaint amach: In 2005, gnóthaíodh 59 díolachán

tagartha le custaiméirí tábhachtacha le cúnamh ó

Enterprise Ireland, méadú suntasach ar an sprioc de 40

don bhliain. Ina theannta sin, chuidigh beart píolótach,

ar a dtugtar First Sale Programme, idir Musgraves

Group plc agus Enterprise Ireland le cúig chuideachta

bia na riachtanais a shásamh maidir le conarthaí

soláthróra do dhíoltóirí éagsúla a bhaint amach.

FORBAIRT AR CHUIDEACHTAÍ
MÓRSCÁLA
Tá foireann speisialta ag Enterprise Ireland chun

tacú le Fiontair Bheaga agus Mheánacha (FBM)

ardphoitéinsil Éireannacha méadú le bheith ina

gcuideachtaí mórscála. Is iondúil láimhdeachas €20

milliún ar a laghad ag cuideachtaí mórscálaithe. Is

cuideachtaí idirnáisiúnta, leordhóthanach iontu féin

iad a bhfuil forás seasta futhu, agus cobhsaíocht

agus brabúsacht ag dul leo. Is é Enterprise

Ireland an chéad ghníomhaireacht Stáit a bhfuil

próiseas foirmiúil á chur i bhfeidhm aige chun forás

agus forbairt chuideachtaí mórscála a spreagadh go

fadtéarmach. Ag deireadh na bliana, bhí 40

cuideachta FBM sa phunann ó earnálacha éagsúla.

Ina measc bhí Bogearraí, Seirbhísí arna dTrádáil go

hIdirnáisiúnta, Biteicneolaíocht, Gairis Mhíochaine,

Táirgí do Thomhaltóirí, Bia agus Deochanna agus

Innealtóireacht. Is as lasmuigh de Bhaile Átha Cliath

do dhá dtrian de na cliaint seo agus aon trian acu

lonnaithe i réigiún na Teorann, Lár na Tíre agus an

Iarthair.  Dianphróiseas páirtnéireacha:

Thionscain Enterprise Ireland próiseas struchtúrtha

in 2005 chun cuidiú le cliaint forás i dtreo an

mhórscála a dhéanamh chomh tapa is ab fhéidir. Ar

dtús, léiríonn dianphlé le ceannasaíthe gach

cuideachta an bhfuil an toilteanas agus inniúlachtaí

sa chuideachta chun go ndéanfaí cuideachta

mhórscála díobh. Tugtar faoi athbhreithniú

straitéiseach ansin d’fhonn straitéisí reatha na

cuideachta a imscrúdú agus cuirtear plean le chéile

chun láimhdeachas na cuideachta a mhéadú de

100% thar tréimhse trí bliana nó cúig bhliana.

Cuirtear grinntacaíocht domhain ar fáil do na cliaint

i réimsí ar nós nuáil, forbairt ar acmhainní daonna

agus teacht ar mhargaí. Cé gur próiseas

fadtéarmach é seo, tá a thionchar le feiceáil cheana

féin agus cliaint ag tabhairt faoi chláir mhór-

infheistíochta agus ag déanamh athruithe

bunúsacha ar a modhanna oibriúcháin.

Tiomantas don mhór-infheistíocht: Is iad na

mór-infheistíochtaí, infheistíochtaí ar mó ná €1

milliún iad, is tábhachtaí don bhforás fadtéarmach i

dtreo an mhórscála. I rith 2005, thug seacht

gcuideachta sa phunann, trí cinn sa bhreis ar an

sprioc, faoi thionscadail mhór-infheistíochta. Táthar

ag díriú ar ocht gcinn de mhór-infheistíochtaí eile in

2006. Eolas breise faoi chuideachtaí

domhanda a fhorbairt:Táthar ag tabhairt faoi

thaighde chun breathnú ar thaithí thíortha eile

maidir le cuideachtaí móra a fhorbairt le bheith ina

n-eagraíochtaí domhanda. Cuirfidh an taighde seo

ar chumas Enterprise Ireland múnlú agus leathnú a

dhéanamh ar an tacaíocht a thugtar do chuideachtaí

Éireannacha atá ag iarraidh forás suntasach

idirnáisiúnta a bhaint amach.



Eagraíodh an 16ú cruinniú bliantúil d’Fhóram na bPríomhfheidhmeannach
i mBaile Átha Cliath agus Ag Forbairt Mórscala: An Dúshlan Domhanda
mar théama leis. Tugadh le chéile níos mó ná 400 de dhaoine gnó
sinsearacha as cuideachtaí ar fud na hÉireann ar fad ag Fóram na
bPríomhfheidhmeannach a bhí á reáchtáil i bpáirt ag Enterprise 
Ireland agus Deloitte.  Tugann an Fóram deis ar leith do
Phríomhfheidhmeannaigh a dtuairimí a chur in iúl, eolas a mhalartú,
caidreamh a dhéanamh agus roinnt de na Príomhfheidhmeannaigh is mó
dul chun cinn in Éirinn a chloisteáil ag caint faoin gcaoi ar éirigh leo agus
faoin dúshlán atá rompu in Éirinn agus thar lear.

Fóram na bPríomhfheidhmeannach – Ag

Forbairt Mórscala: An Dúshlan Domhanda
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Raomal Perera, Príomhoifigeach
Fheidhmiúchain, Valista ag labhairt le

toscairaí ag an 2005 Fórum POF.

Ag cainnt ag an Fórum POF Julie
Sinnamon, Bainisteoir Roinne,

Enterprise Ireland.

Ag an Fórum POF bhí (ó chlé): Ronan O'Caoimh,
Príomhoifigeach Fheidhmiúchain, Trinity Biotech plc;

Olivia O'Leary; Raomal Perera, Príomhoifigeach
Fheidhmiúchain, Valista; George Lee, Príomh Eacnamaí,
RTE; Michael Ahern, TD, Aire Trádála agus Trachtáil; Pat

Kenny, Bainisteóirpháirtí, Deloitte; Julie Sinnamon,
Bainisteoir Roinne, Enterprise Ireland; Patrick Molloy,

Cathaoirleach An Bhoird Enterprise Ireland.

Tá an chuideachta a thabhairt ar an scála a ligeann
do bhorradh leanúnach go hidirnáisiúnta ar cheann
de na dúshláin is tábhachtaí roimh lucht tionscail
dúchais. Is léiriú é an téama, Ag Forbairt Mórscala:
An Dúshlan Domhanda, a roghnaíodh d’Fhóram na
bPríomhfheidhmeannach i mbliana go bhfuil aistriú
casta, a bhfuil uaillmhian, athrú claochlaithe agus
ceannasaíocht thréan de dhíth lena aghaidh, i gceist
do ghnólachtaí beaga agus meánacha ar mian leo
scála a bhaint amach. Ba iad na príomhchainteoirí:
an tAire Trádála agus Tráchtála, Michael Ahern Uasal
TD; Julie Sinnamon, Ceannasaí Forbartha Corparáidí,
Enterprise Ireland; Pat Kenny, Páirtnéir Bainistíochta,
Deloitte; Ronan O’Caoimh, Príomhfheidhmeannach,
Trinity Biotech plc; Raomal Perera,
Príomhfheidhmeannach, Valista; agus George Lee,
Príomheacnamaí, RTÉ. Bhí an t-iriseoir agus an
craoltóir Olivia O’Leary i gceannas ar an gcruinniú.
Dúirt an tAire Trádála agus Tráchtála, Michael Ahern
Uasal TD, ina aitheasc le Fóram na

bPríomhfheidhmeannach: "Cé gur soiléir na
deacrachtaí, is follas na deiseanna chomh maith. Tá
an léargas agus an tuiscint ar a bhfuil i gceist a léirigh
daoine i rith Fhóram an lae inniu chomh maith le
dúthracht Phríomhfheidhmeannaigh na hÉireann i
leith an fhoráis go hidirnáisiúnta an-suntasach.
Fágann an misneach nua seo atá ag Éireannaigh gur
féidir linn a bheith ag tnúth le go leor agus sinn ag
tabhairt faoin gcéad chéim foráis eile in
eacnamaíocht na hÉireann."  Ag oscailt na hócáide
go hoifigiúil di, dúirt Julie Sinnamon: "Aithnítear go
forleathan go bhfuil tréith na fiontraíochta go láidir
in Éirinn ach is gá dúinn oibriú níos dlúithe le
cuideachtaí uaillmhianacha a bhfuil sé d’acmhainn
iontu scála idirnáisiúnta a bhaint amach. Beidh a
fheabhas a éiríonn linn brostú le cuideachtaí ar scála
domhanda a chruthú in Éirinn ina ghné
thábhachtach den athrú cló ar thionsclaíocht na tíre.
Tá sé ina dhlúthchuid de straitéis Enterprise Ireland
dul i ngleic leis an gceist seo."



First Ireland Spirits á réiteach
féin d’fhás domhanda
Is é First Ireland Spirits an déantúsóir Éireannach is mó de
dheochanna meisciúla agus láimhdeachas de bhreis is €20
milliún aige. Tá obair shuntasach tosaithe ag an
gcomhlacht chun a ghnó a mhéadú agus a acmhainn
iomlán a bhaint amach go mbeidh sé ina chomhlacht mór
domhanda ag cur táirgí ardluachacha ar fáil i margaí
domhanda. Is bunús maith é rath an chomhlachta go dtí
seo don fhás is féidir leis a bhaint amach sa todhchaí.

48+49
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Bhunaigh Joe Lynch agus Owen Brady First Ireland Spirits i 1994. Is iad na margaí is mó
aige ná na Stáit Aontaithe agus an Ríocht Aontaithe áit a bhfuil miondíoltóirí
tábhachtacha ar nós Tesco, Walmart agus Sam’s Club i measc a chustaiméirí. San áireamh
ina réimse táirgí dá bhranda féin tá deochanna ar nós Feeney’s, O’Mara’s agus Jive agus
tá réimse leathan de bhiotáillí, de licéir uachtair agus de mhanglaim réamh-mheascaithe
aige agus brandaí príobháideacha orthu. Le cúnamh suntasach ó Enterprise Ireland,
dhear First Ireland Spirits plean straitéiseach cúig bliana agus thosaigh á chur i bhfeidhm
i 2005. Gné thábhachtach den straitéis is ea clár leathan taighde agus forbartha a
chuireann le nuálacht na dtáirgí, na gcomhábhar, na bproiséas agus an phacáistithe.
Cuirfidh sé seo le forbairt táirgí nua agus margaí nua easpórtála agus cinnteoidh sé go
gcoinneoidh an comhlacht an bonn éifeachtach costais atá aige. I gceist sa phlean freisin
tá méadú ar chumas oibríochta an chomhlachta i Mainistir Laoise, Co. Laoise agus
mórchlár forbartha bainistíochta le cur le scileanna na foirne. Tá muinín ag Joe Lynch,
comhbhunaitheoir agus Stiúrthóir Bainistíochta First Ireland Spirits, go mbeidh an
comhlacht in ann a phleananna uaillmhianacha fáis a bhaint amach. Is é a deir sé: "Ní
bhíonn sé éasca riamh an t-athrú a bhainistiú agus tá athruithe suntasacha ag tarlú i
réimsí éagsúla. Chuidigh Enterprise Ireland linn, áfach, breathnú ar gach gné dár ngnó
agus ár bhfás a phleanáil. Tá foireann againn a bhfuil taithí mhaith aici, tá ár straitéis
aontaithe againne agus tá na hacmhainní againn lena cur i bhfeidhm." Tá margaí nua i
Meiriceá Theas, Oirthear na hEorpa agus san Astraláise ag oscailt cheana féin do First
Ireland Spirits agus oibríonn Enterprise Ireland go dlúth leis an bhfoireann bainistíochta
ar gach gné de phlean fáis an chomhlachta. Bhí First Ireland Spirits ar an ngearrliosta sa
bhliain 2005 do Ghradaim Náisiúnta Gnólachtaí Beaga de chuid Small Firms Asociation,
agus ba é an comhlacht seo an Glan-Bhuaiteoir Iomlán i 2006.

I láthair ag suíom cuairt go dtí ceann dos na siopa deoch
mheisciúil is mó san Astráil, Dan Murphys, deineann Micheál

Martin, TD, Aire Fiontar, Trádála agus Fostaíochta,
comhghairdeas le Joseph Lynch, Stiúrtheóir Bainistíochta, First

Ireland Spirits, ar a chéad réimse táirgí lansáilte san Astráil.



Fiontraíocht Réigiúnach á Thiomáint
Braitheann forbairt chothrom réigiúnach
agus rathúnas náisiúnta ar chuideachtaí
Éireannacha den scoth domhanda a chruthú
agus a fhás ar fud na tíre. 
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Oibríonn Enterprise Ireland i gcomhar lena

chomhpháirtithe Stáit agus tionscail chun tacaíocht

láidir a thabhairt do ghnólachtaí nua-thionscanta

nuálaíocha agus do chuideachtaí seanbhunaithe

timpeall na tíre chun go bhforbrófar iad ina bhfiontair

a bheidh iomaíoch go hidirnáisiúnta. Bainteach leis seo

tá tionscnaimh chun fiontraíocht, taighde agus

nuálaíocht, táirgiúlacht, díolacháin easportála agus

leathadh corparáideach a spreagadh. Tá sé mar

thosaíocht shoiléir ag Enterprise Ireland an nuálaíocht

agus an fás seo a spreagadh agus a thacú. Léiríonn

ofráil mhaoinithe Enterprise Ireland an gá atá ann le

dlús a chur le gníomhaíocht sna réigiúin, agus

tacaíocht breise a thabhairt do réigiúin na Teorann, Lár

na Tíre agus an Iarthair ach go háirithe, mar aon le

réigiúin an Oirdheiscirt agus an Iardheiscirt. Ina

theannta sin, tá saintiomantais réigiúnacha ag ceithre

cinn de na 15 chiste a bunaíodh faoin gClár

Síolchaipitil agus Caipiteal Fiontair (An Plean Forbartha

Náisiúnta 2000-2006), agus a bhfuil tacaíocht

Enterprise Ireland acu.

SPREAGADH AGUS TACAÍOCHT DO
GHNÓLACHTAÍ NUA-THIONSCANTA
Tá Enterprise Ireland tiomanta do ghnólachtaí nua-

thionscanta a spreagadh agus a thacú thar na réigiúin

ar fad. Oibrímid i gcomhar le tionscail áitiúla agus le

heagraíochtaí taighde chun gnólachtaí ardphoitéinsil

nua-thionscanta a spreagadh trí thionscnaimh éagsúla

chomhroinnte eolais agus líonraithe ar bhonn áitiúil

agus náisiúnta. Ina measc siúd:

Gnólachtaí nua-thionscanta réigiúnacha á

spreagadh: Ag sraith de sheimineáir First Step, a

eagraíodh timpeall na tíre, tugadh eolas do 397 duine

d'ábhair fhiontraithe i dtaobh na roghanna tacaíochta,

oiliúna agus maoinithe fiontraíochta a bheadh ar fáil

do ghnólachtaí nua-thionscanta, agus cuireadh an clár

EnterpriseSTART in iúl dóibh. Soláthraíonn an clár seo,

a dtacaíonn FÁS leis, peirspictíocht réalaíoch

mhargaidh do rannpháirtithe ar a bhfuil i gceist le

fiontar iomaíoch, inbhuanaithe a chruthú.

Chríochnaigh seachtó fiontraí poitéinsiúla an clár in

2005 (Féach Ich 56). Ag díriú ar Fhiontraithe

Poitéinsiúla ón earnáil tríú leibhéil: Tá Enterprise

Ireland ag obair i gcónaí le hinstitiúidí tríú leibhéil le

fiontraíocht agus tráchtálaíocht taighde a spreagadh.

Tacaíodh le rannpháirtithe ar Enterprise Platform

Programmes (EPP) chun a gcuid teicneolaíochtaí

nuálaíocha a fhorbairt chun go mbeidis ina

ngnólachtaí tráchtála inmharthana. Bunaíodh dhá

ghnólachtaí nua-thionscanta dhéag nua mar thoradh

ar an tacaíocht seo. Comhpháirtíocht Aingeal

Gnó: Bhunaigh Enterprise Ireland, i gcomhpháirtíocht

le InterTradeIreland agus Ionaid Nuálaíochta Gnó in

Éirinn (BIC), clár trialach dhá bhliain den

Chomhpháirtíocht Aingeal Gnó. Díríonn sé seo ar

thaithí trí cinn d'eagraíochtaí a ghiaráil chun indibhidí

ard-ghlanluacha san earnáil phríobháideach a aithint, a

bhfuil eolas forbartha cuideachta acu agus atá

toilteanach oibriú le fiontair nua-thionscanta atá ag

lorg cistiúcháin suas le €2 milliún.

LÍONRAÍ TACAÍOCHTA
FIONTRAÍOCHTA
Tá Enterprise Ireland ag obair i gcónaí le breis agus

220 eagraíocht timpeall na tíre chun comhfhís maidir

le forbairt fiontraíochta a spreagadh ar bhonn áitiúil.

Cabhraíonn an comhoibriú seo le riachtanais

chomhshaoil agus bonneagair, faoi láthair agus amach

anseo, a aithint in earnálacha lárnacha. I measc na n-

eagraíochtaí úd tá: Ionaid Nuálaíocha Ghnó, Boird

Fiontraíochta Contaetha agus Cathracha, Tionóil

Réigiúnacha, Goradáin Ghnó, Údaráis Réigiúnacha,

Údaráis Áitiúla, Grúpaí Tríú Leibhéil, Cumainn Tráchtála

agus Tascfhórsaí. Líonrú bhainisteoirí IFP: Mar

chuid dá thacaíocht leis na hIonaid Fiontraíochta Pobail

(IFP), bhí Enterprise Ireland iárnach i mbunú líonra

náisiúnta de bhainisteoirí IFP, National Enterprise

Fiontraíocht Réigiúnach á Thiomáint 50+51
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Déanann PowerBar déantúsaíocht ar réimse táirgí busbarra, seoltóirí leictreachais atá ina rogha
ar cháblaí leictreachais a úsáid chun tarchur a dhéanamh ar shruth leictreachais laistigh
d’fhoirgnimh thráchtála agus d’fhoirgnimh arda cónaithe. Is féidir le córais truncála busbarra na
cuideachta déileáil leis an soláthar cumhachta i bhfoirgnimh fóntais agus oibríonn sé thar cionn
i bhfoirgnimh thúir. Tugann an clúdach uathúil dílsithe atá ar na táirgí toradh bacainne níos
fearr ar chostas níos ísle, rud a fhágann an-acmhainn iomaíochais sna táirgí. Is comhlánú iad na
táirgí seo orthu siúd a dhéanann E&I Engineering cuideachta gaoil PowerBar. Tá dhá
mhórchonradh socraithe ag an gcuideachta maidir le Terminal Five i Heathrow agus táthar i
mbun dáilitheoirí a cheapadh i Dubai agus in Abu Dhabi. Sa Ríocht Aontaithe a bhíodh an
príomh-mhargadh ag an gcuideachta ach bítear ag féachaint níos mó anois le leathnú a
dhéanamh sa Mheánoirthear agus ar mhór-roinn na hEorpa. Tá 50 fostaí ag PowerBar agus 14
d'fhoireann T&F ina measc. Tá 170 duine i nDún na nGall fostaithe ar fud an ghrúpa cuideachtaí,
PowerBoard agus E&I Engineering san áireamh freisin, rud a threisíonn go mór leis an
eacnamaíocht áitiúil. Léiríonn na cuideachtaí sin an tairbhe is féidir a bhaint amach i réigiúin
tuaithe ar nós Dún na nGall le cuideachtaí nuálacha atá dírithe ar an onnmhairíocht. Is iomaí
duine de na fostaithe a bhíodh ag obair ar dtús i dtionscal an éadaigh sa cheantar, tionscal ar
cailleadh go leor post ann le blianta anuas. Chuir PowerBar athoiliúint ar na daoine sin don
ghnó innealtóireachta aige. Cé go bhfuil Dún na nGall tamall maith as Baile Átha Cliath agus
Béal Feirste, is dóigh le Philip O’Doherty, bunaitheoir agus bainisteoir stiúrtha PowerBar, go
bhfuil buntáistí móra ar fáil dá ghnó féin san áit. Deir sé: "Tá lucht oibre ar chaighdeán an-ard i
nDún na nGall agus ba an-bhuntáiste dúinne é sin. Is ábhar bróid domsa go háirithe go
bhfuilimid ag mealladh go leor céimithe óga den scoth a rinne staidéar i mBaile Átha Cliath
agus ar mian leo filleadh ar Dhún na nGall le cónaí ann." Tugann Enterprise Ireland tacaíocht
láidir do PowerBar san fhorbairt ar tháirgí nua agus cuidíonn an chabhair sin le bearta T&F
fíorthábhachtacha a spreagadh agus feabhas a chur le héifeachtacht an oibriúcháin sa
mhonarcha. Tá Enterprise Ireland ag obair go crua i gcomhar leis an gcuideachta chomh maith
chun ceannaitheoirí agus dáilitheoirí a aimsiú i margaí nua onnmhairíochta. Tá forás tréan á
thuar sna blianta atá ag teacht do PowerBar agus dá chuid cuideachtaí gaoil.

www.e-i-eng.com

PowerBar is cúis le méadú ar
easpórtálacha Dhún na nGall 
Bhí iáimhdeachas de €8 milliún in 2005 ag PowerBar,
cuideachta nach bhfuil i mbun oibre ach le dhá bhliain anuas,
agus tá forás tréan san onnmhairíocht i ndán dó. Tá an
chuideachta innealtóireachta fíornuálach seo ar cheann de dhá
ghnóthas atá bunaithe ag an bhfiontraí síorthionscantach,
Philip O’Doherty. Tá PowerBar agus PowerBoard ionnaithe i
mBun na hAbhann, Co. Dhún na nGall. 

05



Centres Association. Cuireann sin go mór le leathadh

eolais agus an chleachtais is fearr, agus le bunú

grúpscéimeanna soláthair atá coigilteach ar chostas.

Ina theannta sin, d’oibrigh Enterprise Ireland le

hInstitiúid Teicneolaíochta Phort Láirge agus le FÁS

chun Dioplóma Iarchéime a bhunú i bhForbairt Ghnó

do bhainisteoirí ionaid ghoradáin / fiontraíochta, ag

tosú in 2006 (Féach Ich 54).

FIONTRAÍOCHT SNA RÉIGIÚIN
Is iad na fiontraithe nuálaíocha agus na ceannairí nua

gnó a chruthaíonn idéanna gnó, a eagraíonn agus a

oibríonn a gcuid eagraíochtaí, agus a ghlacann leis na

rioscaí a bhaineann le fiontair nua-thionscanta. Tá

éagsúlacht tacaíochta agus bonneagair de dhíth orthu,

spás fiontraíochta cuí chun a gcuid gnólachtaí a

fhorbairt ina measc. Tá baint mhór ag Enterprise

Ireland sa riachtanas lárnach bonneagair seo a éascú

agus i bhfiontraíocht a chur chun cinn. Ionaid

Fiontraíochta Pobail: In 2005, thug Enterprise

Ireland faoina chlár Ionad Fiontraíochta Pobail a

athbhreithniú, le torthaí fíordhearfacha. Go dtí seo,

faomhadh breis agus €34 milliún do 137 tionscadal le

háiseanna IFP a thógáil nó a fhorleathnú. Ina measc

siúd áirítear trí ionad nua a críochnaíodh in 2005 i

mBaile Átha Í, san Inbhear Mór agus i nDroichead

Átha, mar aon le forleathnú amháin i nGarrán na

gCnó, Co. Átha Cliath. Tá €7 milliún breise ceadaithe

do chlár nua IFP idir 2006-2008. iGoradáin

Institiúidí Teicneolaíochta: Tá sé ríthábhachtach

d’fhás eacnamaíoch agus d’iomaíochas idirnáisiúnta na

hÉireann tacaíocht a thabhairt d’ionaid feabhas

taighde timpeall na tíre a chruthaíonn idéanna nua

gnó trí thaighde nuálaíoch. Dá bhrí sin, tá breis agus

€38 milliún infheistithe ag Enterprise Ireland i

ngoradáin i 16 Institiúid Teicneolaíochta ar fud na

réigiún. In 2005, críochnaíodh seacht ngoradán i

mBaile Bhlainséir, i gCeatharlach, i gCaisleán an

Bharraigh, i Luimneach agus i bPort Láirge, a léiríonn

infheistíocht de €14.2 milliún.

Fiontraíocht Réigiúnach á Thiomáint 52+53

George McCourt Bainisteoir Ionad
Fiontraíochta GMIT
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Bhunaigh Enterprise Ireland an gréasán caidrimh do bhainisteoirí

na nIonad Fiontair Pobail (IFP) in 2005 do na daoine a bhfuil

tábhacht leo maidir leis an tacaíocht a chuirtear ar fáil do

ghnólachtaí trí áiseanna IFP. Tugtar bainisteoirí le chéile i

National Enterprise Centres Association (NECA) chun a gcuid

taithí, eolais agus sonraí a lucht aitheantais sa ghnó a chur i

bpáirt agus chun feabhas a chur ar leibhéil a gcuid scileanna. 

Gréasán Bhainisteoirí na
nIonad Fiontair Pobail

Robert Begg, Bainisteoir, Ionad
Fiontair Pobail, Baile Bhrigín

Trí theacht le chéile i ngréasán, foghlaimeoidh

bainisteoirí IFP faoi mhodhanna sárchleachtais chun

ionaid a rith agus cuidiú le cliaint. Is féidir leo leas a

bhaint as margaíocht i gcomhar agus as lascaine

ceannacháin trí oibriú le chéile chun leas cách. Is

fearr an deis atá acu chomh maith stocaireacht a

dhéanamh ar an Rialtas agus caidreamh a

dhéanamh leis na hInstitiúidí Teicneolaíochta ar fud

na tíre. D’eagraigh Enterprise Ireland an chéad

chruinniú de chuid an NECA in Ionad Fiontair

Mhóinteach Mílic, Co. Laoise. D’oibrigh Enterprise

Ireland go dlúth leis an ngréasán chomh maith

d’fhonn feabhas a chur ar leibhéil scileanna na

mbainisteoirí. Tugadh Dioplóma Iarchéime san

Fhorbairt Ghnó do Bhainisteoirí Goradáin/Ionaid

Fhiontair chun cinn dá bharr trí dhúthracht an

NECA, Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge agus

FÁS. Cuirfear tús leis an gcéad chúrsa in 2006.

Creideann Robert Begg, Bainisteoir IFP Bhaile Brigín,

go bhfuil tionchar suntasach ag gréasán nua na

mbainisteoirí ar an bhforbairt ar sheirbhísí taca do

chuideachtaí cliaint. Is é a deir sé: "Ligeann an

gréasán dúinn taithí agus acmhainní atá againn a

chur i bpáirt ionas go mbímid ag foghlaim óna

chéile agus go mbaintear an socrú is fearr amach do

na comhaltaí i réimsí an cheannacháin agus eile. Tá

roinnt bainisteoirí a raibh buntáiste acu cheana féin

as laghdú mór ar phréimheanna árachais a

bhuíochas don ghréasán." Go dtí seo, tá os cionn

€34 milliún ceadaithe do 137 togra maidir le tógáil

nó fairsingiú áiseanna IFP agus tá 112 de na hionaid

sin lonnaithe taobh amuigh de Bhaile Átha Cliath.

Cuirtear cóiríocht ar fáil sna hionaid do 840 gnólacht

ar fud na tíre a bhfuil 3,800 duine fostaithe iontu.

Cuireann siad infrastruchtúr agus acmhainní

tábhachtacha ar fáil trína gcothaítear gnólachtaí

tionscnaimh agus a dtreisítear leo ar fud na tíre, go

háirithe i gceantair nach bhfuil ach tearcfhorbairt

déanta ar fhiontraíocht nua iontu. Tá an cothú agus

an treisiú ar bheartaíocht fhiontraíochta nuálach dá

leithéid sin ar fud na réigiún ar cheann de

mhórchuspóirí Enterprise Ireland. Cuirfidh an NECA

dlús leis an gcomhairle agus leis an gcúnamh a

thugtar do na cliaint sin trí chórais, ghnáis agus

leibhéil scileanna chomh maith agus atá sa domhan

a bheith ar fáil in ionaid ar fud na hÉireann.
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Daoine áitiúla, Louise Grubb, Clare Hughes agus John Brennan, a bhunaigh NutriScience i

1999, cuideachta a fhorbraíonn agus a tháirgeann nútraiceodaigh, nó bianna feidhmiúla,

d’earnálacha na gCapall, na nAinmhithe Comhluadair agus na gCúnna Rásaíochta. De bharr

saineolas lucht a bunaithe – tréadlia, cógaiseoir agus saineolaí cothúcháin – tá deis ar leith

ag an gcuideachta agus í chun tosaigh sa nuáil ag tabhairt táirgí chun cinn san earnáil. In

2005, sheol an chuideachta an réimse táirgí Pet Clinic: On the Move, réimse d’fhorbhianna

glóthaigh do mhargadh na gcapall, agus Kalm Aid, táirge nua chun madraí a shuaimhniú.

Tá rún ag an gcuideachta táirgí a sheoladh i rith na bliana seo chugainn agus táirge

treisithe matán d’earnáil na gcapaill iomaíochta ina measc. Is dóigh le Louise Grubb,

bunaitheoir, gur suíomh iontach é Port Láirge do ghnó idirnáisiúnta forásach dá leithéid.

Deir sise: "Is breá linn go raibh ar ár gcumas dul i mbun an ghnó i bPort Láirge. Cathair

iontach is ea í le cónaí inti agus le hobair a dhéanamh inti. Tá dul chun cinn an-mhór

déanta ag an gcathair féin chun feabhas a chur ar a dreach is a cáil le blianta beaga anuas

agus is iontach mar atá ag éirí le hAerphort Phort Láirge le turais go dtí an Ríocht

Aonaithe." Tá pleananna uaillmhianacha ag NutriScience maidir le forás a dhéanamh agus

toradh orthu cheana féin ó ceapadh an POF, Billy Power, i dtús na bliana 2005. Tá 11 duine

fostaithe ag an gcuideachta faoi láthair agus tá i gceist, thar tréimhse dhá bhliain, leathnú a

dhéanamh go dtí monarcha nua den chéad scoth ar shuíomh nua. Léiríonn réamh-

mheastacháin go bhfuil súil ag an gcuideachta luach thart ar €8 milliún d'easportálacha a

bheith aici faoin mbliain 2010. 

www.nutri-science.net

NutriScience Phort Láirge ag forleathnú
go SAM agus go dtí an Eoraip
Tá NutriScience, cuideachta fíorthionscantach atá lonnaithe i bPort
Láirge, ar thús cadhnaíochta san fhorbairt ar tháirgí nútraiceodacha
d’ainmhithe. Easportálann sí go dtí 15 tír ar fud an domhain agus
ghnóthaigh sí luach €1.7 milliún as díolacháin easportálacha. Le
cúnamh ó Enterprise Ireland, thug an chuideachta faoi mhargadh
na Stát Aontaithe den chéad uair i rith na bliana 2005 agus
seoladh mórfheachtas díolacháin i gCríocha Lochlann agus san
Eoraip. Taobh istigh de thréimhse sé mhí ón suirbhé ar an margadh
go dtí an t-ordú a chur, shínigh NutriScience dhá chonradh nua le
cuideachtaí de chuid na Sualainne agus tá ceann eile ar an
mbealach don Spáinn agus don Phortaingéil. 
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Cuid dhlúth de straitéis Enterprise Ireland é fiontraithe agus
gnólachtaí a spreagadh agus a chothú le linn gach ré de
phróiseas forbartha an ghnó d’fhonn cinntiú go mbaintear an
rathúnas amach ar fud na hÉireann.

EnterpriseSTART –
Seoladh le Scód faoin
bhFiontraíocht
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Sheol Enterprise Ireland agus FÁS clár

EnterpriseSTART in 2005 chun léargas réadúil an

mhargaidh a thabhairt d’ábhair fiontraithe ar a

bhfuil i gceist le gnólacht iniomaíochais

inmharthana a chruthú. Tá an tionscnamh seo

dírithe ar dhaoine atá ag smaoineamh ar ghnó dá

gcuid féin a bhunú i réimse teicneolaíochta nó

dlútheolais a mbeadh acmhainn onnmhairíochta

ann. Tugann EnterpriseSTART, a ritheann ar

feadh sé dheireadh seachtaine, deis do na

rannpháirtithe cíoradh a dhéanamh ar na

ceisteanna praiticiúla a bhaineann le gnó a chur ar

bun agus a stiúradh. Lucht gnó agus fiontraithe a

bhfuil saineolas faoi leith acu ar ghnólachtaí

bisiúla a bhunú agus a thabhairt chun cinn a

chuireann an clár i láthair. Tá ábhar an chláir

leagtha amach chun cuidiú le rannpháirtithe cinntí

a dhéanamh faoin bhféidearthacht a bhaineann

leis an smaoineamh gnó agus déantar trácht ar

réimse forleathan ábhair, lena n-áirítear: an

bealach chun buntáiste iomaíochais inmharthana a

bhaint amach; straitéis a thabhairt chun cinn agus

a chur i bhfeidhm; pleanáil ghnó; agus airgeadas a

chruinniú. Bíonn deis ag rannpháirtithe ar

mheantóireacht aonair agus tugtar léargas dóibh

ar an saineolas, an fhaisnéis agus an lucht

teagmhála a chuirfidh Enterprise Ireland ar fáil

dóibh nuair a théann siad i mbun an ghnó dáiríre.

Deir Tomás Teevan, a lean clár EnterpriseSTART

i nDún Dealgan: "D’fhoghlaim mé go leor faoin

gcaoi a reachtáiltear gnó den rath – maidir le

margaíocht, bainistiú foirne, plé le baincéirí,

airgeadú, anailís ar shreabhadh airgid agus eile."

Lean seachtó duine EnterpriseSTART go ceann

cúrsa in 2005 agus beidh cláir bhreise ar siúl ar

fud na tíre i rith 2006.



Caption to follow
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Feidhmíocht Fostaíochta Cliant de réir Réigiún, 2005
Réigiún Líon Iomlán Gnóthachain Caillteanais Glanathrú

BÁC / Oir-Lár 57,761 +5,079 -6,715 -1,636

Réigiún Láir 8,243 +531 -297 +234

Oir-Thuaisceart 14,436 +1,876 -618 +1,258

Iar-Thuaisceart 5,806 +677 -385 +292

Oir-Dheisceart 17,375 +921 -1,560 -639

Iardheisceart* 23,095 +1,474 -1,830 -356

Iarthar 11,402 +1,103 -990 +113

Iomlán 138,118 +11,661 -12,395 -734

* Tá cuideachtaí eachtracha acmhainní nádúrtha ón Iarthar Láir san áireamh san Iardheisceart.

Fiontraíocht Réigiúnach á Thiomáint 56+57



1 Brian Kearney
Iar-Uachtarán 
Innealtóirí Éireann

2 Elaine Farrell
Rúnaí Feidhmiúcháin
Cumann Fheirmeoirí na hÉireann

3 John Connolly
Ceann na Margaíochta 
Grúpa SWS 

4 Patrick Molloy (Cathaoirleach)
Stiúrthóir Cuideachta

5 Lorraine Benson
Príomhoifigeach
An Roinn Fiontar, Trádála agus 
Fostaíochta

6 Frank Ryan
Príomhoifigeach Feidhmiúcháin
Enterprise Ireland

7 Kieran McGowan
Stiúrthóir Cuideachta

8 Heather Ann McSharry
Bainisteoir Ginearálta 
Reckitt Benckiser Healthcare 
(Ireland) Ltd.

9 Veronica Perdisatt
Stiúrthóir Cuideachta
The Kilkenny Group

10 Gerard O’Malley
Stiúrthóir Bainistíochta
O’Malley InterSearch and TRIL 
Recruitment

11 Margaret Daly
Comhairleach Comhshaoil

12 Gus Fitzpatrick
Stiúrthóir Cuideachta

Scoir na baill seo a leanas da mballraíocht ar an mBoird le linn 2005 agus athainmníodh díreach arís iad: Patrick Molloy
(Cathaoirleach), John Connolly, Heather Ann McSharry.

Bord Enterprise Ireland
(ó chlé)

Comhaltaí an Bhoird
agus na gCoistí
amhail mar a bhí ar 1 Márta 2005



Tá an Bord freagrach as straitéis agus beartais ghinearálta na heagraíochta a leagan síos. Tá sé freagrach as an gcóras rialaithe airgeadais go

hinmheánach agus as próisis agus nósanna imeachta a leagan amach le cinntiú go bhfuil éifeacht leis an gcóras.  Tá de fhreagracht ar an mBord

chomh maith maoirseacht a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí na heagraíochta.  Déanann sé an fhreagracht as a gcur i bhfeidhm a tharmligean chuig

an mbainistíocht agus chuig fo-choistí.

Tá d’údarás reachtúil ag an mBord cistiú a cheadú suas go dtí na leibhéil a leagtar amach san Acht um Fhorbairt Tionscail 1986, arna leasú, agus san

Acht Eolaíochta agus Teicneolaíochta 1987 agus moltaí a chur faoi bhráid an Rialtais maidir le cabhair cistiúcháin is airde ná na leibhéil sin. Tá

d’údarás ag Bord Enterprise Ireland, agus ag coistí iomchuí dá chuid, scaireanna (gnáthscaireanna agus scaireanna tosaíochta) a cheannach i gcliant-

chuideachtaí. 

Faoi théarmaí an Achta um Fhorbairt Tionscail (Fiontraíocht Éireann) 1998, tá na feidhmeanna agus na cumhachtaí uile arna gcoimeád ag an mBord,

seachas iad sin a ndéanann an Bord iad a tharmligean go foirmeálta. Breactar síos gach cumhacht a tharmligtear ar an gcaoi sin agus aontaíonn an

Bord go foirmeálta leo. 

Ina chuid bearta féin agus san úsáid a bhaintear as fo-choistí, feidhmíonn an Bord de réir na bprionsabal is fearr maidir le rialachas corparáide san

earnáil phríobháideach. 

De réir na nAchtanna um Eitic in Oifigí Poiblí, 1995 agus 2001, agus an Chóid Cleachtais um Rialú Comhlachtaí Stáit, tá dlite ar Chomhaltaí an

Bhoird Ráiteas faoi Leasanna a chur ar fáil don Choimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí agus don Rúnaí. Cloíonn Enterprise Ireland go hiomlán le

polasaí an Rialtais maidir le pá Phríomhoifigigh Feidhmiúcháin agus pá fhostaithe chomhlacht Stáit agus le treoirlínte an Rialtais maidir le táillí a íoc

le Comhaltaí Boird. 

Is é an tAire Fiontair, Trádála agus Fostaíochta, le toiliú an Aire Airgeadais, a cheapann Comhaltaí an Bhoird. Gach bliain ar dháta cothrom le Lá

Bunaithe an Eagrais éiríonn an bheirt chomhalta (taobh amuigh den Chathaoirleach agus den Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin) is faide atá in oifig ó

ceapadh go deireanach iad, as oifig. Cuirtear mionteagasc cuimsitheach mar gheall ar an ngníomhaireacht agus a cuid oibre ar fáil do Chomhaltaí

nua an Bhoird ar a gceapadh dóibh. 

Is gnó don Bhord é Rúnaí an Bhoird a cheapadh nó a bhriseadh as an bpost. Tá teacht ag gach Comhalta den Bhord ar an Rúnaí atá freagrach as

cinntiú go gcloítear le gach gné de nósanna imeachta an Bhoird. 
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Cuidíonn an Coiste Iniúchóireachta le freagrachtaí dlíthiúla agus cuntasaíochta na heagraíochta a chomhall.

Soláthraíonn sé nasc cumarsáide leis an Iniúchóir seachtrach agus déanann sé Feidhm na hIniúchóireachta Inmheánaí a mheas agus a chomheagrú.

Tá Coiste Athbhreithnithe Punann na nInfheistíochtaí freagrach as maoirseacht a dhéanamh ar bhainistiú punann infheistíochtaí Enterprise Ireland.

Déanann an Coiste Luach Saothair athbhreithniú ar fheidhmiú agus ar luach saothair an Phríomhoifigigh Feidhmiúcháin agus na foirne bainistíochta

sinsearaí i gcomhthéacs Threoirlínte an Rialtais.

Coiste Iniúchóireachta 

Coiste Athbhreithnithe Punann na nInfheistíochtaí

Coiste Luach Saothair

Brian Kearney (Cathaoirleach)
Iar-Uachtarán Innealtóirí Éireann

John Connolly
Ceann na Margaíochta
Grúpa SWS

Gerry Moloney
Comhairleach

Frank Ryan
Príomhoifigeach Feidhmiúcháin
Enterprise Ireland

Feargal Ó Móráin
Stiúrthóir Feidhmiúcháin
Seirbhísí Corparáideacha agus
Infheistíochta, Beartas, Taighde
Feidhmeach agus Tráchtálaíocht
Enterprise Ireland

Mary Gallagher
Rúnaí an Choiste Athbhreithnithe
Punann na nInfheistíochtaí

Kieran McGowan (Cathaoirleach)
Stiúrthóir Cuideachta

Gus Fitzpatrick 
Stiúrthóir Cuideachta

Heather Ann McSharry 
Bainisteoir Ginearálta
Reckitt Benckiser Healthcare 
(Ireland) Ltd. 

Mary Gallagher
Rúnaí an Choiste Iniúchóireachta

Patrick Molloy (Cathaoirleach)
Stiúrthóir Cuideachta

Veronica Perdisatt
Stiúrthóir Cuideachta
The Kilkenny Group

Gerry O’Malley
Stiúrthóir Bainistíochta
O’Malley InterSearch and TRIL
Recruitment

Mary Gallagher
Rúnaí an Coiste an Luach Saothair



Coiste Gnó 

Coiste Infheistíochta 

Frank Ryan (Cathaoirleach)
Príomhoifigeach
Feidhmiúcháin
Enterprise Ireland

Marian Byrne
Príomhoifigeach
An Roinn Talmhaíochta agus
Bia

Peter D Coyle
Stiúrthóir Feidhmiúcháin
Scálú FBM agus Seirbhísí
Margaíochta Idirnáisiúnta
Enterprise Ireland

John Dillon
Bainisteoir
Oibriúcháin Nuálaíochta
Forbairt na Sionna

Mike Feeney
Stiúrthóir Feidhmiúcháin
Bia & Margaí Miondíola le
Tomhaltóirí
Enterprise Ireland

Dr. Brendan Finucane
Stiúrthóir Feidhmiúcháin
Teicneolaíocht, Uathoibriú
agus Táirgiúlacht
Enterprise Ireland

Kieran Grace
Príomhoifigeach
An Roinn Fiontar, Trádála
agus Fostaíochta

Sean Higgins 
Bainisteoir Roinne
Seirbhísí Infheistíochta
Enterprise Ireland

Pat Maher
Stiúrthóir Feidhmiúcháin
Bainistíocht, Forbairt agus
Meantóireacht Cliant
Enterprise Ireland

Gerry Moloney
Comhairleach

Feargal Ó Móráin
Stiúrthóir Feidhmiúcháin
Seirbhísí Corparáideacha
agus Infheistíochta, Beartas,
Taighde Feidhmeach agus
Tráchtálaíocht
Enterprise Ireland

Gerry Murphy
Stiúrthóir Feidhmiúcháin
Díolacháin agus
Comhpháirtíochtaí
Idirnáisiúnta
Enterprise Ireland 

Ruth Lacey
Rúnaí an Choiste
Infheistíochta

Tá de chumhacht ag an gCoiste Infheistíochta pacáistí cisiúcháin de €1.25 milliún ina iomláine a fhaomhadh do thionscadail nach bhfuair faomhadh do níos mó ná

€3.25 milliún sa dá bhliain roimhe sin.

Frank Ryan (Cathaoirleach)
Príomhoifigeach Feidhmiúcháin
Enterprise Ireland

Jennifer Condon
Bainisteoir Roinne
Bogearraí, Seirbhísí agus Earnálacha
Éiritheacha
Enterprise Ireland

Peter D Coyle
Stiúrthóir Feidhmiúcháin
Scálú FBM agus Seirbhísí
Margaíochta Idirnáisiúnta
Enterprise Ireland

Alan Dixon
Bainisteoir Roinne
Margaí Tionsclaíocha agus
Bitheolaíochtaí
Enterprise Ireland

Mike Feeney
Stiúrthóir Feidhmiúcháin
Bia & Margaí Miondíola le
Tomhaltóirí
Enterprise Ireland

Brendan Finucane
Stiúrthóir Feidhmiúcháin
Teicneolaíocht, Uathoibriú agus
Táirgiúlacht
Enterprise Ireland

Colm Hackett
Bainisteoir Roinne
Na Réigiúin agus Fiontraíocht
Enterprise Ireland

Pat Maher
Stiúrthóir Feidhmiúcháin
Bainistíocht, Forbairt agus
Meantóireacht Cliant
Enterprise Ireland 

Feargal Ó Móráin
Stiúrthóir Feidhmiúcháin
Seirbhísí Corparáideacha agus
Infheistíochta, Beartas, Taighde
Feidhmeach agus Tráchtálaíocht
Enterprise Ireland

Gerry Murphy
Stiúrthóir Feidhmiúcháin
Díolacháin agus Comhpháirtíochtaí
Idirnáisiúnta
Enterprise Ireland

Kevin Sherry
Bainisteoir Roinne
Cuideachtaí Ard-Phóitéinsil Nua-
Thionscanta
Enterprise Ireland

Julie Sinnamon
Bainisteoir Roinne
Forbairt Chorparáideach agus
Acmhainní Daonna
Enterprise Ireland

Mary Gallagher
Rúnaí
Enterprise Ireland
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Sheol Fiontraíocht Éireann a scéim nua faoin bPlean Forbartha Náisiúnta 2000-2006 i bhFomhar 2001. Is iad cuspóirí Scéim an Chiste Síolchaipitil agus

Caipiteal Fiontraíochta ná leanúint le forbairt an Tionscail Síolchaipitil agus Caipiteal Fiontraíochta do Fhiontair Bheaga agus Mheánacha in Éirinn le béim

faoi leith ar shuímh gheografacha lasmuigh de Bhaile Átha Cliath a fhorbairt, ar thionscadail atá sa luath-chéim agus in earnálacha atá deacair a mhaoiniú

go traidisiúnta, m.sh. Biteicneolaíocht. Tá 15 cinn de chistí síolchaipitil agus caipiteal fiontraíochta á gcistiú faoin bPlean Forbartha Náisiúnta 2001-2006.

Coiste Síolchaipitil agus Caipiteal Fiontraíochta

Feargal Ó Móráin
(Cathaoirleach)
Stiúrthóir Feidhmiúcháin
Seirbhísí Corparáideacha
agus Infheistíochta, Beartas,
Taighde Feidhmeach agus
Tráchtálaíocht
Enterprise Ireland

Marie Bourke
Bainisteoir
Pleanáil Fhadtéarmach, Cáin
agus Airgeadas
Forfás

Kieran Grace
Príomhoifigeach
An Roinn Fiontar, Trádála
agus Fostaíochta

Sean Higgins
Bainisteoir Roinne
Seirbhísí Infheistíochta
Enterprise Ireland

Des Keane
Stiúrthóir Bainistíochta
Siseir Ireland Limited

Kevin Keating
Stiúrthóir Corparáideach
Goodbody Stockbrokers

Denis Marnane
Bainisteoir Rannóige
Polasaí Infheistíochta
Enterprise Ireland

Gerry Moloney
Comhairleach

Ruth Lacey
Rúnaí an Choiste
Síolchaipitil agus Caipitil
Fiontraíochta

Coiste Ceadanna Bainistíochta 
Tar éis athbhreithniú a dhéanamh ar struchtúr an choiste maoinithe taobh istigh de Enterprise Ireland, rinneadh an Coiste Ceaduithe Bainistíochta a scor i mí

na Nollag 2005 agus is é an Coiste Infheistíochta a dhéanann tograí a cuireadh faoi bhráid an Choiste sin a mheas anois.

Scoir na comhaltaí seo a leanas dá mballraíocht ar an gCoiste TTN i rith na bliana 2005: An Dr Gerard Barry, An tIonad Náisiúnta Bia; An tOllamh Gerry Byrne,

Ollscoil Náisiúnta na hÉireann; Clare Thorp, An Roinn Talmhaíochta agus Bia.

Is í feidhm an Choiste ná Deontais Taighde agus Forbartha do thaighde inchuideachta a cheadú de réir na gcoinníollacha arna bhfaomhadh ag an Aire le

freagracht as riaradh an tionscnaimh, a bhunaigh an Oifig Eolaíochta agus Teicneolaíochta sa Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta.

Coiste Taighde, Teicneolaíochta agus Nuáil 

Feargal Ó Móráin (Cathaoirleach)
Stiúrthóir Feidhmiúcháin
Seirbhísí Corparáideacha agus
Infheistíochta, Beartas, Taighde
Feidhmeach agus Tráchtálaíocht
Enterprise Ireland

An Dr. Pamela Byrne
Cigire Talmhaíochta
An Roinn Talmhaíochta & Bia

Maura Carolan
T&F / Stiúrthóir Teicniúil
Green Isle Foods

Enda Connolly
Bainisteoir
ESR & Pearsanra
IDA Ireland

Bernadette Cullinan
Comhairleach

An Dr. Brendan Finucane
Stiúrthóir Feidhmiúcháin
Teicneolaíocht, Uathoibriú agus
Táirgiúlacht
Enterprise Ireland

Gerry Fitzmaurice
Bainisteoir
Ionad na Nuálaíochta
Forbairt na Sionna

Denis Hayes
Bainisteoir Teicniúil
Bulmers Ltd. (Showerings)

Bob Keane   
Oifig Eolaíochta agus
Teicneolaíochta
An Roinn Fiontair, Trádála &
Fostaíochta

An Dr. Enda Kenny
Stiúrthóir
Metaphase Medical Technologies

An tOllamh Thomas McCarthy
Dámh na hInnealtóireachta agus
na Ríomhaireachta
Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath

Brian McCoy
Comhairleach

Sean McManus 
Údarás na Gaeltachta

Aidan O’Connor
Stiúrthóir Bainistíochta
Cavan MacLellan

Kevin Sherry
Bainisteoir Roinne
Cuideachtaí Ard-Phóitéinsil Nua-
Thionscanta
Enterprise Ireland

Jennifer Malone
Rúnaí an Choiste TTN
Enterprise Ireland



Cheadaigh Bord Enterprise Ireland roinnt athruithe maidir le ról, ainm agus struchtúr Bhord an Chiste Naisiúnta Tacaíochta Taighde (BCNTT) d’fhonn a thabhairt níos
dlúithe le haidhmeanna straitéiseacha Enterprise Ireland. Bhí an cruinniú deireanach de BCNTT ann i mí na Nollag 2005 agus an chéad chruinniú ag an gCoiste um
Thaighde Thionsclaíoch agus Tráchtálaíocht i mí Eanáir 2006.

Ceadaíonn an Coiste um Thaighde Thionsclaíoch agus Tráchtálaíocht maoiniú suas go dtí €1.25 milliún maidir le Taighde Fheidhmeach agus Tráchtálaíocht a mbíonn
baint ag Ollscoileanna agus Institiúidí Teicneolaíochta, taighde i gcomhar, gréasáin faoi stiúir lucht tionscail etc. leis. Dírítear ar thograí atá faoi stiúir lucht tionscail
nó a bhféadfadh toradh tráchtála a theacht go díreach dá mbarr in Éirinn. 

An Coiste um Thaighde Thionsclaíoch agus Tráchtálaíocht 
(Bord an Chiste Náisiúnta Tacaíochta Taighde mar a bhíodh)

Feargal Ó Móráin 
(Cathaoirleach)
Stiúrthóir Feidhmiúcháin
Seirbhísí Corparáideacha
agus Infheistíochta, Beartas,
Taighde Feidhmeach agus
Tráchtálaíocht
Enterprise Ireland

Gerry Carroll
Ceann na Forbartha
Institiúid Teicneolaíochta
Dhún Dealgan
Bóthar Bhaile Átha Cliath
Dún Dealgan

Enda Connolly
Bainisteoir
Rannóg um Scileanna
Taighde agus Déantúsaíocht
IDA Ireland

An tOllamh Pádraig
Cunningham
Comhollamh
An Roinn Ríomheolaíochta
Coláiste na Tríonóide

An Dr. Colum Dunne
Stiúrthóir Taighde agus
Forbartha
Ionad Nuálaíochta Glanbia

An Dr. Declan Gilheany
Léachtóir Sinsearach sa
Cheimic Orgánach
Scoil na Ceimice agus na
Bitheolaíochta Ceimiciúla
Ionad Taighde Eolaíochta
Coláiste na hOllscoile Baile
Átha Cliath

An tOllamh Kieran Hodnett
Institiúid Ábhair agus
Eolaíocht Dromchla
Ollscoil Luimnigh

Bob Keane
Oifig Eolaíochta agus
Teicneolaíochta
An Roinn Fiontar, Trádála
agus Fostaíochta

An tOllamh Mark Keane
Stiúrthóir TFC
Fundúireacht Eolaíochta
Éireann

Helen Keelan
Bainisteoir Forbartha
Straitéisí
Intel Ireland Ltd

Patrick Lawlor
Stiúrthóir Forbartha Táirgí
Magna Donnelly
International Inc.

An Dr. Martin Lyes
Bainisteoir Roinne
Teicneolaíocht, Uathoibriú
agus Táirgiúlacht
Enterprise Ireland

An Dr. Mary Martin
Príomhoifigeach Oibriúcháin
AGI Therapeutics Research Ltd 

An Dr. Eucharia Meehan
Ceannasaí na gClár Taighde
An tÚdarás um Ard-
Oideachas

An tOllamh Richard
O’Kennedy
Ollamh le Bitheolaíochtaí
Stiúrthóir ar Grúpa na
Bithcheimice Feidhmí
Scoil na Biteicneolaíochta
agus an Lárionaid Náisiúnta
um Thaighde ar Bhraiteoirí
Ollscoil Chathair Bhaile Átha
Cliath

An Dr. Paul Phelan
Comhairleach

An Dr. Tony Smith
Cigire Sinsearach
An Roinn Talmhaíochta 
agus Bia

I láthair

Alice Morgan
Bainisteoir
Eolas, Fiontar & Bonneagar
Forbairt na Sionna

Martina Dignam
Rúnaí An Coiste um
Thaighde Thionsclaíoch agus
Tráchtálaíocht

Ceadaíonn an Coiste seo deontais Caipitil, Teicneolaíochta, Éadála agus Oiliúna suas go dtí uasteora €200,000 agus go dtí uasteora €150,000 ar mhaithe le
hOiliúint. Leagadh amach an Ciste chun cabhrú le cliaint FBM Enterprise Ireland agus Shannon Development cur lena n-acmhainn iomaíochais trí fheabhas a
chur ar a gcuid táirgiúlachta de réir na dtéarmaí a cheadaigh an tAire ar a bhfuil freagracht maidir le riar an tionscnaimh a bhunaigh an Roinn Fiontair,
Trádála agus Fostaíochta.

Coiste Cheaduithe an Chiste um Feabhas ar Tháirgiúlacht 

Feargal Ó Móráin
(Cathaoirleach)
Stiúrthóir Feidhmiúcháin
Seirbhísí Corparáideacha
agus Infheistíochta, Beartas,
Taighde Feidhmeach agus
Tráchtálaíocht
Enterprise Ireland

Jennifer Condon
Bainisteoir Roinne
Bogearraí, Seirbhísí agus
Earnálacha Éiritheacha
Enterprise Ireland

Declan Coppinger
Príomhoifigeach Cúnta
An Roinn Talmhaíochta agus
Bia

Alan Dixon
Bainisteoir Roinne
Margaí Tionsclaíocha agus
Eolaíochtaí Beatha
Enterprise Ireland

An tOllamh Michael D
Gilchrist
Roinn na hInnealtóireachta
Meicniúla, Coláiste na
hOllscoile, Baile Átha Cliath

Seán Higgins
Bainisteoir Roinne
Seirbhísí Infheistíochta
Enterprise Ireland

Tara McCarthy
Bord Bia

David Moffitt
Stiúrthóir Cuideachta

John Newham
Príomhoifigeach Cúnta
An Roinn Fiontar, Trádála
agus Fostaíochta

Neil O’Sullivan
Bainisteoir Fiontar Eireannach
Forbairt na Sionna

Brian Ranalow
Cathaoirleach Comhlachta

Déirdre Ní Bhroin
Rúnaí an Choiste Ceadanna
don Chiste Feabhsúcháin
Táirgiúlachta

D’éirigh na comhaltaí seo a leanas den sean-Choiste BCNTT a bhíodh ann as a mballraíocht i rith na bliana 2005: An tOllamh Roy Greene, Ollscoil Náisiúnta na

hÉireann, Gaillimh; An tOllamh Brian Mac Craith, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath; An Dr. Patricia Mulcahy, Institiúid Teicneolaíochta Ceatharlach. 
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Is comhlacht corpraithe Enterprise Ireland arna
bhunú faoin Acht um Fhorbairt Tionscail
(Fiontraíocht Éireann) 1998.  Ina chomhlacht
reachtúil dó, bronntar pearsantas dlíthiúil faoi leith
agus comharbas suthain air. Tá d’inniúlacht ann
maoin a shealbhú, conarthaí a dhéanamh, agairt a
dhéanamh agus tá sé inagartha faoina ainm
corpraithe féin. Is iad comhaltaí Bhord Enterprise
Ireland comhaltaí na gníomhaireachta.

Feidhmíonn an ghníomhaireacht de réir fhorálacha
na nAchtanna um Fhorbairt Tionscail 1986 – 2003
agus faoi choimirce an Aire Fiontair, Trádála agus
Fostaíochta a bhfuil de chumhacht aige cistí a chur
ar fáil don ghníomhaireacht chun cur ar a cumas a
cuid dualgas a dhéanamh; treoracha ginearálta
beartais a eisiúint; agus eolas a lorg ar obair na
gníomhaireachta.

Chomh maith leis an reachtaíocht ar leith a rialaíonn
í, tá dlite ar an ngíomhaireacht freisin réimse
coinníollacha reachtúla eile (de chuid na tíre agus de
chuid an AE) agus coinníollacha riaracháin a
chomhlíonadh. Tá, go háirithe, nós imeachta curtha
ar bun aici chun cinntiú go gcloítear leis na
riachtanais shonracha seo a leanas: 

An Cód Cleachtais um Rialú Comhlachtaí Stáit
Tá nós imeachta curtha ar bun ag Enterprise Ireland
chun cinntiú go gcomhlíontar go hiomlán an Cód
Cleachtais seo.

Treoirlínte maidir le Breithmheas agus
Bainistíocht ar Thograí Chaiteachas Caipitil
Tá nós imeachta dea-bhunaithe, daingean ag
Enterprise Ireland maidir le breithmheas agus
bainistíocht ar thograí chaiteachas caipitil a
eascraíonn ó na cláir dheontais chaipitil aige. Tagann
an nós imeachta sin leis na prionsabail a leagtar
amach sna treoirlínte.

Na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise, 1997 &
2003
Síníodh rialacháin ina ndlíthe ar an 30 Márta 2001
trínar tugadh Enterprise Ireland isteach faoi scáth an
Achta um Shaoráil Faisnéise (SF). Tugtar de cheart
faoin Acht sin do dhaoine príobháideacha teacht a
fháil ar eolas atá i seilbh chomhlachtaí poiblí, a
oiread agus is féidir, ach sin ag teacht le leas an
phobail agus leis an gceart ar phríobháideachas.
Forálann an tAcht cosaintí láidre áfach, do dhaoine
nó do chuideachtaí a sholáthraíonn faisnéis a
bhíonn faoi rún, íogair go tráchtúil nó pearsanta
d'Enterprise Ireland . Ní féidir faisnéis mar sin a
thabhairt faoi na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise
gan dul i gcomhairle leis an té a sholáthair an
fhaisnéis. Tá sé de cheart freisin achomharc a
dhéanamh ar an Choimisinéir Faisnéise, atá mar
údarás neamhspleách do ghnóthaí na nAchtanna
um Shaoráil Faisnéise. Tá breis eolais maidir le SF a
chur i bhfeidhm ag Enterprise Ireland ar fáil ó Oifig
an Chaidrimh leis an Rialtas agus SF, Enterprise
Ireland, Glas Naíon, Baile Átha Cliath 9 agus é ar fáil
chomh maith ar an suíomh idirlín ag
www.enterprise-ireland.com.

An tAcht um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas
ag an Obair 2005
Ag teacht leis an Acht um Shábháilteacht, Sláinte
agus Leas ag an Obair 2005, tá nós imeachta
bunaithe ag Enterprise Ireland d’fhonn forálacha an
Achta a chomhlíonadh agus tá ráiteas
sábháilteachta ullmhaithe aige lena gcuimsítear gach
gné den ábhar a bhainfeadh le leas bhall foirne nó
chuairteora. 

An tAcht um Páirteachas Lucht Oibre (Fiontair
Stáit), 1988
Ní comhlacht sonraithe chun críche an Achta atá in
Enterprise Ireland. Ina dhiaidh sin féin, tá próisis
chomhairliúcháin curtha ar bun ag Enterprise Ireland
a mbíonn páirt ag na Ceardchumainn iontu thar
ceann na foirne.

An tAcht um Íoc Pras Cuntas, 1997
Tagann Enterprise Ireland faoi scáth an Achta um Íoc
Pras Cuntas, 1997 a tháinig i bhfeidhm ar an 2
Eanáir 1998, agus faoi Rialacháin Chomhphobal na
hEorpa (Íocaíocht Dhéanach in Idirbhearta Tráchtála)
2002 a tháinig i bhfeidhm ar an 7 Lúnasa 2002. Tá
de pholasaí ag Enterprise Ireland cinntiú go n-íoctar
de réir gach sonrasc go pras. Tá forálacha sonracha i
bhfeidhm a cheadaíonn go bhféadfaí gach sonrasc a
aimsiú agus a chinntíonn go n-íoctar na híocaíochtaí
roimh a ndáta dlite de bharr críocha a bhaineann le
hús agus le táillí. Déantar tuairisc de shonraisc gach
lá agus déantar tástálacha ar bhonn seachtainiúil
d’fhonn íocaíocht thráthúil a chinntiú. Tá sé mar
aidhm ag na srianta seo cinnteacht réasúnta, cé
nach cinnteacht iomlán í, a thabhairt in aghaidh
neamhchomhlíonadh an Achta agus na Rialachán.

Tugann Enterprise Ireland conarthaí scríofa i líon
áirithe réimsí. Is é 1 go 14 lá an réimse ama a
cheadaítear don tréimhse íocaíochta infheidhmithe
do na conarthaí seo. 

I rith na bliana 2005 ní raibh íocaíocht déanach ar
bith ann.

An tAcht um Eitic in Oifigí Poiblí, 1995
Tugadh Enterprise Ireland faoi scáth na Rialachán
um Eitic in Oifigí Poiblí (Comhlachtaí Poiblí
Forordaithe, Stiúrthóireachtaí Sonraithe ar
Chomhlachtaí Poiblí agus Poist Shonraithe i
gComhlachtaí Poiblí) 2004 (I.R. Uimh. 699 den
bhliain 2004) le héifeacht ón 1 Eanáir 2005 agus
tá nós imeachta curtha ar bun d’fhonn cloí leis
an Acht.

Na hAchtanna um Chosaint Sonraí, 1988 agus
2003
Tá Enterprise Ireland cláraithe mar rialaitheoir
sonraí faoi na hAchtanna um Chosaint Sonraí.
Cosaint ar cheart bunúsach an duine aonair ar
phríobháideachas agus rialáil ar an úsáid a
bhaintear as faisnéis phearsanta atá i gceist le
Cosaint Sonraí. Is féidir iarratais i ndáil le heolas
pearsanta a dhéanamh faoi cheachtar de na
hAchtanna um Shaoráil Faisnéise nó um Chosaint
Sonraí. Tá eolas breise ar fáil ón Oifig Caidreamh
Rialtais agus Saoráil Faisnéise, Enterprise Ireland,
Glas Naíon, Baile Átha Cliath 9.

Na hAchtanna um Chomhionannas
Fostaíochta, 1998 agus 2004
Tá Enterprise Ireland tiomanta do pholasaí
chomhionannas deiseanna agus cuirtear go dearfach
chuig an gcomhionannas san eagraíocht.

Oibríonn Enterprise Ireland líon áirithe scéimeanna a
chuireann roghanna ar fáil don fhoireann, roghanna
a bhaineann le comhlíonadh riachtanas gairme agus
pearsanta, mar shampla comhroinnt poist, saoire
staidéir, cláir oideachsúla agus sosanna gairme.

Coimisiún Aontas na hEorpa
Sa bhliain 2005, riar Enterprise Ireland réimse de
chláir atá incháilithe do chómhaoiniú Chistí
Struchtúracha an AE faoi Chlár Feidhmiúcháin na
Rannóige Táirgiúla, faoi Chlár Feidhmiúcháin na
nAcmhainní Daonna, agus an dá Chlár Réigiúnacha
Fheidhmiúcháin do réigiún an Oirdheiscirt agus
réigiún na Teorann agus an LárIarthair.

Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003
Tagann Enterprise Ireland faoi Acht na dTeangacha
Oifigiúla 2003 a síníodh ina dhlí ar an 14 Iúil 2003
chun creatchlár reachtúil a chur ar fáil maidir le
seirbhísí a sholáthar trí Ghaeilge. Ag teacht le hAlt
10 an Achta, tá an Tuarascáil Bhliantúil seo á foilsiú i
nGaeilge agus i mBéarla ag an am céanna.

Ráiteas Polasaí Chomhshaoil
Tá dhá phríomhbhealach ina mbíonn tionchar ag
obair Enterprise Ireland ar an gcomhshaol:
An eagraíocht á stiúradh: Déanann Enterprise
Ireland bainistíocht maidir le tionchair ar an
gcomhshaol a bhaineann lena chuid beartaíochta trí
chlár Bhainistíocht Comhshaoil. Tá sé mar aidhm ag
Enterprise Ireland trí bhunú agus trí athbhreithniú a
dhéanamh ar chuspóirí agus ar spriocanna a
bhaineann leis an gcomhshaol, feabhas leanúnach a
chur ar a feidhmiú comhshaoil i réimsí a
gníomhaíochtaí atá cuí agus inmharthana go
geilleagrach. Tá Polasaí Comhshaoil Enterprise
Ireland ar fáil do pháirtithe leasmhara, ar iarratas. 
Ag Tacú le Gnóthaí Éireannacha: Tá Enterprise
Ireland forghníomhach i gcaighdeáin arda
chomhshaoil a spreagadh i measc cuideachtaí atá
mar chliaint aici. Braitheann soláthar tacaíocht
phríomhshrutha airgeadais do chliaint ar
athbhreithniú comhshaoil.

Polasaí Nochta ar Íocaíochtaí agus ar
Infheistíochtaí
Is é polasaí Fhiontraíocht Éireann faisnéis a chur ar
fáil faoi íocaíochtaí a bhaineann le Tacaíocht
Airgeadais a íocadh le cuideachtaí a bhfuil mar
chliaint aici. I bhforlíonadh a ghabhann leis an
Tuarascáil seo, liostaítear gach íocaíocht den sórt sin
a rinne Enterprise Ireland sa bhliain 2005 ar fáil ar
iarratas. Nochtaítear sceideal infheistíochtaí de réir a
gcostais ar an 31 Nollaig 2005 in Aguisín 1 leis na
Ráitis Airgeadais ina léirítear suimeanna ar leithligh is
mó ná €0.635 milliún.

Frank Ryan, Príomh-Oifigeach Feidhmiúcháin

Rialachas Corparáide
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Tá ráitis airgeadais Fiontraíocht Éireann don
bhliain dar críoch 31 Nollaig 2005 iniúchta agam
faoi Alt 22 den Acht Um Fhorbairt Tionscail
(Fiontraíocht Éireann), 1998.

Tá na ráitis airgeadais, a ullmhaíodh faoi na
beartais chuntasaíochta arna leagan amach sna
ráitis, comhdhéanta de na Beartais
Chuntasaíochta, an Cuntas Ioncam agus
Caitheachas, an Clár Comhardaithe, an Ráiteas
ar Shreabhadh Airgid agus na nótaí gaolmhara.

Freagrachtaí an Bhoird agus an Ard-
Reachtaire Cuntas agus Ciste faoi seach
Tá Fiontraíocht Éireann freagrach as na ráitis
airgeadais a ullmhú de réir an Achta um
Fhorbairt Tionscail (Fiontraíocht Éireann), 1998
agus as rialtacht na n-idirbheart a chinntiú.
Ullmhaíonn Fiontraíocht Éireann na ráitis
airgeadais de réir Cleachtais Chuntasaíochta a
nGlactar Leis go Coitianta in Éirinn. Tá
freagrachtaí cuntasaíochta Chomhaltaí an
Bhoird leagtha amach sa Ráiteas um
Fhreagrachtaí Bhaill an Bhoird.

Is é m’fhreagrachtsa ná na ráitis airgeadais a
iniúchadh de réir cheanglas ábhartha dlí agus
rialúcháin agus Caighdeán Idirnáisiúnta
maidir le hIniúchóireacht (Ríocht Aontaithe
agus Éire).

Tuairiscím mo thuairim maidir le cibé an
dtugann na ráitis airgeadais léargas fíorcheart,
de réir Cleachtais Chuntasaíochta a nGlactar
Leis go Coitianta in Éirinn. Tuairiscím freisin
cibé, dar liom, an raibh leabhair chuntais chuí
coinnithe. Lena chois sin, deirim cibé an
dtagann na ráitis airgeadais leis na leabhair
chuntais.

Tuairiscím ar aon chás ábhartha nár
feidhmíodh suimeanna airgid chun na gcríoch

a bhí beartaithe nó sa chás nach leanann na
hidirbhearta do na húdaráis a rialaíonn iad.

Tuairiscím freisin mura bhfuil an fhaisnéis agus
na mínithe ar fad faighte agam agus atá
riachtanach chun críocha m’iniúchta.

Scrúdaím an Ráiteas maidir le Rialú
Inmheánach Airgeadais le féachaint an
léirítear ann gur chomhlíon Fiontraíocht
Éireann an Cód Cleachtais maidir le Rialachas
Comhlachtaí Stáit agus tuairiscím ar aon chás
ábhartha nach ndéanann sé amhlaidh, nó más
rud é go bhfuil an ráiteas míthreorach nó
nach dtagann sé le faisnéis eile atá ar eolas
agam de bharr na ráitis airgeadais a bheith
iniúchta agam. Ní cheanglaítear orm a
bhreithniú cibé an gclúdaíonn an Ráiteas
maidir le Rialú Inmheánach Airgeadais gach
priacal agus rialú airgeadais, ná teacht ar
thuairim maidir le héifeachtacht na nósanna
imeachta maidir le priacail agus rialú.

An Bunús atá le mo Thuairim ar na Ráitis

I mbun m’fheidhme mar Ard-Reachtaire
Cuntas agus Ciste, rinne mé m’iniúchadh ar na
ráitis airgeadais de réir Caighdeán Idirnáisiúnta
maidir le hIniúchóireacht (Ríocht Aontaithe
agus Éire) arna n-eisiúint ag an mBord um
Chleachtais Iniúchóireachta agus trí thagairt a
dhéanamh do na nithe ar leith is gá a chur san
áireamh i ndáil le cúrsaí
bainisteoireachta agus oibriúcháin a ghabhann
le comhlachtaí Stáit. Déantar scrudú mar chuid
den iniúchadh, ar bhonn tástála, ar fhianaise a
bhaineann le suimeanna agus rialtacht na n-
idirbheart airgeadais a chuirtear san áireamh
sna ráitis airgeadais, agus leis na hidirbhearta a
fhoilsítear iontu. Chomh maith leis sin,
cuimsíonn an t-iniúchadh measúnacht ar na
meastacháin agus ar na breitheanna

suntasacha a rinneadh agus na ráitis airgeadais
á n-ullmhú, agus measúnacht le féachaint an
n-oireann na beartais chuntasaíochta don bhail
atá ar chúrsaí Fiontraíocht Éireann, ar
feidhmíodh na beartais sin ar bhealach
leanúnach agus ar foilsíodh iad ar bhealach
sásúil.

Phleanáil mé agus rinne mé m’iniúchadh sa
chaoi is go bhfaighinn an fhaisnéis agus na
mínithe ar fad a mheas mé a bheith
riachtanach ionas go mbeadh leordhóthain
fianaise agam a d’fhágfadh cinnteacht
réasúnach ann go bhfuil na ráitis airgeadais
saor ó mhíráiteas ábhartha, cibé calaois
nó neamhrialtacht nó earráid eile is cúis leis
sin. I dteacht ar mo thuairim, rinne mé
meastóireacht ar a shásúla is a cuireadh
faisnéis i láthair sna ráitis airgeadais san
iomlán freisin.

Tuairim
Is é mo thuairim go dtugann na ráitis airgeadais
léargas fíorcheart, de réir Cleachtais
Chuntasaíochta a nGlactar Leis go Coitianta in
Éirinn, ar riocht ghnóthaí Fiontraíocht Éireann
ag 31 Nollaig 2005 agus ar a ioncam agus ar a
chaiteachas don bhliain dar críoch sin.

Is é mo thuairim go raibh leabhair chuntais chuí
coinnithe ag Fiontraíocht Éireann. Tá na ráitis
airgeadais ag teacht leis na leabhair
chuntais.

John Purcell
Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste
30th  Bealtaine 2006

Tuarascáil an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste le cur i láthair
Thithe an Oireachtais
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Freagrachtaí Bhaill an Bhoird

Ráitis Airgeadais
De réir Rannóg 22 den Acht um Fhorbairt
Tionscail (Fiontraíocht Éireann) 1998, tá sé
riachtanach go gcoimeádfaidh Enterprise
Ireland, i cibé foirm a cheadóidh an tAire
Fiontair, Trádála agus Fostaíochta, le toiliú an
Aire Airgeadais, na cuntais go léir is cuí agus is
gnách ar airgead a gheobhaidh sí agus a
chaithfidh sí.

Agus na ráitis airgeadais á n-ullmhú aici, tá sé
mar riachtanas ar Enterprise Ireland:

• Beartais chuí cuntasaíochta a roghnú agus a
chur i bhfeidhm ar bhonn comhsheasmhach

• Breithiúnais agus meastacháin a dhéanamh
atá réasúnach stuama 

• Ráitis airgeadais a ullmhú ar bhonn gnóthais
leantaigh mura bhfuil sé neamhoiriúnach a
shamhlú go leanfaidh sí ag feidhmiú

• A lua ar leanadh caighdeáin chuntasaíochta
infheidhmithe, faoi réir aon tionscnamh
ábhartha a nochtaíodh nó a míníodh sna
ráitis airgeadais.

Tá an Bord freagrach as leabhair chuí
chuntasaíochta a choinneáil a nochtaíonn a
staid airgeadais, lena mbainfidh beachtas
réasúnach ag aon am, agus a chuireann ar a
chumas a chinntiú go gcomhlíonann na ráitis
airgeadais Rannóg 22 den Acht um Fhorbairt
Tionscail (Fiontraíocht Éireann), 1998.

An tAcht um Íoc Pras Cuntas, 1997
Tá freagracht fhoriomlán ag an mBord ar
ghéilliúlacht na heagraíochta don Acht um Íoc
Pras Cuntas, 1997, a cuireadh i bhfeidhm ar an
2 Eanáir 1998, agus do Rialacháin
Chomhphobail na hEorpa (Íocaíocht Déanach in
Idirbhearta Tráchtála) 2002, a cuireadh i
bhfeidhm ar an 7 Lúnasa 2002. Tá an
fhreagracht seo tarmlighte ag an mbord don
bhainistíocht.

Ionchorpraíonn an córas rialaithe inmheánaigh,
rialaithe agus nósanna imeachta cuí a mheastar
a bheith riachtanach d’fhonn chomhlíonadh an
Achta a chinntiú. Áirítear le córas rialú
inmheánach na heagraíochta rialaithe
cuntasaíochta agus ríomhaireachta a cuireadh i
bhfeidhm d’fhonn aitheantas sonrasc agus
conarthaí i gcomhair íocaíochta laistigh de na
dátaí íocaíochta a leagadh síos arna
shainmhíniú ag an Acht, a chinntiú. Tá sé mar
aidhm ag na rialaithe seo cinnteacht réasúnach,
cé nach cinnteacht iomlán í, a thabhairt, in
aghaidh neamhchomhlíonadh an Achta.

Tá an Bord sásta gur chomhlíon Enterprise
Ireland forálacha an Achta i ngach bealach
ábhartha.

Tuarascáil Bhaill an Bhoird
Don Bhliain dar Críoch 31ú Nollaig 2005

Thar ceann Bhord Enterprise Ireland:

Patrick J Molloy, Cathaoirleach Frank Ryan, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin



Admhaím, thar ceann Bhord Enterprise Ireland,
ár bhfreagracht as an gcóras rialaithe airgeadais
inmheánaigh sa ghníomhaireacht agus ár
bhfreagracht as na próisis agus nósanna
imeachta a chur i bhfeidhm le cinntiú go bhfuil
an córas éifeachtach.

Ní fhéadfadh an córas ach dearbhú réasúnta a
thabhairt, seachas lándearbhú, go bhfuil
sócmhainní cosanta, go bhfuil bearta údaraithe
agus taifeadta i gceart, agus go bhfuil cosc ar
earráidí agus aimhrialtachtaí ábhartha nó, ar a
laghad, go n-aimseofaí go luath iad.

Tá céimeanna glactha ag an mBord le
cinntiú go bhfuil timpeallacht rialaithe
oiriúnach i bhfeidhm trí: 

• Nósanna imeachta foirmiúla a bhunú trí
fheidhmeanna coistí éagsúla le
monatóireacht a dhéanamh ar
ghníomhaíochtaí agus le sócmhainní na
heagraíochta a chosaint 

• Freagrachtaí agus cumhachtaí bainistíochta
a leagan amach go soiléir agus a
dhoiciméadú

• Cultúr láidir freagrachta a chothú tríd an
eagraíocht ag gach leibhéal.

Tá próisis bunaithe ag an mBord, chomh
maith, le priacail ghnó a aithint agus a
mheas. Déantar é seo ar bhealaí éagsúla,
iad seo a leanas ina measc:
• Cineál, réim agus impleachtaí airgeadais na

bpriacal os comhair Enterprise Ireland a
aithint

• An dóchúlacht go dtarlódh na priacail
aitheanta a mheasúnú

• Measúnú a dhéanamh ar chumas Enterprise
Ireland na priacail a tharlaíonn a bhainistiú
agus a mhaolú

• A bheith ag obair go dlúth le
gníomhaireachtaí agus institiúidí éagsúla
Rialtais agus eile le cinntiú go bhfuil tuiscint
shoiléir ar spriocanna Enterprise Ireland agus
go bhfuil tacaíocht ann do straitéisí na
Gníomhaireachta leis na spriocanna a bhaint
amach

• Athbhreithniú rialta a dhéanamh ar
phleananna straitéise – idir ghearrthéarmach

agus fhadtéarmach - agus na priacail a
bhaineann le rathú na bpleananna a mheas

• Spriocanna bliantúla agus spriocanna níos
fadtéarmaí a leagan amach do gach réimse
dár ngnó agus, ina dhiaidh sin, tuairisciú
rialta a dhéanamh ar na torthaí a baineadh
amach

• Nósanna imeachta agus forálacha
caighdeánacha cuimsitheacha a bhunú agus
a chur i bhfeidhm faoina bhféadfaí cúnamh
airgeadais a chur ar fáil do thionscadail –
forálacha a d'éileodh aisíocaíocht mura
gcomhlíonfadh an tionscadal na geallúintí a
rinne an tionscnóir san áireamh.

Tá an córas rialaithe airgeadais inmheánach
bunaithe ar chreat faisnéis rialta a chur ar
fáil don bhainistíocht, nósanna imeachta
riaracháin, scaradh dualgas san áireamh,
agus córas tarmligin agus freagrachta.
Faoin gcóras seo áirítear: 
• Córas buiséadta cuimsitheach le buiséad

bliantiúil arna athbhreithniú agus arna
shocrú ag an mBord Stiúrthóirí

• Athbhreithniú rialta, á dhéanamh ag an
mBord Stiúrthóirí, ar thuairiscí tréimhsiúla
agus bliantúla ina léirítear feidhmiú
airgeadais i gcomórtas le réamh-
mheastacháin

• Spriocanna a leagan amach le feidhmiú
airgeadais agus eile a thomhas

• Treoirlínte soiléire maidir le rialú ar
infheistíocht chaipitiúil

• Disciplíní foirmeálta um bhainistíocht ar
thionscadail 

Tá rannóg um iniúchóireacht inmheánach ag
Enterprise Ireland atá comhdhéanta faoi láthair
d'fhoireann ar a bhfuil daoine atá ar conradh ó
chomhlacht cuntasaíochta i dteannta le
bainisteoir taithíoch de chuid Enterprise Ireland.
Feidhmíonn an rannóg seo de réir an Chairt
Iniúchóireachta Inmheánaí arna faomhadh ag
Coiste Iniúchóireachta an Bhoird. Tagann an
Coiste seo le chéile uair sa ráithe le tuairiscí,
arna réiteach ag Rannóg na hIniúchóireachta
Inmheánaí agus ag rannóga eile, a
athbhreithniú. Tuairiscíonn an Coiste
Iniúchóireachta go rialta don Bhord maidir leis
na hábhair a ndearna siad plé orthu. 

Oibríonn feidhm na hiniúchóireachta inmheánaí
de réir Chreat-Chód an Chleachtais is fearr mar
atá leagtha amach sa Chód Cleachtais ar
Rialachas Comhlachtaí Stáit. Tugann an Coiste
Iniúchóireachta faomhadh do Phlean
Straitéiseach Iniúchóireachta don Iniúchóireacht
Inmheánach , plean a leanann ó bhliain go
chéile ar feadh trí bliana, agus a leasaítear gach
bliain nuair is gá. Cuireann an plean oibre
reatha san áireamh réimsí de phriacal
poitéinsiúil a aithníodh i ngníomh measúnaithe
priacail a reachtáladh i gcomhar leis an
mbainisteoireacht ag tús timthriall na pleanála
reatha. Tugann an tIniúchóir Inmheánach
tuairiscí ráithe don Choiste ar thascanna a
cuireadh i gcrích. Díríonn na tuairiscí seo ar na
heasnaimh nó laigí, más ann dóibh, sa chóras
rialaithe airgeadais inmheánach agus ar na
bearta a mholtar a ghlacadh nuair is gá chun
iad a cheartú. Faigheann an Coiste
Iniúchóireachta tuairisc gach ráithe ón
mBainisteoireacht ar stádas na gceisteanna a
d’eascair as an Iniúchóireacht Inmheánach.
Athbhreithníonn an Iniúchóireacht Inmheánach
an tuairisc seo go rialta.

Dearbhaím go ndearna an Bord athbhreithniú ar
an gCóras Rialaithe Airgeadais Inmheánach sa
bhliain dar críoch 31 Nollaig 2005. Tá
mónatóireacht agus athbhreithniú an Bhoird ar
éifeacht an Chórais Rialaithe Airgeadais
Inmheánaigh bunaithe ar obair an Iniúchóra
Inmheánaigh; ar obair an Choiste
Iniúchóireachta, a mhaoirsíonn obair an
Iniúchóra Inmheánaigh; ar obair na
mbainisteoirí feidhmiúcháin laistigh d'Enterprise
Ireland  atá freagrach as forbairt agus
cothabháil an chreat rialaithe airgeadais; agus
ar a bhfuil ráite ag an Ard-Reachaire Cuntas
agus Ciste ina litir bhainistíochta.

Arna shíniú thar ceann an Bhoird:

Patrick J Molloy, Cathaoirleach

Ráiteas ar an gCóras Rialaithe Airgeadais Inmheánaigh
Don Bhliain dar Críoch 31ú Nollaig 2005



Ráiteas Airgeadais 70+71

Seo a leanas bonn na cuntasaíochta agus na
beartais chuntasaíochta suntasacha atá in úsáid ag
Enterprise Ireland:

(a) Bonn na Cuntasaíochta
Ullmhaíodh na ráitis airgeadais faoi choinbhinsiún
an chostais stairiúil agus san fhormáid faofa ag an
Aire Fiontair, Trádála agus Fostaíochta, le haontú an
Aire Airgeadais faoin Acht um Fhorbairt Tionscail
(Fiontraíocht Éireann), 1998

Ullmhaíodh na ráitis airgeadais ar bhonn
fabhruithe, ach sna cásanna thíosluaite, agus de
réir an Chleachtas Cuntasaíochta Coitianta. Glactar
leis na Caighdeáin Thuairiscithe Airgeadais atá
molta ag na cuideachtaí cuntasaíochta aitheanta
nuair a fheileann siad.

Aitheantas Ioncaim
Is ar bhonn airgid thirim atá na catagóirí seo a
leanas:

• Deontais an Oireachtais
• Aisíocaíochtaí Tacaíochta Airgeadais
• Díbhinní
• Ioncam Cíosa Monarchan
• Ús ar Thaisce Bhainc
• Ioncam ó Tháille do Chláir san Ard-

Teicneolaíocht
• Fáltais ó Dhíol Sócmhainní Seasta

(b) Aoisliúntais
De réir reachtaíochta tá sé de chúram ar Fhorfás
scéimeanna pinsin a réiteach agus a riaradh dá
fhoireann, foireann ar iasacht ag Enterprise
Ireland san áireamh, chun go mbeidh siad i
dteideal pinsin.

Tugtar cuntas sa Chuntas Ioncaim agus Caiteachais
ar chostais áirithe a bhaineann le luathscor
deonach a íocann Enterprise Ireland go díreach sa
tréimhse ina dtagann siad chun cinn.

(c) Léasanna
Pléitear le cíosanna faoi léasanna oibriúcháin a
bhaineann le foirgnimh sna ráitis airgeadais nuair a
bhíonn siad dlite. Féach ar Nóta 18(a)

(d) Airgeadraí Iasachta
Tugtar na ráitis airgeadais sa euro

Déantar sócmhainní agus dliteanais airgeadaíochta,
ainmnithe in airgeadraí iasachta, a aistriú de réir
rialú an ráta malairte ar dháta an Chláir
Chomhardaithe. Déantar bearta in airgeadraí
iasachta a aistriú de réir rialú an ráta malairte ar
dhátaí na mbunbheart. Pléitear leis na brabúis agus
na caillteanais iarmhartacha sa Chuntas Ioncaim
agus Caiteachais.

(e) Infheistíochtaí
Infheistíochtaí Luaite
Faightear infheistíochtaí liostaithe ar stocmhalartán
aitheanta ag an gceann is ísle den chostluach agus
den ghlanluach inréadaithe. Nuair nach bhfeileann

na cúiseanna a bhíodh ann maidir le soláthairtí i
leith laghdú i luach ní ba mhó, cuirtear na
soláthairtí sin droim ar ais. Taispeántar
margadhluach na punainne d’infheistíochtaí luaite i
Nóta 14 (c).

Infheistíochtaí Eile
Faightear infheistíochtaí eile ag an gceann is ísle
den chostluach agus den ghlanluach inréadaithe,
bunaithe ar mheasúnú na bainisteoireachta agus ar
phróiseas athbhreithnithe, ag baint úsáide as na
cuntais bhainisteoireachta nó iniúchta is deireanaí
atá le fáil de chuid na gcuideachtaí a bhfuil
infheistíocht á déanamh iontu, nó faisnéis ghnó
chuí eile. Nuair nach bhfeileann na cúiseanna a
bhíodh ann maidir le soláthairtí i leith laghdú i
luach ní ba mhó, cuirtear na soláthairtí sin droim ar
ais. Nuair a mheas na bainisteoirí nárbh fhiú dada
luach infheistíochtaí áirithe, i ngeall ar
dhócmhainneacht nó a leithéid, rinneadh na
hinfheistíochtaí sin a dhíscríobh.

Infheistíocht i bhFochuideachta
Fochuideachta ar le hEnterprise Ireland go hiomlán
é is ea Maison d’Irlande SARL a bunaíodh chun léas
an tsealúchais Áras na hÉireann i bParas, (Maison
d’Irlande), a bhainistiú. Rinneadh glan-shócmhainní
agus torthaí na fochuideachta a chomhdhlúthú le
glan-shócmhainní agus torthaí Enterprise Ireland.
Ach níor ullmhaíodh Clár Comhardaithe Cuideachta
ar leith ná Nótaí ábhartha mar is fíorbheag an
difear atá idir iad agus Clár Comhardaithe an
ghrúpa. 

Cistí Bunchaipitil agus Caipitil Fiontraíochta
Tugtar airleacain na gcistí seo ag an gceann is ísle
den chostluach agus den ghlanluach inréadaithe,
bunaithe ar Luachálacha na mBainisteoirí Cistí. Tá
na treoirlínte, a leanann na Bainisteoirí Cistí chun
teacht ar na luachálacha, ar aon dul le prionsabail
luachála Chumainn Caipitil Fiontraíochta na hEorpa
agus na hÉireann. Nuair nach bhfeileann na
cúiseanna a bhíodh ann maidir le soláthairtí i leith
laghdú i luach ní ba mhó, cuirtear na soláthairtí sin
droim ar ais.

Gnóthachain agus Caillteanais
Tugtar aitheantas sa Chuntas Ioncaim agus
Caillteanais do ghnóthachain agus caillteanais
réadaithe agus do sholáthar in aghaidh athrú i
luach scaireanna. 

Comhdhlúthú
Ní léiríonn na ráitis airgeadais comhdhlúthú
thorthaí na gcuideachtaí ina ndéantar infheistíocht.
Is dóigh le Enterprise Ireland go bhféadfadh
comhdhlúthú dá leithéid a bheith míthreorach,
agus é ag tabhairt airde ar éagsúlacht ghnóthaí na
gcuideachtaí atá i gceist, agus ar a dhualgas
ginearálta ráitis airgeadais a réiteach ina dtugtar
léargas fíor agus cothrom ar a ghníomhaíochtaí
um chur chun cinn na tionsclaíochta.

(f) Tacaíocht airgeadais don tionsclaíocht atá
in-aisíoctha 
Léirítear an méid in-aisíoctha i leith tacaíocht
airgeadais don tionsclaíocht sa Chlár Comhardaithe
mar Shócmhainní Dreasacht Airgid. Cuirtear an
cistiú gaolmhar san áireamh i gCuntas Airleacan an
Stáit. Tá soláthar faoi leith sa Chuntas Ioncaim
agus Caiteachais in aghaidh easnaimh agus fiacha
amhrasacha a d'fhéadfadh a bheith ann.

Seo a leanas na tacaíochtaí airgeadais don
tionsclaíocht atá in-aisíoctha:

Clár CMS (Comhairleacht Mhargaíochta
Sprioctha)
Tá cuid de thacaíocht dreasacht airgid faoin gClár
CMS in-aisghabhála - bunaithe ar fheidhmiú
dhíolacháin na gcuideachtaí a fhaigheann cúnamh.
Déantar na suimeanna a aisghabháil thar tréimhse
idir 24 agus 60 mí, trí thobhach bunaithe ar na
díolacháin a baineadh amach mar thoradh ar
chaiteachas CMS.

Taighde & Forbairt agus Tacaíocht Airgeadais
Caipitil
Tá clásal in-aisíoctha ag cuid de na comhaontuithe
maidir le Taighde & Forbairt agus Tacaíocht
Airgeadais Caipitil, a cheadaíonn aisghabháil cuid
den tacaíocht airgeadais.

(g) Cuntas Airleacan an Stáit
Léiríonn Cuntas Airleacan an Stáit an méid den
ioncam reatha a leithdháil Enterprise Ireland le
hairgead a híocadh roimh ré mar thacaíocht
airgeadais in-aisíoctha le cliantchuideachtaí a
chistiú , agus atá fós le híoc, lúide soláthar in
aghaidh easnaimh agus fiacha amhrasacha.

(h) Sócmhainní Seasta Inláimhsithe
Léirítear sócmhainní seasta inláimhsithe ar a
gcostas lúide dímheas carntha Áirítear dímheas ar
mhaithe le costas na sócmhainní seasta
inláimhsithe a dhíscríobh ar bhonn dronlíneach
thar an saol úsáideach a mheastar a bheidh acu
mar seo a leanas:

(i) Mótarfheithiclí 20% 
(ii) Foirgnimh 4% 
(iii) Athchóiriú ar Fhoirgnimh  4% -20%
(iv) Daingneáin & Feisteas 25%
(v)  Ríomhairí 33%

Caitear le Trealamh, Feisteas agus Ríomhairí atá
faoin tairseach caipitlithe (€2,500) sa Chuntas
Ioncaim agus Caiteachais sa bhliain ar
ceannaíodh iad.

(i) Soláthar in aghaidh Fiacha Amhrasacha

Féichiúnaithe Trádála
Tá soláthar faoi leith ann in aghaidh fiacha
amhrasacha. 

Beartais Chuntasaíochta 
Don Bhliain dar Críoch 31ú Nollaig 2005



2005 2004
Nótaí €'000 € '000

IONCAM
Cistiú an Státchiste 
Deontais Oireachtais 1 232,221 216,649 
Infheistíochtaí Eile
Féinacmhainní 2 13,208 14,201 
Brabús ar Dhiúscairt Sócmhainní Seasta (glan) 7 24,187 6,246 

–––––––––– ––––––––––
IONCAM IOMLÁN 269,616 237,096 

–––––––––– ––––––––––
CAITEACHAS
Tacaíocht Airgeadais don Tionsclaíocht 3 130,288 107,175 
Riarachán, Oibriúchán agus Spreagadh 4 98,157 95,368 
Laghdú i Luach Sócmhainní Seasta 5 15,165 23,134 
Laghdú i Luach Sócmhainní Dreasachta Airgeadais 6 1,201 398 

–––––––––– ––––––––––
CAITEACHAS IOMLÁN 244,811 226,075 

–––––––––– ––––––––––
Barrachas roimh Leithghabhálacha 24,805 11,021 
Leithghabhálacha
Ranníocaíocht leis an Státchiste 8 (7,956) (4,801)
Ranníocaíochtaí ó Eagraíochtaí Eile 9 1,201 777 
Aistriú as an gCuntas Ioncaim agus Caiteachais 10 2,816 (12,248)
Arna Aistriú ó Chuntas Airleacan an Stáit 11 1,388 766 

–––––––––– ––––––––––
Barrachas / (Easnamh) tar éis Leithghabhálacha 22,254 (4,485)
Comhardú Tugtha ar Aghaidh ag Tús na Bliana 3,291 7,776 

–––––––––– ––––––––––
Comhardú Curtha ar Aghaidh ag Deireadh na Bliana 25,545 3,291 

–––––––––– –––––––––––––––––––– ––––––––––

Baineann suimeanna a thaispeántar faoi Ioncam agus Caiteachas le gníomhaíochtaí atá ag dul ar aghaidh.

Níl gnóthachain ná caillteanais aitheanta cé is moite díobh siúd a bhfuil trácht orthu sa Chuntas Ioncaim agus Caiteachas. 
Is coda de na ráitis airgeadais seo iad na Beartais Chuntasaíochta, an Ráiteas ar Shreabhadh Airgid, Nótaí 1 go dtí 21 agus Aguisín 1. 

An Cuntas Ioncaim agus Caiteachais
Don Bhliain dar Críoch 31ú Nollaig 2005
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2005 2004
Nótaí €'000 € '000

SÓCMHAINNÍ SEASTA 
Inláimhsithe 13 19,258 21,068 
Airgeadais 14 195,774 196,780 

–––––––––– ––––––––––
Iomlán na Sócmhainní Seasta 215,032 217,848 

SÓCMHAINNÍ DREASACHTA AIRGEADAIS 15 305 1,693 

SÓCMHAINNÍ REATHA 
Féichiúnaithe 16 6,224 6,753 
Airgead sa bhanc agus ar láimh 28,113 6,682 

–––––––––– ––––––––––
34,337 13,435

DLITEANAIS REATHA 
Creidiúnaithe (Suimeanna indlite taobh istigh de bhliain) 17 8,792 10,144 

–––––––––– ––––––––––
GLAN-SHÓCMHAINNÍ REATHA 25,545 3,291 

–––––––––– ––––––––––
IOMLÁN NA SÓCMHAINNÍ SEASTA 240,882 222,832 

–––––––––– ––––––––––
I GCEIST ANSEO TÁ
An Cuntas Caipitil 10 215,032 217,848 
Cuntas Airleacan an Stáit 11 305 1,693 
An Cuntas Ioncaim agus Caiteachais 25,545 3,291 

–––––––––– ––––––––––
240,882 222,832 

–––––––––– –––––––––––––––––––– ––––––––––

Is coda de na ráitis airgeadais seo iad na Beartais Chuntasaíochta, an Ráiteas ar Shreabhadh Airgid, Nótaí 1 go dtí 21, agus Aguisín 1.

CLÁR COMHARDAITHE 
Amhail mar a bhí ar 30 Bealtaine 2005

Thar ceann Bhord Enterprise Ireland:d:

Patrick J Molloy, Cathaoirleach Frank Ryan, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin
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2005 2004
€'000 € '000

Réiteach ar Ghlanghluaiseacht don Bhliain ó Insreabhadh Airgid as Gníomhaíochtaí Oibriúcháin
Farasbarr Ioncaim thar Chaiteachas 24,805 11,021
Ús Bainc (85) (72)
Díbhinní (1,799) (1,857)
Laghdú i Luach Sócmhainní Seasta 15,165 23,134 
Caillteanas ar Dhiúscairt Sócmhainní Seasta Inláimhsithe 52 94
Brabús ar Dhiúscairt Sócmhainní Seasta Inláimhsithe (24,239) (6,340)
Laghdú ar Shócmhainní Dreasachta Airgeadais 1,388 766
Laghdú ar Fhéichiúnaithe 529 2,076
Laghdú ar Chreidiúnaithe  (1,352) (1,322)

–––––––––– ––––––––––
Glan-Insreabhadh Airgid ó Ghníomhaíochtaí Oibriúcháin 14,463 27,500

–––––––––– –––––––––––––––––––– ––––––––––
RÁITEAS AR SHREABHADH AIRGID
Glan-Insreabhadh Airgid ó Ghníomhaíochtaí Oibriúcháin 14,463 27,500
Ranníocaíocht leis an Státchiste (7,956) (4,801)
Ranníocaíochtaí ó Eagraíochtaí Eile 1,201 777

Torthaí ó Infheistíochtaí agus Fónamh á dhéanamh ar Airgeadas
Ús Bainc a fuarthas 85 72
Díbhinní a fuarthas 1,799 1,857

Bearta Infheistíochta
Íocaíochtaí chun Sócmhainní Seasta a fháil
Inláimhsithe (1,737) (2,321)
Airgeadais:
Infheistíochtaí i Scaireanna (21,509) (25,684)
Ciste Bunchaipitil agus Caipitil Fiontraíochta (8,070) (16,249)
Fáltais ó Dhiúscairt Sócmhainní Seasta
Inláimhsithe 11 45
Airgeadais:
Infheistíochtaí i Scaireanna 32,874 13,143
Ciste Bunchaipitil agus Caipitil Fiontraíochta 10,270 1,930

–––––––––– ––––––––––
Méadú / (Laghdú) in Airgead Tirim agus a Choibhéis 21,431 (3,731)

–––––––––– –––––––––––––––––––– ––––––––––

Réiteach idir Ghlan-Shreabhadh Airgid agus Gluaiseacht i nGlan-Chistí
Glan-Chistí mar a bhí ar 31 Nollaig 28,113 6,682
Glan-Chistí mar a bhí ar 1 Eanáir 6,682 10,413

–––––––––– ––––––––––
Gluaiseacht sna Glan-Chistí i rith na Bliana 21,431 (3,731)

–––––––––– –––––––––––––––––––– ––––––––––

Is coda de na ráitis airgeadais seo iad na Beartais Chuntasaíochta, an Ráiteas ar Shreabhadh Airgid, Nótaí 1 go dtí 21 agus Aguisín 1.

RÁITEAS AR SHREABHADH AIRGID
Don Bhliain dar Críoch 31ú Nollaig 2005
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1 Cistiú an Státchiste 
(a) De réir Ailt 35 den Acht um Fhorbairt Tionscail (Fundúireacht Eolaíochta Éireann), 2003, ní rachaidh méid comhiomláin na ndeontas, tugtha ag 
an Aire d’Fhorfás agus a Ghníomhaireachtaí le deis a thabhairt dóibh scaoileadh le a n-oibleagáidí agus a ndliteanais chaipitil, thar €3.4 billiún. Ag 
an 31ú Nollaig 2005 an méid comhiomlán a cuireadh ar fáil do na trí ghníomhaireacht ná €2.467 billiún (2004 -€2.209 billiún), as a bhfuair 
Enterprise Ireland agus Forbairt mar a bhí €709.940m (2004- €661.151m).

(b) De réir Ailt 14(3) den Acht um Fhorbairt Tionscail 1986, ní rachaidh méid comhiomláin na ndeontas, tugtha ag an Aire d’Fhorfás agus a 
Ghníomhaireachtaí le deis a thabhairt dóibh a n-oibleagáidí agus a ndliteanais maidir le prionsabal agus ús de bhun Ráthaíochtaí Iasachta de réir an 
Ailt sin agus de réir Ailt 37 den Acht um Fhorbairt Tionscail 1969, Ailt 2 agus 3 den Acht um Fhorbairt Tionscail 1977, a chomhlíonadh, thar 
€159m. An méid comhiomlán a cuireadh ar fáil amhlaidh, ag an 31ú Nollaig 2005, ná €13.547m (2004- €13.547m). Bhain an t-iomlán le cliaint 
Enterprise Ireland.

Is é atá i nDeontais an Oireachtais, mar atá siad sna ráitis airgeadais, ná:
Deontais Oireachtais 2005 2004

€'000 € '000
Deontas le haghaidh Deontais Chaipitiúla, Ráthaíochtaí Iasachta, srl 45,789 47,588 
Deontas um Caiteachas Spreagtha agus Riaracháin 89,858 88,386 
Deontas um Trealamh Caipitil 2,094 3,216 
An Ciste Náisiúnta Oiliúna 2,500 2,500 
Ciste um Shochaí Faisnéise 35 - 
An Clár um Fhorbairt Eolaíochta agus Teicneolaíochta 91,945 74,959 

–––––––––– ––––––––––
232,221 216,649 

–––––––––– –––––––––––––––––––– ––––––––––

NÓTAÍ LE CUR LEIS NA RÁITIS AIRGEADAIS
Don Bhliain dar Críoch 31ú Nollaig 2005



2 Féin-Acmhainní Nótaí 2005 2004
€'000 € '000

Aisíocaíochtaí Tacaíochta Airgeadais 2,971 2,904 
Díbhinní 2 (a) 1,799 1,857 
Ioncam ó Tháillí Gairmiúla 2 (b) 3,923 4,639 
Ioncam ó Tháillí do Chláir san Ard-Teicneolaíocht 454 431 
Ioncam Cíosa 2 (c) 2,772 3,140 
Ioncam Eile 2 (d) 1,289 1,230 

–––––––––– ––––––––––
13,208 14,201 

–––––––––– –––––––––––––––––––– ––––––––––
(a) Díbhinní
Infheistíochtaí Luaite 102 204 
Infheistíochtaí Eile 1,697 1,653 

–––––––––– ––––––––––
1,799 1,857 

–––––––––– –––––––––––––––––––– ––––––––––
b) Ioncam ó Tháillí Gairmiúla
Seirbhísí Gairmiúla 1,668 2,737 
Ioncam ó Thionscadail Mhargaidh 2,255 1,902 

–––––––––– ––––––––––
3,923 4,639

–––––––––– –––––––––––––––––––– ––––––––––
Áirítear ioncam a fuarthas as Obair Thaighde, Tástálacha, Fiosrúcháin, Tionscadail
Mhargaidh agus Comhairliúcháin thar ceann cliant faoin gceannteideal seo.

c) Ioncam Cíosa
Cíosanna Monarchan 165 446 
Fo-Ligean Oifigí 2,607 2,694 

–––––––––– ––––––––––
2,772 3,140 

–––––––––– –––––––––––––––––––– ––––––––––
d) Ioncam Eile
Díol Foilseachán agus Fógraíocht/ Síntiúis 239 280 
Ús ar Thaiscí Bainc 85 72 
Glanioncam ó Chiste Bunchaipitil agus Caipiteal Fiontair 31 18 
Ranníocaíocht ó Eagraíochtaí Eile le Forchostais Lárnacha 642 580 
Eile 292 280 

–––––––––– ––––––––––
1,289 1,230 –––––––––– –––––––––––––––––––– ––––––––––
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3 TACAÍOCHT AIRGEADAIS DON TIONSCLAÍOCHT
Nótaí 2005 2004

€'000 € '000
(i) Forbairt Cuideachta
Fostaíocht 3,315 4,265 
Tacaíocht Sócmhainní Seasta 7,911 5,259 
Tacaíocht Margaíochta & Aistrithe Eolais  11,106 8,168 
Taighde agus Forbairt (Indéantacht san áireamh) 5,422 6,417 
Forbairt Bainistíochta 3(b) 570 1,148 
Oiliúint 3(b) 3,777 3,438 
Deontais Chomhairliúcháin 603 153 
Tionscnamh eBIT - 1
Ciste um Shochaí Faisnéise 28 -
Aonaid Ghoradáin 1,950 109
WebWorks 1,706 -
Ionaid Fiontraíochta Pobail 2,511 4,404 

–––––––––– ––––––––––
38,899 33,362 

(ii) Tríú Páirtithe
Deontais Oireachtais a haistríodh go Comhlucht Forbartha Saorphort na Sionna Teoranta 3( c) 3,600 3,200 
Ionaid Nuálaíocht Ghnó 2,636 2,540 
Craft Council of Ireland 3,005 2,454 
National Institute of Transport Logistics (NITL) 1,489 1,313 

–––––––––– ––––––––––
10,730 9,507

(iii) Forbairt Eolaíochta agus Teicneolaíochta
Comhoibriú le TTN – Cláir san Ard-Teicneolaíocht 3(d) 24,308 19,981 
Comhoibriú le TTN – Taighde Feidhmeach 3(e) 16,769 9,633 
TTN don Tionsclaíocht 3(a)  3(f) 25,228 23,163 
Bonneagar TTN 3(g) 14,354 11,529 

–––––––––– ––––––––––
80,659 64,306

–––––––––– ––––––––––
An tIomlán do Thacaíocht Airgeadais don Tionsclaíocht arna Ghearradh 
ar an gCuntas Ioncaim agus Caiteachais 130,288 107,175 

–––––––––– –––––––––––––––––––– ––––––––––
Tacaíocht Airgeadais don Tionsclaíocht caipitlithe ar an gClár Comhardaithe
Infheistíochtaí i Scaireanna 3(h) 21,509 25,684 
Cistí Síolchaipitil agus Caipitil Fiontraíochta 8,070 16,249 

–––––––––– ––––––––––
Iomlán na Tacaíochta Airgeadais don Tionsclaíocht 159,867 149,108 

–––––––––– –––––––––––––––––––– ––––––––––



(a) Eisíocaíochtaí le Gníomhaireachtaí Stáit Eile
Tá an méid €159.867m le haghaidh eisíocaíochtaí le Gníomhaireachtaí Stáit Eile san áireamh sa mhéid €10.921m do thacaíocht airgeadais don 
tionsclaíocht.

Is mar seo a leanas a shonraítear iad: Nótaí Udárás IDA SFADCo IOMLÁN
na GAELTACHTA IRELAND 

€ '000 € '000 € '000 € '000

Deontais Oireachtais a haistríodh go Comhlucht 3 (c) - - 3,600 3,600
Forbartha Saorphort na Sionna Teoranta
TTN don Tionsclaíocht 3 (g) 511 4,310 2,500 7,321

–––––––––– –––––––––– –––––––––– ––––––––––
511 4,310 6,100 10,921 

–––––––––– –––––––––– –––––––––– –––––––––––––––––––– –––––––––– –––––––––– ––––––––––

(b) Forbairt agus Oiliúint Bainisteoireachta
Cuirfidh an tÚdarás Bainistíochta don Chlár Oibriúcháin d’Acmhainní Daonna 2000-2006, laistigh den Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta, 
iarratas ar chomhchistiú isteach i leith an chaiteachais sa chatagóir seo a réitíonn le critéir cháilitheachta Chiste Sóisialta na hEorpa. Coinnítear an 
comhchistiú seo sa Státchiste

(c) Deontas Oireachtais a haistríodh go Comhlucht Forbartha Saorphort na Sionna Teoranta
Feidhmíonn Comhlucht Forbartha Saorphort na Sionna Teoranta faoi chonradh gníomhaireachta maidir le riarachán agus íocaíocht tacaíochta 
airgeadais agus infheistíochtaí le cliant-chuideachtaí áirithe lonnaithe i Réigiún an Iarthair Láir. Tugtar cuntas ar aistriú cistí go Comhlucht Forbartha 
Saorphort na Sionna Teoranta sna ráitis airgeadais seo. Faightear cuntas ar eisíocaíocht cistí le cliant-chuideachtaí i ráitis airgeadais Chomhlucht 
Forbartha Saorphort na Sionna Teoranta. Chuir Enterprise Ireland €3.600m (2004- €3.200m) ar fáil i rith na bliana.

(d) Taighde, Teicneolaíocht, agus Nuálaíocht – Comhoibriú (Cláir san Ard-Theicneolaíocht)
Tá trí mhórthéama taighde i gCláir um Ard-Theicneolaíocht Biteicneolaíocht, Teicneolaíochtaí Tionscail agus Faisnéisíocht. Tá de chuspóir acu 
teicneolaíochtaí atá ar thús cadhnaíochta a fhorbairt agus a aistriú ón bpobal taighde tríú-leibhéil chuig an lucht tionscail. Faoi shamhail leasaithe 
oibriúcháin, a tugadh isteach in 2002, áiríonn caiteachas reatha costais dhíreacha phá-rolla, deontais leibhéal seirbhíse agus deontais tionscadal taighde. 
Sa bhfigiúr Caiteachais €24.308m (2004 - €19.981m) áirítear €5.278m (2004 - €5.469m) le haghaidh costais phá-rolla. Cuirfidh an tÚdarás 
Bainistíochta do Chlár Oibriúcháin don Earnáil Tháirgiúil 2000-06 laistigh den Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta iarratas ar chomhchistiú isteach i leith 
an chaiteachais sa chatagóir seo a réitíonn le critéir cháilitheachta Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa. Coinnítear an comhchistiú seo sa Státchiste.

(e) Comhoibriú sa Taighde, Teicneolaíocht agus Nuálaíocht (TTN)– Taighde Feidhmeach
Tugann an beartas seo tacaíocht airgeadais do thionscadail taighde i raon leathan réimsí, as a gcuirfear oiliúint i scileanna taighde agus anailíse ar 
thaighdeoirí iarchéime de chaighdeán ard. Cuirfidh an tÚdarás Bainistíochta do Chlár Oibriúcháin don Earnáil Tháirgiúil 2000-06 laistigh den Roinn 
Fiontar, Trádála agus Fostaíochta iarratas ar chomhchistiú isteach i leith an chaiteachais sa chatagóir seo a réitíonn le critéir cháilitheachta Chiste 
Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa. Coinnítear an comhchistiú seo sa Státchiste.

(f) Taighde, Teicneolaíocht agus Nuálaíocht (TTN) don Tionsclaíocht
Is é aidhm an bheartais seo ná feabhas a chur le leibhéal agus le caighdeán na taighde a dhéanann cuideachtaí in Éirinn, trí chomhchistiú a 
dhéanamh ar thionscadail a dhéanfaidh siad féin go díreach. Cuirfidh an tÚdarás Bainistíochta do Chlár Oibriúcháin don Earnáil Tháirgiúil 2000-06 
laistigh den Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta iarratas ar chomhchistiú isteach i leith an chaiteachais sa chatagóir seo a réitíonn le critéir 
cháilitheachta Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa. Coinnítear an comhchistiú seo sa Státchiste.

(g) Bonneagar Taighde, Teicneolaíochta agus Nuálaíochta (TTN)
Tugann an beartas seo tacaíocht airgeadais le haghaidh bhonneagar fiontraíochta bunaithe ar spás taighde goradáin / fheidhmeach i gcomhar leis 
na hInstitiúidí Teicneolaíochta in Éirinn. Ceapadh é chun an ráta cruthaithe cuideachtaí mar thoradh ar an taighde a mhéadú agus 
idirghníomhaíocht dhíreach a spreagadh idir na hInstitiúidí agus cuideachtaí atá lonnaithe in aice leo. Cuirfidh an tÚdarás Bainistíochta do Chláir 
Oibriúcháin Réigiúnacha an Deiscirt, an Oirthir, agus Réigiún an Teorainn, an Láir agus an Iarthair 2000-06 iarratas ar chomhchistiú isteach i leith an 
chaiteachais sa chatagóir seo a réitíonn le critéir cháilitheachta Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa.  Coinnítear an comhchistiú seo sa 
Státchiste. Tá na hÚdaráis Bhainistíochta seo lonnaithe i dTionól Réigiúnach an Teorainn, an Láir agus an Iarthair, agus i dTionól Réigiúnach an 
Deiscirt agus an Oirthir. 

(h) Infheistíochtaí i Scaireanna
Tagraíonn na hInfheistíochtaí i Scaireanna d’infheistíochtaí in 92 ghnólacht (2004 –101).
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4 Riarachán, Oibriúchán agus Spreagadh
Nótaí 2005 2004

€'000 € '000
Luach Saothair agus Pá-Chostais Eile 4(a) 64,574 63,804 
Seirbhísí Leabharlainne agus Costais Eile a Bhaineann le Cliaint 1,552 1,432 
Cíosanna, Rátaí, Costais Seirbhíse agus Árachas 10,846 10,694 
Costais Taistil 6,166 5,861 
Clódóireacht, Postas & Stáiseanóireacht 2,243 1,888 
Cumarsáid agus Costais TF 2,962 2,983 
Deisiúcháin, Cothabháil, agus Muirir Léasaithe 1,546 1,871 
Solas, Teas, agus Glantachán 1,490 1,321 
Luach Saothair Bhaill an Bhoird 402 351 
Táillí Gairmiúla 3,211 2,466 
Táille Iniúchóireachta 74 65 
Sócmhainní Seasta Inláimhsithe faoin Tairseach Caipitlithe 445 648 
Costais Oibriúcháin Eile 2,646 1,984

–––––––––– ––––––––––
98,157 95,368

–––––––––– –––––––––––––––––––– ––––––––––

(a) Luach Saothair agus Pá-Chostais Eile 2005 2004
Faoi Luach Saothair agus Páchostais Eile do na fostaithe agus na pinsinéirí áirítear: €'000 € '000
Tuarastail agus Pinsin 4(b) 56,223 57,142 
Cnapshuimeanna Aoisliúntais don Scéim um Luath-Scor Deonach 4(c) - 214 

Pá-Chostais Eile:
Ranníocaíochtaí Leasa Shóisialta an Fhostóra 3,292 2,429 
Ranníocaíochtaí Scéime Pinsin an Fhostóra 878 812 
Oiliúint agus Forbairt Foirne 2,143 1,669 
Costais eile a bhain le Foireann 2,038 1,538 

–––––––––– ––––––––––
64,574 63,804 

–––––––––– –––––––––––––––––––– ––––––––––

(b) Tuarastail & Pinsin
Is é Forfas anois a íocann na costais Pinsin a bhaineann le baill foirne a chuaigh ar scor faoi na scéimeanna Luath-Scor Deonach.  Sa bhliain 2004 ba 
é Enterprise Ireland a d’íocadh na costais seo. Léiríonn figiúr na dTuarastal €56.223m (2004- €57,142m (Tuarastail & Pinsin)) tionchar an athruithe 
seo mar aon le harduithe de bharr ‘Dul Chun Cinn a Choinneáil’, Tagarmharcáil, íocaíochtaí áitiúla a rinneadh le baill foirne atá lonnaithe thar lear i 
ngeall ar chostais mhaireachtála, incrimintí bliantúla agus dámhachtainí fiúntais. 

(c) Cnapshuimeanna Aoisliúntais don Scéim um Luath-Scor Deonach
Thug Enterprise Ireland Scéim um Luath-Scor Deonach isteach sa bhliain 2001. Ní dheachaigh ball foirne ar bith ar scor faoin scéim seo i 2005. 
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(d) Aoisliúntais
De réir na n-Achtanna um Fhorbairt Tionscail 1986-1998, tugtar an fhoireann a oibríonn le Enterprise Ireland ar iasacht ó Fhorfás. De réir Ailt 3 den 
2ú Sceideal den Acht um Fhorbairt Tionscail, 1993, ar Fhorfás atá an fhreagracht maidir le teidlíochtaí pinsin. Dá bhrí sin, ie é Forfás atá freagrach 
as riachtanais tuairiscithe pinsean, na cinn a leagadh amach faoi FRS17 san áireamh.

Scéim An Fhoireann atá Clúdaithe faoin Scéim Cineál
Forfás Foireann a d’fhostaigh Forfás i ndiaidh 5ú Aibreán 1995 Sochar Sainithe Neamh-Chistithe – idir

Ranníocach agus Neamh-Ranníocach

IDA mar a bhí Iarbhaill foirne an IDA agus iadsan a d’fhostaigh Sochar Sainithe Cistithe Ranníocach 
Forfás sna grádanna cuí idir  d’fhonn costais pinsin a sheasamh
1 Eanair 1994 agus 5 Aibreán 1995 ar scor dóibh. Méadaithe Neamh-Chistithe

tar éis Scoir arna seasamh ag Forfás

Eolas mar a bhí Iarbhaill foirne Eolas agus iadsan a d’fhostaigh Sochar Sainithe Neamh-Ranníocach 
Forfás sna grádanna cuí idir Neamhchistithe
1 Eanair 1994 agus 5 Aibreán 1995

National Board Líon beag d’iarbhaill foirne an NBST Sochar Sainithe Neamh-Chistithe
of Science a bhí i seirbhís ar an 31ú Nollaig 1987 – idir Ranníocach agus Neamh-Ranníocach
and Technology
mar a bhí

Irish Goods Council Líon beag d’iarbhaill foirne Irish Goods Council Sochar Sainithe Ranníocach Cistithe
mar a bhí a bhí i seirbhís ar an 31ú Lúnasa 1991

An Bord Tráchtála Iarbhaill foirne de An Bord Tráchtála Sochar Sainithe Ranníocach 
mar a bhí (seachas iad siúd a thagann faoi scéim Neamhchistithe 

Irish Goods Council thuas) a
bhí ina bhfostaithe inphinsin ar an 23ú Iúil 1998

5 Laghdú i Luach Sócmhainní Seasta
Nótaí 2005 2004

€ '000 € '000
Dímheas Sócmhainní Seasta Inláimhsithe 13(a) 13(b) 3,485 3,413
Soláthar in aghaidh Laghdú i Luach Infheistíochtaí 14(a) 13,148 13,510
Soláthar in aghaidh Laghdú i Luach Cistí Bunchaipitil agus Caipiteal Fiontair 14(b) (1,468) 6,211

–––––––––– ––––––––––
15,165 23,134

–––––––––– –––––––––––––––––––– ––––––––––

6 Laghdú i Luach Sócmhainní Dreasachta Airgeadais
Nótaí 2005 2004

€ '000 € '000
Easnaimh don Bhliain 15 879 1,445 
Gluaiseacht maidir le Soláthar in aghaidh Easnamh don Bliain 15 322 (1,047)

–––––––––– ––––––––––
1,201 398 

–––––––––– –––––––––––––––––––– ––––––––––
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7 Brabús ar Dhiúscairt Sócmhainní Seasta (glan)
Faoi bhrabús ar Dhiúscairt Sócmhainní Seasta faightear:

2005 2004
Net Book Sale Profit/(Loss) Net Book Sale Profit/ (Loss)
Amount Proceeds on Disposal Amount Proceeds on Disposal

€'000 €'000 €'000 €'000 €'000 €'000

Sócmhainní Seasta Inláimhsithe 63 11 (52) 139 45 (94)
Sócmhainní Seasta Airgeadais

Infheistíochtaí i Scaireanna 12,027 32,874 20,847 7,495 13,143 5,648 
Cistí Síolchaipitil agus Caipitil 6,878 10,270 3,392 1,238 1,930 692 

Fiontraíochta –––––––––– –––––––––– –––––––––– –––––––––– –––––––––– ––––––––––
18,968 43,155 24,187 8,872 15,118 6,246 

–––––––––– –––––––––– –––––––––– –––––––––– –––––––––– –––––––––––––––––––– –––––––––– –––––––––– –––––––––– –––––––––– ––––––––––

8 Ranníocaíocht leis an Státchiste
Ba é an ranníocaíocht iomlán a tugadh don Státchiste in 2005 ná €7.956m (2004 - €4.801m), arbh é an chuid sin d'ioncam Enterprise Ireland 
neamhchistithe ag an Stát a bhí os cionn na méideanna ar tugadh cuntas orthu i Leabhar Meastacháin an Rialtais. Seo a leanas anailís ar an 
ranníocaíocht:

2005 2004
€ '000 € '000

Farasbarr Fáltas ó:
Ioncam Caipiteal ó Féin-Acmhainní (Díol Infheistíochtaí / Aisíocaíochtaí Tacaíochta Airgeadais) 7,902 3,738 
Ioncam Oibriúcháin ó Féin-Acmhainní (Táillí Tuillte, Ioncam ó Chíos) 47 1,063 
Ciste um Shochaí Faisnéise 7 -

–––––––––– ––––––––––
7,956 4,801  

–––––––––– –––––––––––––––––––– ––––––––––

I rith na bliana 2005 cheadaigh an Roinn Fiontair, Trádála, agus Fostaíochta (RTTF) d’Enterprise Ireland €24m as fáltais ó dhíolacháin infheistíochtaí 
caipitiúla a choinneáil ar mhaithe le tograí atá á meas ag an RTTF a mhaoiniú.   

9 Ranníocaíochtaí ó Eagraíochtaí Eile Nótaí 2005 2004
€ '000 € '000

National Standards Authority of Ireland (NSAI) 9 (a) 1,201 777
–––––––––– ––––––––––

1,201 777
–––––––––– –––––––––––––––––––– ––––––––––(a) Údarás Náisiúnta Caighdeán na hÉireann

Léiríonn sé seo aistriú deontais a fhaigheann an NSAI le haghaidh pá agus 
costais eile, costais caipitil san áireamh, a baineann leis an National Metrology Laboratory (NML).

10 Cuntas Caipitil 2005 2004

€ '000 € '000 € '000 € '000
Cuntas Caipitil
Iarmhéid Tosaigh 217,848 205,600 
Glanghluaiseachtaí ar:
Sócmhainní Seasta Inláimhsithe (1,809) (1,231)
Infheistíochtaí i Scaireanna (3,667) 4,679 

Cistí Síolchaipitil agus Caipitil Fiontraíochta 2,660 8,800 
Aistriú as an gCuntas Ioncaim agus Caiteachais –––––––––– (2,816) –––––––––– 12,248 
Iarmhéid Deiridh –––––––––– ––––––––––

215,032 217,848 
–––––––––– –––––––––––––––––––– ––––––––––
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11 Cuntas Airleacan an Stáit Nótaí 2005 2004
€ '000 € '000

Iarmhéid Tosaigh 1,693 2,459 
Aistriú chuig an gCuntas Ioncaim agus Caiteachais maidir le Sócmhainní 
Dreasachta Airgid 15 (1,388) (766)

–––––––––– ––––––––––
Iarmhéid Deiridh 305 1,693  

–––––––––– –––––––––––––––––––– ––––––––––

12 Cánachas
De bhrí gur cuideachta státurraithe neamhtráchtála atá ann ní dhlitear cánacha corparáide ar Enterprise Ireland in Éirinn nó sna tíortha ina
bhfeidhmíonn sé. Tá díolúine ó cháin ag a ús bainc agus ioncam cíosa de réir Alt 227 den Acht Comhdhlúite Cánacha 1997. Dlítear cánacha fostóra
air in Éirinn agus comhlíonann sé na hoibleagáidí siarchoinneálacha, tuairiscithe, agus íocaíochta gaolmhara. Baineadh leas as díolúine ó chánachas
áitiúil i gcuid de na tíortha ina bhfeidhmíonn sé de réir ailt Seirbhísí Rialtais den chomhaontú um chánachas dúbailte cuí nó de reachtaíocht cánach
áitiúla. Tá an seasamh seo faoi athbhreithniú ag Enterprise Ireland faoi láthair, agus tá deimhniú na díolúine seo á lorg ó na húdaráis cánach chuí sna
dlínsí ina bhfuil leas á bhaint as an díolúine seo. Cé go bhfuil roinnt freagraí dearfacha faighte, tá an próiseas deimhnithe fós ar siúl. Tá seans ann go
mbeidh cáin fostóra / fostaí dlite i gcuid de na dlinsí mar thoradh ar an bpróiseas deimhnithe. Ar dháta an Chláir Chomhardaithe bhí sé dodhéanta
meastachán iontaofa ar na dliteanais teagmhasacha seo a dhéanamh. Níl soláthar in aghaidh cánacha dá leithéid san áireamh, mar sin, sna ráitis
airgeadais don bhliain dar críoch 31ú Nollaig 2005.
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Net Net
Glanmhéid Glanmhéid

13  Sócmhainní Seasta Inláimhsithe Dímheas na Leabhar na Leabhar
Nótaí Costas Carntha 2005 2004

€'000 €'000 €'000 €'000
Sócmhainní Seasta Inláimhsithe 13 (a) 50,011 30,753 19,258 20,963 
Sócmhainní Seasta Inláimhsithe CAT 13 (b) - - - 105 

–––––––––– –––––––––– –––––––––– ––––––––––
50,011 30,753 19,258 21,068 –––––––––– –––––––––– –––––––––– –––––––––––––––––––– –––––––––– –––––––––– ––––––––––

(a) Sócmhainní Seasta Inláimhsithe Daingneáin,
Feistithe,

Foirgnimh Mótarfheithiclí & Ríomhairí Iomlán
Costas €'000 €'000 €'000 €'000
Ar an 1ú Eanáir 2005 40,646 140 7,228 48,014 
Breiseanna 1,234 39 464 1,737
Arna aistriú ó CAT 330 11 22 363
Diúscairtí - (26) (77) (103)

–––––––––– –––––––––– –––––––––– ––––––––––

Ar an 31ú Nollaig 2005 42,210 164 7,637 50,011–––––––––– –––––––––– –––––––––– –––––––––––––––––––– –––––––––– –––––––––– ––––––––––

Dímheas
Ar an 1ú Eanáir 2005 20,958 63 6,030 27,051
Muirear don Bhliain 2,868 23 594 3,485
Arna aistriú ó CAT 281 11 22 314
Diúscairtí - (26) (71) (97)

–––––––––– –––––––––– –––––––––– ––––––––––

Ar an 31ú Nollaig 2005 24,107 71 6,575 30,753–––––––––– –––––––––– –––––––––– –––––––––––––––––––– –––––––––– –––––––––– ––––––––––
Glanmhéid ar na Leabhair
Ar an 31ú Nollaig 2005 18,103 93 1,062 19,258

–––––––––– –––––––––– –––––––––– –––––––––––––––––––– –––––––––– –––––––––– ––––––––––
Ar an 31ú Nollaig 2004 19,688 77 1,198 20,963

–––––––––– –––––––––– –––––––––– –––––––––––––––––––– –––––––––– –––––––––– ––––––––––



(b) Sócmhainní Seasta Inláimhsithe CAT
Daingneáin,

Feistithe,
Foirgnimh Mótarfheithiclí & Ríomhairí Iomlán

€'000 €'000 €'000 €'000
Costas
Ar an 1ú Eanáir 2005 1,746 11 29,383 31,140
Coigeartú * (15) - (1,825) (1,840)
Arna aistriú chuig Institiúidí Taighde** (1,401) - (27,536) (28,937)
Arna aistriú chuig EI*** (330) (11) (22) (363)

–––––––––– –––––––––– –––––––––– ––––––––––
Ar an 31ú Nollaig 2005 -  -  -  - –––––––––– –––––––––– –––––––––– –––––––––––––––––––– –––––––––– –––––––––– ––––––––––

Dímheas
Ar an 1ú Eanáir 2005 1,697 11 29,327 31,035
Coigeartú* (15) - (1,825) (1,840)
Arna aistriú chuig Institiúidí Taighde** (1,401) - (27,480) (28,881)
Arna aistriú chuig EI*** (281) (11) (22) (314)

–––––––––– –––––––––– –––––––––– ––––––––––
Ar an 31ú Nollaig 2005 -  -  -  - 

–––––––––– –––––––––– –––––––––– ––––––––––Glanmhéid ar na Leabhair –––––––––– –––––––––– –––––––––– ––––––––––

Ar an 31ú Nollaig 2005 -  - -  -  
–––––––––– –––––––––– –––––––––– –––––––––––––––––––– –––––––––– –––––––––– ––––––––––

Ar an 31ú Nollaig 2004 49 - 56 105
–––––––––– –––––––––– –––––––––– –––––––––––––––––––– –––––––––– –––––––––– ––––––––––

* Léiríonn an coigeartú i luach sócmhainní seasta inláimhsithe CAN an leagan síos ar luach sómhainní agus athrangúcháin, agus cur i bhfeidhm beartas
caite caipitil a éilíonn nach ndéanfaí a áireamh mar chaipiteal ach sócmhainní aonair arbh fhiú breis is €2,500 iad nuair a ceannaíodh iad. 

** Ghlac Enterprise Ireland le cinneadh de réir a bheartais tarraingt siar ó bhainisteoireacht laethúil a dhéanamh ar ionaid CAT atá lonnaithe in institiúidí
taighde éagsúla. Faoi réir ag an mbeartas seo d'aistrigh Enterprise Ireland úinéireacht na sócmhainní atá lonnaithe sna hionaid seo chuig na
hinstitiúidí taighde féin i rith na bliana 2005. Ba é €0.056m glanluach leabhar na sócmhainní úd a haistríodh ar dháta an chláir chomhardaithe.  

*** Na sócmhainní sin a ghabhann le hionaid CAT atá lonnaithe in áitribh Enterprise Ireland coinníodh iad agus áiríodh iad ar sceideal na sócmhainní
seasta sa mhéid is go dtagann siad faoi bheartas caipitlithe na sócmhainní.

Nótaí le cur leis na Ráitis Airgeadais  (ar leanúint)

Don Bhliain dar Críoch 31ú Nollaig 2005
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2005 2004
14 Sócmhainní Seasta Airgeadais €'000 €'000

Infheistíochtaí i Scaireanna 14 (a) 106,660 110,326 
Cistí Bunchaipitil agus Caipitil Fiontraíochta 14 (b) 89,114 86,454 

–––––––––– ––––––––––
Iomlán na Sócmhainní Seasta Airgeadais 195,774 196,780

–––––––––– –––––––––––––––––––– ––––––––––

(a) Infheistíochtaí i Scaireanna Infheistíochtaí Infheistíochtaí Infheistíochtaí i
Luaite Eile bhFochuideachtaí Iomlán
€'000 €'000 €'000 €'000

Nóta (14c) Nóta (14d)
Costas
Ar an 1ú Eanáir 2005 5,225 173,763 6 178,994
Breiseanna 234 21,275 - 21,509
Diúscairtí agus Rudaí Díscríofa (621) (14,898) - (15,519)

–––––––––– –––––––––– –––––––––– ––––––––––
Ar an 31ú Nollaig 2005 4,838 180,140 6 184,984 

–––––––––– –––––––––– –––––––––– –––––––––––––––––––– –––––––––– –––––––––– ––––––––––
Soláthar in aghaidh Laghdú i Luach
Ar an 1ú Eanáir 2005 656 68,012 - 68,668
Gluaiseacht sa Bhliain (506) 13,654 - 13,148
Leagan síos ar Dhiúscairtí agus Rudaí Díscríofa - (3,492) - (3,492)

–––––––––– –––––––––– –––––––––– ––––––––––
Ar an 31ú Nollaig 2005 150 78,174 - 78,324

–––––––––– –––––––––– –––––––––– –––––––––––––––––––– –––––––––– –––––––––– ––––––––––
Glanmhéid Leabhar
Ar an 31ú Nollaig 2005 4,688 101,966 6 106,660 

–––––––––– –––––––––– –––––––––– –––––––––––––––––––– –––––––––– –––––––––– ––––––––––
Ar an 31ú Nollaig 2004 4,569 105,751 6 110,326 

–––––––––– –––––––––– –––––––––– –––––––––––––––––––– –––––––––– –––––––––– ––––––––––
(b) Cistí Bunchaipitil agus Caipitil Fiontraíochta
Cuireann Enterprise Ireland cistí ar fáil do Bhunchaipiteal agus Caipitil Fiontraíochta faoi réir Alt 6 den Acht um Fhorbairt Tionscail 1995, le cúnamh a
thabhairt d’fhiontair gníomhaíochtaí nua a leathnú agus a fhorbairt, nó nuálacha nó nuatheicneolaíochtaí a thabhairt isteach. Cuirtear airleacain 
Enterprise Ireland chuig gnóthais infheistíochta agus déantar iad a chomhcheangal le cistiú na hearnála príobháidí. Déanann Bainisteoir 
Infheistíochta gach ciste dá leithéid a bhainistiú. Tagann an t-airgead a chuireann an Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta ar fáil ón AE agus ón 
Státchiste. Seo a leanas aschur na bliana:

2005 2004
€'000 €'000

Costas
Ar an 1ú Eanáir 135,519 120,508
Breiseanna 8,070 16,249
Diúscairtí (7,216) (1,238)

–––––––––– ––––––––––
Ar an 31ú Nollaig 136,373 135,519

–––––––––– –––––––––––––––––––– ––––––––––
Soláthar in aghaidh Laghdú i Luach
Ar an 1ú Eanáir 49,065 42,854
Gluaiseacht sa Bhliain (1,468) 6,211
Aiseolas ar Dhiúscairtí agus Rudaí Díscríofa (338) -

–––––––––– ––––––––––
Ar an 31ú Nollaig 47,259 49,065
Glanmhéid Leabhar –––––––––– –––––––––––––––––––– ––––––––––
Ar an 31ú Nollaig  89,114 86,454

–––––––––– –––––––––––––––––––– ––––––––––

Nótaí le cur leis na Ráitis Airgeadais  (ar leanúint)
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(c) Infheistíochtaí Luaite
Ba é €15.665m luach an mhargaidh ar na hinfheistíochtaí luaite a bhí á gcoinneáil ar an 31ú Nollaig 2005. (2004- €30.558m)
Ba é €12.012m luach an mhargaidh ar na hinfheistíochtaí luaite a bhí á gcoinneáil ar an 10 Bealtaine 2006. Foilsítear sceideal na n-infheistíochtaí ar

a gcostais mar a bhí ar an 31ú Nollaig 2005 in Aguisín 1, ina dtaispeántar suimeanna aonair os cionn €0.635m

(d) Infheistíocht i bhFochuideachta
Tagraíonn an Infheistíocht i bhFochuideachta de €6,000 do scairsheilbh 100% i Maison d'Irlande SARL, cuideachta Fhrancach a bunaíodh le léas 
sealúchais Theach na hÉireann (Maison d'Irlande) i bPáras a bhainistiú.

15 Sócmhainní Dreasachta Airgeadais Tacaíocht Soláthar le
Airgeadais haghaidh

Chaipitil Easnaimh
Taighde agus agus Rudaí

CMS Forbairt Díscríofa Iomlán
€'000 €'000 €'000 €'000

Iarmhéid Tosaigh ar an 1ú Eanáir 2005 2,441 1,580 (2,328) 1,693

Dreasachtaí In-aisghabhála curtha i Sonrasc chuig Cuideachtaí (170) (17) - (187)
Easnaimh don Bhliain (879) - - (879)
Soláthar don Bhliain - - (322) (322)

–––––––––– –––––––––– –––––––––– ––––––––––
Glanghluaiseacht don Bhliain (1,049) (17) (322) (1,388)

–––––––––– –––––––––– –––––––––– ––––––––––
Iarmhéid Deiridh ar an 31ú Nollaig 2005 1,392 1,563 (2,650) 305

–––––––––– –––––––––– –––––––––– –––––––––––––––––––– –––––––––– –––––––––– ––––––––––

16 Féichiúnaithe 2005 2004
€'000 €'000

Méideanna indlite taobh istigh de bhliain
Féichiúnaithe Trádála 3,138 3,895
Réamhíocaíochtaí agus Ioncam Carntha 1,713 1,408
Cáin Bhreisluacha (CBL) In-aisghabhála 660 770
Féichiúnaithe Eile 713 680

–––––––––– ––––––––––
6,224 6,753

–––––––––– –––––––––––––––––––– ––––––––––

17  Creidiúnaithe
2005 2004

€'000 €'000
Méideanna indlite taobh istigh de bhliain:
Creidiúnaithe Trádála 2,989 3,407
Asbhaintí Párolla 17 38
Fabhruithe  4,992 4,171
Creidiúnaithe Tacaíochta Airgeadais agus Fabhruithe 237 748
Ranníocaíocht leis an Státchiste 289 1,322
Creidiúnaithe CAT (Ioncam Iarchurtha Conartha AE san áireamh) 39 157
Eile 229 301

–––––––––– ––––––––––
8,792 10,144

–––––––––– –––––––––––––––––––– ––––––––––

Nótaí le cur leis na Ráitis Airgeadais  (ar leanúint)
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18 Ceangaltais
a) Léasanna Oibriúcháin
Bhí luach €7.364m (2004-€7.301m) sna ráitis airgeadais ar íocaíochtaí a gearradh faoi léasanna oibriúcháin ar fhoirgnimh.
Beidh íocaíochtaí faoi Léasanna Oibriúcháin dar luach €6.318m dlite in 2006.
Baineann siad seo le léasanna a éagfaidh mar seo a leanas:

2005 2004
Éag an Léasa €'000 €'000

Taobh istigh de Bhliain 2,685 819
Idir bliain agus 5 bliana 2,891 4,748
I ndiaidh 5 Bliana 742 1,874

–––––––––– ––––––––––
6,318 7,441

–––––––––– –––––––––––––––––––– ––––––––––

b) Ceangaltais Tacaíochta Airgeadais
Meastar go mbeidh €548m (2004 - €478m) d'íocaíocaíochtaí le déanamh amach anseo de bharr ceangaltais tacaíochta airgeadais a tugadh faoi 
scéimeanna tacaíochta éagsúla, scéimeanna an AE san áireamh. 

c) Cistí Síolchaipitil agus Caipitil Fiontraíochta
Meastar go mbeidh €27m (2004 - €35m) d'íocaíocaíochtaí le déanamh amach anseo de bharr ceangaltais Chistí Síolchaipitil agus Caipiteal 
Fiontraíochta a tugadh faoi chonarthaí tacaíochta éagsúla. 

d) Capital Commitments
Ní mheastar go dtiocfaidh aon íocaíocht ábhartha sa todhchaí de bharr ceangaltais tógála capitil.

19 Baill an Bhoird - Faisnéisiú Beart
Tig le Enterprise Ireland, i ngnáthchúrsa a ghnó, tacaíocht airgeadais agus infheistíochtaí i scaireanna tosaíochta nó i ngnáthscaireanna a fhaomhadh agus 
socruithe eile faoi chonradh a dhéanamh le gnóthais a bhfuil baill de Bhord Enterprise Ireland ar fostú iontu nó suim éigin eile a bheith acu iontu.

Ghlac Enterprise Ireland le nósanna imeachta de réir na dtreoirlínte a chuir an Roinn Airgeadais amach maidir le faisnéisiú leasa ag Baill an Bhoird 
agus lean Enterprise Ireland na nósanna imeachta sin i rith na bliana.

Le linn na bliana rinneadh Tacaíocht Airgeadais agus bearta eile a fhaomhadh agus a íoc le cuideachtaí a bhfuil Baill an Bhoird fostaithe acu, nó a 
bhfuil baint eile ag na baill leo.

Déantar iad a shonrú mar seo a leanas:

2005 2004
€'000 €'000

Tacaíocht Airgeadais Faofa 2,936 437 
Tacaíocht Airgeadais Íoctha 24,431 4,302 
Íocaíochtaí le Soláthróirí 638 615 
Ioncam Faighte 7,600 143 

Chloígh Baill an Bhoird, agus Enterprise Ireland, leis na treoirlínte mar atá siad leagtha amach ag an Roinn Airgeadais maidir le leas pearsanta. 
Uair ar bith a bhféadfadh coinbhleacht leasa a theacht i gceist ní bhfuair Baill úd an Bhoird cáipéisí an Bhoird faoin mbeart a bhí á mholadh ná níor 
ghlac siad páirt sa phlé ná níor fhreastail siad ar na cruinnithe a bhain leis na hábhair sin. Tá fáil ar sceideal na mbeart seo ach iad a iarraidh.

20 Suimeanna Comparáideacha
Rinneadh figiúirí comparáideacha áirithe a athghrúpáil agus a athleagan amach ar an mbonn céanna leis na cinn don bhliain reatha.

21 Faomhadh na Ráiteas Airgeadais
Rinne Bord Enterprise Ireland na ráitis airgeadais a fhaomhadh ar an 10ú Bealtaine 2006.

Nótaí le cur leis na Ráitis Airgeadais  (ar leanúint)
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Cuideachta Réimse beartaíochta Costas na hÉadála
€’000

Acra Controls Ltd Dearadh & Déantúsaíocht ar chórais éadála leictreonaí & ar bhogearra 737
Advanced Surgical Concepts Ltd Earraí Sláinte 820
AEP SYSTEMS LTD Slándáil maidir le rochtain ar Líonraí agus Feidhmchláir 1,130
AM BEO LTD Bogearraí Ríomhaireachta 950
Aran Technologies Ltd Bogearraí Teileachumarsáide 1,113
Burnside Eurocyl Ltd Déantúsaíocht 677
Burnside Hydracyl Ballymoon Ltd Déantús Sorcóirí Hiodrálacha 735
C & F Tooling Ltd Innealtóireacht 741
Cape Technologies Ltd Teileachumarsáid 800
Carbury Mushrooms Ltd. Muisiriúin 946
Chanelle Pharmaceutical Cógaisíocht 720
Clearstream Technologies Ltd Gairis Mhíochaine 650
Clubman Omega Ltd. Déantús Léinte 698
Comnitel Technologies Ltd Bogearraí Teileachumarsáide 1,609
Compupharma Ltd Cláir Oiliúna bunaithe ar Ríomhairí 670
Cooley Distillery Drioglann Uisce Beatha 1,270
CR2 Ltd Bogearraí Baincéireachta 1,125
Curam Software Ltd Déantús agus Díol Bogearraí 1,915
Datalex Bogearraí 664
Digisoft TV Ltd Meáin Dhigiteacha 689
Eblana Photonics Ltd Déantúsaíocht ar earraí Léasair a chuirtear i bhfeidhm i

gcás cheangal leathanbhanda agus fiontair 999
Eclipse Clinical Technologies Ltd Bogearraí Ríomhaireachta 900
Fexco Seirbhísí Airgeadais 1,000
Fineos Corporation Ltd Bogearra maidir le hÁrachas san Eoraip 2,192
Finsa Forest Product Déantús Slischláir 3,174
Firecomms Ltd Snáithíní Optaice 904
Glennon Bros Cork Ltd Sábhmhuilleoireacht 2,539
Healy Manufacturing Ltd Góiséireacht 997
Horseware Products Ltd Pluideanna do Chapaill 667
Interactive Services Ltd Bogearra r-fhoghlama 686
Irish Chocolate Company Ltd Déantús milseogra seacláide & siúcra 817
Kerry Algae Ltd Déantúsaíocht ar Tháirgí Feamainne 635
Lakefield eTechnologes Ltd Bainistíocht ar Oibríochtaí Líonra 833
Lakeland Dairy Food Services Ltd Táirgí Déiríochta 706
Lett Group Ltd Próiseáil Sliogéisc agus Éisc Eitigh 1,143
Magnetic Solutions Ltd Dearadh agus tógáil ar chórais ainéalta mhaighnéadacha uathoibrithe 1,002
Mallon Technology Ltd Próiseáil Sonraí 711
Medentech Ltd. Táibléid Aimridithe Bhroidearnúla 806
Megazyme International Limited Fearais thástála dhiagnóiseacha & imoibreáin do thionscal an bhia 650
Merrion Pharmaceuticals Inc Cógaisíocht 750
Michael H Limited Éadach Amuigh Ban 635
Microelectronics Development Service Ltd Trealamh Cumarsáide 1,224
Microsol Córais Rialála don Chuisniú 1,122
Mid Cork Pallets & Packaging Ltd Déantús pailléad agus táirgí pacáistithe 635
Monaghan Mushrooms Onnmhairiú ar mhuisiriúin úra & próiseáilte & díol thithe muisiriúin le lucht a bhfásta 3,263
Network 365 Ltd Ionad Siopadóireachta R-Thráchálta 1,470
Norkom Technologies Plc Soláthraí bhogearra mar réiteach in aghaidh choireanna airgeadais 1,452
Openmind Networks Ltd Teileachumarsáid 800
Panelto Foods Ltd Táirgí Bia 1,200
Performix Technologies Ltd Bogearraí Ríomhaireachta 952
Picturecom Físchomhdháil & Ilmheáin 635
Prime Carrier Ltd Bogearra optamú imill do chuideachtaí Teileachumarsáide 775
Quality Irish Food Ltd Táirgí Bia 1,150
Rennicks Group Déantús Dhéanmhais Miotail 1,195
Rothbury Manufacturing Ltd Cumhdaigh Tochtanna & Piliúr 762
Scientific Systems Ltd Soláthraí shocruithe aimsiú fabhtanna agus rangaithe d’earnáil na leathsheoltóirí 856
Tanco Engineering Co Ltd Déantús agus dáileadh innealra talmhaíochta 635
Telekinesys Research Ltd Socruithe Gnó bunaithe ar an nGréasán 681
Trade Signal Corporation Ltd Soláthraí Ardáin Thrádála, Straitéise agus Anailíse 635
Transware Ltd Logánú Bogearraí 1,587
Trinity Biotech Plc. Gairis & Trealamh Míochaine 2,760
Trintech (Holdings) Ltd Córas Seiceála Chártaí Creidmheasa 816
Tsunami Photonics Ltd Soláthraithe bhogearra chóras tástála do chomhchodanna Fótónacha 900
Vitra Tiles Ireland Ltd Déantús leacán 640
Vordel Ltd Soláthraithe tháirgí d’fhonn bainistíocht a dhéanamh ar shlándáil sheirbhísí

Gréasáin XML 727
Woodroe Ltd Tithíocht Frámaí Adhmaid 901
Xancom Ltd Soláthraí shocruithe slánchóirithe leathsheoltóirí 1,070
Xiam Ltd Bogearraí Teileachumarsáide 862
Yac.Com Ltd Soláthraí shocruithe bainistíochta maidir le faics agus glaonna isteach 635
Zarion Ltd Próisis ghnó réamhchóirithe a chur ar fáil d’earnáil na seirbhísí airgeadais. 667

72,412

Infheistíochtaí ar lú ná €0.635m iad i 577 cuideachta (2004-576) 112,572

(Féach Nóta 14(a)) 184,984

Aguisín 1
Sceideal na nInfheistíochtaí ag costas amhail ar 31 Nollaig 2005 (méideanna os cionn €0.635m)
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Gréasán Oifigí Enterprise Ireland 

Baile Átha Cliath

Glas Naíon, Baile Átha Cliath 9. Teil. +(353 1) 808 2000/857 0000 Facs +(353 1) 808 2020

Halla Mhuirfean, Bóthar na Trá, Dumhach Trá, Baile Átha Cliath 4. Teil. +(353 1) 206 6000 Facs +(353 1) 206 6400

Teach Phairc Wilton, Plás Wilton, Baile Átha Cliath 2. Teil. +(353 1) 808 2000 Facs +(353 1) 808 2945

Web http://www.enterprise-ireland.com

Oifigí Réigiúnacha in Éirin

Oifig Teileafón Facs Seoladh

Baile Átha Cliath / An tOirthear Láir
Baile Átha Cliath +(353 1) 609 2150 +(353 1) 609 2111 39 Bóthar Shíol Bhroin, Baile Átha Cliath 4, Éire

Lár na Tíre
Béal Átha Luain +(353 90) 6487100 +(353 90) 6487101 Auburn, Bóthar Bhaile Átha Cliath, Béal Átha Luain,Co. na hIarmhí, Éire

An tOirthuaisceart
Dún Dealgan +(353 42) 935 4400 +(353 42) 935 4401 Páirc Thionsclaíoch Finnabair, Dún Dealgan, Co. Lú, Éire

An tIarthuaisceart
Sligeach +(353 71) 9159700 +(353 71) 9159701 Páirc Ghnó agus Teicneolaíocht Fion Arclain, Sligeach, Éire
Leitir Ceanainn +(353 74) 9169800 +(353 74) 9169801 Teach Portland, Bóthar an Phoirt, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall, Éire

An tOirdheisceart
Port Láirge +(353 51) 333 500 +(353 51) 333 501 Páirc Thionsclaíoch Phort Láirge, Bóthar Chorcaí, Port Láirge, Éire

An tIardheisceart
Corcaigh +(353 21) 480 0200 +(353 21) 480 0271 Teach Tionscail, Ascaill Rosa, Baile an Easpaig, Corcaigh, Éire
Cill Áirne +(353 64) 71600 +(353 64) 71601 57 An Phríomh Shráid, Cill Áirne, Co. Chiarraí, Éire

An tIarthar
Gaillimh +(353 91) 735 900 +(353 91) 735 902 Páirc Ghnó Mervue, Gaillimh, Éire

Oifigí Margaidh  

Amstardam +(31 20) 676 3141 +(31 20) 671 6895 World Trade Centre, Strawinskylaan 861, 1077 XX
Amsterdam, The Netherlands

Beijing +(86 10) 8448 8080 +(86 10) 8448 4282 Commercial Section, Embassy of Ireland, 
C612A Office Building, Beijing Lufthansa Centre, 
No. 50 Liangmaqiao Road, Chaoyang District, 
Beijing 100016, China

Beirlín +(49 30) 220 72 104 +(49 30) 220 72 295 Botschaft von Irland, Friedrichstrasse 200, 10117 Berlin, Germany

Bostún +(1 617) 292 3001 +(1 617) 292 3002 50 Milk Street, 20th Floor, Boston, MA 02109, USA 

An Bhruiséil +(32 2) 673 9866 +(32 2) 672 1066 Park Léopold, Rue Wiertzstraat 50, Brussels 1050, Belgium

Budaipeist +(36 1) 301 4950 +(36 1) 301 4955 Bank Centre, Szabadság tér 7, Budapest 1054, Hungary 

Cóbanhávan +(45) 33 12 6090 +(45) 33 93 6390 Amagertorv 29B, 3. sal, Bankgården, 
DK-1160 Copenhagen K, Denmark

Dubai +(971 4) 331 4493 +(971 4) 331 2294 PO Box 62425, Office 1301, 13th Floor, Crowne Plaza Commercial 
Tower, Sheikh Zayed Road, Dubai, UAE
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Düsseldorf +(49 211) 470 590 +(49 211) 470 5932 Rolandstrasse 44, 40476 Düsseldorf, Germany

Glaschú +(44 141) 332 3015 +(44 141) 332 0254 10 Claremont Terrace, Glasgow G3 7XR, Scotland

Guangzhou +(86 20) 8666 2450 +(86 20) 8666 2171 Room 501, Commercial Tower of China Hotel, LuiHua Road,
Guangzhou, 510015, China

Hong Cong +(852) 2845 1118 +(852) 2845 9240 Room 2107 Tower 2, Lippo Centre, 89 Queensway, Admiralty, 
Hong Kong, China

Kuala Lumpur +(60 3) 2164 0616 +(60 3) 2164 0619 Ireland House, 5th Floor South Block, The Amp Walk, 218 Jalan 
Ampang, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia

Londain +(44 20) 7318 7600 +(44 20) 7491 7170 Ireland House, 150-151 New Bond Street, London W1S 2TX, England

Los Angeles +(1 323) 936 3623 +(1 323) 936 3629 5900 Wilshire Boulevard, Suite 408, Los Angeles, CA 90036, USA

Maidrid +(34 91) 436 4086 +(34 91) 435 6603 Casa de Irlanda, Paseo de la Castellana 46 - 3, 28046 Madrid, Spain

Milan +(39 02) 8800991 +(39 02) 8690243 Via S. Maria Segreta 6, 20123 Milan, Italy

Moscó +(7 095) 680 6500 +(7 095) 23 2763 c/o Commercial Section, Embassy of Ireland, Grokholski Pereulok 5, 
Moscow, Russia

Nua-Eabhrac +(1 212) 371 3600 +(1 212) 371 6398 Ireland House, 345 Park Avenue, 17th Floor, New York
NY 10154-0037, USA

Páras +(33 1) 5343 1200 +(33 1) 4742 8476 33 rue de Miromesnil, 75008 Paris, France

Prág +(420 2) 57 531 617 +(420 2) 57 532 224 Trziste 13, 118 00 Prague 1, Czech Republic

Riyadh +(966 1) 488 1383 +(966 1) 488 1094 c/o Embassy of Ireland, PO Box 94349, Riyadh 11693, Saudi Arabia

Seoul +(82 2) 755 4767 8 +(82 2) 757 3969 15F Daehan Fire and Marine Insurance Building, 51-1 Namchang-
Dong, Chung-Ku, Seoul 100-778, Korea

Shanghai +(86 21) 6279 7088 +(86 21) 6279 7066 Commercial Section, Consulate General of Ireland, Suite 700A,
Shanghai Centre, 1376 Najing Road West, Shanghai 200040, China

Silicon Valley +(1 650) 329 1414 +(1 650) 329 1818 100 Hamilton Avenue, Suite 130, Palo Alto, CA 94301, USA

Singeapór +(65) 6733 2180 +(65) 6733 0291 Ireland House, 541 Orchard Road #08-00, Liat Towers, 
Singapore 238881

Stócóclm +(46 8) 459 21 60 +(46 8) 661 75 95 Box 5737, Sibyllegatan 49, 114 87 Stockholm, Sweden

Sydney +(61 2) 8233 6214 +(61 2) 9231 6769 Level 30, 400 George Street, Sydney, NSW 2000, Australia

Tóiceo +(81 3) 3263 0611 +(81 3) 3263 0614 Ireland House, 2-10-7 Kojimachi, Chiyoda-ku, Tokyo, 102-0083, 
Japan

Vin +(43 1) 512 9685 30 +(43 1) 512 9685 40 Rotenturmstrasse 16-18, Stiege 2, 1010 Vienna, Austria

Vársá +(48 22) 583 1200 +(48 22) 646 5015 Ulicia Mysia 5, 00-496 Warsaw, Poland

Washington +(1 202) 462 3939 +(1 202) 232 5993 Embassy of Ireland, 2234 Massachusetts Avenue NW, 
Ext. 3097 Washington DC 20008, USA

An Éigipt/An Ghréig/ +(353 1) 206 6405 +(353 1) 206 6397 Market Development Europe, Merrion Hall, Strand Road,
Iosrael/An Tuirc/ Sandymount, Dublin 4, Ireland
Na Stáit Bhalcánacha/
Na Stáit Bhailteacha

90 Gréasán Oifigí Enterprise Ireland





www.enterprise-ireland.com

Má tá fonn ort gabháil i dteagmháil le duine ar leith i Enterprise Ireland,
ar fud an domhain, is é ceadainm.ainmsloinne@enterprise-ireland.com
an bealach a scríobhaimid ár seoltaí ár seoltaí r-phoist.

Glas Naíon, Baile Átha Claith 9
Teil: +353 1 808 2000/857 0000
Facs: +353 1 808 2020

Halla Mhuirfeann, Bóthar na Trá, Dumhach Trá, Baile Átha Cliath 4
Teil: +353 1 206 6000 
Facs: +353 1 206 6400

Teach Phairc Wilton, Plás Wilton, Baile Átha Cliath 2
Teil: +353 1 808 2000 
Facs: +353 1 808 2945

Bionn Enterprise Ireland á mhaoiniú ag
rialtas na hEireann agus go pairt-
mhaoiniú ag an tAontas Eorpach faoi an
Plean Forbairt Náisiúnta 2000-2006.
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