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ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ BREISE MAIDIR LE TIONSCAL, 
TRÁDÁIL AGUS FIONTRAÍOCHT A FHORBAIRT AGUS 
CHUN NA CRÍCHE SIN DO BHUNÚ COMHLACHTA AR A 
dTABHARFAR SCIENCE FOUNDATION IRELAND NÓ, SA 
GHAEILGE, FONDÚIREACHT EOLAÍOCHTA ÉIREANN,  
D’AINMNIÚ FEIDHMEANNA, DO LEASÚ NA nACHTANNA 
UM FHORBAIRT TIONSCAIL, 1986 GO 1998, AN ACHTA UM 
CHUIDEACHTA FORBARTHA AERFORT NEAMHCHUSTAM 
NA SIONNA TEORANTA (LEASÚ), 1986 AGUS DO DHÉANAMH 
SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA.

[14 Iúil 2003]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

CUID 1

RéamhRáiteach agus gineaRálta

1.—(1) Féadfar an tAcht um Fhorbairt Tionscail (Fondúireacht 
Eolaíochta Éireann), 2003 a ghairm den Acht seo.

(2) Féadfar na hAchtanna um Fhorbairt Tionscail, 1986 go 2003 a 
ghairm de na hAchtanna um Fhorbairt Tionscail, 1986 go 1998 agus den 
Acht seo le chéile.

(3) Féadfar na hAchtanna um Chuideachta Forbartha Aerfort 
Neamhchustam na Sionna Teoranta, 1959 go 2003 a ghairm de na 
hAchtanna um Chuideachta Forbartha Aerfort Neamhchustam na Sionna 
Teoranta, 1959 go 1998 agus d’alt 34 den Acht seo le chéile.

(4) Tiocfaidh an tAcht seo i ngníomh cibé lá nó laethanta a cheapfaidh 
an tAire le hordú nó le horduithe i gcoitinne nó faoi threoir aon chríche 
nó forála áirithe agus féadfar laethanta éagsúla a cheapadh amhlaidh chun 
críoch éagsúil nó le haghaidh forálacha éagsúla.

Gearrtheideal, 
comhlua agus tosach 
feidhme.



6

[2003.][Uimh. 30.]
  

An tAcht um Fhorbairt Tionscail 
(Fondúireacht Eolaíochta Éireann), 2003.

2.—(1) San Acht seo, mura n-éilíonn an comhthéacs a mhalairt—

ciallaíonn “Acht 1986” an tAcht um Fhorbairt Tionscail, 1986;

ciallaíonn “Acht 1993” an tAcht um Fhorbairt Tionscail, 1993;

ciallaíonn “Acht 1995” an tAcht um Fhorbairt Tionscail, 1995;

ciallaíonn “Acht 1998” an tAcht um Fhorbairt Tionscail (Fiontraíocht 
Éireann), 1998;

ciallaíonn “an Bord’’ Bord na Fondúireachta dá dtagraítear in alt 8;

ciallaíonn “Ard-Stiúrthóir” príomh-oifigeach na Fondúireachta a cheapfar 
faoi alt 13;

ciallaíonn “an lá bunaithe” an lá a cheapfaidh an tAire faoi alt 3 chun 
bheith ina lá bunaithe;

tá le “Forfás” an bhrí a shanntar dó le halt 5 d’Acht 1993;

tá le “Fondúireacht” an bhrí a shanntar dó le halt 6;

folaíonn “feidhmeanna” cumhachtaí agus dualgais, agus folaíonn tagairt do 
chomhlíonadh feidhmeanna, maidir le cumhachtaí agus dualgais, tagairtí 
d’fheidhmiú na gcumhachtaí agus do chomhlíonadh na ndualgas;

ciallaíonn “institiúid” aon fhoras, ollscoil, coláiste, saotharlann, oifig nó 
seirbhís (faoi rialú Aire nó eile) atá ag gabháil go hiomlán nó go páirteach 
do thaighde agus d’fhorbairt nó d’aon ghníomhaíocht eile a bhaineann le 
heolaíocht nó le teicneolaíocht;

ciallaíonn “Aire” an tAire Fiontar, Trádála agus Fostaíochta;

ciallaíonn “buntaighde treodhírithe” taighde a dhéantar leis an ionchas go 
dtiocfaidh bonn leathan eolais as ar dóigh é a bheith ina chúlra do réiteach 
fadhbanna nó féidearthachtaí aitheanta nó ionchasacha san am i láthair nó 
san am atá le teacht;

ciallaíonn “forordaithe” forordaithe le rialacháin arna ndéanamh ag an 
Aire;

folaíonn “luach saothair” liúntais i leith caiteachas, sochair chomhchineáil 
agus aoisliúntais;

ciallaíonn “sochair aoisliúntais” pinsin, aiscí agus liúntais eile is iníoctha ar 
éirí as, ar scor nó ar bhás.

(2) San Acht seo—

 (a) aon tagairt d’alt nó do Chuid, is tagairt í d’alt nó do Chuid den 
Acht seo mura gcuirtear in iúl gur tagairt d’achtachán éigin eile 
atá beartaithe,

 (b) aon tagairt d'fho-alt nó do mhír, is tagairt í d'fho-alt nó do mhír 
den fhoráil ina bhfuil an tagairt, mura gcuirtear in iúl gur tagairt 
d'fhoráil éigin eile atá beartaithe, agus

 (c) forléireofar tagairt d’achtachán mar thagairt don achtachán sin 
arna leasú, arna oiriúnú nó arna leathnú le haon achtachán ina 
dhiaidh sin, lena n-áirítear an tAcht seo, nó faoi.

Léiriú.

cd.1
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3.—Déanfaidh an tAire, le hordú, lá a cheapadh chun bheith ina lá 
bunaithe chun críocha an Achta seo.

4.—Déanfar na caiteachais a thabhóidh an tAire ag riaradh an Achta seo 
a íoc, a mhéid a cheadóidh an tAire Airgeadais é, as airgead a sholáthróidh 
an tOireachtas.

5.—(1) Féadfaidh an tAire le rialacháin, foráil a dhéanamh le haghaidh 
aon ní dá dtagraítear san Acht seo mar ní atá forordaithe nó le forordú, agus 
rialacháin a dhéanamh i gcoitinne chun éifeacht a thabhairt don Acht seo.

(2) Féadfaidh cibé forálacha iarmhartacha, forlíontacha agus 
coimhdeacha a mheasfaidh an tAire is gá nó is fóirsteanach a bheith i 
rialacháin faoin Acht seo.

(3) Gach rialachán a dhéanfar faoin Acht seo, leagfar é faoi bhráid gach 
Tí den Oireachtas a luaithe is féidir tar éis a dhéanta agus, má dhéanann 
ceachtar Teach acu sin, laistigh den 21 lá a shuífidh an Teach sin tar éis 
an rialachán a leagan faoina bhráid, rún a rith ag neamhniú an rialacháin, 
beidh an rialachán ar neamhní dá réir sin, ach sin gan dochar do bhailíocht 
aon ní a rinneadh roimhe sin faoin rialachán.

CUID 2

FondúiReacht eolaíochta éiReann

6.—(1) An lá bunaithe, beidh gníomhaireacht de chuid Forfás ar a 
dtabharfar Science Foundation Ireland nó, sa Ghaeilge, Fondúireacht 
Eolaíochta Éireann arna bunú chun na feidhmeanna a shanntar di leis an 
Acht seo a chomhlíonadh agus gairtear “an Fhondúireacht” di san Acht seo.

(2) Beidh an Fhondúireacht ina comhlacht corpraithe ag a mbeidh 
comharbas suthain agus séala oifigiúil.

(3) Beidh cumhacht agartha ag an bhFondúireacht agus beidh sí 
inagartha faoina hainm féin.

(4) Beidh an chumhacht ag an bhFondúireacht talamh nó leas i 
dtalamh a fháil, a theachtadh agus a dhiúscairt agus aon mhaoin eile a fháil, 
a theachtadh agus a dhiúscairt.

7.—(1) Déanfaidh an Fhondúireacht—

 (a) déanamh buntaighde threodhírithe a chur chun cinn agus 
a fhorbairt, agus cabhair a thabhairt ina leith, i réimsí  
straitéiseacha den iarracht eolaíochta a bhaineann le forbairt 
agus iomaíochas tionscail agus fiontraíochta sa Stát sa todhchaí,

 (b) féachaint lena chinntiú go gcloítear go seasta ag ardleibhéal 
le caighdeán sármhaitheasa sa bhuntaighde treodhírithe dá 
dtagraítear i mír (a), arna thomhas le hathbhreithniú iomaíoch 
piarmheasúnach ar bhonn idirnáisiúnta,

 (c) forbairt agus leathnú a dhéanamh ar an gcumas chun buntaighde 
treodhírithe a dhéanamh i bhforais,

 (d) mealladh foirne taighde agus pearsana aonair a chur chun cinn, ar 
foirne taighde agus pearsana aonair iad ar suim leo an taighde 

An lá bunaithe.

Caiteachais.

Rialacháin.

An Fhondúireacht a 
bhunú.

Feidhmeanna na 
Fondúireachta.

cd.1
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agus ar daoine de chaighdeán domhanda iad, d'fhonn iad do 
dhéanamh buntaighde treodhírithe sa Stát,

 (e) aon deontais, scéimeanna agus saoráidí airgeadais eile, ar gá 
eisíoc a dhéanamh ina leith ar aon chistí a údaróidh an tAire 
ó am go ham le comhthoiliú an Aire Airgeadais, a cheapadh, a 
riaradh agus a leithroinnt, agus faireachán agus meastóireacht  
a dhéanamh ar an gcéanna,

 (f) cibé feidhmeanna eile a chomhlíonadh a bhaineann le buntaighde 
treodhírithe nó le réimsí straitéiseacha den iarracht eolaíochta a 
shannfaidh Forfás di, le toiliú an Aire, ó am go ham, agus

 (g) comhoibriú agus oibriú i gcomhpháirt le comhlachtaí reachtúla 
eile maidir le buntaighde treodhírithe a chur chun cinn agus a 
spreagadh.

(2) Beidh ag an bhFondúireacht na cumhachtaí sin go léir is gá chun a 
feidhmeanna a chomhlíonadh faoin Acht seo nó atá teagmhasach leis sin.

(3) San alt seo, folaíonn “réimsí straitéiseacha den iarracht 
eolaíochta”—

 (a) teicneolaíochtaí faisnéise agus cumarsáide,

 (b) an bhith-theicneolaíocht, agus

 (c) cibé réimsí eile a bhaineann le sochar eacnamaíoch agus 
sóisialach, le hiomaíochas tionscail fadtéarmach nó le forbairt 
atá inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil de, agus a fhorordóidh 
an tAire ó am go ham.

(4) Déanfaidh an Fhondúireacht de réir cibé treoracha ginearálta a 
thabharfaidh an tAire i ndáil leis an mbeartas a bheidh le leanúint aici i 
bhfeidhmiú a feidhmeanna.

8.—(1) Is iad comhaltaí na Fondúireachta Bord na Fondúireachta.

(2) 12 chomhalta a bheidh ar an mBord.

(3) Áireofar an tArd-Stiúrthóir ar an mBord.

(4) Déanfaidh an tAire, le toiliú an Aire Airgeadais agus tar éis dul i 
gcomhairle leis an Aire Oideachais agus Eolaíochta, comhaltaí an Bhoird 
(seachas an tArd-Stiúrthóir) a cheapadh a luaithe is féidir tar éis an lae 
bunaithe.

(5) Déanfaidh an tAire Oideachais agus Eolaíochta duine a ainmniú 
chun a cheaptha nó a ceaptha ar an mBord.

(6) Sainainmneoidh an tAire comhalta amháin den Bhord mar 
chathaoirleach.

(7) Déanfaidh an tAire comhalta amháin den Bhord a shainainmniú 
mar leaschathaoirleach agus gníomhóidh an leaschathaoirleach mar 
chathaoirleach i gcás an cathaoirleach a bheith as láthair.

9.—(1) Íocfar le comhaltaí an Bhoird cibé luach saothair (más ann) 
agus cibé liúntais, i leith caiteachas a thabhóidh siad, a chinnfidh an tAire ó 
am go ham, le toiliú an Aire Airgeadais.

Comhaltas na 
Fondúireachta.

Bord na 
Fondúireachta.

cd.2 a.7
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(2) Sealbhóidh gach comhalta den Bhord oifig ar cibé téarmaí (seachas 
luach saothair agus liúntais i leith caiteachas a íoc) a chinnfidh an tAire 
tráth a cheaptha nó a ceaptha.

(3) Ar chéad chothromdháta an lae bunaithe agus, dá éis sin, ar gach 
cothromdháta den lá bunaithe, éireoidh 2 chomhalta den Bhord (seachas an 
cathaoirleach agus an tArd-Stiúrthóir) as oifig.

(4) Is iad na comhaltaí a éireoidh as oifig in aon bhliain faoi fho-alt (3) 
na comhaltaí sin is faide in oifig ó ceapadh go deireanach iad agus, i gcás 
comhaltaí a bheith ann a ceapadh an lá céanna agus a mbeidh orthu éirí as 
faoi fho-alt (3), is le crannchur a chinnfear cé hiad na comhaltaí atá le héirí 
as, mura rud é go gcomhaontóidh na comhaltaí sin a mhalairt.

(5) Ní fhónfaidh comhalta den Bhord (seachas an tArd-Stiúrthóir) ar 
feadh tréimhse is faide ná 10 mbliana as a chéile.

(6) Dícháileofar comhalta den Bhord chun bheith ina chomhalta nó 
ina comhalta den sórt sin i gcás—

 (a) go mbreithneofar ina fhéimheach nó ina féimheach é nó í,

 (b) go ndéanfaidh sé nó sí imshocraíocht nó comhshocraíocht le 
creidiúnaithe,

 (c) go gciontófar é nó í i gcion indíotáilte i ndáil le cuideachta,

 (d) go gciontófar é nó í i gcion lena ngabhann calaois nó 
mímhacántacht, nó

 (e) go ndícháileofar nó go srianfar é nó í ó bheith ina stiúrthóir ar 
aon chuideachta (de réir bhrí Achtanna na gCuideachtaí, 1963 
go 2001).

(7) Féadfaidh comhalta den Bhord éirí as a chomhaltas nó a comhaltas 
aon tráth trí litir a bheidh dírithe chuig an Aire agus beidh éifeacht leis an 
éirí as ón dáta a shonrófar sa litir sin nó ar an Aire d’fháil na litreach sin,  
cibé acu is déanaí.

(8) Féadfaidh an tAire comhalta den Bhord a chur as comhaltas den 
Bhord aon tráth ar chúiseanna sonraithe, más rud é, i dtuairim an Aire, 
go bhfuil an comhalta tagtha chun bheith éagumasach, mar gheall ar 
easláinte, ar a dhualgais nó a dualgais a chomhlíonadh, nó gur mhí-iompair 
an comhalta é féin nó í féin mar a bheidh sonraithe, nó más dealraitheach 
don Aire gur gá é nó í a chur as comhaltas chun go gcomhlíonfaidh an 
Fhondúireacht a feidhmeanna go héifeachtach.

(9) Más rud é go n-éagfaidh comhalta den Bhord, go n-éireoidh sé nó 
sí as, go scoirfidh sé nó sí, go dtiocfaidh sé nó sí chun bheith dícháilithe nó 
go gcuirtear é nó í as oifig, féadfaidh an tAire duine a cheapadh chun bheith 
ina chomhalta nó ina comhalta den Bhord chun an corrfholúntas a tharlóidh 
amhlaidh a líonadh agus déanfar an duine a cheapfar amhlaidh a cheapadh 
ar an modh céanna ar ar ceapadh an comhalta den Bhord ba chúis leis an 
gcorrfholúntas.

(10) Féadfaidh comhalta den Bhord a rachaidh a thréimhse nó a 
tréimhse chomhaltais in éag le himeacht aimsire, faoi réir fho-alt (5), a 
bheith in-athcheaptha mar chomhalta den Bhord.

cd.2 a.9
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(11) Cinnteoidh an tAire, a mhéid is indéanta agus ag féachaint do 
thaithí iomchuí, go mbeidh cóimheá chothromasach ann idir fir agus mná i 
gcomhdhéanamh an Bhoird.

10.—(1) Is é 5 bliana téarma oifige chathaoirleach an Bhoird.

(2) Má scoireann cathaoirleach an Bhoird de bheith ina chomhalta nó 
ina comhalta den Bhord, scoirfidh sé nó sí air sin de bheith ina chathaoirleach 
nó ina cathaoirleach ar an mBord freisin.

(3) Féadfaidh cathaoirleach an Bhoird aon tráth éirí as a oifig nó as 
a hoifig mar chathaoirleach trí litir a sheolfar chuig an Aire agus beidh 
éifeacht leis an éirí as, mura dtarraingeofar siar é roimhe sin i scríbhinn, 
nuair a thosóidh an cruinniú den Bhord is túisce a thionólfar tar éis don Aire 
an t-éirí as a chur in iúl don Bhord.

(4) Sealbhóidh cathaoirleach an Bhoird oifig go dtí deireadh a 
thréimhse nó a tréimhse comhaltais den Bhord, mura túisce a éagfaidh sé 
nó sí nó a scoirfidh sé nó sí ar shlí eile de bheith ina chathaoirleach nó ina 
cathaoirleach de bhua fho-alt (2) nó (3) agus, má athcheaptar é nó í mar 
chomhalta den Bhord, beidh sé nó sí in-athcheaptha mar chathaoirleach ar 
an mBord.

11.—(1) Tionólfaidh an Bord cibé cruinnithe agus cibé líon cruinnithe 
is gá chun a fheidhmeanna a chomhlíonadh.

(2) Déanfaidh an tAire, i gcomhairle le cathaoirleach an Bhoird, an 
t-am a shocrú don chéad chruinniú den Bhord.

(3) 5 is córam do chruinniú den Bhord.

(4) Ag cruinniú den Bhord—

 (a) beidh cathaoirleach an Bhoird, má tá sé nó sí i láthair, ina 
chathaoirleach nó ina cathaoirleach ar an gcruinniú,

 (b) mura bhfuil, agus fad nach bhfuil, cathaoirleach an Bhoird 
i láthair, nó má tá oifig an chathaoirligh folamh, beidh an 
leaschathaoirleach ina chathaoirleach nó ina cathaoirleach ar an 
gcruinniú, agus

 (c) má tá an cathaoirleach as láthair agus má tá an leaschathaoirleach 
as láthair nó má tá oifig an leaschathaoirligh folamh, roghnóidh 
na comhaltaí den Bhord a bheidh i láthair duine dá líon chun 
bheith ina chathaoirleach nó ina cathaoirleach ar an gcruinniú.

(5) Ag cruinniú den Bhord, beidh vóta ag gach comhalta den Bhord 
a bheidh i láthair, lena n-áirítear an cathaoirleach, faoi réir alt 16, agus 
déanfar aon cheist, a n-éileofar vóta ina taobh chun tuairim an Bhoird ar an 
ábhar a shuíomh, a chinneadh le tromlach vótaí na gcomhaltaí den Bhord 
atá i láthair agus a vótálann ar an gceist agus, i gcás comhionannas vótaí, 
beidh an dara vóta agus vóta réitigh ag cathaoirleach an chruinnithe.

(6) Féadfaidh an Bord gníomhú d’ainneoin folúntais nó folúntas i 
measc a chomhaltaí.

Cathaoirleach an 
Bhoird.

cd.2 a.9
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(7) Faoi réir an Achta seo, déanfaidh an Bord, le buan-orduithe nó ar 
shlí eile, nós imeachta agus gnó an Bhoird a rialáil.

12.—(1) Más rud é, i gcás comhalta den Bhord—

 (a) go n-ainmneofar é nó í mar chomhalta de Sheanad Éireann,

 (b) go dtoghfar é nó í mar chomhalta de cheachtar Teach den 
Oireachtas nó mar ionadaí i bParlaimint na hEorpa,

 (c) go measfar, de bhun alt 19 den Acht um Thoghcháin do Pharlaimint 
na hEorpa, 1997, é nó í a bheith tofa chun Parlaimint na hEorpa 
chun folúntas a líonadh, nó

 (d) go dtiocfaidh sé nó sí chun bheith ina chomhalta nó ina comhalta 
d’údarás áitiúil,

scoirfidh sé nó sí air sin de bheith ina chomhalta nó ina comhalta  
den Bhord.

(2) Duine a bheidh de thuras na huaire i dteideal, faoi Bhuan-Orduithe 
ceachtar Tí den Oireachtas, suí sa Teach sin nó is ionadaí i bParlaimint na 
hEorpa, beidh sé nó sí, fad a bheidh sé nó sí ina theideal amhlaidh nó ina 
ionadaí nó ina hionadaí amhlaidh, dícháilithe chun bheith ina chomhalta nó 
ina comhalta den Bhord.

(3) Beidh duine atá ina chomhalta nó ina comhalta d’údarás áitiúil 
dícháilithe chun bheith ina chomhalta nó ina comhalta den Bhord.

13.—(1) Beidh príomhoifigeach ar an bhFondúireacht ar a dtabharfar, 
agus dá ngairtear san Acht seo, an tArd-Stiúrthóir.

(2) Faoi réir fho-alt (9), ceapfaidh an Bord an tArd-Stiúrthóir.

(3) Sealbhóidh an tArd-Stiúrthóir oifig ar feadh cibé téarma nach mó 
ná tréimhse 5 bliana agus ar cibé téarmaí agus coinníollacha (lena n-áirítear 
luach saothair), agus faoina réir, a chinnfidh an Bord, le toiliú an Aire agus 
an Aire Airgeadais.

(4) Féadfar an tArd-Stiúrthóir a athcheapadh le haghaidh an dara 
téarma.

(5) Is comhalta ex officio den Bhord agus de bhord Forfás an  
tArd-Stiúrthóir, ar feadh ré a cheapacháin nó a ceapacháin.

(6) Déanfaidh an tArd-Stiúrthóir riarachán agus gnó na Fondúireachta 
a sheoladh, a bhainistiú agus a rialú i gcoitinne agus comhlíonfaidh sé nó sí 
cibé feidhmeanna eile a chinnfidh an Bord.

(7) Ní shealbhóidh an tArd-Stiúrthóir aon oifig nó post eile ná ní 
sheolfaidh sé nó sí aon ghnó gan toiliú an Bhoird.

(8) D’fhonn an duine a cheapadh chun bheith ina Ard-Stiúrthóir nó 
ina hArd-Stiúrthóir arna cheapadh nó arna ceapadh díreach tar éis an lae 
bunaithe, féadfaidh an tAire, roimh an lá bunaithe, duine a shainainmniú 
lena cheapadh nó lena ceapadh faoin alt seo díreach tar éis an lae bunaithe.

(9) Más rud é go mbeidh duine sainainmnithe de réir fho-alt (8), 
déanfaidh an Bord an duine sin a cheapadh ina Ard-Stiúrthóir nó ina 
hArd-Stiúrthóir d’fhonn an chéad duine a cheapadh chun bheith ina  
Ard-Stiúrthóir nó ina hArd-Stiúrthóir díreach tar éis an lae bunaithe.

Comhaltas de 
cheachtar Teach 
den Oireachtas, de 
Pharlaimint na hEorpa 
nó d’údarás áitiúil.

cd.2 a.11
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14.—(1) Déanfaidh an tArd-Stiúrthóir, tráth ar bith a cheanglóidh 
an Coiste de Dháil Éireann a bheidh bunaithe faoi Bhuan-Orduithe 
Dháil Éireann chun scrúdú a dhéanamh ar na cuntais leithreasa agus ar 
thuarascálacha an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste agus chun tuarascáil a 
thabhairt do Dháil Éireann ar an gcéanna, fianaise a thabhairt don Choiste 
sin maidir leis na nithe seo a leanas—

 (a) rialtacht agus cuibheas an idirbhirt a bheidh taifeadta, nó a 
cheanglófar a thaifeadadh, in aon leabhar nó taifead eile cuntais 
atá faoi réir a iniúchta ag an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste 
agus a bhfuil ceangal ar an bhFondúireacht leis an Acht seo é a 
ullmhú,

 (b) barainneacht agus éifeachtúlacht na Fondúireachta i dtaca lena 
cuid acmhainní,

 (c) na córais, na nósanna imeachta agus na cleachtais a úsáideann an 
Fhondúireacht chun éifeachtacht a oibríochtaí a mheas, agus

 (d) aon ní a fhearann ar an bhFondúireacht agus dá dtagraítear i 
dtuarascáil speisialta ón Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste faoi 
alt 11(2) d’Acht an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste (Leasú), 
1993 nó in aon tuarascáil eile ón Ard-Reachtaire Cuntas agus 
Ciste (a mhéid a bhainfidh sé le ní a shonraítear i mír (a), (b) nó 
(c)) a leagtar faoi bhráid Dháil Éireann.

(2) Ní dhéanfaidh an tArd-Stiúrthóir, le linn a dhualgas nó a dualgas 
faoin alt seo a chomhlíonadh, tuillteanais aon bheartais de chuid an Rialtais 
nó de chuid Aire den Rialtas, ná tuillteanas cuspóirí beartais den sórt sin, a 
cheistiú ná tuairim a nochtadh ina dtaobh.

(3) Ó am go ham, agus aon uair a iarrfar air nó uirthi amhlaidh, 
tabharfaidh an tArd-Stiúrthóir cuntas ar chomhlíonadh a feidhmeanna ag 
an bhFondúireacht do choiste de Theach amháin den Oireachtas nó de 
dhá Theach an Oireachtais agus tabharfaidh an Fhondúireacht aird ar aon 
mholtaí ón gcoiste sin i gcás go mbaineann na moltaí le feidhmeanna na 
Fondúireachta.

15.—(1) Féadfaidh an Bord coistí a bhunú chun cúnamh agus comhairle 
a thabhairt dó i ndáil le comhlíonadh aon cheann dá fheidhmeanna.

(2) Féadfaidh an Bord aon cheann dá fheidhmeanna a tharmligean 
chuig coiste, is feidhm ar dóigh leis an mBord gur fearr nó gur caoithiúla is 
féidir le coiste í a fheidhmiú nó a chomhlíonadh.

(3) Cinnfidh an Bord téarmaí tagartha i leith aon choiste agus féadfaidh 
sé nós imeachta aon choiste den sórt sin a rialáil.

(4) Déanfaidh an Bord comhaltaí coiste a cheapadh.

(5) Is éard a bheidh i gcoiste cibé líon comhaltaí is cuí leis an mBord.

(6) Féadfaidh daoine nach comhaltaí den Bhord nó nach daoine 
d’fhoireann na Fondúireachta a bheith ar choiste.

(7) Féadfaidh an Bord, aon tráth, comhalta de choiste, a mhainneoidh 
a fheidhmeanna nó a feidhmeanna a chomhlíonadh, a chur as oifig ar 
chúiseanna sonraithe.

(8) Féadfaidh an Bord, aon tráth, coiste a dhíscaoileadh.

An tArd-Stiúrthóir 
a bheith i láthair 
ag coiste de Dháil 
Éireann.

Coistí.

cd.2
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(9) Féadfaidh an Bord duine a cheapadh chun bheith ina chathaoirleach 
nó ina cathaoirleach ar choiste.

(10) Beidh gníomhartha coiste faoi réir a ndaingnithe ag an mBord, ach 
amháin i gcás go ligfidh an Bord thar ceal an gá atá ann daingniú den sórt 
sin a dhéanamh.

(11) Déanfar cibé liúntais a chinnfidh an Bord, le toiliú an Aire agus an 
Aire Airgeadais, a íoc as ioncam na Fondúireachta le comhaltaí de choiste 
i leith caiteachas a thabhóidh siad i gcomhall a bhfeidhmeanna.

(12) San alt seo, ciallaíonn “coiste” coiste de chuid na Fondúireachta, 
ar coiste é a bhunófar faoin alt seo.

16.—(1) I gcás leas airgid nó leas tairbhiúil eile a bheith ag an  
Ard-Stiúrthóir, ag comhalta den Bhord, ag duine d’fhoireann na 
Fondúireachta, ag comhalta de choiste a bhunófar faoi alt 15, nó ag 
sainchomhairleoir, comhairleoir nó duine eile a bheidh ar fostú ag 
an bhFondúireacht, is leas airgid nó leas tairbhiúil in aon ní, nó atá  
ábhartha i leith aon ní, a bheidh le breithniú ag an mBord nó ag coiste  
arna bhunú faoin Acht seo—

 (a) déanfaidh sé nó sí cineál a leasa a nochtadh don Bhord nó don 
choiste, de réir mar a bheidh, sula ndéanfar aon bhreithniú ar an 
ní,

 (b) ní imreoidh sé nó sí tionchar, ná ní fhéachfaidh sé nó sí le  
tionchar a imirt, ar chinneadh a bhaineann leis an ní,

 (c) ní ghlacfaidh sé nó sí aon pháirt in aon bhreithniú ar an ní,

 (d) más comhalta den chomhlacht iomchuí, fostaí den chomhlacht 
iomchuí nó comhalta de choiste arna bhunú faoi alt 15 é nó í, 
tarraingeoidh sé nó sí siar ón gcruinniú fad a bheidh an ní á phlé 
nó á bhreithniú agus ní vótálfaidh sé nó sí, ná ní ghníomhóidh 
sé nó sí ar shlí eile mar chomhalta nó mar fhostaí den sórt sin i 
ndáil leis an ní.

(2) Chun críocha an ailt seo, ach gan dochar do ghinearáltacht fho-alt 
(1), measfar leas tairbhiúil a bheith ag duine más rud é—

 (a) gur comhalta de chuideachta nó d’aon chomhlacht eile ag a 
bhfuil leas tairbhiúil i ní dá dtagraítear san fho-alt sin, nó leas 
atá ábhartha i leith ní den sórt sin, é nó í nó aon ghaol bainteach, 
nó aon ainmnitheach, dá chuid nó dá cuid,

 (b) go bhfuil sé nó sí nó aon ghaol bainteach i gcomhpháirtíocht le 
duine, nó ar fostú ag duine, ag a bhfuil leas tairbhiúil i ní den 
sórt sin nó leas atá ábhartha i leith an ní sin,

 (c) gur páirtí in aon socrú nó in aon chomhaontú (cibé acu atá sé 
infhorfheidhmithe nó nach bhfuil) i dtaobh talún lena mbaineann 
ní den sórt sin an duine nó aon ghaol bainteach, nó 

 (d) go bhfuil leas tairbhiúil ag aon ghaol bainteach in aon ní den sórt 
sin nó leas tairbhiúil atá ábhartha i leith aon ní den sórt sin.

(3) Chun críocha an ailt seo, ní mheasfar leas tairbhiúil in aon ní, 
nó leas atá ábhartha i leith aon ní, a bheith ag duine de bhíthin amháin 
go bhfuil leas aige nó aici nó ag aon chuideachta nó ag aon chomhlacht 

Nochtadh leasanna.

cd.2 a.15
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nó duine dá dtagraítear i bhfo-alt (2) is leas atá chomh cianda nó chomh 
beagthábhachtach sin nach féidir a mheas le réasún gur dóigh dó tionchar a 
imirt ar an duine sin le linn dó nó di breithniú, plé nó vótáil a dhéanamh ar 
aon cheist maidir leis an ní, nó le linn aon fheidhm a chomhlíonadh i ndáil 
leis an ní sin.

(4) I gcás go n-eascróidh ceist i dtaobh arbh ionann nó nárbh ionann 
iompar áirithe, dá ndéanfadh duine lena mbaineann an t-alt seo é, agus 
mainneachtain aige nó aici ceanglais fho-alt (1) a chomhlíonadh, is é an 
Bord a chinnfidh an cheist agus déanfar sonraí faoi chinneadh an Bhoird a 
thaifeadadh i miontuairiscí an chruinnithe lena mbaineann.

(5) I gcás go ndéanfar nochtadh don Bhord nó do choiste de bhun 
fho-alt (1), déanfar sonraí faoin nochtadh a thaifeadadh i miontuairiscí 
an chruinnithe lena mbaineann agus fad a bheidh an cruinniú ag plé leis 
an ní lena mbaineann an nochtadh, ní dhéanfar an duine a dhéanfaidh an 
nochtadh a áireamh sa chóram don chruinniú.

(6) I gcás go mainneoidh duine dá dtagraítear san alt seo nochtadh a 
dhéanamh de réir an ailt seo, cinnfidh an Bord an beart cuí (lena n-áirítear 
cur as oifig nó conradh a fhoirceannadh) a bheidh le déanamh.

(7) San alt seo, ciallaíonn “gaol bainteach”, i ndáil le duine lena 
mbaineann an t-alt seo, tuismitheoir, céile, páirtnéir, deartháir, deirfiúr nó 
leanbh an duine sin.

17.—(1) Ach amháin mar a fhoráiltear a mhalairt le dlí agus le  
fo-alt (3), ní dhéanfaidh duine, gan toiliú an Bhoird, aon fhaisnéis faoi rún 
a nochtadh, is faisnéis í a bheidh faighte aige nó aici le linn dualgais a 
chomhlíonadh (nó de thoradh dualgais a bheith comhlíonta aige nó aici)—

 (a) mar chomhalta den Bhord,

 (b) mar an tArd-Stiúrthóir,

 (c) mar dhuine d’fhoireann na Fondúireachta,

 (d) mar chomhalta de choiste arna bhunú faoi alt 15, nó

 (e) mar chomhairleoir nó mar shainchomhairleoir don Fhondúireacht 
nó mar fhostaí de chuid duine den sórt sin le linn dualgais a 
bhaineann leis an gcomhairle nó leis an tsainchomhairle sin a 
chomhlíonadh.

(2) Aon duine a sháróidh fo-alt (1), beidh sé nó sí ciontach i gcion 
agus dlífear, ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná €2,000 a 
chur air nó uirthi.

(3) Ní choiscfidh aon ní i bhfo-alt (1) nochtadh faisnéise i dtuarascáil 
a thabharfar don Fhondúireacht nó thar ceann na Fondúireachta don Aire.

(4) San alt seo, folaíonn “faisnéis faoi rún” faisnéis a mbeidh sé 
sainráite ag an bhFondúireacht nó ag coiste ina leith go bhfuil sí faoi rún, ó 
thaobh faisnéis áirithe nó faisnéis d’aicme nó de thuairisc áirithe.

18.—(1) Soláthróidh an Fhondúireacht séala di féin a luaithe is féidir 
tar éis a bunaithe.

(2) Déanfar séala na Fondúireachta a fhíordheimhniú le síniú na 
ndaoine seo a leanas—

Nochtadh faisnéise.

Séala na 
Fondúireachta.
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 (a) Cathaoirleach an Bhoird, nó

 (b) (i)  comhalta den Bhord, nó

  (ii) oifigeach den Fhondúireacht,

a bheidh údaraithe ag an mBord chun gníomhú chuige sin.

(3) Tabharfar aird bhreithiúnach ar shéala na Fondúireachta agus 
glacfar i bhfianaise gach doiciméad a airbheartóidh gur ionstraim é a rinne 
an Fhondúireacht agus a bheith séalaithe le séala na Fondúireachta (a 
airbheartóidh a bheith fíordheimhnithe de réir fho-alt (2)), agus measfar 
gurb í an ionstraim sin í gan chruthúnas mura suífear a mhalairt.

(4) Maidir le haon chonradh nó ionstraim, nár ghá a bheith faoi shéala 
dá ndéanfadh nó dá bhforghníomhódh pearsa aonair é nó í, féadfaidh duine 
d’fhoireann na Fondúireachta nó duine a bheidh údaraithe ag an mBord 
chuige sin i gcoitinne nó go speisialta í a dhéanamh nó a fhorghníomhú thar 
ceann na Fondúireachta.

19.—(1) Féadfaidh an Fhondúireacht cibé líon daoine a chinnfidh sí, le 
toiliú an Aire, arna thabhairt le comhthoiliú an Aire Airgeadais, a cheapadh 
chun bheith ina gcomhaltaí d’fhoireann na Fondúireachta.

(2) Íocfar le foireann na Fondúireachta cibé luach saothair agus 
liúntais, agus sealbhóidh foireann na Fondúireachta a bhfostaíocht, ar cibé 
téarmaí agus coinníollacha a chinnfidh an Bord, le ceadú an Aire, arna 
thabhairt le comhthoiliú an Aire Airgeadais.

(3) I gcás, maidir le duine d’fhoireann na Fondúireachta—

 (a) go n-ainmneofar é nó í mar chomhalta de Sheanad Éireann,

 (b) go dtoghfar é nó í mar chomhalta de cheachtar Teach den 
Oireachtas nó chun bheith ina ionadaí nó ina hionadaí i 
bParlaimint na hEorpa, nó

 (c) go measfar, de bhun alt 19 den Acht um Thoghcháin do Pharlaimint 
na hEorpa, 1997, é nó í a bheith tofa chun Parlaimint na hEorpa 
chun folúntas a líonadh,

beidh sé nó sí air sin ar iasacht óna fhostaíocht nó óna fostaíocht leis ag an 
bhFondúireacht agus ní íocfaidh an Fhondúireacht leis nó léi, ná ní bheidh 
sé nó sí i dteideal go bhfaighidh sé nó sí ón bhFondúireacht, luach saothair 
ná liúntais i leith na tréimhse dar tosach an tráth a ainmneofar nó a thoghfar 
é nó í amhlaidh, nó an tráth a mheasfar amhlaidh é nó í a bheith tofa (de 
réir mar a bheidh), agus dar críoch an tráth a scoirfidh sé nó sí de bheith ina 
chomhalta nó ina comhalta den Teach sin nó ina ionadaí nó ina hionadaí sa 
Pharlaimint sin.

(4) Duine atá de thuras na huaire i dteideal faoi Bhuan-Orduithe 
ceachtar Tí den Oireachtas suí i dTeach den Oireachtas nó is ionadaí 
i bParlaimint na hEorpa, beidh sé nó sí, fad a bheidh sé nó sí i dteideal 
amhlaidh nó ina ionadaí nó ina hionadaí den sórt sin, dícháilithe chun 
bheith ina chomhalta nó ina comhalta d’fhoireann na Fondúireachta.

(5) Tiocfaidh an t-alt seo i ngníomh cibé lá a cheapfaidh an tAire le 
hordú.

Foireann na 
Fondúireachta.

cd.2 a.18
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20.—(1) Duine a bheidh ar iasacht ó Forfás chuig an bhFondúireacht 
faoi mhír 2(2) den Dara Sceideal a ghabhann le hAcht 1993 (arna leasú le 
halt 35) agus a bheidh ar iasacht amhlaidh díreach roimh thosach feidhme 
an ailt seo, scoirfidh sé nó sí de bheith ina chomhalta nó ina comhalta 
d’fhoireann Forfás agus beidh sé nó sí ina chomhalta nó ina comhalta 
d’fhoireann na Fondúireachta.

(2) Ach amháin i gcomhréir le comhaontú comhchoiteann arna 
chaibidil le haon cheardchumann nó comhlachais foirne aitheanta lena 
mbaineann, aon duine dá dtagraítear san alt seo, ní lú, fad a bheidh sé nó sí i 
seirbhís na Fondúireachta, an scála pá a gheobhaidh sé nó sí ná ní lú tairbhe 
dó nó di na téarmaí agus na coinníollacha seirbhíse (lena n-áirítear téarmaí 
agus coinníollacha a bhaineann le seilbh oifige) ná an scála pá a raibh 
teideal aige nó aici chuige agus na téarmaí agus na coinníollacha seirbhíse 
(lena n-áirítear coinníollacha a bhaineann le seilbh oifige) a raibh sé nó sí 
faoina réir díreach roimh theacht dó nó di chun bheith ina chomhalta nó ina 
comhalta d’fhoireann na Fondúireachta.

(3) Maidir le sochair aoisliúntais a dheonófar faoi scéimeanna faoi 
alt 21 do dhaoine a bhí ina gcomhaltaí d’fhoireann Forfás agus ar iasacht 
chuig an bhFondúireacht, díreach roimh thosach feidhme an ailt seo, agus 
maidir leis na téarmaí agus na coinníollacha a bhaineann leis na sochair 
sin, ní lú fabhar iad do na daoine sin ná na sochair agus na téarmaí agus na 
coinníollacha sin a raibh teideal acu chucu díreach roimh an lá sin.

(4) Tiocfaidh an t-alt seo i ngníomh cibé lá a cheapfaidh an tAire le 
hordú.

21.—(1) Féadfaidh an Fhondúireacht, le toiliú an Aire agus an Aire 
Airgeadais, scéim nó scéimeanna a dhéanamh, ar scéim nó scéimeanna 
iad chun sochair aoisliúntais a dheonú do cibé comhaltaí d’fhoireann na 
Fondúireachta, nó ina leith, lena n-áirítear an tArd-Stiúrthóir, is cuí léi.

(2) Maidir le gach scéim den sórt sin, socrófar léi an tráth scoir agus 
na coinníollacha scoir do na daoine go léir a mbeidh sochair aoisliúntais 
iníoctha leo nó ina leith faoin scéim nó faoi na scéimeanna agus féadfar 
tráthanna éagsúla agus coinníollacha éagsúla a shocrú i leith aicmí éagsúla 
daoine.

(3) Féadfar gach scéim den sórt sin a leasú nó a chúlghairm le scéim 
ina dhiaidh sin a ullmhófar, a chuirfear faoi bhráid an Aire agus a cheadófar 
faoin alt seo.

(4) Déanfaidh an Fhondúireacht aon scéim a chuirfidh sé faoi bhráid 
an Aire faoin alt seo, má cheadaíonn an tAire í le toiliú an Aire Airgeadais, 
a chur i bhfeidhm de réir a téarmaí.

(5) Ní dheonóidh an Fhondúireacht aon sochar aoisliúntais, ná ní 
dhéanfaidh an Fhondúireacht aon socruithe eile chun sochar den sórt sin 
a sholáthar do chomhalta d’fhoireann na Fondúireachta nó ina leith, lena 
n-áirítear an tArd-Stiúrthóir, seachas de réir scéime faoin alt seo nó le toiliú 
an Aire agus an Aire Airgeadais.

(6) Má eascraíonn aon díospóid maidir le héileamh aon duine ar aon 
sochar aoisliúntais is iníoctha de bhun scéime nó scéimeanna faoin alt seo, 
nó maidir le méid aon sochair den sórt sin, cuirfear an díospóid sin faoi 
bhráid an Aire agus tarchuirfidh an tAire chuig an Aire Airgeadais í agus is 
cinneadh críochnaitheach a bheidh i gcinneadh an Aire Airgeadais.

Foireann Forfás a 
bheith ar iasacht.

Aoisliúntas.
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(7) Déanfar scéim faoin alt seo a leagan faoi bhráid gach Tí den 
Oireachtas a luaithe is féidir tar éis a déanta agus má dhéanann ceachtar 
Teach acu sin, laistigh den 21 lá a shuífidh an Teach sin tar éis an scéim 
a leagan faoina bhráid, rún a rith ag neamhniú na scéime, beidh an scéim 
ar neamhní dá réir sin, ach sin gan dochar do bhailíocht aon ní a rinneadh 
roimhe sin faoin scéim.

(8) Tiocfaidh an t-alt seo i ngníomh cibé lá a cheapfaidh an tAire le 
hordú.

22.—Féadfaidh an Fhondúireacht, ó am go ham, cibé sainchomhairleoirí 
nó comhairleoirí a fhostú a mheasfaidh sí is gá chun a feidhmeanna a 
chomhlíonadh agus déanfaidh an Fhondúireacht aon táillí is iníoctha ag an 
bhFondúireacht le sainchomhairleoir nó le comhairleoir a fhostófar faoin 
alt seo a íoc as airgead a bheidh faoina réir aici.

23.—(1) A luaithe is indéanta agus tar éis an lae bunaithe, agus 
ina dhiaidh sin laistigh de 6 mhí roimh gach cúigiú cothromdháta den 
lá bunaithe, déanfaidh an Fhondúireacht plean (dá ngairtear “plean 
straitéiseach” san alt seo) don tréimhse 5 bliana ina dhiaidh sin a ullmhú 
agus a chur faoi bhráid an Aire.

(2) Maidir le plean straitéiseach—

 (a) beidh ann cuspóirí fíorthábhachtacha, aschuir agus straitéisí 
gaolmhara na Fondúireachta, lena n-áirítear úsáid acmhainní na 
Fondúireachta,

 (b) ullmhófar é i bhfoirm agus ar mhodh a bheidh de réir aon 
ordachán arna n-eisiúint ag an Aire ó am go ham, agus

 (c) tabharfar aird ann ar an ngá atá ann a chinntiú go mbainfear an 
úsáid is tairbhiúla, is éifeachtaí agus is éifeachtúla as acmhainní 
na Fondúireachta.

(3) Cuirfidh an tAire faoi deara, a luaithe is indéanta tar éis plean 
straitéiseach a bheith curtha faoina bhráid nó faoina bráid faoi fho-alt (1), 
cóip den phlean straitéiseach a leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas.

(4) Déanfaidh an Fhondúireacht, faoi dheireadh gach bliana, clár de 
na gníomhaíochtaí a bheartaíonn sí a dhéanamh an bhliain ina dhiaidh sin a 
ullmhú agus a chur faoi bhráid an Aire.

24. (1) Déanfaidh an Fhondúireacht, i cibé foirm a ordóidh an tAire, 
tuarascáil bhliantúil ar a gníomhaíochtaí a chur faoi bhráid an Aire tar éis 
dheireadh na bliana airgeadais dá dtagraíonn sí agus cuirfidh an tAire faoi 
deara cóipeanna den tuarascáil a leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas 
tráth nach déanaí ná 6 mhí tar éis dheireadh na bliana airgeadais sin agus 
déanfaidh an Fhondúireacht trácht sonrach i ngach tuarascáil bhliantúil den 
sórt sin ar an mbuntaighde treodhírithe lena mbeidh an Fhondúireacht ag 
tacú agus ar an tslí a mbaineann an taighde sin lena feidhmeanna.

(2) Coimeádfaidh an Fhondúireacht, i cibé foirm a cheadóidh an tAire, 
le toiliú an Aire Airgeadais, na cuntais go léir is cuí agus is gnách ar airgead 
a gheobhaidh sí agus a chaithfidh sí agus, go háirithe, coimeádfaidh sí, san 
fhoirm sin a dúradh, na cuntais speisialta go léir a ordóidh an tAire ó am go 
ham.

(3) Ullmhóidh an tArd-Stiúrthóir cuntais na Fondúireachta do gach 
bliain airgeadais, déanfaidh an Bord iad a cheadú agus déanfar iad a chur 

Sainchomhairleoirí 
agus comhairleoirí.

Pleananna 
straitéiseacha agus 
cláir oibre.

Tuarascálacha 
bliantúla agus cuntais.
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faoi bhráid an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste lena n-iniúchadh a luaithe 
is indéanta, ach tráth nach déanaí ná 4 mhí tar éis dheireadh na bliana 
airgeadais lena mbaineann siad.

(4) Déanfar cóip de na cuntais da dtagraítear i bhfo-alt (3) agus 
de thuarascáil an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste ar na cuntais sin a 
thíolacadh, a luaithe is indéanta, don Aire agus cuirfidh an tAire faoi deara 
cóipeanna de na cuntais agus den tuarascáil a leagan faoi bhráid gach Tí 
den Oireachtas.

25.—(1) Tabharfaidh an Fhondúireacht don Aire cibé faisnéis maidir 
lena gníomhaíochtaí a cheanglóidh an tAire ó am go ham.

(2) Déanfaidh an Fhondúireacht agus aon choiste a bhunófar faoi alt 
15 cibé faisnéis a thabhairt do Forfás a cheanglóidh Forfás ó am go ham 
chun críocha a fheidhmeanna.

26.—(1) Féadfaidh an Fhondúireacht, chun áitreabh a sholáthar is gá 
chun a cuspóirí agus a feidhmeanna a chomhlíonadh go cuí—

 (a) aon talamh, oifigí, saotharlanna nó áitreabh a cheannach nó a 
thógáil ar léas, agus

 (b) oifigí, saotharlanna agus áitreabh a fhoirgniú, a threalmhú agus a 
chothabháil.

(2) Féadfaidh an Fhondúireacht aon talamh, oifigí, saotharlanna nó 
áitreabh a bheidh ar seilbh aici, agus nach mbeidh ag teastáil a thuilleadh 
chun a feidhmeanna a chomhlíonadh go cuí, a dhíol nó a léasú.

(3) I gcás gurb é tuairim na Fondúireachta gur gá saotharlann taighde 
a bhunú a bheidh neamhspleách ar aon fhoras, coláiste nó ollscoil chun a 
feidhmeanna a chomhlíonadh faoin Acht seo, tabharfaidh an Fhondúireacht 
fógra don Aire a luaithe is indéanta agus rachaidh an tAire, a luaithe is 
indéanta, i gcomhairle leis an Rialtas i leith thuairim na Fondúireachta.

27.—(1) An lá bunaithe, déanfar, agus déantar, na nithe seo a leanas a 
aistriú chuig an bhFondúireacht—

 (a) an mhaoin agus na cearta uile a bhí díreach roimh an lá sin á 
sealbhú nó á dteachtadh ag an gcoiste de chuid Forfás arna 
bhunú faoi alt 10 d’Acht 1993 (arna leasú le halt 46 d’Acht 
1998) agus dá ngairtear Fondúireacht Eolaíochta Éireann de 
bhun an bhunaithe sin, agus

 (b) na dliteanais uile a thabhaigh an coiste de chuid Forfás dá 
dtagraítear i mír (a) roimh an lá sin,

agus dá réir sin, gan aon tíolacas, aistriú ná sannadh breise—

 (i) beidh an mhaoin sin, réadach agus pearsanta, an lá sin, arna 
dílsiú don Fhondúireacht go feadh an eastáit, an téarma 
nó an leasa go léir ar a raibh an céanna, díreach roimh an 
lá sin, dílsithe amhlaidh don choiste dá dtagraítear i mír 
(a), ach sin faoi réir na n-iontaobhas agus na gcothromas 
go léir a dhéanann difear don mhaoin agus atá ar marthain 
agus is inchomhlíonta,

 (ii) amhail ar an agus ón lá sin, is don Fhondúireacht a bheidh 
na cearta sin dílsithe, agus

Faisnéis don Aire agus 
do Forfás.

Áitreabh na 
Fondúireachta.

Cearta agus dliteanais 
a aistriú chuig an 
bhFondúireacht.
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 (iii) amhail ar an agus ón lá sin, is dliteanais de chuid na 
Fondúireachta na dliteanais sin.

(2) An t-airgead, na stoic, na scaireanna agus na hurrúis go léir a 
aistreofar chuig an bhFondúireacht leis an alt seo agus a bheidh, an lá 
bunaithe, in ainm an choiste de chuid Forfás dá dtagraítear i bhfo-alt 1 nó 
in ainm aon iontaobhaí nó gníomhaire de chuid an choiste sin, déanfar, ar 
iarraidh a bheith déanta ag an bhFondúireacht, é nó iad a aistriú isteach in 
ainm na Fondúireachta.

(3) Gach ceart agus dliteanas a aistrítear leis an alt seo chuig an 
bhFondúireacht, féadfaidh an Fhondúireacht, an lá bunaithe nó dá éis, agra 
a dhéanamh ina leith, é a ghnóthú nó é a fhorfheidhmiú ina hainm féin nó 
féadfar agra a dhéanamh ina leith, é a ghnóthú nó é a fhorfheidhmiú ina 
coinne ina hainm féin agus ní gá don Fhondúireacht fógra faoin aistriú sin 
a thabhairt don duine a ndéantar a cheart nó a ceart nó a dhliteanas nó a 
dliteanas a aistriú leis an alt seo.

(4) Maidir le haon mhaoin nó ceart a aistrítear leis an alt seo, nó faoi, 
ní bheidh feidhm ag alt 12 den Finance Act, 1895 maidir le dílsiú na maoine 
nó an chirt sin don Fhondúireacht.

CUID 3

leasú aR na hachtanna um FhoRbaiRt tionscail, 1986 go 1998 agus aR 
na hachtanna um chuideachta FoRbaRtha aeRFoRt neamhchustam na 

sionna teoRanta, 1959 go 1998

28.—Leasaítear alt 21 d’Acht 1986 trí fho-alt (5) den alt sin a scriosadh.

29.—Leasaítear Acht 1986 tríd an méid seo a leanas a chur in ionad alt 
25:

25.—(1) Féadfaidh an tÚdarás deontas a 
thabhairt ar cibé téarmaí agus coinníollacha a 
mheasfaidh sé is cuí i leith duine atá ar fostú i 
ngnóthas tionscail a chomhlíonann na critéir atá 
leagtha amach i bhfo-ailt (3) agus (4) d’alt 21.

(2)  Gan cead roimh ré ón Rialtas, ní rachaidh 
an méid iomlán airgid a dheonófar do ghnóthas 
áirithe faoin alt seo sa chomhiomlán thar an 
tsuim is mó de na suimeanna seo a leanas—

 (a) €5,000,000, nó

 (b) €5,000,000 de bhreis ar mhéid 
comhiomlán an chaiteachais sin a 
bhfuarthas cead roimh ré roimhe sin 
ón Rialtas ina leith.’’.

30.—Leasaítear alt 28 d’Acht 1986 tríd an méid seo a leanas a chur in 
ionad fho-alt (4) (arna leasú le hAcht 1998):

“(4)   Gan cead roimh ré ón Rialtas, ní rachaidh an méid iomlán 
airgid a dheonófar do ghnóthas áirithe faoin alt seo sa chomhiomlán 
thar an tsuim is mó de na suimeanna seo a leanas—

Leasú ar alt 21 d’Acht 
1986.
Leasú ar alt 25 d’Acht 
1986.

Leasú ar alt 28 d’Acht 
1986.

“Deontais fostaíochta
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 (a) €5,000,000, nó

 (b) €5,000,000 de bhreis ar mhéid comhiomlán an chaiteachais 
sin a bhfuarthas cead roimh ré roimhe sin ón Rialtas ina 
leith.’’.

31.—Leasaítear Acht 1986 tríd an méid seo a leanas a chur in ionad alt 
29 (arna leasú le hAcht 1998):

29.—(1) Tar éis dul i gcomhairle le cibé 
comhlachtaí a shonróidh an tAire ó am go ham, 
féadfaidh an tÚdarás deontas a thabhairt (dá 
ngairtear deontas taighde san alt seo), faoi réir 
fho-alt (5), ar cibé téarmaí agus coinníollacha 
is cuí leis faoi chomhair costais taighde agus 
forbartha lena mbaineann an t-alt seo.

(2) Baineann an t-alt seo le taighde agus 
forbairt—

 (a) lenarb é an príomhchuspóir próisis, 
modhanna nó táirgí tionscail, nua nó 
feabhsaithe, a chur chun cinn nó a 
fhorbairt agus, go háirithe, na próisis, 
modhanna nó táirgí sin ar dóigh go 
ngabhfaidh leo úsáid nó forbairt  
ábhar áitiúil, táirgí talmhaíochta 
áitiúla nó acmhainní nádúrtha áitiúla 
eile nó go léireoidh siad ionchas 
maidir le meadú ar thionscal atá 
ann cheana féin, agus maidir le 
tionscal nua a chur chun cinn, nó go 
méadóidh siad fostaíocht tionscail nó 
go gcuirfidh siad le hinmharthanacht, 
le hiomaíochas nó le tábhacht 
straitéiseach tionscail atá ann cheana 
féin sa Stát, agus

 (b) a sheoltar go hiomlán nó go formhór 
sa Stát agus atá urraithe go hiomlán 
nó go formhór ag gnóthas tionscail 
amháin nó níos mó sa Stát.

(3) Féadfaidh an tÚdarás, chun críche  
deontais taighde, dul i gcomhairle le cibé 
comhairleoir, comhchomhairleoir, foras nó 
eagras nó duine eile is cuí leis.

 (4) (a) Faoi réir mhír (b), ní rachaidh méid 
deontais taighde thar 50 faoin gcéad 
de chostais cheadaithe an taighde agus 
na forbartha lena mbaineann nó thar 
€2,500,000, cibé suim acu is lú.

 (b) Féadfaidh méid deontais taighde, 
le ceadú an Rialtais i gcás áirithe, 
dul, de cibé suim a shonróidh an 
Rialtas sa chás sin, thar €2,500,000 
ar choinníoll nach rachfar thar an 

Leasú ar alt 29 d’Acht 
1986.

“Deontais taighde.
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teorainn chéatadáin a shonraítear i 
mír (a).

 (c) San alt seo, ciallaíonn ‘costais 
cheadaithe’, maidir le deontas taighde 
áirithe, cibé caiteachas ag an ngnóthas 
tionscail nó ag na gnóthais tionscail 
lena mbaineann ar deimhin leis an 
Údarás gur tabhaíodh nó go dtabhófar 
é chun an taighde agus an fhorbairt 
lena mbaineann a chur chun cinn agus 
gur caitheadh nó go gcaithfear é ar na 
nithe seo a leanas—

  (i) soláthar láithreán nó áitreabh 
(lena n-áirítear talamh a 
fháil), foirgniú agus oiriúnú 
foirgneamh, agus soláthar 
seirbhísí agus oibreacha eile;

  (ii) soláthar gléasra, innealra, 
trealaimh agus ábhar;

  (iii) íoc táillí nó luacha saothair 
eile le comhairleoirí teicniúla 
lena ndeachthas i gcomhairle 
i ndáil leis an taighde agus an 
bhforbairt;

  (iv) na tuarastail agus an pá 
a íocadh le daoine, agus 
caiteachais taistil agus 
cothabhála daoine, a bheidh 
ag gabháil don taighde agus 
don bhforbairt nó don ionchas 
laistigh den ghnóthas tionscail 
a aithint maidir le forbairt táirgí 
nó próiseas; agus

  (v) barrmhuirir a bhaineann leis 
an taighde agus an bhforbairt 
lena mbaineann.

(5)  Féadfaidh an tÚdarás, i gcás mionghnóthas 
tionscail arna sainmhíniú ag an Aire ó am go 
ham, suas lena thrian de dheontas taighde a íoc 
sula dtabhófar na costais cheadaithe ar choinníoll 
go ndéanfar an méid a íocadh amhlaidh a aisíoc 
leis an Údarás mura seolfar an tionscadal taighde 
nó forbartha lena mbaineann chun sástacht an 
Údaráis.

(6)  Ní dhéanfaidh an tÚdarás íocaíocht faoi 
fho-alt (5) mura deimhin leis go bhfuil sócmhainní 
leordhóthanacha ar fáil ag an ngnóthas tionscail 
chun a dhliteanas faoin bhfo-alt sin a chumhdach.

(7)  Ní dhéanfaidh an tÚdarás, gan cead roimh 
ré ón Rialtas, deontais taighde a thabhairt i leith 
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gnóthais tionscail áirithe ar mó sa chomhiomlán 
iad ná an tsuim is mó de na suimeanna seo a 
leanas—

 (a) €2,500,000; nó

 (b) €2,500,000 de bhreis ar mhéid 
comhiomlán na ndeontas taighde a 
bhfuair an tÚdarás cead roimhe sin 
ón Rialtas ina leith.”.

32.—Leasaítear alt 31 d’Acht 1986 tríd an méid seo a leanas a chur in 
ionad fho-alt (4) (arna leasú le hAcht 1998):

“(4)  Gan cead roimh ré ón Rialtas, ní rachaidh an méid iomlán 
airgid a chaithfear ar cheannach nó ar thógáil scaireanna i ngnóthas 
tionscail áirithe faoin alt seo sa chomhiomlán thar an tsuim is mó de 
na suimeanna seo a leanas—

 (a) €5,000,000; nó

 (b) €5,000,000 de bhreis ar mhéid comhiomlán an  
chaiteachais sin a bhfuarthas cead roimh ré roimhe sin  
ón Rialtas ina leith.”.

33.—Leasaítear Acht 1986 tríd an méid seo a leanas a chur in ionad alt 
34:

34.—Gan cead roimh ré ón Rialtas, ní rachaidh 
an méid iomlán airgid a dheonófar faoi ailt 21 
(arna leasú leis an Acht um Fhorbairt Tionscail 
(Fondúireacht Eolaíochta Éireann), 2003), 22 nó 
25 (arna chur isteach leis an Acht um Fhorbairt 
Tionscail (Fondúireacht Eolaíochta Éireann), 
2003) do ghnóthas áirithe nó a chaithfear ar 
scaireanna a cheannach nó a thógáil sa ghnóthas 
tionscail céanna faoi alt 31 (arna leasú leis an 
Acht um Fhorbairt Tionscail (Fondúireacht 
Eolaíochta Éireann), 2003) sa chomhiomlán thar 
an tsuim is mó de na suimeanna seo a leanas—

 (a) €10,000,000; nó

 (b) €10,000,000 de bhreis ar mhéid 
comhiomlán an chaiteachais sin a 
bhfuarthas cead roimh ré roimhe sin 
ón Rialtas ina leith.”.

34.—Leasaítear an tAcht um Chuideachta Forbartha Aerfort 
Neamhchustam na Sionna Teoranta (Leasú), 1986—

 (a) in alt 2, trí “€350,000,000” a chur in ionad “£200,000,000” (arna 
chur isteach le hAcht 1998), agus

 (b) in alt 3, trí “€400,000,000” a chur in ionad “£250,000,000” (arna 
chur isteach le hAcht 1998).

35.—Leasaítear Acht 1993—

Leasú ar alt 31 d’Acht 
1986.

Leasú ar alt 34 d’Acht 
1986.

Leasú ar an Acht 
um Chuideachta 
Forbartha Aerfort 
Neamhchustam na 
Sionna Teoranta 
(Leasú), 1986.

Leasú ar Acht 1993.

‘‘Teorainn 
chomhiomlán ar 
chabhair infheistíochta

cd.3 a.31
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[Uimh. 30.][2003.]
  

An tAcht um Fhorbairt Tionscail 
(Fondúireacht Eolaíochta Éireann), 2003.

 (a) in alt 6(1), tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (b)  
(arna leasú le hAcht 1998):

 “(b) comhairle a thabhairt maidir le forbairt agus comhordú 
beartais le haghaidh Fiontraíocht Éireann, GFT 
agus Fondúireacht Eolaíochta Éireann agus cibé 
comhlachtaí eile (arna mbunú le reacht nó faoi reacht) a 
shainainmneoidh an tAire le hordú,”,

 (b) in alt 6(1), tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (e) (arna 
leasú le hAcht 1998):

 “(e) comhairle a thabhairt do Fiontraíocht Éireann, GFT agus 
Fondúireacht Eolaíochta Éireann, agus iad a chomhordú, 
i ndáil lena bhfeidhmeanna.”,

 (c) in alt 9(1) (arna leasú le hAcht 1998), trí “ag Fiontraíocht Éireann, 
GFT nó Fondúireacht Eolaíochta Éireann” a chur in ionad “ag 
Fiontraíocht Éireann nó GFT”,

 (d) in alt 9(3) (arna leasú le hAcht 1998), trí “do Forfás, Fiontraíocht 
Éireann, GFT agus Fondúireacht Eolaíochta Éireann” a chur in 
ionad “do Forfás, do Fiontraíocht Éireann agus do GFT”,

 (e) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad alt 11:

11.—(1) Féadfaidh an tAire deontais de 
cibé méideanna a cheadóidh an tAire, le toiliú 
an Aire Airgeadais, a íoc le Forfás, le GFT, 
le Fiontraíocht Éireann agus le Fondúireacht 
Eolaíochta Éireann as airgead a sholáthróidh an 
tOireachtas le haghaidh na nithe seo a leanas—

 (a) caiteachais riaracháin agus ghinearálta 
Forfás, GFT, Fiontraíocht Éireann 
agus Fondúireacht Eolaíochta 
Éireann, agus

 (b) oibleagáidí agus dliteanais Forfás, 
GFT, Fiontraíocht Éireann agus 
Fondúireacht Eolaíochta Éireann.

(2) Ní rachaidh méid comhiomlán na  
ndeontas a thabharfaidh an tAire do Forfás,  
agus do na gníomhaireachtaí faoi fho-alt (1)(b) 
(seachas deontais lena mbaineann alt 14(3) 
d'Acht 1986) thar €3,4000,000,000.”,

 (f) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad alt 12:

12.—(1) Gan cead roimh ré ón Rialtas, 
ní rachaidh méid iomlán an airgid a thabharfar 
do ghnóthas tionscail áirithe faoi ailt 21 (arna 
leasú leis an Acht um Fhorbairt Tionscail 
(Fondúireacht Eolaíochta Éireann), 2003) agus 
22 d'Acht 1986 sa chomhiomlán thar an tsuim is 
mó de na suimeanna seo a leanas—

 (a) €5,000,000, nó

“Deontais.

“Greasachtaí tionscail.

cd.3 a.35
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An tAcht um Fhorbairt Tionscail 
(Fondúireacht Eolaíochta Éireann), 2003.

 (b) €5,000,000 de bhreis ar mhéid 
comhiomlán na ndeontas a bhfuarthas 
cead roimh ré roimhe sin ón Rialtas 
ina leith.”,

 (g) sa Chéad Sceideal—

 (i) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír 2(2) (arna 
leasú le hAcht 1998):

“(2) 13 chomhalta ar a mhéid a bheidh ar Bhord Forfás 
agus 12 chomhalta ar a mhéid a bheidh ar Bhord GFT.”,

  agus

 (ii) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír 3(1) (arna 
leasú le hAcht 1998):

‘‘(1) Ar gach cothromdháta den lá bunaithe, scoirfidh 
2 chomhalta den Bhord d'oifig a shealbhú.”,

  agus

 (h) i mír 2(2) (arna leasú le hAcht 1998) den Dara Sceideal trí ‘‘le 
GFT, le Fiontraíocht Éireann, leis an Údarás um Chaighdeáin 
Náisiúnta na hÉireann nó le Fondúireacht Eolaíochta Éireann’’ 
a chur in ionad ‘‘le GFT, le Fiontraíocht Éireann nó leis an 
Údarás um Chaighdeáin Náisiúnta na hÉireann’’.

36.—Leasaítear alt 10 (arna leasú leis an Acht Airgeadais, 1999) d’Acht 
1995 trí “€500,000,000” a chur in ionad “£200,000,000” i mír (3)(a).

37.—Leasaítear alt 52 d’Acht 1998 trí “GFT, ÚCNÉ nó Fondúireachta 
Eolaíochta Éireann” a chur in ionad “GFT nó an ÚCNÉ”.

Leasú ar alt 10 d’Acht 
1995.

Leasú ar Acht 1998.

cd.3 a.35
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