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Uimhir 36 de 2013

AN tACHT UM FHORBAIRT TIONSCAIL (FONDÚIREACHT EOLAÍOCHTA 
ÉIREANN) (LEASÚ), 2013

[An tiontú oifigiúil]

Acht do leasú an Achta um Fhorbairt Tionscail (Fondúireacht Eolaíochta Éireann), 
2003; do leasú an Achta Eolaíochta agus Teicneolaíochta, 1987; do leasú an Achta um 
Fhorbairt Tionscail, 1993; do leasú an Achta um Fhorbairt Tionscail, 1986; do leasú an 
Achta um Shaoráil Faisnéise, 1997 agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe a bhaineann 
leis an méid sin. [9 Deireadh Fómhair 2013]

Achtaítear ag an Oireachtas mar a leanas:

Míniú
1. San Acht seo—

ciallaíonn  “Acht  2003”  an  tAcht  um  Fhorbairt  Tionscail  (Fondúireacht  Eolaíochta 
Éireann), 2003;

ciallaíonn “Aire” an tAire Post, Fiontar agus Nuálaíochta.

Caiteachais
2. Déanfar na caiteachais a thabhóidh an tAire ag riaradh an Achta seo a íoc, a mhéid a 

cheadóidh an tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe é, as airgead a sholáthróidh an 
tOireachtas.

Leasú ar alt 2 d’Acht 2003
3. Leasaítear alt 2(1) d’Acht 2003 trí na mínithe seo a leanas a chur isteach—

“ciallaíonn ‘taighde feidhmeach’ imscrúdú bunaidh a ghabhtar de láimh d’fhonn 
eolas  nua a  fháil  atá  dírithe  go príomha  ar  aidhm phraiticiúil  shonrach nó ar 
chuspóir praiticiúil sonrach;

forléireofar ‘réimsí straitéiseacha deise don Stát’ de réir alt 7(6); ”.
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A. 4  [2013.] An tAcht um Fhorbairt Tionscail (Fondúireacht Eolaíochta [Uimh. 36.]
Éireann) (Leasú), 2013.

Leasú ar alt 7 d’Acht 2003
4. Leasaítear Acht 2003 tríd an alt seo a leanas a chur in ionad alt 7:

“Feidhmeanna na Fondúireachta
7. (1) Déanfaidh an Fhondúireacht,  le  linn  di  forbairt  agus  iomaíochas 

tionscail, fiontar agus fostaíochta sa Stát a chur chun cinn, agus cuidiú leis 
an gcéanna—

(a) déanamh buntaighde shaindírithe agus taighde fheidhmigh i réimsí 
straitéiseacha deise don Stát a chur chun cinn agus a fhorbairt, agus 
cuidiú leis an gcéanna,

(b) forbairt  agus leathnú a dhéanamh ar an gcumas chun buntaighde 
saindírithe agus taighde feidhmeach a dhéanamh i bhforais,

(c) féachaint lena chinntiú—

(i) go gcloítear go seasta le caighdeán sármhaitheasa ag an leibhéal 
is airde i dtaighde dá dtagraítear i mír (a),

(ii) go ndéantar an caighdeán dá dtagraítear i bhfomhír (i) a thomhas 
trí  athbhreithniú  iomaíoch  luchta  comhchéime  ar  bhonn 
idirnáisiúnta  nó  trí  aon  phróiseas  athbhreithniúcháin  eile  atá 
coibhéiseach leis an gcleachtas idirnáisiúnta iomchuí is fearr,

(d) cur chun cinn a dhéanamh maidir le foirne taighde, agus pearsana 
aonair ar suim leo taighde, ar chaighdeán den scoth a mhealladh 
chun an Stáit  chun go ndéanfaidh siad buntaighde saindírithe nó 
taighde feidhmeach i réimsí straitéiseacha deise don Stát,

(e) comhoibriú agus dul i gcomhar le comhlachtaí reachtúla eile sa Stát 
chun buntaighde saindírithe agus taighde feidhmeach a chur chun 
cinn agus a spreagadh,

(f) scéimeanna, deontais, agus saoráidí airgeadais eile chun aon chistí a 
eisíoc,  a  údaróidh an tAire  ó  am go ham le  comhaontú an Aire 
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe a cheapadh, a riaradh agus a 
leithroinnt agus faireachán agus meastóireacht a dhéanamh orthu,

(g) tacú leis na nithe seo a leanas—

(i) taighde a fhorbairt  agus a fhoilsiú d’fhonn an tionchar atá ag 
gníomhaíochtaí  taighde  a  mhaoiníonn  an  Fhondúireacht  go 
hiomlán nó go páirteach a mheasúnú,

(ii) gníomhaíochtaí  taighde  a  mhaoiníonn  an  Fhondúireacht  go 
hiomlán nó go páirteach a mheasúnú agus a fhoilsiú,

(h) na nithe seo a leanas a chur chun cinn, agus tacú leo—

(i) staidéar a dhéanamh ar an eolaíocht, ar an teicneolaíocht, ar an 
innealtóireacht agus ar an matamaitic, oideachas sna réimsí sin 
agus  gabháil  do  na  réimsí  sin,  i  gcomhairle  leis  an  Aire 
Oideachais agus Scileanna, más cuí,
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[Uimh. 36.] An tAcht um Fhorbairt Tionscail (Fondúireacht Eolaíochta [2013.]  A. 4
Éireann) (Leasú), 2013

(ii) eolas agus tuiscint ar fhiúntas na heolaíochta, na teicneolaíochta, 
na hinnealtóireachta agus na matamaitice don tsochaí agus, go 
háirithe, d’fhás an gheilleagair, 

agus

(i) cibé feidhmeanna eile a chomhall a bhaineann leis an eolaíocht nó 
leis an teicneolaíocht agus a shannfaidh Forfás don Fhondúireacht ó 
am go ham le toiliú an Aire.

(2) Beidh  ag  an  bhFondúireacht  na  cumhachtaí  sin  go  léir  is  gá  nó  is 
fóirsteanach chun a feidhmeanna a chomhlíonadh.

(3) Féadfaidh an tAire ordacháin a thabhairt maidir le beartas a leanfaidh 
an Fhondúireacht ag feidhmiú a feidhmeanna di.

(4) Déanfaidh an Fhondúireacht de réir aon ordachán dá dtagraítear i bhfo-
alt (3).

(5) Déanfaidh  an  Fhondúireacht  bainistiú  ar  eisíoc  cistí  taighde  arna 
soláthar  don Fhondúireacht  ag Aire den Rialtas,  seachas  an tAire,  i 
gcás  go  n-iarrfaidh  an  tAire  den  Rialtas  uirthi,  le  toiliú  an  Aire, 
déanamh  amhlaidh,  de  réir  na  dtéarmaí  agus  na  gcoinníollacha  a 
shonróidh an tAire den Rialtas a dhéanfaidh an iarraidh.

(6) Féadfaidh an tAire ó am go ham réimse deise a fhorordú, a bhaineann 
leis an eolaíocht nó leis an teicneolaíocht, ag féachaint do na nithe seo 
a leanas—

(a) tairbhe eacnamaíoch agus shóisialach,

(b) iomaíochas tionscail fadtéarmach, nó

(c) forbairt atá inchothaithe ó thaobh an chomhshaoil de,

agus  is  réimse  straitéiseach  deise  réimse  den  sórt  sin  nuair  a 
fhorordófar amhlaidh é.”.

Cistí áirithe a eisíoc agus comhar idirnáisiúnta
5. Leasaítear Acht 2003 trí na hailt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 7:

“Cistí áirithe a eisíoc
7A. (1) Féadfaidh  an  Fhondúireacht  cistí  a  eisíoc  le  foras  i  dTuaisceart 

Éireann—

(a) faoin scéim arna riaradh ag an bhFondúireacht thar ceann an Aire 
roimh  theacht  i  ngníomh  don  alt  seo  agus  ar  a  dtugtar  Scéim 
Dámhachtainí Taighde Fuinnimh Charles Parsons, nó

(b) faoi réir fho-alt (2), faoi aon scéim dá dtagraítear in alt 7(1)(f).

(2) Féadfaidh  an  Fhondúireacht  cistí  lena  mbaineann  fo-alt  (1)(b)  a 
eisíoc—
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A. 5  [2013.] An tAcht um Fhorbairt Tionscail (Fondúireacht Eolaíochta [Uimh. 36.]
Éireann) (Leasú), 2013.

(a) trí  fhoras sa Stát  a fhaigheann cistí  ón bhFondúireacht  i  gcás go 
bhfuil an foras i dTuaisceart Éireann ina chomhpháirtí de chuid an 
fhorais  sa  Stát  nó  de  chuid  cuideachta  a  sheolann  gnó  sa  Stát 
d’fhonn tionscadal taighde a sheoladh, nó

(b) go díreach leis an bhforas i dTuaisceart Éireann i gcás gur deimhin 
leis  an  bhFondúireacht  go  bhfuil  foras  sa  Stát  nó  cuideachta  a 
sheolann gnó sa Stát ina chomhpháirtí nó ina comhpháirtí de chuid 
an  fhorais  i  dTuaisceart  Éireann  d’fhonn  tionscadal  taighde  a 
sheoladh.

Comhar idirnáisiúnta
7B. Féadfaidh an Fhondúireacht, faoi réir thoiliú an Aire—

(a) páirt a ghlacadh i gcomharthionscadail idirnáisiúnta a bhaineann le 
réimsí straitéiseacha deise don Stát, agus cur le maoiniú tionscadal 
den sórt sin, agus

(b) comhaontú  a  dhéanamh  le  haon  duine  ag  a  bhfuil  feidhm  a 
bhaineann leis an eolaíocht nó leis an teicneolaíocht lasmuigh den 
Stát chun críocha mhír (a).”.

Leasú ar alt 24 d’Acht 2003
6. Leasaítear alt 24 d’Acht 2003, i bhfo-alt (1), trí “ar an taighde” a chur in ionad “ar an 

mbuntaighde saindírithe”.

Leasú ar an Acht Eolaíochta agus Teicneolaíochta, 1987
7. Leasaítear  an  tAcht  Eolaíochta  agus  Teicneolaíochta,  1987  trí  ailt  9,  10  agus  11  a 

aisghairm.

Leasú ar an Acht um Fhorbairt Tionscail, 1986
8. Leasaítear  alt  11 den Acht  um Fhorbairt  Tionscail,  1986 trí  fho-alt  (2)  den alt  sin  a 

aisghairm.

Leasú ar an Acht um Fhorbairt Tionscail, 1993
9. Leasaítear  an tAcht  um Fhorbairt  Tionscail,  1993 tríd an alt  nua seo a  leanas a chur 

isteach i ndiaidh alt 9:

“Faisnéis a iarrann Forfás a sholáthar
9B. (1) Féadfaidh Forfás faisnéis a iarraidh ar fhoras—

(a) i ndáil leis na nithe a shonraítear i bhfomhíreanna (a), (b) agus (d) 
d’Airteagal  2(1)  de  Rialachán  Forfheidhmiúcháin  (AE)  Uimh. 
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[Uimh. 36.] An tAcht um Fhorbairt Tionscail (Fondúireacht Eolaíochta [2013.]  A. 9
Éireann) (Leasú), 2013

995/2012 an 26 Deireadh Fómhair 2012 ón gCoimisiún1, agus

(b) i  ndáil  le  taighde  agus  forbairt  a  dhéanann  an  foras  i  gcás  go 
maoinítear  an foras sin go hiomlán nó go páirteach as airgead a 
sholáthraíonn an tOireachtas.

(2) Déanfaidh foras aon fhaisnéis a iarrfar ar an bhforas faoi fho-alt (1) a 
thabhairt do Forfás i cibé foirm agus ar cibé modh agus ag cibé tráth a 
shonróidh Forfás nuair a dhéanfaidh sé an iarraidh.

(3) San  alt  seo,  ciallaíonn  ‘foras’  aon  institiúid,  ollscoil,  coláiste, 
saotharlann, gníomhaireacht, oifig nó seirbhís, cibé acu faoi rialú Aire 
den Rialtas nó a mhalairt, atá ag gabháil go hiomlán nó go páirteach do 
thaighde agus d’fhorbairt nó d’aon ghníomhaíocht eile a bhaineann leis 
an eolaíocht nó leis an teicneolaíocht.”.

Leasú ar an Tríú Sceideal a ghabhann leis an Acht um Shaoráil Faisnéise, 1997
10. Leasaítear an Tríú Sceideal a ghabhann leis an Acht um Shaoráil Faisnéise, 1997, i gCuid 

I, tríd an méid seo a leanas a chur isteach ag deireadh na Coda sin—

“(a)   (i) i gcolún (1), ‘Uimh. 34 de 1998’,

(ii) i gcolún (2), os coinne lua Uimh. 34 de 1998 i gcolún (1), ‘An 
tAcht um Fhorbairt Tionscail (Fiontraíocht Éireann), 1998’, agus

(iii) i  gcolún  (3),  os  coinne  lua  an  Achta  um Fhorbairt  Tionscail 
(Fiontraíocht Éireann), 1998 i gcolún (2), ‘Alt 16.’, 

agus

(b)  (i) i gcolún (1), ‘Uimh. 30 de 2003’,

(ii) i gcolún (2), os coinne lua Uimh. 30 de 2003 i gcolún (1), ‘An 
tAcht um Fhorbairt Tionscail (Fondúireacht Eolaíochta Éireann), 
2003’, agus

(iii) i  gcolún  (3),  os  coinne  lua  an  Achta  um Fhorbairt  Tionscail 
(Fondúireacht  Eolaíochta  Éireann),  2003  i  gcolún  (2),  ‘Alt 
17.’.”.

Gearrtheideal, comhlua agus tosach feidhme
11. (1) Féadfar an tAcht um Fhorbairt Tionscail (Fondúireacht Eolaíochta Éireann) (Leasú), 

2013 a ghairm den Acht seo.

(2) Féadfar na hAchtanna um Fhorbairt Tionscail, 1986 go 2013 a ghairm le chéile de na 
hAchtanna um Fhorbairt Tionscail, 1986 go 2009 agus den Acht seo, seachas ailt 7 
agus 10.

1 IO L.299, 27.10.2012, lch. 18.
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A. 11  [2013.] An tAcht um Fhorbairt Tionscail (Fondúireacht Eolaíochta [Uimh. 36.]
Éireann) (Leasú), 2013.

(3) 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 chríoch nó foráil áirithe agus féadfar 
laethanta éagsúla a cheapadh amhlaidh chun críoch éagsúil nó le haghaidh forálacha 
éagsúla.
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