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Teideal Íomhá an Chlúdaigh Thosaigh: Sfalairít Collachruthach 

Buaiteoir Íomhá Thaighde FEÉ na bliana 2021: Aileen Doran, Taighdeoir 
Iardhochtúireachta, iCRAG FEÉ - Ionad do Thaighde Geo-eolaíochtaí 
Feidhmeacha, Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath

Cur Síos ar an Íomhá: Seo sampla de sfalairít collachruthach ón fhosú an 
Lisín, deisceart na hÉireann. Bhí mianach an Lisín, a dhruideadh in 2015 , 
ar an dara fhosú táirmhiotail is mó in Éirinn, agus rinneadh mianadóireacht 
ar chun sinc agus luaidhe a fháil. Is ionann sfalairít agus mianra méine na 
since, atá ina mhiotal luachmhar le haghaidh cuid teicneolaíochtaí glasa 
(m.sh. tuirbíní gaoithe, painéil ghréine). Tá Éire ar cheann de na soláthraithe 
since is mó san Eoraip faoi láthair. Is minic a bhíonn uigeacht cosúil le fás 
collachruthach le feiceáil ar sfalairít, agus de ghnáth bíonn éagsúlachtaí 
maidir le dath bainte le héagsúlachtaí na riandúl. Glacadh an íomhá seo 
le húsáid micreascóp solais tarchurtha ag Scoil na Domhaneolaíochta de 
chuid COBÁC. Is féidir sampla de chriostail dolaimítí dubha dea-fhorbartha 
a fheiceáil leis an tsampla seo, mar aon le píosa cailcíte. Tá baint ar leith ag 
áiteanna de mhaitrís dubha breisiacha (BMB) le mianrú Since go Luaidhe na 
hÉireann, ag cruthú fáinne thar an mhianrú go mion, agus bíonn clastáin de 
charbónáití eile ó mhiancheantar na hÉireann ar fáil iontu (m.sh. dolachloch 
réigiúnach). Trí íomháú lonrachta Catóide (CL) a úsáid, is féidir linn staidéar a 
dhéanamh ar thréithe lonrachta na gcriostal seo a fhad is go mbeadh tuiscint 
níos fearr againn ar a gcuid foirmíochtaí.
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Eolas faoi Fhondúireacht Eolaíochta 
Éireann
Is í Fondúireacht Eolaíochta Éireann (FEÉ) an 
fhondúireacht náisiúnta maidir le hinfheistíocht i dtaighde 
sna réimsí eolaíochta, teicneolaíochta, innealtóireachta, 
agus matamaitice (ETIM), a chuidíonn le forbairt agus 
iomaíochas an tionscail, na fiontraíochta agus na 
fostaíochta in Éirinn. Chomh maith leis sin cuireann sé 
oideachas agus rannpháirtíocht STEM chun cinn agus 
tacaíonn sé leis chun feabhas a chur ar an bhfeasacht 
agus ar an tuiscint ar luach STEM don tsochaí agus chun 
tacú le todhchaí gairmeacha STEM. Féach www.sfi.ie chun 
tuilleadh eolais a fháil.

Maoinímid taighde lena 
ndéantar fíordhifríocht dár 
sochaí agus dár ngeilleagar, 
anois agus amach anseo 
araon – bí páirteach 
sa chomhrá ar líne ag 
#AgMúnlúÁrdTodhchaí  
@Scienceirel
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Eolaíocht den Scoth

Ar domhan le haghaidh 
scaipeadh faisnéise  

Maidir le tógáil
isteach faisnéise

Maidir le 
tionchar faisnéise

Imdhíoneolaíocht

Néareolaíocht 
agus Iompraíocht

Eolaíochtaí 
na nÁbhar

Na hEolaíochtaí 
Talmhaíochta

Tá seans 2.5 uair níos mó ann go mbeidh foilseacháin 
arna maoiniú ag FEÉ ina scothfhoilseacháin i gcomparáid 
leis an meán domhanda3

5,384  foilseachán 
tuairiscithe  

21 Innéacs Nuálaíochta Domhanda 2021InCites le Clarivate Analytics 3 Is ionann scothfhoilseacháin agus foilseacháin atá sa chéad 1% 
de na foilseacháin is mó luaite, go domhanda

Tallann agus Scileanna

2,111
Mac léinn iarchéimí tacaithe

5,647
Duine ag obair ar thionscadal 
a dtacaíonn FEÉ leo

40,595
Post tacaithe, go díreach 
nó go hindíreach, in Éirinn

Iomaíochas a 
chur chun cinn

€64m

3,092 
Ceapacháin 

tionscail

68
Paitinn 

comhdaithe 

204

Mac-chuideachta

47
Paitinn 

dáfa

€234m

€164.5m Maoiniú iomlán 
nach státchiste 

€82m

XX ERC

Ó €222m, giaráil 
infheistíochtaí FEÉ:  

Luach ar airgead

5,708  

71%
de chomhoibritheIs 
idirnáisiúnta iad 71% 
idir-acadúla  

Lorg 
Domhanda

Comhoibriú réigiúnach 
tionscail in Éirinn 

Forbairt 
Réigiúnach

Tuaisceart Éireann
10 CIN / 31 FBM

Thoir agus Lár Tíre
379 CIN / 428 FBM

Réigiún an Deiscirt
259 CIN / 210 FBM

Thuaidh agus Thiar
91 CIN / 134 FBM

Comhoibriú le Cuideachtaí 
Ilnáisiúnta (CIN)

Comhoibriú le Fiontair 
Bheaga agus Mheánmhéide 
(FBM)

1,542

739

803

comhoibriú idirnáisiúnta 
in 84 tír 

Tá Éire¹… 14 i rangú domhanda eolaíochta

24
de na taighdeoirí is mó luaite 
ar domhan, fuair siad maoiniú 
ó FEÉ

Tá Éire rangaith¹… Tá Éire2…

Gníomhaíochtaí EPE curtha i gcrích ag 
taighdeoirí atá maoinithe ag SFI 

2ú

3ú

10ú

5ú

3ú

6ú

1ú

Maoiniú seachtrach 
iomlán

lena n-áirítear 

awards won by
SFI researchers

a gnóthaíodh ón AE

aaaa

Nochtadh 
airgeán

Maoiniú ó 
Thionscal

13

4,389 5 ERC dámhachtainí 

lena n-áirítear 

LEATHANACH 2



Príomhstaitisticí 2021

Eolaíocht den Scoth

Ar domhan le haghaidh 
scaipeadh faisnéise  

Maidir le tógáil
isteach faisnéise

Maidir le 
tionchar faisnéise

Imdhíoneolaíocht

Néareolaíocht 
agus Iompraíocht

Eolaíochtaí 
na nÁbhar

Na hEolaíochtaí 
Talmhaíochta

Tá seans 2.5 uair níos mó ann go mbeidh foilseacháin 
arna maoiniú ag FEÉ ina scothfhoilseacháin i gcomparáid 
leis an meán domhanda3

5,384  foilseachán 
tuairiscithe  

21 Innéacs Nuálaíochta Domhanda 2021InCites le Clarivate Analytics 3 Is ionann scothfhoilseacháin agus foilseacháin atá sa chéad 1% 
de na foilseacháin is mó luaite, go domhanda

Tallann agus Scileanna

2,111
Mac léinn iarchéimí tacaithe

5,647
Duine ag obair ar thionscadal 
a dtacaíonn FEÉ leo

40,595
Post tacaithe, go díreach 
nó go hindíreach, in Éirinn

Iomaíochas a 
chur chun cinn

€64m

3,092 
Ceapacháin 

tionscail

68
Paitinn 

comhdaithe 

204

Mac-chuideachta

47
Paitinn 

dáfa

€234m

€164.5m Maoiniú iomlán 
nach státchiste 

€82m

XX ERC

Ó €222m, giaráil 
infheistíochtaí FEÉ:  

Luach ar airgead

5,708  

71%
de chomhoibritheIs 
idirnáisiúnta iad 71% 
idir-acadúla  

Lorg 
Domhanda

Comhoibriú réigiúnach 
tionscail in Éirinn 

Forbairt 
Réigiúnach

Tuaisceart Éireann
10 CIN / 31 FBM

Thoir agus Lár Tíre
379 CIN / 428 FBM

Réigiún an Deiscirt
259 CIN / 210 FBM

Thuaidh agus Thiar
91 CIN / 134 FBM

Comhoibriú le Cuideachtaí 
Ilnáisiúnta (CIN)

Comhoibriú le Fiontair 
Bheaga agus Mheánmhéide 
(FBM)

1,542

739

803

comhoibriú idirnáisiúnta 
in 84 tír 

Tá Éire¹… 14 i rangú domhanda eolaíochta

24
de na taighdeoirí is mó luaite 
ar domhan, fuair siad maoiniú 
ó FEÉ

Tá Éire rangaith¹… Tá Éire2…

Gníomhaíochtaí EPE curtha i gcrích ag 
taighdeoirí atá maoinithe ag SFI 

2ú

3ú

10ú

5ú

3ú

6ú

1ú

Maoiniú seachtrach 
iomlán

lena n-áirítear 

awards won by
SFI researchers

a gnóthaíodh ón AE

aaaa

Nochtadh 
airgeán

Maoiniú ó 
Thionscal

13

4,389 5 ERC dámhachtainí 

lena n-áirítear 

 LEATHANACH 3



LEATHANACH 4

Fondúireacht Eolaíochta Éireann (FEÉ) |  Tuarascáil Bhliantúil 2021

ÉICEACH
ÓRAS COM

H
TH

ÁITE
AG SÚ

IL LEIS AN CHÉAD RU
D EILE

SÓCM
H

AIN
N

Í IN
LÁIM

H
SITH

E
Maoinithe bunaithe 
ar dhúshláin
Bhuaigh an tionscadal TAPAS ag Ollscoil na hÉireann, 
Gaillimh duais de mhéid €1 milliún sa Duais FEÉ maidir 
le Nuálaithe sa Todhchaí: Dúshlán maidir le hIntleacht 
Shaorga ar son leas an tSochaí, agus mar aon le sin, 
bhuaigh an tionscadal Feirm shaor ó Astaíochtaí ag Coláiste 
na hOllscoile, Baile Átha Cliath duais de mhéid €2 mhilliún 
faoin Dúshlán maidir le Saor ó Astaíochtaí. Seoladh dúshlán 
nua i bhfoirm €2.47 mhilliún i gcomhpháirt le Cúnamh 
Éireann, chun réitigh, a bheas ag déanamh tairbhe do 
Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na NA, a fhorbairt. 
Seoladh dúshlán nua i gcomhoibriú leis an Eagraíocht 
Chosanta chomh maith. Chuaigh ocht bhfoireann faoi 
dhúshláin sna réimsí cur amú bia agus plaistigh ar aghaidh. 
Sa bhliain 2021, ceapadh an FEÉ a fhad is go raibh siad 
in ann maoiniú dúshlán-bhunaithe ar scála náisiúnta 
a dhearadh agus a chur i gcrích faoin Phlean Náisiúnta 
Téarnaimh agus Athléimneachta, chun é a sheoladh in 2022.

Cómhaoinithe ag 
Clár Cosáin FEÉ-CTÉ 
Fógraíodh comhinfheistíocht, cómhaoinithe ag an FEÉ 
agus an Chomhairle um Thaighde in Éirinn (CTÉ), de mhéid 
€23 milliún chun tacú le taighdeoirí iardhochtúireachta go 
mbeidh siad ina gceannasaí taighde. Mar chuid den Chlár 
Cosáin FEÉ-CTÉ, beidh 40 taighdeoir luathghairmeacha, 
faoi réir ag na disciplíní ar fad, in ann tionscadail 
cheannródaithe a fhorbairt thar thréimhse cheithre bliana 
agus cinnteoidh siad go mbeidh aontacht níos fearr i gceist 
le hinstitiúidí taighde feidhmiúcháin na hÉireann. 

Ag múnlú ár 
dTodhchaí 
Thosaigh FEÉ comhrá náisiúnta ar chúrsaí taighde agus 
iad ag obair i gcomhpháirt le breis agus 80 Roinn Rialtais, 
comhlachtaí poiblí agus eagraíochtaí ionadaíochta sochaíocha. 
Bhí muintir na hÉireann spreagtha chun a gcuid smaointí a 
roinnt le taighdeoirí ar ábhair ar chóir do thaighdeoirí aghaidh 
a thabhairt chun todhchaí níos fearr a chruthú. Cuireadh níos 
mó ná 18,000 aighneacht ar aghaidh idir mhí Iúil agus Mí na 
Samhna 2021. Gineadh smaointe trí chomhráite ar chúrsaí róil 
an taighde agus seo ag titim amach ar bhreis is 1,500 éacht 
tobsmaoinimh idir ar líne agus beo, lena n-áirítear seónna 
bóthair a tharla i ngach contae in Éirinn.

https://www.irishaid.ie/
https://www.irishaid.ie/
https://www.sfi.ie/research-news/news/minister-irish-research/
https://www.sfi.ie/research-news/news/minister-irish-research/
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Teorainneacha FEÉ 
don Todhchaí
Bhí €47 milliún infheistithe thar 70 deontas chun tacú a 
thabhairt do thaighdeoirí neamhspleácha thar barr ar 
fad, mar thoradh ar an chlár um Theorainneacha FEÉ don 
Todhchaí. Is mar gheall ar seo go gcuirfear deiseanna 
ar fáil do thaighdeoirí luathghairmeacha agus do 
cheannasaithe seanbhunaithe araon aghaidh a thabhairt 
ar a gcuid tionscadal taighde ardriosca ardchúitimh. Tá 
sé ar fáil i gcomhar le Suirbhéireacht Gheolaíochta na 
hÉireann (SGÉ) agus le hÚdarás Fuinnimh Inmharthana 
na hÉireann (ÚFIÉ), thar naoi nInstitiúid ardoideachais ar 
fad. Beidh taighdeoirí na mban i gceannas ar 46% de na 
deontais taighde agus beidh 33% de thaighdeoirí atá ag 
teacht chun cinn chomh maith.
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An chéad bhean 
ceaptha mar Ollamh 
an Taighde FEÉ
Tugadh Ollúnacht Taighde FEÉ mór le rá don Ollamh 
Dimitria Psychogiou toisc go raibh sí ar thús cadhnaíochta 
i gclár taighde ceannródaíoch ag Institiúid Náisiúnta 
Tyndall agus Coláiste na hOllscoile, Corcaigh araon.  Is 
saineolaí chun tosaigh ar leibhéal domhanda i gcúrsaí 
radaimhinicíochta agus cumarsáid gan sreang í, agus beidh 
ról lárnach ag a taighde chun bonneagar banda leathan 
gan sreang ar chostas íseal a leathnú, beart a gcuirfear le 
rochtain an phobail ginearálta roimh sheirbhísí digiteacha 
agus idirlíon.

Seoladh Cuallacht 
TF agus N de chuid 
Tionscail FEÉ
Seoladh Cuallacht RD agus I de chuid Tionscail FEÉ in 2021, chun 
tacú le taighde, forbairt agus nuálaíocht (TF agus N) i dtionscal. 
Óstálfaidh comhlachtaí an domhain saineolaí taighde ar leibhéal PhD 
chun taighde ceannródaithe eolach faoin tionscal agus comhroinnt 
eolais a éascú. Baineadh seacht nduais is fiche amach in 2021, a bhí 
cómhaoinithe ag an tionscal, thar raon mór de réimsí taighde lena 
n-áirítear micribhitheolaíocht, réaltacht fhíorúil (RF), biteicneolaíocht, 
creimeadh cósta, ailse chíche, teiripe fhótaidinimiciúil agus eile.
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Ráiteas
an Chathaoirligh

An tOllamh J. Peter Clinch,
Cathaoirleach an Bhoird, Fondúireacht Eolaíochta Éireann

An tOllamh J. Peter Clinch  
 
Cathaoirleach Bhord  
Fhondúireacht Eolaíochta Éireann

Bhí 2021 ina bhliain chinniúnach do FEÉ, agus ár straitéis 
suas go dtí 2025 seolta againn, Ag Múnlú Ár dTodhchaí. 
Ag an tseoladh, bhí onóir agam an Taoiseach, Micheál 
Martin, TD a chur i láthair, agus fáilte a chur roimh Simon 
Harris, TD an tAire Breisoideachais agus Ardoideachais, 
Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta. Leagtar plean 
uaillmhianach amach sa straitéis FEÉ, plean a dhíríonn 
isteach ar ár n-ábhair chun rathúnas na hÉireann agus 
a muintir a fheabhsú. Déanaimid seo trí thaighde 
thar cionn a thacú, trí dhéine nuálaíochta sa chrios 
fiontraíochta a chur chun cinn, agus trí thaighdeoirí 
a chúnamh chun dul i ngleic le príomhdhúshláin 
shochaíocha. Cinntíonn an dá philéar den Straitéis seo, 
Ag Cur Inniu agus Ag Ullmhú d’Amárach, go n-éiríodh 
an toilleadh taighde atá tógtha againn do mhuintir 
na hÉireann, agus ag an aon am céanna, bíonn muid 
in ann na síolta maidir le féidearthachtaí sa todhchaí 
a chur agus Éire a chur chun tosaigh mar cheannasaí 
nuálaíochta domhanda.

Bíonn ár bpobail taighde baile agus idirnáisiúnta i gcónaí 
de mo spreagadh, go háirithe as a gcuid freagra roimh 
COVID-19, agus iad ag obair go díograiseach chun an 
dúshlán láithreach is mó dá bhfaca muid a shárú. Rinne 
siad sin seo trí bhealach go n-ardaíodh tábhacht na 
heolaíochta ó thaobh feasacht an phobail de. Léiríodh 
go bhfuil géarghá ann d’éiceachóras taighde a bhfuil 
acmhainní cearta leis mar gheall ar a gcuid iarrachtaí. 
Ní mór dúinn ceachtanna ar fhreagairt na paindéime 
a fhoghlaim, chomh maith leis an ghá chun bunsraith 
taighde láidir a fháil, agus dúshláin choimpléascacha 
dosheachanta eile le sárú againn, lena n-áirítear an 
t-athrú digiteach agus an t-athrú go glas.

Ba mhaith liom agus leis an Bhord ár moladh agus 
ár mbuíochas a ghabháil leosan uile thar an roinn 
ardoideachais agus taighde as a gcuid tiomantais le linn 
na bliana agus as a gcuid páirtíocht a dhéanamh linn. 
Tá muid ag súil le bheith ag comhoibriú lenár bpáirtithe 
leasmhara san iomlán le linn 2022 agus an straitéis á 
gcur i bhfeidhm againn. 

In 2021, threisigh FEÉ €234 milliún i dtreo maoinithe 
seachtrach agus €164.5 milliún i dtreo maoinithe neamh-
Státchiste, ó infheistíocht bhunúsach de €222 milliún. 
Fuair taighdeoirí FEÉ-bhunaithe breis agus €80 milliún 
ón AE, breis agus €63 milliún ó fhiontar príobháideach, 
chomh maith le €30 milliún ó Fhiontraíocht Éireann. 

Tá tionchar thaighde na hÉireann ar chúrsaí an gheilleagair 
agus ar an tsochaí le feiceáil fud fad na tíre. Amach ó 1,542 
rannpháirtíocht tionscail réigiúnacha, bhí 739 bainte le 
comhlachtaí ilnáisiúnta agus an 803 eile bainte le fiontair 
bheaga agus meánacha. Leathadh gach rannpháirtíochta seo 
amach in Éirinn ar fad, lena n-áirítear Tuaisceart na hÉireann. 
Tacaíodh le breis is 40,000 post, idir dhíreach agus indíreach 
sa bhliain 2021. D’obair 5,647 duine le tionscadail tacaithe ag 
an FEÉ agus thacaigh FEÉ le 2,111 mic léinn taighde iarchéime 
chomh maith.

Tá bród an domhain agam agus ar an Bhord as an chúnamh seo 
do gheilleagair na hÉireann agus don tsochaí san iomlán. Tá 
muid bródúil as an Ghníomhaireacht agus a gcuid baill fhoirne. 
In ainneoin staideanna dúshlánacha go mór, sheol muid 
straitéis uaillmhianach nua, d’obair muid i gcomhpháirtíocht 
le ranna rialtais agus le gníomhaireachtaí (ar scála náisiúnta 
agus idirnáisiúnta), d’ardaigh muid rannpháirtíocht an phobail 
leis an  fheachtas ‘Ag Múnlú Ár dTodhchaí’, agus sheol muid 
cláir chun toilleadh taighde a thógáil thar éiceachóras taighde 
s’againn. 

Is mór an dea-theist a ghabhaim leis na baill fhoirne den scoth 
atá ag FEÉ, agus an fhoireann bhainistíochta sinsearach atá i 
mbun, agus an tOllamh Mark Ferguson a bhí i gceannas le deich 
mbliana anuas, agus a chríoch mar Ard-Stiúrthóir sa bhliain 
2021. Bhí ról lárnach a thionscain bunathrú ag Mark maidir le 
forbairt agus rath an FEÉ le deich mbliana anuas agus beidh an 
Bord i gcónaí faoina chomaoin ó thaobh cúrsaí eolaíochta na 
hÉireann de. 

Bhí 2021 ar an bhliain inar cheangal muid go hoifigiúil leis 
an Roinn Bhreisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, 
Nuálaíochta agus Eolaíochta. Ba mhaith liom buíochas eile 
a ghabhail leis an Aire Harris, agus leis a chuid oifigigh as a 
dtacaíocht diongbháilte do FEÉ, mar aon leis a gcomhairle 
chríonna le linn na bliana. Sheol muid cuardach domhanda le 
haghaidh ceannasaí nua FEÉ i mbliana chomh maith. Tá lúcháir 
orm a fhógairt, go mbeidh an tOllamh Phillip Nolan linn mar 
Ard-Stiúrthóir na Gníomhaireachta nua in 2022. Tá mise agus 
an Bord ag tnúth go mór le rathúnas an FEÉ, agus muid ag dul ó 
neart go neart faoi cheannas Phillip.  
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An tOllamh Phillip Nolan,  
Ard-Stiúrthóir Fhondúireacht Eolaíochta Éireann

Rith ceist na heolaíochta, an taighde agus na nuálaíochta ar fad go 
mór linn ar na mallaibh, go háirithe trí fhreagairt s’againn a bhí ar 
an phaindéim COVID-19, agus an tionchar atá bainte leo ar bhonn 
laethúil. Is mór an pléisiúr é, sa chomhthéacs seo, buanna agus 
tionchar ár dtaighdeoirí agus ár dtionscadail (arna mhaoiniú ag 
FEÉ) a liostaigh inár dTuarascáil Bhliantúil, chomh maith le hábhair 
agus buanna na gníomhaireachta féin. Bíonn torthaí an taighde 
agus na nuálaíochta le feiceáil sa Tuarascáil seo, go háirithe an 
dóigh ina n-athraítear saol an domhain de dheasca orthu. 

Is onóir ollmhór é le bheith ceaptha i m'Ard-Stiúrthóir FEÉ agus 
ba mhaith liom mo dhea-theist a ghabhail leis an Ollamh Mark 
Ferguson as a chuid stiúrach le deich mbliana anuas. Is é FEÉ 
a bhí (agus atá) i gceannas ar athrú tírdhreacha taighde na 
hÉireann, agus iad ag urrú taighde shármhaith i gcomhar le sochair 
ríthábhachtacha éiceolaíocha, sochaíocha agus eacnamaíocha. 

Is ionann príomhchuspóir FEÉ agus taighde agus tallann thar cionn 
a mhaoiniú, taighde agus tallann a bheas páirt mhór ar athmhúnlú 
ár dtodhchaí agus a bheas ag seasamh do thosaíochtaí gach 
saoránaigh, mar aon le folláine shochaíoch, eacnamaíoch agus 
éiceolaíoch na ndaoine. Clúdaítear raidhse agus éagsúlacht ár 
dtallann taighde, chomh maith le caighdeán, tábhacht, luach agus 
tionchar an taighde ar aon nós, sa Tuarascáil Bhliantúil seo.

Seasann comhoibriú le heagraíochtaí agus páirtithe leasmhara 
eile mar bhunús an ratha atá againn. Lean muid ag obair leis 
an Chomhairle um Thaighde in Éirinn (CTÉ), agus d’éirigh 
linn tacaíocht a thabhairt do thaighdeoirí iardhochtúireachta 
a fhad is go raibh siad in ann a bheith ina gceannasaithe 
taighde neamhspleácha mar gheall ar an Clár cosáin FEÉ- CTÉ 
nuabhunaithe. 
 Chomh maith le sin, chuaigh muid i bpáirtíocht le Suirbhéireacht 
Gheolaíochta na hÉireann (SGÉ) agus  
Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann (ÚFIÉ) trí Chlár 
teorainneacha FEÉ le haghaidh na Todhchaí agus d’fhógair muid 
páirtíocht nua le Sláinte Leanaí Éireann. In 2021, seoladh cláir 
dhúshláin maoinithe nua i gcomhar leis an Eagraíocht Chosanta 
agus le Cúnamh Éireann chomh maith. 

Ar bhonn idirnáisiúnta, lean muid ag obair le páirtithe dá leithead 
an Fhondúireacht Eolaíochta Náisiúnta (an FEN), Taighde agus 
Nuálaíocht na Ríochta Aontaithe (TNRA), an Cumann Ríoga agus 
Institiúid Náisiúnta na nEolaíochtaí Sláinte (INES).  

Tar éis straitéis nua dár gcuid ‘Ag Múnlú Ár dTodhchaí’ a 
fhoilsiú, tá dul chun cinn nach beag déanta orainn ar cuid de na 
gníomhaíochtaí a ghabhann leis.  Bhí muid in ann an chéad chéim 
maidir le ‘Ag Múnlú Ár dTodhchaí’ a chur ar an fhód, thar ceann 
an Rialtais, agus bhí sin ina chuidiú roimh spreagadh ar chomhrá 
náisiúnta an taighde in Éirinn, agus tháinig smaointe, thar 18,000 
aighneacht ar fad, chun cinn ar na rudaí is tábhachtaí do dhaoine 
agus do phobail araon. Spreagfaidh na smaointe seo gach taighde 
san am amach romhainn, agus leanfaidh muid leis an chóras seo 
chun páirt a thabhairt don phobal.

I mí Mheán Fhómhair 2021, d’fhógair an Rialtas a gcuid Plean 
maidir le Téarnamh Náisiúnta agus Seasmhacht (ceadaithe ag 
an AE). Clúdaítear go mbeidh €70 milliún i maoiniú dúshláin 
le bheith riartha ag FEÉ. Tríd an Chiste Dúshláin Náisiúnta, 
oibreoidh muid i gcomhpháirtíocht leis an Rialtas agus a gcuid 
gníomhaireachtaí, chun taighde a mhaoiniú agus a luathú, a fhad 
is go dtabharfar aghaidh ar dhúshláin náisiúnta i bhfoirm Athrú 
go Glas agus an tAthrú Digiteach.

Tá féidearthachtaí ollmhór ar fad ar na bacáin gan dabht, agus 
ní mhoilleofar aon rud de thairbhe luas na bhfionnachtana 
agus nuálaíochta atá ag dul i méid i gcónaí. Tá páirt mhór le 
himirt ar eagnaí an taighde, chomh maith le fuinneamh na 
nuálaíochta, maidir le todhchaí níos sláintiúla, níos cothroime, 
níos uilechuimsithí agus níos inmharthana ar fad a mhúnlú. 
Agus muid ag díriú ar bharrfheabhas a bhaint amach i gcúrsaí 
taighde, chomh maith leis an athrú a ghabhann leis maidir 
le sócmhainní inláimhsithe a fháil dár ngeilleagar agus dár 
sochaí, tá sé mar aidhm againn ár n-áit a dhaingniú mar 
cheannaire nuálaíochta domhanda i gcúrsaí eolaíochta gus 
innealtóireachta, agus le cinntiú go n-imreoidh Éire a páirt 
chun dul i ngleic leis na dúshláin choimpléascacha atá in ann 
dár sochaí faoi láthair. Tá mé ag tnúth le bheith ag obair leis 
an Bhord FEÉ, le mo chomhghleacaithe i bhFEÉ agus leis na 
gníomhaíochtaí taighde agus nuálaíochta eile, i dteannta lenár 
ranna taighde, ardoideachas agus poiblí chomh maith lenár 
bpáirtithe sochaíocha sibhialta agus muid ag dul i dtreo na sprice 
uaillmhianaí seo

Tá díograis agus díocas ár bpobail taighde, chun sármhaitheas 
agus difríocht a dhéanamh ar bhealaí nuálacha cruthaitheacha, 
feicthe agam go pearsanta féin. Ba mhaith liom tallann thar cionn 
ár bpobail taighde a aithint, mar aon lena dtiomantas doimhne 
roimh chúrsaí taighde, rannpháirtíochta agus comhoibrithe.

Ba mhaith liom buíochas a ghabháil lenár bpáirtithe leasmhara, 
idir náisiúnta agus idirnáisiúnta, agus lenár bpáirtithe ón saol 
acadúil, ón tionscal agus ón rialtas ar fad as a gcuid tacaíochta 
agus comhoibriú leanúnach.

Ba mhaith liom tacaíocht leanúnach an Rialtais do FEÉ a aithint 
chomh maith, tacaíocht a dtagann ón Taoiseach Michael Martin, 
TD agus ón Aire Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, 
Nuálaíochta agus Eolaíochta, Simon Harris, TD. 

Faoi dheireadh na dála, gabhaim mo bhuíochas le Cathaoirleach 
an Bhoird, an tOllamh Peter Clinch, le baill an Bhoird FEÉ 
agus lenár mbaill fhoirne as a gcuid tiomantais, a gcuid 
proifisiúntachta agus a gcuid díograise.

Ráiteas
an Aird-stiúrthóir

An tOllamh Phillip Nolan,  
Ard-Stiúrthóir Fhondúireacht Eolaíochta Éireann
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Mí Eanáir

Mí Feabhra

 Sheol iCRAG, Ionad Taighde 
le haghaidh Geo-eolaíochtaí 
Feidhmeacha de chuid FEÉ, i gcomhar 
le hAontas Idirnáisiúnta na hEolaíochta 
Geolaíochta,  Sraith Léachtaí UNESCO 
ar líne ar Ábhair Chrémaidir le Sochaí 
Inmharthana agus Rathúil. 

 D’fhorbair taighdeoirí CÚRAM, an tIonad 
Taighde FEÉ le haghaidh Feistí Leighis 
(lonnaithe in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh) 
agus taighdeoirí den tsaotharlann 
BIOFORGE (Ollscoil Valladolid na Spáinne), 
hidreaghlóthach in-insteallta  a thiocfadh 
damáiste mhatáin an chroí a tharlaíonn tar 
éis taom croí a dheisiú agus fiú a sheachaint 
san iomlán. 

Pictiúr de Ali Knight agus Mark Langtry ag Explorium, Baile Átha 
Cliath, i rithe seachtain na nInnealtóirí STEPS 2021 d’Innealtóirí na 
hÉireann.

Pléadh an smaoineamh go mbeidh cannaí alúmanaim brúite fóirsteanach 
le húsáid mar bhloic thógála, mar aon le todhchaí an tsoláthair miotail, le 
linn na sraithe léachta UNESCO. Íomhá: Gary Kavanagh, iStock.

Is é an tOllamh Abhay Pandit, Stiúrthóir an Ionaid Taighde 
CÚRAM FEÉ le haghaidh Feistí Leighis ag OÉG, an té i mbun 
an tionscadail hidreaghlóthaí in-insteallta.

2021
Bliain faoi Athbhreithniú

 Sheol an CLG, Scoil na Sláinte agus 
na Feidhmíochta Daonna de chuid 
Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath 
(OCBÁC) agus an tIonad Taighde 
FEÉ d’Anailísíochta Sonraí ‘Insight’ 
an tsraith ‘Ag Bogadh Go Maith - Ag 
Mothú Go Maith’, déanta amach ó 
acmhainní ar bhonn fianaise  chun 
bunscileanna gluaiseachta na bpáistí 
a fheabhsú 

 Thit Seachtain na nInnealtóirí ‘STEPS’, maoinithe ag Clár 
Aimsiú de chuid FEÉ, amach idir an 27ú Feabhra agus an 
5ú Márta, ag ceiliúradh an domhan cruthaitheach gan 
teorainn bainte leis an innealtóireacht. 

http://AI for Societal Good Challenge and Zero Emissions Challenge
http://AI for Societal Good Challenge and Zero Emissions Challenge
https://www.sfi.ie/research-news/news/ai-emissions-challenge/
https://www.youtube.com/watch?v=EEYJBV_VV4w
https://www.youtube.com/watch?v=EEYJBV_VV4w
https://www.youtube.com/watch?v=EEYJBV_VV4w
http://awarded prestigious EU Marie Skłodowska-Curie Action (MCSA) postdoctoral fellowships.
http://awarded prestigious EU Marie Skłodowska-Curie Action (MCSA) postdoctoral fellowships.
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Mí an Mhárta
 Sheol an Taoiseach Micheál Martin, TD, agus 

Simon Harris TD, an tAire Breisoideachais 
agus Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta 
agus Eolaíochta  straitéis nua FEÉ suas go 
2025,  ‘Ag Múnlú Ár dTodhchaí. 

 D’fhógair an tAire Breisoideachais agus 
Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta agus 
Eolaíochta, Simon Harris TD, go raibh 
infheistíocht de €5.2 milliún ar fail do 49 
tionscnamh rannpháirtíochta poiblí agus 
oideachais mar pháirt do ‘Fionn FEÉ’ a 
fhad is go dtiocfadh feabhas ar thuiscint an 
phobail san eolaíocht, sa teicneolaíocht, san 
innealtóireacht agus sa mhatamaitic (STEM).

 Bhronn an Taoiseach Micheál Martin, TD, an 
Bonn Eolaíochta Lá Fhéile Pádraig mór le 
rá ar an Ollamh William C Campbell, duine 
a fuair an Duais Nobel i bhfiseolaíocht agus 
leigheas sa bhliain 2015, agus ar an Uasal 
Vincent T Roche, Uachtarán agus Oifigeach 
Feidhmiúcháin de Analog Devices, Inc. 

 Féach ar an fhíseán Oinigh an Taoisigh maidir 
le Ceannairí Diaspóra na hÉireann 

Bhí an clár ‘Camáin go Cearnaic’ arna threorú ag an Cheoláras 
Náisiúnta, COBÁC agus CTBÁC maoinithe faoi réir ‘Aimsiú FEÉ’, 
ag cuidiú le daoine cúrsaí eolaíochta, matamaitice agus ceoil a 
iniúchadh. 

Taoiseach Micheál Martin, TD , agus é ag seoladh Straitéis 
FEÉ i lár imeacht fíorúil. 

 Fógraíodh comhinfheistíocht de €13.5 milliún 
tríd an chlár taighde agus forbairt de chuid 
Tríchodach-SAM-Éire agus é ag tacú le seacht 
nduais agus 60 post taighde, thar 14 institiúid 
taighde ar fad. 

 Foilsíodh an Baraiméadar de chuid FEÉ maidir le 
hEolaíocht in Éirinn,ag cur i gcéill go raibh 94% 
den daonra den tuairim go bhfuil tábhacht ar 
leith leis an eolaíocht. 

Mí Aibreán
 Sheol ‘Confirm’, an tIonad Taighde FEÉ le 

haghaidh Déantúsaíocht Chliste lonnaithe ag 
Ollscoil Luimnigh (OL),  Binse Tástála Nuálaíochta 
gan Sreang sa Todhchaí trí Dhéantúsaíocht 
Chliste chun aghaidh a thabhairt ar smaointe 
agus teicneolaíochtaí chun timpeallachtaí 
déantúsaíochta a fheabhsú.

Déantúsaíocht dhigiteach ag an Ionad Taighde FEÉ ‘Confirm’ le 
haghaidh Déantúsaíocht Chliste ag OL. Íomhá: Keith Wiseman.

Cúntóir taighde an Ionaid Taighde FEÉ VistaMilk, Aoife Jones, i mbun túir 
comhathraitheais guairneáin a chur ar shiúil i bportach Shligigh éigin.

 Sheol an tIonad Taighde FEÉ 
VistaMilk, cómhaoinithe ag an Roinn 
Talmhaíochta, Bia agus Mara (RTBM) 
agus óstáilte ag Teagasc, tionscadal 
nua taighde maidir le ceapadh 
carbóin dá luach €1.4 milliún i 
gcomhar le Taighde Déiríochta na 
hÉireann. 

 Féach ar an fhíseán: Físeán sheoladh 
an cheaptha carbóin - YouTube

https://apc.ucc.ie/marie-sklodowska-curie-action-mcsa-successes/
https://apc.ucc.ie/marie-sklodowska-curie-action-mcsa-successes/
https://www.ucd.ie/newsandopinion/news/2020/february/17/resiliencetobovinetbtracedtokeygenesinimmunecells/
https://www.ucd.ie/newsandopinion/news/2020/february/17/resiliencetobovinetbtracedtokeygenesinimmunecells/
https://www.ucd.ie/newsandopinion/news/2020/february/17/resiliencetobovinetbtracedtokeygenesinimmunecells/
http://ten recipients of the SFI President of Ireland Future Research Leaders Award
http://ten recipients of the SFI President of Ireland Future Research Leaders Award
https://www.sfi.ie/research-news/news/president-higgins-honours/
https://www.sfi.ie/research-news/news/president-higgins-honours/
https://www.sfi.ie/engagement/barometer/
https://www.sfi.ie/engagement/barometer/
https://www.sfi.ie/engagement/barometer/
https://www.sfi.ie/research-news/news/st-patricks-day-science/
https://www.sfi.ie/research-news/news/st-patricks-day-science/
https://www.sfi.ie/research-news/news/st-patricks-day-science/
http://to improve infant health, as part of a €6.3 million project
http://to improve infant health, as part of a €6.3 million project
http://to improve infant health, as part of a €6.3 million project
https://www.sfi.ie/research-news/news/apc-infant-health-dupont/
https://www.sfi.ie/research-news/news/apc-infant-health-dupont/
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Mí na Bealtaine

Mí an Mheithimh

 D’fhógair an tAire Breisoideachais 
agus Ardoideachais, Taighde, 
Nuálaíochta agus Eolaíochta, 
Simon Harris TD, maoiniú i bhfoirm 
€23 milliún don Chlár Cosáin FEÉ-
ITÉ chun tacaíocht a thabhairt do 
thaighdeoirí iardhochtúireachta le 
bheith ina gceannasaithe taighde. 

 Sheol FEÉ an taispeántas fíorúil 
den Chnuasach Ealaíon ETIEM de 
chuid FEÉ a fhad is go spreagfar 
daoine faoi thaighde trí chúig 
shaothar ealaíne coimisiúnaithe, 
ag meascadh an dá dhisciplín 
d’eolaíocht agus ealaíon le 
chéile ag úsáid ETIEM (eolaíocht, 
teicneolaíocht, innealtóireacht, na 
healaíona agus matamaitic). 

 Fógraíodh an tOllamh Kevin 
O’Connor agus a Fhoireann 
‘Feirm Shaor ó Astaíochtaí’, 
COBÁC mar bhuaiteoirí an Duais 
Nuálaíochta sa Todhchaí FEÉ 
dá luach €2 mhilliúnagus iad ag 
iarraidh go mbeidh glanleibhéal 
nialasach d’astaíochtaí ag an 
roinn déiríochta faoi 2027. Féach 
ar an fhíseán: Feirm Shaor ó 
Astaíochtaí - YouTube 

 D’fhógair CÚRAM, an tIonad 
Taighde FEÉ le haghaidh Feistí 
Leighis ag Ollscoil na hÉireann, 
Gaillimh, in éineacht le hIonad 
Scannán na Gaillimhe clár 
faisnéise eolaíochta nua faoin 
fhreagairt pobail MedTech na 
hÉireann roimh COVID-19. 

An tOllamh Martin O’Halloran, Imscrúdaitheoir ag an Ionad Taighde 
FEÉ ‘CÚRAM’, agus Kevin O’Connell, Bainisteoir Tionscadail Chliniciúil 
agus Fisiteiripeoir Sinsearach ag Otharlann na hOllscoile, Gaillimh, 
agus iad sa chlár faisnéise ‘Eolaíocht ar Scáileán’.

‘Shifting Patterns of Light’ ón Ealaíontóir David Beattie, i gcomhar leis 
an Ionad Taighde FEÉ ‘FutureNeuro’ maidir le Galair Néareolaíocha 
Ainsealach agus Neamhchoitianta ag Coláiste Ríoga na Máinlea in Éirinn: 
Ollscoil Leigheas agus Eolaíochtaí Sláinte.

Féach ar an fhíseán: Shifting Patterns of Light i gcomhrá le FutureNeuro 
agus David Beattie - YouTube

http://five-point plan in response to the Covid-19 crisis and the Covid-19 Rapid Response Research and Innovation Funding programme.
http://five-point plan in response to the Covid-19 crisis and the Covid-19 Rapid Response Research and Innovation Funding programme.
https://www.sfi.ie/research-news/news/covid19/
https://www.sfi.ie/research-news/news/covid19/
https://www.sfi.ie/research-news/news/us-ireland-investment/
https://www.sfi.ie/research-news/news/us-ireland-investment/
https://www.sfi.ie/research-news/news/us-ireland-investment/
http://A €1.47 million SFI Infrastructure Award
http://A €1.47 million SFI Infrastructure Award
https://www.sfi.ie/re
https://www.sfi.ie/re
https://www.sfi.ie/re
https://www.sfi.ie/re
http://a tripartite research and development partnership
http://a tripartite research and development partnership
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Mí Iúil
 Sheol an Taoiseach Micheál 

Martin TD agus Simon Harris 
TD, an tAire Breisoideachais 
agus Ardoideachais, Taighde, 
Nuálaíochta agus Eolaíochta 
an feachtas ‘Ag Cruthú ár 
dTodhchaí’, chun smaointe 
a fháil ón phobal maidir le 
rudaí ar chóir do thaighdeoirí 
aghaidh a thabhairt. 

 Féach ar an fhíseán anseo.

 Fógraíodh an tionscadal TAPAS, cómhaoinithe 
ag Cúnamh Éireann faoi pháirtíocht FEÉ leis 
an Roinn Gnóthaí Eachtracha, mar bhuaiteoir 
an Duais Nuálaíochta sa Todhchaí FEÉ: 
Dúshlán AI le haghaidh Leas na Sochaí. 

  Thit Féile na Fiosrachta, 
tacaithe ag Aimsiú - FEÉ amach 
ar líne,do dhaoine ar gach uile 
aois ina gclúdaítear bealaí 
fiosracha nua chun eolaíocht, 
na healaíon, dearadh agus 
teicneolaíocht a aimsiú. 

Pictiúr den Aire Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta 
agus Eolaíochta, Simon Harris TD le Julie Byrne, Ceannasaí Domhanda de 
Shaotharlanna Nokia Bell agus Cathaoirleach den Fhóram Comhairleach ‘Ag 
Cruthú Ár dTodhchaí’, agus an Taoiseach Micheál Martin TD.

An tAire Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta agus 
Eolaíochta, Simon Harris TD, ag oscailt Féile na Fiosrachta, 2021.

Mí Lúnasa
 Fógraíodh trí Chomhalta Taighde Ollscoile 

den Chumann Ríoga FEÉ, agus iad ag tacú le 
heolaithe luathghairmeacha den scoth fud 
fad na Ríochta Aontaithe agus na hÉireann ar 
fadchun taighde nuálach agus ceannródaíoch 
a leanúint.

Bronnadh comhaltacht taighde ollscoile den chumann 
ríoga FEÉ ar Dhochtúir Christiana Pantelidou, COBÁC.

 Seoladh cláir bunaithe ar dhúshláin nua i 
bpáirtíocht leis an Eagraíocht Cosanta agus 
Cúnamh Éireann, agus taighdeoirí acadúla in 
iomaíocht le chéile chun réitigh mhóra roimh 
fhadhbanna áirithe a fhorbairt.

https://www.sfi.ie/research-news/news/rcsi-super-microscopy/
https://www.sfi.ie/research-news/news/rcsi-super-microscopy/
http://uncovered molecules with the potential for new epilepsy treatments.
http://to develop a National Preclinical Imaging Centre (NPIC).
http://to develop a National Preclinical Imaging Centre (NPIC).
http://to develop a National Preclinical Imaging Centre (NPIC).
https://www.sfi.ie/research-news/news/treating-epilepsy/
https://www.sfi.ie/research-news/news/treating-epilepsy/
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2020-06/tcd-sre060920.php
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2020-06/tcd-sre060920.php
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2020-06/tcd-sre060920.php
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2020-06/tcd-sre060920.php
https://www.sfi.ie/research-news/news/harris-52-million-epe/
https://www.sfi.ie/research-news/news/defence-challenge/
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Mí Mheán Fómhair

 Sheol OÉ, Gaillimh an comórtas 
físeáin eolaíochta tras-teorainn  i 
bhfoirm EOLAÍOCHT ReelLIFE do 
dhaoine óga, arna thacú ag Fionn 
FEÉ.

 Cuireadh tús leis an tseó bóthar 
‘Ag Cruthú Ár dTodhchaí’, agus 
tugadh cuairt ar gach contae 
in Éirinn chun na pobail ar fad 
a spreagadh i dtreo a gcuid 
smaointe a roinnt le taighdeoirí.

 Sheol an tIonad Taighde FEÉ 
d’Fheistí Leighis ‘CÚRAM’ 
(Ollscoil na hÉireann, 
Gaillimh) taispeántas poiblí 
ag Atlantaquaria na Gaillimhe 
chun dóigh  ar féidir le 
hacmhainní mara a bheith ina 
chuidiú roimh thaighde na 
bhfeistí leighis. 

Sa phictiúr (c-d): Ard Mhéara na Gaillimhe, Colette Connolly, Dr Nóirín Burke 
ó Atlantaquaria na Gaillimhe, an scannánóir Ken O’Sullivan agus an tOllamh 
Abhay Pandit, Stiúrthóir CÚRAM, OÉ Gaillimh. Íomhá: Aengus McMahon.

Mí Dheireadh 
Fómhair
 Thit Seachtain na Matamaitice in 

Éirinn (maoinithe ag FÉÉ), amach idir 
16 agus 24 de mhí Dheireadh Fómhair 
agus é ag díriú ar dhraíocht agus 
cumhacht na matamaitice. 

 Shínigh Intel Ireland conradh taighde 
dá bhliain  agus iad le díriú ar líonraí 
optúla 5G, i gcomhar leis an Ionad 
Taighde FEÉ do líonraí agus cumarsáid 
sa todhchaí darb ainm ‘CONNECT’ 
ar Choláiste na Tríonóide, Baile Átha 
Cliath.

Sa phictiúr (c-d): Molestis erem rerum venetum utature ruptatur, 
holestis erem rerum venetum, pratus dem ereptatiur.
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An tOllamh Marco Ruffini (clé), ón Ionad Taighde FEÉ ‘CONNECT’ ag CTBÁC, 
agus Dr Robin Giller, Intel. Íomhá: Paul Sharp/Sharppix.

Veain Chaife an tseó bóthair ‘Ag Cruthú Ár dTodhchaí’.

http://€4.8 million investment into the immunology of COVID-19 led by Prof Kingston Mills and Prof Aideen Long
http://€4.8 million investment into the immunology of COVID-19 led by Prof Kingston Mills and Prof Aideen Long
https://www.sfi.ie/research-news/news/covid-19-research-trinity/
https://www.sfi.ie/research-news/news/covid-19-research-trinity/
https://www.sfi.ie/research-news/news/covid-19-research-trinity/
https://www.sfi.ie/research-news/news/covid-19-research-trinity/
http://food waste reduction and sustainable plastic, with a prize fund of €2 million each.
http://food waste reduction and sustainable plastic, with a prize fund of €2 million each.
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Mí na Samhna

Mí na Nollag

 Bhí cúis ceiliúrtha ag Seachtain na hEolaíochta 
agus 26 bliain cáite ar an fhód acu. ‘Ag Cruthú Ár 
dTodhchaí’ an téarma a bhí ann i mbliana. Thit 
féilte eolaíochta agus na céadta eachtraí fíorúla 
amach ar bhonn náisiúnta, agus bhí tacaíocht 
láidir acu ó RTÉ. Féach ar an fhíseán anseo.

 D’fhógair Feidhmeannacht na Seirbhíse 
Sláinte in Éirinn (HSE) agus an tIonad 
Taighde FEÉ do Theicneolaíocht IS-
Tiomanta trí Ábhair Dhigiteacha ag CTBÁC 
(ADAPT) comhaontú taighde nua chun luas 
nuálaíochta an chúraim sláinte a ardú trí 
úsáid na dteicneolaíochtaí digiteacha. 

 Sheol an tAire Simon Harris TD, páirtíocht 
maoinithe nua maidir le comhthaighde 
péidiatraiceach idir Fondúireacht Sláinte 
Leanaí agus FEÉ, mar chuid den Chlár 
‘Teorainneacha don Todhchaí’. 

 Bhain céad mic léinn ó Cheatharlach an-sult as 
fís-glaoigh beo le spásaire ó Ghníomhaireacht 
Spáis na hEorpa agus é ag feidhmiú ar bhord 
an stáisiúin spáis idirnáisiúnta (ISS). Bhí an 
t-imeacht comh-eagraithe ag Clár ESERO na 
hÉireann de chuid FEÉ.

 Seoladh clár taighde FEÉ ‘Cumasaigh’ agus 
é ag tacú le taighde a bheas ag seasamh an 
aimsir maidir le gach sreafa sonraí an AE agus 
a bheas ag feabhsú cúrsaí cosanta sonraí san 
iomlán. 

 Thug BBC spotsolas domhanda do thaighde ó 
iCRAG (an tIonad Taighde FEÉ le haghaidh Geo-
Eolaíochtaí Feidhmeacha), i-Form (an tIonad 
Taighde FEÉ d’Ard-Déantúsaíocht) agus Lero 
(an tIonad Taighde FEÉ maidir le Bogearraí) ina 
sraith clár ar líne - ‘Unlocking Science’. 

Ella Kennedy agus Aimee Popescu ó Choláiste N. Leo, 
Ceatharlach agus iad páirteach san imeacht ISS Glaoigh ón 
Spás. Íomhá: Mary Browne.

Sa phictiúr (c-d): An tOllamh Vinny Wade, Stiúrthóir an Ionaid 
Taighde FEÉ ‘ADAPT’, Trevor O’Callaghan, POF de Ghrúpa 
Ospidéal Bhaile Átha Cliath agus Lár na Tíre, an tOllamh 
Martin Curley, Stiúrthóir an Athraithe Digitigh agus Eolais HSE 
agus Dr Linda Doyle, Propast CTBÁC.

Pictiúr den Aire Simon Harris, TD, agus roinnt daltaí scoile 
ag seoladh na Seachtaine Eolaíochta 2021.
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 Aithníodh Brian Corbett, Imscrúdaitheoir 
Príomha ag an Ionad Taighde FEÉ do chúrsaí 
fótónaice (Institiúid Náisiúnta Tyndall, COC) 
as a chuid ionchuir roimh chúrsaí fisice i 
gcomhthéacs tionsclaíoch agus tráchtálach 
araon - agus tugadh Bonn agus Duais Katharine 
Burr Blodgett in Institiúid na Fisice 2021 air.

http://Festival of Curiosity, with a new virtual events platform
https://www.sfi.ie/research-news/news/research-partnership-hse/
https://www.sfi.ie/research-news/news/research-partnership-hse/
https://www.sfi.ie/research-news/news/research-partnership-hse/
https://www.sfi.ie/research-news/news/paediatric-research-chf/
https://www.sfi.ie/research-news/news/paediatric-research-chf/
https://www.sfi.ie/research-news/news/paediatric-research-chf/
https://www.sfi.ie/research-news/news/paediatric-research-chf/
https://www.sfi.ie/research-news/news/paediatric-research-chf/
https://www.sfi.ie/research-news/news/wit-tssg-lero/
https://www.sfi.ie/research-news/news/wit-tssg-lero/
https://www.sfi.ie/research-news/news/wit-tssg-lero/
https://www.sfi.ie/research-news/news/wit-tssg-lero/
https://www.sfi.ie/research-news/news/wit-tssg-lero/
https://www.sfi.ie/research-news/news/unlocking-science/
https://www.sfi.ie/research-news/news/unlocking-science/
https://www.sfi.ie/research-news/news/unlocking-science/
https://www.sfi.ie/research-news/news/unlocking-science/
https://www.sfi.ie/research-news/news/unlocking-science/
https://www.sfi.ie/research-news/news/unlocking-science/
https://www.sfi.ie/research-news/news/unlocking-science/
https://www.sfi.ie/research-news/news/unlocking-science/
https://www.sfi.ie/research-news/news/unlocking-science/
https://www.sfi.ie/research-news/news/unlocking-science/
https://www.sfi.ie/research-news/news/unlocking-science/
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Tír Maoinitheoir Doiciméid i 
nGréasán na 
hEolaíochta 

Doiciméid sa 
chéad 1%

Éire Uile 256,359 1.88

Éire Fondúireacht 
Eolaíochta 

Éireann

28,524 2.48

SAM Uile 12,701,098 1.89
SAM NSF 838,497 2.92
SAM NIH 1,937,483 2.95
An Eilvéis Uile 766,278 2.74
An Danmhairg Uile 434,276 2.53
Singeapór Uile 324,653 2.55
An Ríocht 
Aontaithe

Uile 3,676,204 2.03

An Fhionlainn Uile 331,633 1.93
An Nua-
Shéalainn

Uile 255,160 1.91

Iosrael Uile 383,182 1.81
Mórthír na Síne Uile 6,060,763 1.24
EU-28 Uile 15,356,848 1.34
AE An 

Chomhairle 
Eorpach um 

Thaighde 
(CET)

142,443 4.20

Global Baseline 48,569,581 1.13

Foinse: InCites le Clarivate Analytics

Foilseacháin agus Sleachta
In 2021, lean taighdeoirí maoinithe ag FEÉ ar aghaidh ag foilsiú 
taighde eolaíoch ar leibhéal domhanda, agus 5,384 foilseachán 
tuairiscithe san iomlán.

Tá 2.5 níos mó seans ann go mbeidh foilseacháin arna maoiniú 
ag Fondúireacht Eolaíochta Éireann ina scothfhoilseacháin i 
gcomparáid leis an meán domhanda (bunaithe ar fhoilseacháin 
sa 1% de na foilseacháin is minice a luaitear, ar bhonn 
domhanda). Is ionann meán náisiúnta na hÉireann agus 1.9.

Taighde thar Cionn
Ag comhoibriú i bpáirtíocht leis na 
hInstitiúidí Ardoideachais, tacaíonn 
FEÉ le hionchuir na hÉireann maidir 
le fionnachtana eolaíochta nua ina 
n-osclaítear bealaí nuálaíochta nua don 
saol acadúil, cúrsaí fiontair, an roinn 
phoiblí, an rialtas, an tsochaí agus níos 
faide i gcéin. 

Bíonn taighdeoirí maoinithe ag an FEÉ, ó thaighdeoirí 
aonaracha go hIonaid Taighde FEÉ ar scála mór, ar 
thús cadhnaíochta nuair a bhíonn réitigh de dhíth ar 
na dúshláin is mó in Éirinn agus fiú an domhan. Bíonn 
taighdeoirí tacaithe-FEÉ ag tionscnamh fionnachtana 
agus eolais, agus ag teacht ar shócmhainní 
inláimhsithe a bheas ina dea-thionchar dár sochaí 
agus dár ngeilleagar, ag cinntiú go mbainfidh muintir 
na hÉireann ar fad leas as an infheistíocht phoiblí.

Tábla Rangaithe an Réimse 
Airithe 2021 ó Chaighdeán an 
Fhoilseacháin

Tá Éire rangaithe* sa: 
Réimse Céim

Idhíoneolaíocht 2
Na hEolaíochtaí 
Talmhaíochta

3

Néareolaíocht agus 
Iompraíocht

3

Cógaseolaíocht agus 
Tocsaineolaíocht 

6

Eolaíochtaí na 
nÁbhar

6

Micribhitheolaíocht 7
Bitheolaíocht 
Mhóilíneach agus 
Géineolaíocht

7

* Déantar staidrimh rangaithe 
Fhondúireacht Eolaíochta Éireann a 
bhailiú trí InCites le Clarivate Analytics

5,384
foilseachán tuairiscithe in 2021
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Gradam Thaighdeoir FEÉ na Bliana 2021 

Aithníodh William Gallagher, Ollamh i 
mBitheolaíocht na hAilse, COBÁC mar 
Thaighdeoir FEÉ na Bliana 2021. Tá a 
chuid cáile idirnáisiúnta a bhfuil ard 
mheas air i dtaighde agus i nuálaíocht na 
hoinceolaíochta dírithe ar dhiagnóisic 
mhóilíneach. 
Is cinnte go bhfuil a ábaltacht chun bithchomharthaí 
iomadúla le torthaí na n-othar a bhfuil ailse chíche 
agus ailsí eile acu a aimsiú agus a dhearbhú ar cheann 
de na príomhghaiscí baint amach aige, mar aon leis an 
bhealach go mbíonn sé in ann roinnt oibreáin fhrith-
ailse nuálacha a shamhlú agus ansin a fhorbairt. Go 
géar, tá fionnachtana s’aige in úsáid go cliniciúil, ag 
léiriú tionchar an eolais eolaíochta nua seo ar ár sochaí 
i dtéarmaí cúraim sláinte agus eacnamaíochta araon. 

D’fhoilsigh an tOllamh Gallagher 236 lámhscríbhinn 
phiarmheasúnaithe agus 19,613 sliocht iontu aige agus 
bhí sé ina chomhbhunaitheoir agus príomhoifigeach 
straitéise de OncoMark Ltd., comhlacht dírithe ar 
chúrsaí oinceolaíochta. Tá sé ina imscrúdaitheoir 
ceannas ar thionscadal de Chlár imscrúdaitheora 
maoinithe ag FEÉ (OPTi-PREDICT), atá dírithe ar chórais 
tacaíochta maidir le cinntí cliniciúla nuálacha don ailse 
chíche agus don ailse phróstataigh. Ina dteannta le 
sin, Tá sé ina Leas-Stiúrthóir de Bheacht-Oinceolaíocht 
Éireann, Páirtíocht Taighde Straitéiseach FEÉ atá 
dírithe ar straitéisí agus diagnóisic cóireálacha níos 
fearr d’othair ailse. 

Taighdeoir FEÉ na bliana, an tOllamh William Gallagher, COBÁC.

Go géar, tá fionnachtana s’aige in úsáid 
go cliniciúil, ag léiriú tionchar an eolais 

eolaíochta nua seo ar ár sochaí i dtéarmaí 
cúraim sláinte agus eacnamaíochta 

araon. 
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Léiríonn an taighde gur 
mhaith an chosaint ar 
mhicreaphlaisteach é an 
t-uisce buacaire
Léiríodh i staidéar éigin arna fhoilsiú in Irisleabhar 
na hInnealtóireachta Ceimice go bhfuil riandúile 
agus mianraí áirithe ar fáil in uisce buacaire 
agus nach ligeann na riandúile / mianraí seo 
plaistigh a dhíghrádú san uisce agus ansin 
micreaphlaisteach a scaoileadh anuas ar sin. 
Comhstiúrtha ag an Ollamh John Boland agus ag 
Dr Jing Jing Wang (Ionad Taighde FEÉ ‘AMBER’ 
le haghaidh Ábhair Shárfhorbartha agus Taighde 
Bithinnealtóireachta i gCTBÁC agus i gCOBÁC), 
tháinig siad ar an chinneadh go bhfuil cuid 
earraí ann cosúil le citil phlaisteacha, a bhíonn 
in úsáid le huisce buacaire i gcónaí, agus ar 
féidir leo saghas cóta de chraiceann cosanta a 
fhorbairt, agus seasann an cóta seo mar chosc 
iomlán roimh chúrsaí micreaphlaistigh. Féadfar 
raon mór d’éilleáin cosúil le rianmhiotail agus 
ceimiceáin orgánacha dochracha a bheith i láthair 
le micreaphlaistigh.

Úsáideadh uisce glan a bhí sintéisithe i 
saotharlanna nuair a rinneadh an taighde 
deireanach ar ábhair na micreaphlaistigh scaoilte, 
agus ní raibh ceist na n-ian agus an eisíontais a 
thagann le huisce buacaire pléite. Ní H2O glan 
100 faoin chéad é uisce buacaire a bhfuil riandúile 
agus mianraí istigh ann iontu. 

Agus na dúile seo clúdaithe leis an fhiosrúchán, 
tugadh le fios go dtugann na mianraí cóta cosanta 
don phlaisteach agus bíonn siad in ann díghrádú 
a sheachaint, agus is mar gheall ar sin go mbíonn 
an táirge saor ó mhicreaphlaistigh.

Nuair a bhíonn dath dúdhonn i gcitil éigin, is léir 
go bhfuil ocsaíd chopair i gceist -tarlaíonn seo 
mar gheall ar na mianraí copair in uisce buacaire 
mar gheall ar na píopaí copair sa teach - rud 
a thugann cosaint nach beag ann don chiteal. 
Féadfar cótaí craicne cosanta dá leithead seo a 
fhás sa tsaotharlann agus ansin é a chur leis an 
phlaisteach, agus in éadan gá ar bith le fanacht ar 
cheann a fhoirmiú go nádúrtha. Tá an fhoireann 
taighde i mbun comórtais sa Dúshlán Plaistigh 
FEÉ anois a fhad is go bhforbrófar straitéisí a 
rachadh i ngleic le haois an mhicreaphlaistigh 
agus a dtabharfar úsáid sábháilte agus ath-
chuspóir ar na hearraí plaistigh féin.

Thacaigh FEÉ, Fiontraíocht Éireann, Scoláireacht 
Scoile na hInnealtóireachta de chuid CTBÁC, 
Comhairle Scoláireachtaí na Síne agus An 
Chomhairle um Thaighde in Éirinn leis an 
fhoireann taighde.

Sócmhainní Inláimhsithe: 

Grúpa le haghaidh micreaphlaisteach arna stiúradh ag Dr Jing Jing Wang agus an tOllamh John Boland ag an Ionad 
Taighde FEÉ ‘AMBER’ le haghaidh Ábhair Shárfhorbartha agus Taighde Bithinnealtóireachta agus CRANN, le comhoibriú 
ilmheánach ó TrinityHaus agus Scoil na hInnealtóireachta chomh maith Scoil na Ceimice de chuid CTBÁC. Sa phictiúr 
(c-d): An tOllamh John Boland, Dr Jing Jing Wang, an tOllamh Liwen Xiao, Dr Dunzhu Li, Dr Yunhong Shi, agus Dr Luming 
Yang. Íomhá: Rachael Kavanagh.
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Tá taighde ón Ionad Taighde FEÉ Micribhithóm APC 
na hÉireann ag COC, tar éis cur chuige nuálaíochta 
a chumadh maidir le gnéithe meathlúcháin san 
inchinn (a bhaineann le haois) a chasadh thart trí 
mhiocrorgánaigh, ná miocróib, sa phutóg.

Foilsíodh an staidéar seo arna dhéanamh ag 
taighdeoirí sa tsaotharlann Brain-Gut-Microbiota, 
agus an Príomh-Imscrúdaitheoir agus Leas-
Uachtarán Taighde agus Nuálaíocht COC, an 
tOllamh John F. Cryan i gceannas air, san irisleabhar 
eolaíochta idirnáisiúnta mór le rá darb ainm ‘Nature 
Aging’.

Le linn 2021, clúdaíodh 24 taighdeoirí - tacaithe 
ag FEÉ -- ar liosta is mó tagairt luaite dóibh de 
chuid anailíse Clarivate. Roghnóidh na taighdeoirí 
mar gheall ar a bhfeidhmíocht taighde thar cionn, 
léirithe acu trí chuid mhór páipéir mór tagartha 
a tháirgeadh, páipéir rangaithe sa chéad 1% de 
thagairtí sa réimse. Clúdaíodh trí thaighdeoir déag 
ón Ionad Taighde FEÉ Micribhithóm APC na hÉireann, 
lonnaithe ag COC agus Teagasc ar an liosta. 

Sa phictiúr (c-d): Dr Thomaz Bastiaanssen, an tOllamh John Cryan, Dr Marcus Boehme agus Katherine Guzzetta ón ionad 
Taighde FEÉ Micribhithóm APC na hÉireann ag COC. Íomhá: Clare Keogh.

Tagann poitéinseal chun aosú na hinchinne 
a chasadh thart chun cinn mar gheall ar 
thaighde na miocrób.

https://www.sfi.ie/research-news/news/apc-researchers-clarivate/
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Fionnachtain móilín nua spreagtha ag an 
inchinn 
Aimsíodh móilín nua a thiocfadh feabhas a chur ar 
phróiseas cinnteoireachta sárghasta na ríomhairí. 
Spreagtha ag ollstruchtúr ríomhaireachta na 
hinchinne, foilsíodh na torthaí seo san irisleabhar 
ar thús cadhnaíochta ‘Nádúr’ó fhoireann taighde 
idirnáisiúnta arna stiúradh ag an Ollamh Damien 
Thompson, Príomh-Imscrúdaitheoir an Ionaid 
Taighde FEÉ, SSPC le haghaidh Cógaisíochta, ag an 
Institiúid Bernal, Ollscoil Luimnigh.

Déanta amach trí airíonna leictreacha de 
chriostail bhoga arna fhás ó na móilíní, tugann an 
t-ollstruchtúr ríomhaireachta bundúil chiorcad 
leictreonach nua ar fáil, ina n-ionchódaítear loighic 
choimpléascach in airíonna ábhair ar nanascála. 

Úsáidtear neamhshiméadracht nádúrtha ina bannaí 
miotail-orgánach chun athrú glan a dhéanamh 
idir na staideanna difriúla, agus ag ceadú dó 
cinnteoireacht sárghasta a dhéanamh. Tháinig 
Ionad na hÉireann um Ríomhaireacht Ardleibhéil 
ar an fhionnachtain tar éis dóibh a sár-ríomhaire a 
úsáid agus féadfar impleachtaí móra a bheith ann 
maidir le háiteanna cinnteoireachta airgeadais 
roimh bhithfhaisnéisíocht.

 

An tOllamh Anding Zhu de chuid 
COBÁC ardaithe ina Chomhalta IEEE 

An tOllamh Anding Zhu, Príomh-Imscrúdaitheoir ag an Ionad Taighde FEÉ 
CONNECT do Líonraí Amach Anseo, OCBÁC.

Ollamh na Fisice 
ag OL, Damien 
Thompson i mbun 
grúpa múnlaithe 
maidir le hábhair 
réamh-mheastacha 
ag an Institiúid 
Bernal.

Ardaíodh an tOllamh Anding 
Zhugo mbeidh sé ina 
Chomhalta den eagraíocht 
le haghaidh innealtóireacht 
leictreonach agus leictreach 
is mó ar an domhan, Institiúid 
na nInnealtóirí Leictreachais 
agus Leictreachais (IEEE). 
Agus é ina Phríomh-
imscrúdaitheoir ag an Ionad 
Taighde CONNECT FEÉ do 
Líonraí Amach Anseo ag 
OCBÁC, tá a gcuid taighde 
dírithe ar chumarsáidí gan 
sreang amach anseo.  

https://www.sfi.ie/research-news/news/ucd-professor-ieee-fellow/
https://www.sfi.ie/research-news/news/ucd-professor-ieee-fellow/
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Tá Dr Gerald Sutton, ó MaREI, an tIonad 
Taighde FEÉ d’Fhuinneamh, Aeráid agus 
Mara ag COC, ina thaighdeoir ceannasach 
agus é ag obair ar thionscadal AE dá luach 
€9 milliún faoi láthair, ag díriú ar thorann 
faoin fharraige ó loingeas agus an bealach 
chun é a anailísiú agus a ísliú. Tá Dr 
Sutton agus a fhoireann ag fiosrú an méid 
damáiste a tharlaíonn ar gach neach mara 
beo mar chuid den tionscadal ‘Satarn’, tar 
éis athbhreithniú domhanda Eolaíochta,ar 
na mallaibh, a tháinig ar an toradh go bhfuil 
laghdú suntasach i gceist maidir le flúirse 
na n-ainmhithe ina dtáirgtear fuaim astu. 

Léiríonn roinnt staidéar ar mhíolta móra socacha 
sáinnithe ar chóstaí Éireannacha agus Albanacha, 
go gcreidtear go mbíonn siad le feiceáil amach ón 
fharraige agus ar an chósta mar gheall ar chleachtaí 
míleata arna thitim amach ar an fharraige, agus iad 
ag úsáid sonóir frith-fomhuireán. Tá seo nasctha le 
hainmhithe ag athrú a gcuid patrún tumadóireachta, 
agus ansin tarlaítear athruithe síceolaíochta leo 
agus thiocfadh leo a bheith sáinnithe de bharr sin. 
Tagann turraingí uisce chun tosaigh mar gheall 
ar thaiscéalaíocht ola/gais, agus bíonn tionchar 
torainn ó liáin long chomh maith le cúrsaí sáiteora 
pílí do thuirbíní gaoithe ar muir araon atá ina chur 
isteach do na hainmhithe, mar atá feicthe ag árthach 
taighde d’Fhoras na Mara, An Celtic Voyager -agus 
iad ag déanamh monatóireacht. Tá an staidéar seo 
freagrach as eolas ríthábhachtach a chur ar fáil agus 
polasaí na feirmeacha ghaoithe á fhorbairt amach 
anseo.

An tÁrthach Celtic Voyager - cearta an íomhá: BBC Storyworks

Tionscadal taighde AE dá luach €9 milliún ag 
iniúchadh tionchar na dtorann faoin fharraige 
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5,647
Líon na daoine ag 
obair ar 
thionscnaimh 
arna dtacú ag FEÉ

2,111
Mic léinn (PhD 
agus Máistreacht) 
arna dtacú ag FEÉ

35%
Líon na 
gcáilíochtaí PhD 
agus Máistreachta 
ó fhoirne FEÉ a 
roghnaigh an 
earnáil thráchtála 
mar chéad sprioc

554
Faighteoirí 
Dámhachtana FEÉ

777*
Imscrúdaitheoirí 
Maoinithe agus 
Comh-phríomhims
crúdaitheoirí 

163
Earcaíodh mic léinn 
PhD thar 6 Ionad le 
haghaidh Oiliúint 
Taighde de chuid 
FEÉ, agus ardaíodh 
líon na mic léinn 
tacaithe go dtí 476 
de dheasca. Bhí 42% 
acu siúd 
baininscneach

86
Tacaíodh le mic léinn PhD thar seacht nIonad 
FEÉ - EPSRC maidir le hOiliúint Dochtúireachta. 

Tallann agus Scileanna 
Thar Cionn 
Trí thaighde go mór thar cionn a mhaoiniú 
go i rith an ama, tá ról príomha imeartha 
ag FEÉ maidir le hacmhainní taighde 
agus nuálaíochta na hÉireann a thógáil. 
Idir oiliúint a chur ar fáil do mhic éinn 
PhD is mó tóir orthu agus tacaíocht a 
thabhairt do thaighdeoirí teorainneacha 
luathghairmeacha agus ceannasaithe 
taighde, bíonn FEÉ in ann an tallann is fearr 
a mhealladh agus a choinneáil. Cuireann seo 
sócmhainní inláimhsithe go hÉirinn sa lá atá 
inniu ann agus cuirfidh amach anseo chomh 
maith. 

Ag comhoibriú leis na hinstitiúidí ardoideachais, rialtais 
agus tionscail, tacaíonn FEÉ le forbairt na gcosán 
gairmeacha STEM, ag cur fórsa saothair eolaíochta, 
taighde agus nuálaíochta éagsúla ar fáil atá fáilteach 
roimh chách. Tá sé mar rún ag FEÉ éiceachóras taighde 
comhtháite agus fuinniúil a mhúnlú, le cuspóir agus fís 
chomhchoiteann.

*cuirtear Co-PIanna agus FIanna a bhfuil ina sealbhóir dhuais cheana féin, as an áireamh
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Tagann saineolaí i 
minicíocht raidió 
agus cumarsáid gan 
sreang ar leibhéal 
domhanda ar bhord le 
COC.

Le linn 2021, bhronnadh Ollúnacht Taighde FEÉ mór le 
rá ar an Ollamh Dimitria Psychogiou a fhad is go raibh 
sí in ann bheith ar thús cadhnaíochta i gclár taighde 
nuálach ag Institiúid Náisiúnta Tyndall agus COC. 

Saineolaí i minicíocht raidió agus cumarsáid gan sreang 
ar leibhéal domhanda í an tOllamh Psychogiou agus 
tá sí ar an chéad bhean leis an phost mar Ollamh na 
hInnealtóireachta a fháil i gCOC agus tá sí ar an chéad 
Ollamh Taighde FEÉ baininscneach chomh maith. 

Beidh an tOllamh Psychogiou agus a foireann taighde 
ag obair chun dúshlán ganntanais an speictrim a 
shárú, agus ag cur le ceangal gan sreang le gléasanna 
agus feidhmchláir eile ag an aon am céanna. Bheadh 
a taighde ina cuidiú ollmhór maidir le costais 
bhonneagair leathan banda gan sreang a ísliú, agus 
beidh faill níos fearr ar an phobal ginearálta roimh 
sheirbhísí digiteacha agus ar líne, chomh maith le sin 
tacófar le rochtain leathan bhanda i limistéir thuaithe.

An tOllamh Taighde FEE, an tOllamh Dimitria 
Psychogiou, ag Institiúid Náisiúnta Tyndall, COC.

Teorainneacha FEÉ don Todhchaí ag 
feabhsú cothromaíocht inscne i gcúrsaí 
taighde

Sa bhliain 2021, tugadh 70 deontas taighde 
amach dá luach €46 milliún trí Chlár 
Teorainneacha FEÉ don Todhchaí. Tiocfar 
feabhas ar thaighde ar leith i réimsí dá 
leithead neamhord hipirghníomhaíochta 
an easnaimh airde (NHEA) na hóige, leibhéil 
fharraigí cois farraige sa todhchaí, ceallraí 
don chéad ghlúin eile, barra a sheasfaidh an 
aimsir, agus an nasc idir mhurtall agus ailse. 
Beidh taighdeoirí baininscneacha i gceannas 
ar 46% de na deontais agus beidh taighdeoirí 
luathghairmeacha i gceannas ar 33% eile. 

Tacófar le 188 duine i roinnt poist éagsúla thar 
naoi n-institiúid Ardoideachais, lena n-áirítear 
Coláiste Ríoga na Máinleá in Éirinn: Ollscoil 
Leigheas agus Eolaíochtaí Sláinte, COBÁC, 
Ollscoil Mhaigh Nuad, CTBÁC, OÉ Gaillimh, 
COC, Ollscoil Teicneolaíocha Bhaile Átha Cliath 
(OTBÁC) agus OCBÁC. Tá an clár stiúrtha ag FEÉ 
agus i gcomhar le Suirbhéireacht Gheolaíochta 
na hÉireann (SGÉ) agus Údarás Fuinnimh 
Inmharthana na hÉireann (SEAI) a bhfuil i mbun 
cómhaoinithe a thabhairt ar roinnt deontais, 
agus a bhfuil 38 comhoibrí tionscail acu.
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Taighdeoirí i mbun 
comhoibrithe chun polasaí 
poiblí a chur in iúl 
Cuireann an Chomhaltacht Seirbhíse Poiblí FEÉ 
deis ar leith ar fáil do thaighdeoirí sa tsaol acadúil 
le bheith ina dtaobh dheis do ranna an rialtais, do 
ghníomhaireachtaí agus do Sheirbhís Leabharlainne 
& Taighde an Oireachtais, le bheith ag obair ar 
chomhthionscadail taighde áirithe. Is ionann an sprioc 
agus nuálaíocht a chothú laistigh den roinn phoiblí 
trí thacaíocht a thabhairt d’fhorbairt agus do chur 
i bhfeidhm na modhanna tiománaithe ar shonraí 
chomh maith leis na modhanna bunaithe ar fhianaise. 

Le linn 2021, chuir na dara taighdeoirí cónaithe roinnt 
tuarascálacha ar fáil. 

Scríobh Dr Boris Galkin, comhalta taighde ag an 
CONNECT Ionad Taighde FEÉ do Líonraí agus 
Cumarsáidí Amach Anseo, tuairisc ar nahimpleachtaí 
eacnamaíochta, sochaíocha agus eiticiúla a ghabhann 
le haerfheithiclí gan foireann, nó ‘dróin’ mar a thugtar 
orthu. 

Agus é ag iniúchadh teicneolaíochtaí na ndrón atá 
ag teacht chun cinn, chomh maith leis an dóigh go 
raibh iomadú sciobtha bainte leo chun roinn na 
dtomhaltóirí agus an roinn tráchtála a bhaint amach, 
rinne sé taighde ar thionchar an tsaoil réadúil maidir le 
húsáid na ndrón, agus ar chúrsaí reachtaíochta maidir 
le dróin in Éirinn a rialú. Leagadh amach buntáistí 
na teicneolaíochta seo, cosúil leis an úsáid a bheas 
acu i gcásanna éigeandála agus tarrthála, sa tuairisc 
seo. Rinneadh iniúchadh ar na drochthionchair atá 
bainte leo chomh maith, mar aon leis an ghá atá roimh 
reachtaíocht a chur ar fáil dóibh. Is féidir ann tuairisc a 
léamh anseo. 

Sócmhainní Inláimhsithe: 

Sa bhliain 2021, bhí Dr Tim Jacquemard ina thaighdeoir iardhochtúireachta ag obair leis an Ionad Taighde FEÉ le haghaidh 
Galair Néareolaíocha Ainsealach agus Neamhchoitianta, agus é ag tacú leis an Chomhaltacht Seirbhíse Poiblí FEÉ.

Rinne Dr Rónán Kennedy, léachtóir dlí ag OÉ 
Gaillimh, staidéar arimpleachtaí eacnamaíochta, 
sochaíocha agus eiticiúla na mbogearraí luas-
forbartha a bhaineann le seirbhísí dlí, nó ‘dlítheic 
(lawtech)’ mar a thugtar air i Margadh seirbhísí dlí 
na hÉireann. Agus é i mbun taighde ar fhorbairt 
na mbogearraí ‘dlítheice’, beart ar féidir le costais 
dhlíthiúla a ísliú agus rochtain ar cheartas a 
fheabhsú, thug sé le fios gur féidir níos mó damáiste 
a dhéanamh don scoilt dhigiteach agus cosa a 
thabhairt do chlaontachtaí atá ar fáil cheana 
sa chóras dlí. Léiríodh na háiteanna ar chóir 
d’idirghníomhú reachtaíochta a dhéanamh orthu 
ina chuid taighde. Is féidir ann tuairisc a léamh 
anseo.

Rinne Dr Tim Jacquemard, taighdeoir 
iardhochtúireachta ag obair leis an 
FutureNeuroIonad Taighde FEÉ le haghaidh Galair 
Néareolaíocha Ainsealach agus Neamhchoitianta, 
imscrúdú ar impleachtaí sochaíocha agus 
eiticiúla a bhaineann le húsáid an ‘ríomh-
shláinte’ (teicneolaíochtaí sláinte leictreonacha 
nó digiteacha) in Éirinn. Is mar gheall ar a chuid 
tuairisce gur chuireadh creatlach ar fáil le haghaidh 
tuiscint a fháil ar impleachtaí sochaíocha agus 
eiticiúla na dteicneolaíochtaí nua seo, a fhad is go 
mbeadh in ann torthaí neamh-inmhianaithe - cosúil 
le sáruithe príobháideachta agus acmhainní curtha 
amú - a sheachaint. Is féidir ann tuairisc a léamh 
anseo.

https://www.oireachtas.ie/en/how-parliament-is-run/houses-of-the-oireachtas-service/library-and-research-service/for-researchers/researcher-in-residence-boris-galkin/
https://www.oireachtas.ie/en/how-parliament-is-run/houses-of-the-oireachtas-service/library-and-research-service/for-researchers/researcher-in-residence-boris-galkin/
https://www.oireachtas.ie/en/how-parliament-is-run/houses-of-the-oireachtas-service/library-and-research-service/for-researchers/researcher-in-residence-boris-galkin/
https://www.oireachtas.ie/en/how-parliament-is-run/houses-of-the-oireachtas-service/library-and-research-service/for-researchers/researcher-in-residence-boris-galkin/
https://www.oireachtas.ie/en/how-parliament-is-run/houses-of-the-oireachtas-service/library-and-research-service/for-researchers/researcher-in-residence-ronan-kennedy/
https://www.oireachtas.ie/en/how-parliament-is-run/houses-of-the-oireachtas-service/library-and-research-service/for-researchers/researcher-in-residence-ronan-kennedy/
https://www.oireachtas.ie/en/how-parliament-is-run/houses-of-the-oireachtas-service/library-and-research-service/for-researchers/researcher-in-residence-ronan-kennedy/
http://economic, social and ethical implications of rapidly developed software for legal services
https://www.oireachtas.ie/en/how-parliament-is-run/houses-of-the-oireachtas-service/library-and-research-service/for-researchers/researcher-tim-jacquemard/
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Cosáin chun éiceachóras taighde 
comhtháite a thógáil 

 

In 2021, fógróidh infheistíocht de mhéid €23 
milliún chun tacaíocht a thabhairt do thaighdeoirí 
iardhochtúireachta a fhad is go mbeidís in ann 
a bheith ina gceannasaithe taighde. Tá an clár 
comhoibríoch seo cómhaoinithe ag FEÉ agus an 
Chomhairle um Thaighde in Éirinn (CTÉ), agus 
tabharfar ardán do 40 taighdeoir luathghairmeach, 
thar gach uile dhisciplín, tionscadail cheannródaíocha 
a fhorbairt ar feadh ceithre bliana anois. 

Cinnteoidh an comhchlár nua seo, arna stiúradh 
ag FEÉ, go mbeidh comhtháthú mór le feiceáil fud 
fad na hÉireann thar a hinstitiúidí feidhmiúcháin 
taighde. Díríonn an clár isteach ar dhul chun cinn na 
dtaighdeoirí baininscneacha sa tsaol acadúil, chomh 
maith le comhionannas, éagsúlacht agus ionchuimsiú 
a thacú thar an earnáil ardoideachais.

Cuidíonn an Clár 
Comhaltachta 
Comhoibríoch le 
réitigh sonraí a 
thabhairt ar chúrsaí 
eolaíochta néarchórais

Bhunaigh FutureNeuro, an tIonad Taighde FÉÉ 
le haghaidh Galar Néareolaíoch Ainsealach 
agus Neamhchoitianta an Clár Comhaltachta 
NeuroInsight  arna óstáil ag  Coláiste Ríoga 
na Máinleá in Éirinn: Ollscoil Leigheas agus 
Eolaíochtaí Sláinte, i gcomhpháirtíocht leis an 
Ionad Taighde Insight FEÉ le haghaidh Anailís 
Sonraí. Cuirfidh an cur chuige comhoibrithe 
ildisciplíneach seo clár traenála comhtháite 
agus feidhmeach ar fáil do chomhaltaí taighde, 
ag tógáil ar shaineolas na sláine agus na 
hanailísíochta sonraí faoi seach. Go dtí seo, 
tacaíonn na hionaid le breis agus 500 taighdeoir 
a bhfuil ag obair ar an chéad ghlúin eile de 
theicneolaíochtaí eolaíochta néarchórais agus 
anailísíochta sonraí. Cuirfear socrúcháin oibre 
a mhaireann 24 mhí ar fáil do 33 taighdeoir a 
bhfuil taithí acu, fud fad an domhan, tríd an 
Chomhaltacht seo.

https://www.sfi.ie/research-news/news/st-patricks-day-science/
https://www.sfi.ie/research-news/news/st-patricks-day-science/
https://www.sfi.ie/research-news/news/st-patricks-day-science/
https://www.sfi.ie/research-news/news/harris-sfi-frontiers/
https://www.sfi.ie/research-news/news/harris-sfi-frontiers/
https://www.sfi.ie/research-news/news/harris-sfi-frontiers/
https://www.sfi.ie/research-news/news/apc-infant-health-dupont/
http://five-point plan in response to the Covid-19 crisis and the Covid-19 Rapid Response Research and Innovation Funding programme.
http://five-point plan in response to the Covid-19 crisis and the Covid-19 Rapid Response Research and Innovation Funding programme.


LEATHANACH 24

Fondúireacht Eolaíochta Éireann (FEÉ) |  Tuarascáil Bhliantúil 2021

€3.7 
Infheistíodh €3.7 
milliún i 47 
tionscnamh STEM 
trí ghairm Chlár 
Fionnachtana FEÉ. 

4,389 
gníomhaíocht EPE 
seachadta ag 
taighdeoirí arna 
maoiniú ag FEÉ. 

2,109 
Bhí imeachtaí 
Sheachtain na 
hEolaíochta ar siúl 
ar fud na tíre. 

335 
Fuair 335 bunscoil 
gradam FEÉ don 
Eolaíocht agus 
Mata Bunscoile.

881 
Cuireadh oiliúint forbartha gairmiúla 
leanúnaí ar 881 múinteoir trí chlár DPSM/ 
na hOifige Eorpaí um Acmhainní 
Oideachais Spástaistil arna thacúag FEÉ.

237 
d’fhreastail 
múinteoirí dara 
leibhéal ar fhorbairt 
ghairmiúil 
leanúnach ar théama 
spáis ESERO.

2,385+ 
sraith shinsearach 
d’fhreastail mic 
léinn Spás ESERO 
Seónna Bóthair 
Gairme

Oideachas agus 
Rannpháirtíocht Phoiblí 
Tá FEÉ den bharúil go bhfuil eolaíocht, 
teicneolaíocht, innealtóireacht agus 
matamaitic ar fáil do gach uile dhuine. 
Tá fórsa oibre eolaíochta, taighde agus 
nuálaíochta éagsúla a chur ar fáil leis sin 
chomh maith le beocht a chur le heolaíocht 
ar fad don phobal iomlán. Tacaíonn 
agus cuidíonn FEÉ le gníomhaíochtaí 
rannpháirtíochta STEM a chur ar an fhód in 
Éirinn, agus san am céanna, ag troid ar son 
dea-chleachtas STEM a chur san oideachas, 
agus ar son fiosrachta a chur chun cinn le 
gach aoisghrúpa agus leibhéal oideachais.

Toisc gur tugadh cuireadh don phobal comhrá maidir 
le taighde a leanúint trí fheachtais dá leithead ‘Ag 
Cruthú Ár dTodhchaí’, mar aon le tacaíocht a thabhairt 
do thaighdeoirí maidir le rannpháirtíocht a dhéanamh 
leis an phobal, bíonn FEÉ i gcónaí ag iarraidh rochtain 
na n-ábhar eolaíochta maoinithe ag an phobal a ardú 
agus comhrá oscailte le saoránaigh a fheabhsú. Ag 
obair le raon mór de pháirtithe leasmhara agus pobail 
le linn 2021, thacaigh FEÉ le himeachtaí beo agus 
fíorúla araon, ag cur deiseanna ar fáil do chomhoibriú 
nuálach chun lucht spéise a leathadh. 
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Pas STEM maidir le Cuimsiú 

De ghnáth, ní bhíonn rochtain ag mná óga 
ó chúlraí faoi mhíbhuntáistí sochaíocha nó 
eacnamaíochta ar ghairmeacha STEM, agus 
is minic go dtarlaíonn seo de dheasca easpa 
eiseamláirí agus easpa faill ar ábhair STEM 
ina timpeallachtaí oideachais. Tugann 
an Pas STEM maidir le Cuimsiú tacaíocht 
do mhná óga trí chur chuige ilchodach a 
úsáid. Tacaithe ag Clár Éilimh d’Fhionn 
FEÉ, tá sé stiúrtha ag Ollscoil Mhaigh Nuad 
i bpáirtíocht le hOllscoil Teicneolaíochta na 
Mumhan (OTM), an Croílár RDI, Accenture, 
Microsoft agus TeenTurn. Ghlac beagnach 
500 cailín páirt in 2021 agus tá sé mar rún 
den chlár 15,000 bean óg ó chúlraí faoi 
mhíbhuntáistí a mhealladh ar an chlár ar 
feadh tréimhse trí bliana. Tá sé mar pháirt 
freisin de chlár Ghlac beagnach 500 cailín 
páirt in 2021 agus tá sé mar rún den chlár 
15,000 bean óg ó chúlraí faoi mhíbhuntáistí 
a mhealladh ar an chlár ar feadh tréimhse 
trí bliana. scoileanna de chuid Microsoft na 
hÉireann agus Ollscoil Mhaigh Nuad: Maoin 
Dhigiteach. 

Ghlac na daltaí seo ón tséú bhliain páirt sa chlár Pas STEM maidir le Cuimsiú; 
Beauty Ihekwereme, Sinead Keane, Roisin Keane, agus Kelechi Unaegbu 
(Choláiste Pobail Theach na Giúise). Íomhá: Grianghrafadóireacht Naoise 
Culhane.

Is saothar ealaíne phrionta líonóile é an saothar ‘dofheicthe go sofheicthe’ agus 
díríonn sé isteach ar phróiseas eolaíochta na dtástálacha COVID-19. Chruthaigh 
Shevaun Doherty é, ealaíontóir stáire luibheolaíoch agus nádúrtha, agus bhí sise 
ag obair i gcomhar le APC maidir le micribhithóm na hÉireann.

Comhoibriú Ealaíon STEAM 
Chruthaigh príomhchlár 
eolaíochta agus matamaitice 
Discover agus Ionaid 
Taighde FEÉ tionscnamh 
nua chun comhéadan a 
dhéanamh le STEM agus 
na hEalaíona (STEAM). 
Chuaigh cúig ealaíontóir 
i mbeirteanna le hIonad 
Taighde éigin de chuid FEÉ 
a fhad is go raibh siad in ann 
saothar a chruthú le gnéithe 
taighde an ionaid i gceist. 
Tugadh deis don lucht spéise 
léargas a fháil ar mheascán 
d’eolaíocht agus ealaíon, 
agus na féidearthachtaí 
a thiocfaí chun cinn dár 
ndomhan amach anseo. 
Ghlac gach ealaíontóra páirt 
sa tsraith fhíseáin ar líne ‘I 
gcomhrá le’. 

http://A €1.47 million SFI Infrastructure Award
http://A €1.47 million SFI Infrastructure Award
http://A €1.47 million SFI Infrastructure Award
http://A €1.47 million SFI Infrastructure Award
https://www.sfi.ie/re
https://www.sfi.ie/re
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Comhrá poiblí 
ar son taighde 
amach anseo 

Bhí ‘Ag Cruthú Ár dTodhchaí’ ina chéad tionscnamh dá leithead 
in Éirinn, arna thugadh isteach ag Simon Harris, TD, an tAire 
Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta agus 
Eolaíochta. Agus iarracht i bhfoirm ‘an rialtas iomlán’ acu, ba é 
an sprioc a bhí ann ná deis a thabhairt do mhuintir na hÉireann 
a gcuid tuairimí agus smaointe a thabhairt ar chúrsaí taighde 
agus nuálaíochta na hÉireann. Tugadh deis do dhaoine agus 
pobail fud fad na hÉireann a gcuid smaointe a thabhairt trí 
thairseach tiomnaithe ar líne, beart a chur ardán ar fáil do bhabhta 
tobsmaointe náisiúnta maidir le taighdeoirí agus cad is féidir leo a 
dhéanamh chun todhchaí níos fearr a chruthú. 

Bhí FEÉ ina gceannasaí oibriúcháin ar an fheachtas, agus 
rannpháirtíocht a dhéanamh acu le líonra éagsúil na bpáirtithe 
leasmhara. Clúdaítear foirmiú an choiste stiúrtha ansin, arna 
stiúradh ag an Roinn Bhreisoideachais agus Ardoideachais, 
Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta, Fóram Comhairleach 
déanta amach d’ionadaithe ó bheagnach 80 eagraíocht, agus 
Coiste Saineolaithe déanta amach ag daoine le raon éagsúil de 
shaineolas agus suimeanna.

Thug an seó bóthar ‘Ag Cruthú Ár dTodhchaí’ cuairt ar gach contae 
in Éirinn agus thit 1,500 imeacht de bhabhtaí tobsmaointe, idir 
beo agus ar líne, amach chun smaointe a thiomsú. Leagadh sprioc 
uaillmhianach de mhéid 10,000 aighneacht amach, bunaithe ar 
thaithí na gcleachtaí cosúil le chéile a thit amach i dtíortha eile. 

Bhí freagairt fhonnmhar ar fad ag na daoine, agus breis agus 
18,000 aighneacht faighte againn.. Rinne coiste de shaineolaithe 
imscrúdú ar gach smaoineamh, le cinntiú nach mbeadh aon 
chlaontacht i gceist. Cuirfear anailís na n-aighneachtaí in iúl 
ar roinnt réimse taighde agus polasaí san am amach anseo. 
Osclaíodh tuiscint níos doimhne ar mhothúcháin an phobail 
maidir le féidearthachtaí a bhaineann le heolaíocht agus le 
teicneolaíocht araon, chomh maith leis an imní comhroinnte faoi 
éiginnteacht ár dtodhchaí dúshlánaí. Bhí an-tuairim ann go bhfuil 
ról príomha le himirt ag taighde maidir le todhchaí níos fearr, níos 
cuimsithí agus níos inmharthana a thógáil.  Nascadh páirtithe 
leasmhara le chéile mar gheall ar an fheachtas seo, ar bhealach 
comhoibrithe náisiúnta, dul i gcomhairle leis an phobal, agus ag 
cuidiú le héiceachóras taighde comhtháite agus feasach. 

 Agus muid ag iarraidh cosain 
uaillmhianach claochlaitheach 
a leagadh amach chun toilleadh 
agus ábaltacht an córas taighde 
agus nuálaíochta iomlán a 
thógáil sna blianta amach 
romhainn, tá sé ríthábhachtach 
go mbíonn deis ag gach uile 
dhuine a gcuid smaointe agus 
tuairimí a roinnt.”
Taoiseach Micheál Martin, TD 

Sócmhainní Inláimhsithe: 

Pictiúr de na daoine seo a leanas (c-d) ag an tseoladh ‘Ag Cruthú Ár dTodhchaí’: Dr Ruth Freeman, Stiúrthóir na hEolaíochta don 
tSochaí ag FEÉ; Jim Miley, Ard-stiúrthóir na gCumann Ollscoileanna Éireann; An Taoiseach, Micheál Martin TD; Dr Ciarán Seoighe, 
Leas-Ard-Stiúrthóir FEÉ; Peter Brown, Stiúrthóir an Chomhairle um Thaighde in Éirinn; Julie Byrne; Cathaoireach den Fhóram 
Chomhairleach ‘Ag Cruthú Ár dTodhchaí’; agus Simon Harris TD, an tAire Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta 
agus Eolaíochta.
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8,005 

líon na gcomhoibríochtaí 
adacúla-acadúla a thuairiscigh 
taighdeoirí FEÉ. Ba le comhpháirtithe 
idirnáisiúnta 71% acu.

 

50% 
Bhí 50% den chomhoibriú 
neamhacadúil le 
comhpháirtithe lasmuigh 
d’Éirinn

11% díobh leis na Stáit 
Aontaithe, 10% díobh leis an 
Ríocht Aontaithe agus 29% 
díobh le tíortha eile.  

503 
D’eagraigh taighdeoirí 
FEÉ-maoinithe (nó bhí baint 
éigin acu) 828 ceardlann agus 
comhdháil ar leith (bhí 62% 
dóibh ina n-imeacht fíorúil).  

Lorg Domhanda
In 2021, Lean an FEÉ ar aghaidh ag tógáil 
comhpháirtíochtaí taighde idirnáisiúnta 
straitéiseacha thar an domhan. Tar éis 
dúinn achar idirnáisiúnta de thaighde na 
hÉireann a leathadh amach, tá na daoine 
is sciliúla á mhealladh chuig FEÉ, tá líonraí 
na dtaighdeoirí ag fás de réir a chéile 
agus tá rochtain ar dheiseanna maoinithe 
idirnáisiúnta ag feabhsú.
Cé go bhfuil páirtithe idirnáisiúnta FEÉ ag sárú 
impleachtaí de chúrsa bacainní éigin faoi láthair i bhfoirm 
Breatimeacht, athrú aeráide agus cúrsa bacainní Iar-
COVID-19, tá FEÉ fós ag cur torthaí eacnamaíochta agus 
sochaíocha chun tosaigh. Ag cur ábaltachtaí taighde thar 
cionn na hÉireann faoi spotsolas, tacaíonn FEÉ le Clár an 
Rialtais maidir le conair thaighde amháin ar an oileán seo.

Tá rochtain dhomhanda fhairsing ag comhoibrithe 
idirnáisiúnta Fhondúireacht Eolaíochta Éireann: An Eoraip 
(68.34%); Meiriceá Thuaidh (18.19%); an Áise (8.32%); an 
Astráil agus an Aigéine (2.96%); Meiriceá Theas (1.42%) 
an Meánoirthear, an Afraic Thuaidh, agus an Araib 
Mhór(0.14%); Meiriceá Lár agus réigiún Mhuir Chairib 
0.19%; agus an Afraic fho-Shahárach 0.44%.
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2021 Comhoibriú Acadúil Idirnáisiúnta 

 

Thuaidh 
Mheiric

18.19%

An Eoraip

68.34%

Theas
Meiriceá

1.42%

Meiriceá Láir 
agus Réigiún 
Mhuir Chairib 

0.19%

An Meánoirthear 
An Afraic Thuaidh  

& An Araib Mhór

0.14%

an Afraic 
fho-Shahárach 

0.44%

An Astráil
& an Aigéine

2.96%

An Áise

8.32%

An Ríocht Aontaithe (gan Tuaisceart 
Éireann san áireamh) 1,054

Stáit Aontaithe Mheiriceá 908

An Ghearmáin 522

An Fhrainc 354

An Spáinn 318

An Iodáil 297

Tuaisceart Éireann 234

An Ísiltír 213

An tSín 147

An tSualainn 143

An Astráil 134

Ceanada 130

An Eilvéis 118

An Danmhairg 115

An Bheilg 108

An Phortaingéil 76

An Ostair 67

An India 56

An Pholainn 54

An Bhrasaíl 52

Na 20 Comhoibriú Acadúil Idirnáisiúnta is mó de réir Tíre, 2021
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2021 Comhoibriú Acadúil Idirnáisiúnta 

 

Thuaidh 
Mheiric

18.19%

An Eoraip

68.34%

Theas
Meiriceá

1.42%

Meiriceá Láir 
agus Réigiún 
Mhuir Chairib 

0.19%

An Meánoirthear 
An Afraic Thuaidh  

& An Araib Mhór

0.14%

an Afraic 
fho-Shahárach 

0.44%

An Astráil
& an Aigéine

2.96%

An Áise

8.32%

Clár SAM-Éire de chuid FEÉ 
In 2021, bronnadh seacht ndámhachtain maoinithe 
a raibh comhinfheistíocht €13.5 milliún i gceist 
leo trí chomhpháirtíocht thríthaobhach taighde 
agus forbartha idir Stáit Aontaithe Mheiriceá 
(SAM), Poblacht na hÉireann agus Tuaisceart 
Éireann (TÉ),agus a thacóidh le níos mó ná 60 post 
taighde i 14 institiúid taighde ar feadh tréimhsí 
idir trí agus cúig bliana. Díríonn an clár ar réimsí 
téarmacha curtha in ord tosaíochta, lena n-áirítear 
braiteoirí, eolaíocht agus innealtóireacht nanascála, 
teileachumarsáid, cibearshlándáil, fuinneamh agus 
inbhuanaitheacht chomh maith le sláinte. 

Seoladh Comhpháirtíocht Taighde agus Forbartha 
SAM–Éire i mí Iúil 2006. Tionscnamh faoi leith atá i 
gceist sa mhéid is go bhféachann sé leis an leibhéal 
comhoibrithe taighde agus forbartha idir taighdeoirí 
agus proifisiúnaigh san earnáil a mhéadú sna trí 
dhlínse trí chéile. Bhí FEÉ agus an Bord Árachais 
Sláinte i bPoblacht na hÉireann, Fondúireacht 
Eolaíochta Náisiúnta (FEN) agus Institiúid Náisiúnta 
Sláinte((INS) i SAM, agus an Rannán T agus F Sláinte 
agus Cúraim Shóisialaigh (RTFSCS) agus an Roinn 
Eacnamaíochta i dTuaisceart Éireann, uile mar 
ghníomhaireachtaí páirtíochta do na duaiseanna 
2021.

Bonn Eolaíochta Lá Fhéile 
Pádraig FEÉ  
Bhronn an Taoiseach Micheál Martin, TD, an Bonn 
Eolaíochta Lá Fhéile Pádraig mór le rá ar an Ollamh 
William C Campbell, duine a fuair an Duais Nobel i 
bhfiseolaíocht agus leigheas sa bhliain 2015, agus ar 
an Uasal Vincent T Roche, Uachtarán agus Oifigeach 
Feidhmiúcháin de Analog Devices, Inc. Tugann an Bonn 
seo aitheantas d’eolaithe, innealtóirí nó ceannairí 
teicneolaíochta clúiteacha atá ag cur fúthu i Meiriceá nó 
ag obair ann as an gcion tairbhe suntasach atá déanta 
acu don saol acadúil agus don earnáil thráchtáil.

William C Campbell (Íomhá: Shelly Kusnetz) agus an tUasal 
Vincent T Roche, Gléasanna Analógach Inc. - Buaiteoirí Bonn 
Eolaíochta Lá Fhéile Pádraig FEÉ in 2021.

Comhpháirtíochtaí na 
Ríochta Aontaithe - na 
hÉireann
Le linn 2021, lean FEÉ ag obair i bpáirtíocht le forais 
taighde an RA, ag tacú le taighde thar theorainneacha 
agus ag neartú comhoibrithe taighde déthaobhacha. 
Tugann FEÉ tacaíocht leanúnach do ghníomhaíochtaí 
tras-rialtais agus don phobal taighde ar fad chun 
comhdheiseanna  le haghaidh comhpháirtíochtaí 
taighde a chur ar fáil, beart ina mbainfear na pobail ar 
fad leas as. 

Bronnadh sé dhámhachtain faoin Chomhairle 
Taighde Innealtóireachta agus Eolaíochtaí Fisicúla 
(CTIEF) - i gcomhar le Clár Taighde Cómhaoinithe 
ag FEÉ agus infheistíocht de mhéid €2.29 milliún 
bronnta ar thaighdeoirí i gCOBÁC, OL, CTBÁC agus 
An Institiúid Náisiúnta um Thaighde agus Oiliúna 
Bithphróiseála (INTOB). Beidh seo ina thacaíocht féin 
do réimsí na heolaíochta mara, ábhair eolaíochta le 
haghaidh leigheas pearsanta, rialú géine i gciorcaid 
DNA sintéiseach, róbataic chliste le haghaidh 
fiosrúcháin talún, chomh maith le réimse táirgthe na 
mbithchógaisíochta éifeachtúla.

Bronnadh dá dhámhachtain eile tríd an Clár 
Comhaltachta Taighde Ollscoile an Chumainn Ríoga-
FEÉ, le luach €1.157 milliún infheistithe. 

Bunaíodh an scéim chun eolaithe luathghairmeacha  
ar leith, ar féidir a bheas ina gceannasaithe réimsí,  
a aithint agus deiseanna a thabhairt dóibh gairm  
taighde neamhspleách a thógáil. Tabharfaidh 
comhaltaí taighde aghaidh ar thionscadail taighde 
idir na heolaíochtaí fisice, matamaitice agus ceimice. 
Fiosróidh Dr Christiana Pantelidou (COBÁC), na 
príomhchoincheapa agus cainníochtaí atá bainte le 
suaiteacht imtharraingthe agus déanfar múnlú ar 
thorthaí s’acu maidir le himbhuailtí na ndúpholl sa 
chruinne; agus beidh Dr Michael Gibbons(CTBÁ) 
Cag baint leas as teas dramhaíl ón ionad sonraithe 
chun fuinneamh inúsáidte, a laghdóidh riachtanais 
fuinneamh agus astaíochtaí carbóin an ionaid sonraithe, 
a tháirgeadh. Rinneadh dá Athnuachan Chomhaltachta 
Taighde Ollscoile chomh maith Bhí seo tugtha don Dr 
Morgan Fraser (COBÁC) agus don Dr Richard Hobbs 
(CTBÁC) agus €.0.79 milliún tugtha dóibh do na réimsí 
réalteolaíochta agus nana-aeróga plasmanacha le 
haghaidh leictreonaic sárghasta, faoi seach. 
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Páirtíocht 
thrasatlantach 
OpenIreland-
COSMOS chun 
líonraí idirlíon 
a fheabhsú 

Thosaigh páirtíocht thrasatlantach nua in 2021 agus 
beidh binse tástála teileachumarsáide OpenIreland 
maoinithe ag FEÉ (ag Ionad Taighde CONNECT FEÉ 
do Líonraí agus Cumarsáid Amach Anseo - CTBÁC) 
ag nascadh le binse tástála COSMOS - Fondúireacht 
Eolaíochta Náisiúnta i gCathair Nua-Eabhrac. 
Úsáidfidh taighdeoirí sonraí ón dá bhinse tástála 
chun algartaim innill-foghlamtha a fhorbairt a 
bheas in ann iompar líonra de shraith fhisiceach 
a thuar. Tá poitéinsil ag na halgartaim seo líonraí 
idirlíon níos iontaofa agus níos inmharthana a chur 
ar fáil, ag úsáid an teicneolaíocht le haghaidh leas 
an phobail.

Chuaigh imscrúdaitheoirí CONNECT, arna stiúradh 
ag an Ollamh Marco Ruffini agus Dan Kilper, i 
bpáirtíocht leis an Ollamh Gil Zussman ag Ollscoil 
Columbia agus Ivan Seskar ag Ollscoil Rutgers chun 
an dá bhinse tástála a cheangail le chéile, ag cruthú 
timpeallacht taighde idirnáisiúnta, trasatlantach. 
Tá an pháirtíocht seo maoinithe ag NGI Atlantach, 
agus tacaíonn siad le taighdeoirí bunaithe san AE ag 
obair le foirne taighde SAM chun turgnaimh Idirlíon 
sa Chéad Ghlúin eile a dhéanamh. Comhordaítear 
NGI Atlantach le hOllscoil Teicneolaíochta an Oir-
Dheiscirt, Port Láirge agus tacaithe ag tionscnamh 
NGI 2020: Horizon AE. Tá an dá bhinse tástála 
nasctha trí líonra taighde náisiúnta in Éirinn 
(HEAnet), FABRIC sna SAM, agus an líonra pan-
Eorpach (GÉANT).

“Is é seo an chéad uair go bhfuil dá 
bhinse tástála ar ardlíonrú, bunaithe 
ar theicneolaíocht oscailte, nasctha le 
chéile sa dóigh seo a fhad is gur féidir 
le daoine acadúla agus páirtíochtaí 
tionscail é a úsáid fud fad na cruinne. 
Tá na binsí tástála seo cumhachtach 
ar fad mar tugann siad deis dúin dul 
ó thurgnaimh ionsamhlaithe go dtí 
timpeallachtaí fud na cathrach sa saol 
mar atá, agus thiocfadh le turgnaimh a 
dhéanamh ar líonraí OpenRAN 5G, idir 
thaobh amuigh agus taobh istigh araon, 
ag úsáid fíor-speictream ceadúnaithe 
5G, mar aon le líonrú optúil, líonraí 
tarchuir, agus néalríomhaireacht ar an 
imeall. Ceann de na príomhghnéithe 
dár mbinsí tástála, ná go mbíonn siad 
in ann turgnamhaíocht a cheadú ar 
fhearainn. gan sreang, optúla agus 
ríomhaireachta, ag cur cásanna réadúla 
taobh-go-taobh ar fáil, atá foirfe chun 
aghaidh a thabhair ar ardchruthúnais 
choincheapa.
 Prof Marco Ruffini, Príomh-Imscrúdaitheoir, CTBÁC

Sócmhainní Inláimhsithe: 

Ba ghnáth le hanailíseoir speictrim turgnaimh i 
gcásanna taobh amuigh sa saol réadúil a dhéanamh 
mar chuid den bhinse tástála OpenIreland.
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3,092
comhpháirtíochtaí 
tionscail 

2,522
comhlacht 
ar leith 

1,588
comhpháirtíochta
í tionscail le 
corparáidí 
ilnáisiúnta  

1,504
comhpháirtíochtaí 
tionscail le 
SMEnna  

Comhoibriú
Neamhacadúil 

13
mac-chuideachta

68
paitinn 
comhdaithe

90
teicneolaíocht 
ceadúnaithe

204
aireagán 
nochta

Eolaíocht agus 
Tráchtálú 

D’éirigh le taighdeoirí a fuair maoiniú ó 
FEÉ an méid seo a chur i gcrích:

SFI Research Centres have to-date secured: 

€XXX million in non-exchequer, non-commercial funding 

€XXX million from Industry 

469 EI Commercialisation Awards

322 Licence agreements

50 Spin outs

22 SFI Spoke Awards

(náisiúnta agus 
idirnáisiúnta) 

Iomaíochas a chur chun 
cinn trí Taighde
Bíonn folláine shochaíoch agus eacnamaíoch na hÉireann ag brath go mór ar thaighde 
agus nuálaíocht thar cionn chun lámh chuidiú a thabhairt dúinn a bheith comórtasach ó 
thaobh tallann is fearr ar an domhan a fháil de, chomh maith le maoinithe idirnáisiúnta 
agus infheistíocht dhíreach iasachta. Tá FEÉ ag cothú éiceachóras taighde agus nuálaíochta 
comhtháite a thacófar le hiomaíochas na hÉireann. Ardaíonn seo líon na bpost, fás na bhfiontar 
beaga agus meánacha mar aon le fás na bpáirtíochtaí taighde sa roinn acadúil, chun sprioc 
náisiúnta go mbeidh muid inár gceannasaí nuálaíochta a bhaint amach. Tacaíonn taighde FEÉ 
le bealaí chun teicneolaíochtaí níos fearr a chruthú, chomh maith le táirgí nua, próisis nua agus 
seirbhísí feabhsaithe, agus is mar gheall ar sin go n-ardaítear barainneacht eolais na hÉireann 
agus go dtógfar acmhainneacht san am amach romhainn.

Infheistíocht dá luach €35 milliún i dtreo infreastruchtúr 
taighde
Tacófar le taighde claochlaitheach, ina mbeadh tionchar 
náisiúnta agus idirnáisiúnta i gceist leis, trí infheistíocht dá 
luach €35 milliún tugtha do 20 tionscadal infreastruchtúir 
taighde. Maoinithe ag an Chlár Infreastruchtúir Taighde 
FEÉ , tacófar na duaiseanna leis an phobal taighde in Éirinn 
trí rochtain leanúnach a chur ar fáil d’infreastruchtúr agus 
do threalamh ceannródaithe a n-ardófar gníomhaíochtaí 
agus nuálaíocht d’ardchaighdeáin i réimsí tábhachta 
straitéiseach. 

I measc na dtionscadal maoinithe, tá: saoráid tástála agus 
déantúsaíocht cadhnraí in-athluchtaithe náisiúnta ar fáil 
ag OL, cómhaoinithe ag SEAI; ardán tástála gais cheaptha 
teasa ó chré náisiúnta de chuid Teagasc, ina n-iniúchtar 
éifeachtúlachtaí de raon na leasachán nuálacha, 
bithghníomhacha, bithspreagthaí, aoileach agus breiseáin 
díleá; chomh maith le hionad barr feabhais maidir le 
micreascópacht ilmhódach ag OÉ, Gaillimh. Éascaítear 
páirtíochtaí agus comhoibriú thar Éirinn ar fad idir chohóirt 
dhifriúla na dtaighdeoirí, cosúil le, idir ollscoileanna agus 
ollscoileanna teicneolaíochtaí, Institiúidí Teicneolaíochtaí, 
forais taighde incháilithe eile agus taighdeoirí i bPoblacht 
na hÉireann agus Tuaisceart Éireann araon.
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In 2021, tugadh dá dhuais faoin Chlár Páirtíochta 
Straitéiseach FEÉ dá luach €18.4 milliún le costais dhíreacha, 
agus 50% den mhaoiniú ag teacht ó FEÉ agus an 50% eile 
ó pháirtíochtaí cómhaoinithe. Tá sé mar aidhm ag an chlár 
tionscnaimh taighde ar scálaí móra a thacú, agus cumas 
láidir ag na tionscnaimh chun tionchar eacnamaíochta agus 
sochaíocha a thabhairt go hÉirinn, i bpáirtíocht le páirtithe 
leasmhar príomha, cosúil le tionscal, carthanachtaí, 
eagraíochtaí daonchairdis, agus institiúidí ardoideachais. 

Díríonn an duais Pháirtíochta Straitéiseach EYE-D FEÉ, dá 
luach €2.4 milliún le costais dhíreacha agus cómhaoinithe 
ag páirtíochtaí tionscal agus carthanachtaí, ar staidéar 
an ghalair reitinigh. Tá sé stiúrtha ag an Ollamh Matthew 
Campbell, ó Institiúid na Géinitice Smurfit i gCTBÁC, agus 
Sarah Doyle, Ollamh Oinigh i gcúrsaí Imdhíoneolaíochta in 
Institiúid Néareolaíochta Choláiste na Tríonóide (INCT). Bhí 
an tOllamh Doyle ina sealbhóir Duaise FEÉ ar fhorbairt na 
Teicneolaíochta agus na Nuálaíochta cheana féin. 

Tá sé mar sprioc ag an tionscadal tuiscint a fháil ar ghalair 
reitineacha meathlúcháin agus cóireálacha teiripe agus 
modhanna seachadtaí drugaí eile maidir le Meath Macúlach 
Seanaoise (MMS), glácóma agus meath reitinigh ar scála 
níos leithne. Is mian leis chomh maith soláthar cliniciúil na 
teiripice a bhrostú, trí chomhlacht ilnáisiúnta a thabhairt le 
chéile, clinic príobháideach agus carthanas a bhunú, mar 
aon le naoi bpost a thacú thar thréimhse cheithre bliana.

Tá an tOllamh 
Sarah Doyle, Ollamh 
Oinigh i gCúrsaí 
Imdhíoneolaíochta ag 
Institiúid Néareolaíochta 
Choláiste na Tríonóide, 
ina iarrthóir comhstiúrtha 
leis an Pháirtíocht 
Straitéiseach FEÉ ‘EYE-D’.

Tá An Pháirtíocht Straitéiseach FEÉ - Córais 
Fhuinnimh an Chéad Ghlúin eile (NexSys), dá 
luach €16 milliún, stiúrtha ag an Ollamh Andrew 
Keane, ag Scoil na hInnealtóireachta Leictrí agus 
Leictreonaí, Institiúid Fhuinnimh COBÁC. Ba 
mhian leis an pháirtíocht athrú na ranna fuinnimh 
a chothú i dtreo saor ó astaíochtaí carbóin in 
Éirinn faoi 2050. Tá sé ar an chéad duais don dara 
téarma le bheith maoinithe ag an chlár seo, ag 
tógáil ar bhunchlocha arna fhorbairt ag an duais 
Pháirtíochta Straitéiseach eile roimh ré, ESIPP.

Cómhaoinithe ag naoi bpáirtíocht tionscal, 
agus aon pháirtíocht daonchairdeas amháin 
eile, tá páirt ag 40 comhoibrí neamh-mhaoiniú 
leis an tionscadal seo. Tacóidh an tionscadal 
le 107 post taighde thar chúig bliana agus tá 
comhoibrithe ó 15 institiúid idirnáisiúnta i mbun 
chomh maith. Is ionann a gcuid páirtithe institiúid 
ardoideachais agus OCBÁC, an Institiúid um 
Thaighde Eacnamaíochta agus Sóisialta (ITES), 
OM, OÉG, CTBÁC, COC agus COBÁC. Léiriú é sin an 
cómhaoiniú arna fháil ag NexSys ar an deontas 
daonchairdis aonarach is mó chuig clár FEÉ go dtí 
seo (€5 mhilliún). 

Clár Comhpháirtíochta Straitéiseach an FEÉ

An chéad Bhinse Tástála Nuálach Gan 
Sreang fócasaithe ar dhéantúsaíocht in 
Éirinn 
Sheol an tIonad Taighde le haghaidh Déantúsaíocht Chliste ‘Confirm’, óstáilte 
ag OL, i gcomhar le Netmore, Binse Tástála Nuálach Gan Sreang don Todhchaí, 
lonnaithe laistigh de Cheantar Digiteach OL. Beidh an Binse Tástála in úsáid chun 
teicneolaíochtaí a phlé, teicneolaíochtaí leis an ábaltacht chun timpeallachtaí 
déantúsaíochta a fheabhsú. Tacóidh sé le cruthú na monarchana ní ba chliste trí 
theicneolaíochtaí gan sreang is déanaí a úsáid, cosúil le 5G, 6G agus Wifi6. Bhí 
roinnt tástálacha luath ann, agus cheann de na tástálacha sin ná Feithicil Chliste 
Uathrialach (FCU) a rialú ar líonra 5G ag an Ionad Taighde FEÉ Confirm - beart ina 
léirítear an  inmharthanacht bainte le 5G a mheasc mar chóras comhartha gan 
sreang laistigh de thimpeallacht déantúsaíochta.

Sa phictiúr (c-d): An tOllamh Andrew Keane, Stiúrthóir NexSys 
agus Institiúid an Fhuinnimh COBÁC, agus an tOllamh Aoife 
Ahern, Príomhoide Choláiste na hInnealtóireachta agus na 
hailtireachta agus Taighdeoir Sinsearach NexSys.

https://www.sfi.ie/funding/funding-calls/sfi-strategic-partnership/
https://www.sfi.ie/funding/funding-calls/sfi-strategic-partnership/
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‘EMPOWER’ de chuid FEÉ 
‘SPOKE’ ag cur ceannasaíochta 
rialaithe sonraí chun cinn 
Is clár taighde FEÉ SPOKE sa tionscal acadúil é 
‘EMPOWER’, a bhfuil luach dá €10 milliún aige,  
agus seoladh é ag Simon Harris TD, an tAire 
Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, 
Nuálaíochta agus Eolaíochta, agus an sprioc atá ann 
ná sreafaí sonraí AE a chosaint go seasfaidh siad an 
aimsir agus nuálaíocht i gcosaint sonraí a spreagadh 
ar bhonn idirnáisiúnta. Agus é ag díriú isteach ar 
ardáin sonraí, rialú sonraí agus éiceachórais, tá páirt 
ag taighdeoirí ó cheithre Ionad Taighde FEÉ: an 
tIonad Taighde FEÉ ‘Insight’le haghaidh Anailsíocht 
Sonraí; an tIonad Taighde FEÉ ‘ADAPT’le haghaidh 
Teicneolaíocht d’ábhair dhigiteacha tiománaithe 
ag intleacht shaorga ag CTBÁC; an tIonad Taighde 
FEÉ ‘FutureNeuro’le haghaidh Galair Néareolaíocha 
Ainsealach agus Neamhchoitianta ag Coláiste 
Ríoga na Máinleá in Éirinn: Ollscoil Leigheas agus 
Eolaíochtaí Sláinte; agus an tIonad Taighde FEÉ ‘Lero’ 
le haghaidh Bogearraí ag OL, a bheas i gceannas ar an 
chlár.

Beidh ‘EMPOWER’ ag fiosrú na córais chliste a bhfuil 
sonraí roinnte in úsáid acu laistigh d’éiceachórais 
sonraí agus an dóigh go bhfuil siad deartha agus 
ansin curtha i bhfeidhm. Cuireann sé taighde 
ildisciplíneach i gcúrsaí rialaithe sonraí le chéile ó na 
hIonaid Taighde FEÉ rannpháirteacha ar fad, cosúil le 
forbairt bogearraí, biteicneolaíocht sláinte, teic-airgid, 
teic-leighis, teic-talmhaíochta, teic cliste na cathrach, 
siúl na gcos, na meáin agus foilsitheoireacht, 
feidhmíocht spóirt, mótarfheithiclí agus tógáil. 

Ag caint faoin chlár, dúirt an tOllamh Markus Helfert, 
Stiúrthóir EMPOWER, lonnaithe in Ollscoil Mhaigh 
Nuad, an méid seo a leanas: 

“Is le héiceachórais sonraí, cosúil 
le cathracha cliste nó líonra sláinte 
nasctha, ina dtagann dúshláin 
nua chun cinn agus caithfidh 
muid athmhachnamh bunúsach a 
dhéanamh ar an dóigh a mbíonn 
sonraí le bainistiú agus le húsáid 
againn. Cé gur fíor an ráiteas é gur 
féidir le héiceachóras sonraí roinnt 
na sonraí a chumhachtú maidir le 
heagraíochtaí agus daoine aonaracha, 
is féidir le rioscaí teacht amach ó 
ghluaiseacht na sonraí agus caithfear 
seo a bhainistiú ó pheirspictíocht 
shocheacnamaíoch.”
Leanann méid iomlán na sonraí ag fás dá réir a chéile, 
rud a dtugann dúshláin bhreise do shaoránaigh, do 
rialtais agus don tionscal, agus bíonn rochtain ar 
shonraí is ardchaighdeánaí a theastáil uathu a fhad 
is go mbeidh siad in ann cinnteoireacht níos fearr a 
dhéanamh. 

Is tionscnamh tábhachtach náisiúnta é ‘Empower’ 
agus cinntíonn sé go bhfuil ceannasaithe taighde na 
hÉireann maidir le rialú sonraí ar thús cadhnaíochta 
maidir le dul i ngleic leis na dúshláin seo. Éascaítear 
deiseanna comhoibritheacha, trédhearcacha agus 
dhírithe ar shaoránaigh maidir le leas an phobail.

Sócmhainní Inláimhsithe: 

https://www.sfi.ie/funding/funding-calls/sfi-research-centres-spokes/
https://www.sfi.ie/funding/funding-calls/sfi-research-centres-spokes/
https://www.sfi.ie/sfi-research-centres/insight/
https://www.sfi.ie/sfi-research-centres/adapt/
https://www.sfi.ie/sfi-research-centres/futureneuro/
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Páirtithe ag comhoibriú 
chun monatóireacht a 
dhéanamh ar chaighdeán an 
aeir 
D’fhógair an tIonad Taighde Insight FEÉ le haghaidh 
Anailís Sonraí i gOCBÁC comhoibriú éigin le DPD 
Éireann chun anailís sonraí fíor-ama a dhéanamh ar 
thruailliú aeir i mBaile Átha Cliath. Gabhtar na sonraí 
trí bhraiteoirí monatóireachta aeir arna shuiteáil ar 
fhoirgnimh agus ar veaineanna seachadta thar Chathair 
Bhaile Átha Cliath, i bpáirtíocht le hollscoileanna, 
Comhairle Cathair Átha Cliath agus an Ghníomhaireacht 
um Chaomhnú Comhshaoil.

Gabhann na braiteoirí leibhéil na n-ábhar cáithníneach 
i bhfíor-am agus tarchuirtear na sonraí chuig bunachar 
sonraí a chuireann léarscáileanna ar chaighdeán an 
aeir le chéile. Táirgtear príomhionaid, nó ceantair 
a bhfuil ardtruailliú i gceist, agus féadfar daoine le 
ceisteanna sláinte riospráide leas a bhaint as seo. Is 
imscrúdaitheoir maoinithe ag FEÉ í Dr Aoife Morrin, 
a bhfuil ina Ollamh Oinigh ag Scoil na nEolaíochtaí 
Ceimiceacha in OCBÁC agus ina Stiúrthóir den Ionad 
Náisiúnta um Thaighde Braiteoirí (INTB), san Ionad 
Taighde FEÉ ‘Insight’ agus tá sí i gceannas ar an 
tionscadal maidir le caighdeán an aeir.

Luach ar Airgead a 
Ghiniúint, FEÉ
Lean taighdeoirí maoinithe ag FEÉ a gcuid feabhais 
eolaíochta a léiriú, mar aon le tábhacht a dtaighde, 
brabús ar infheistíocht agus luach ar airgid le linn 2021.

 D’éirigh le taighdeoirí arna maoiniú ag FEÉ €234 
milliún ó fhoinsí éagsúla. 

 D’éirigh le taighdeoirí arna maoiniú ag FEÉ €82.3 
milliún a fháil ó fhoinsí AE. 

 B’ionann maoiniú ó fiontraíocht phríobháideach 
agus €63.6 milliún. 

 Is é 2.4:1 an cóimheas maoinithe ó Neamh-
Státchiste na hÉireann go Státchiste na hÉireann. 

 Is é 1:1.26 an cóimheas idir maoiniú náisiúnta agus 
maoiniú idirnáisiúnta.

 In 2021, shínigh Ionaid Taighde FEÉ 116 comhaontú 
comhthaighde (CCanna), agus bhí 69 dóibh le 
comhlachtaí idirnáisiúnta agus bhí coimitmint 
tionscal dá luach €32.9 milliún ann.

Dr Aoife Morrin, Ollamh Oinigh ag Scoil na hEolaíochtaí 
Ceimice, OCBÁC.

D;éirigh le taighdeoirí 
maoinithe ag FEÉ

€234 milliún a fháil ó 
fhoinsí éagsúla 

Clár Comhaltachta Tionscail 
maidir le TF agus N, FEÉ 
Tar éis rath an chláir Comhaltachta Tionscail FEÉ, 
seoladh clár maoinithe nua le linn 2021, chun taighde, 
forbairt agus nuálaíocht (TFN) a thacú sa tionscal.

Tugann an Chomhaltacht Tionscail TF agus N deis 
d’eagraíochtaí thar an domhan chun saineolaí acadúil 
a óstáil ar chéimeanna áirithe a g(h)airmeacha, agus 
PhD acu. Clúdaítear socrúchán oibre Comhaltachta 
suas go bliain amháin lánaimseartha ar fáil, nó 24 mhí 
ar bhonn pháir-aimseartha, ag éascú taighde ar thús 
cadhnaíochta, curtha in iúl ag an tionscal mar aon le 
roinnt an eolais agus roinnt an tsaineolais. 

Bhí 27 duais mhaoinithe de bharr ar an éileamh 
2021 agus infheistíocht dá luach €2.1 milliún do 
thaighde i dtionscadail thar réimsí móra éagsúla lena 
n-áirítear micribhitheolaíocht, réaltacht fhíorúil (RF) 
biteicneolaíocht, creimeadh cósta, ailse chíche, teiripe 
fhótaidinimiciúil agus eile. Cuirfidh an clár, arna thacú 
ag IDA Éireann, socrúchán sealadach na dtaighdeoirí 
acadúla ar chumas le 19 comhlacht páirtíochta tionscal, 
lena n-áirítear Gléasanna Analógach, Huawei, Boston 
Scientific agus roinnt de SMEs na hÉireann, ag cur 
cómhaoiniú dá luach €1.9 milliún le chéile acu.

   

https://www.sfi.ie/funding/funding-calls/sfi-industry-fellowship-programme/index.xml
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Maoiniú Seachtrach Faighte ó Thaighdeoirí 
arna Maoiniú ag FEÉ in 2021

Foinse Maoiniú faighte

An tAontas Eorpach €82,280,205

Fiontraíocht Phríobháideach €63,655,189

Fiontraíocht Éireann – Dámhachtainí 
Tráchtálaithe agus Neamh-
thráchtálacha €30,509,052

Foinse Eile Rialtas na hÉireann €10,174,759

An Chomhairle um Thaighde in Éirinn €7,607,222

An tÚdarás um Ard-Oideachas, Éire €7,264,904

Eagraíocht Charthanachta/Sheach-
bhrabúsach (Éireannach) €6,047,615

Foras na Mara €5,648,193

Eagraíocht Charthanachta/
Sheachbhrabúsach (Éireannach) €3,646,924

An Bord Árachais Sláinte €3,232,105

An Roinn Talmhaíochta, Bia agus 
Mara €2,980,536

Eagraíocht Leasa Idirnáisiúnta Eile €2,911,247

Foinsí Rialtas Idirnáisiúnta Eile €2,910,983

Wellcome Trust €2,245,690

An Ghníomhaireacht um Chaomhnú 
Comhshaoil €1,377,134

Fondúireacht Eolaíochta Náisiúnta 
SAM (FEN) €831,135

Teagasc €379,551

An Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus 
Acmhainní Nádúrtha €325,000

Institiúid Náisiúnta Sláinte SAM €22,000

Iomlán €234,049,444

 Sheol an tIonad Taighde FEÉ 
Bithgheilleagair ‘BiOrbic’  an clár Marie 
Curie PhD ‘COFUND Talent4BBI’ dá luach 
€2.3 milliún. Tugann an clár PhD/MSCA 
stiúrtha ag an tionscal deis ar leith do 
chéimí leas a bhaint in áiteanna taighde 
tionscail agus acadúla.

 Bhronnadh €4.4 milliún san iomlán ar 
an Ionad Taighde FEÉ ‘FutureNeuro’ 
le haghaidh Galair Néareolaíocha 
Ainsealach agus Neamhchoitianta ag 
Ollscoil Leighis agus Eolaíochtaí Sláinte 
RCSI faoi Chlár na Todhchaí AE agus na 
Teicneolaíochtaí atá ag Teacht Chun 
Cinn (TTC). Beidh an tionscadal PRIME 
(Ciorcaid Ríomhaireachta Sintéiseach 
maidir le Cill Bheo Pearsanta do 
mheicníocht Bhraite agus Cor Leighis a 
chur ar Neamhord Néaraimheathlúcháin) 
stiúrtha ag an Institiúid Walton ag Ollscoil 
Teicneolaíochta don Oir-Dheisceart, Port 
Láirge, in ann ionchollaínn a fhorbairt chun 
taomanna ainsealacha agus athfhillteacha i 
dtitimeas a thuar.  

 In 2021, cheadaigh an Fóram Straitéiseach 
Eorpach um Bonneagar Taighde (ESFRI) an 
moladh maidir le 11 tionscadal nua a chur 
ar Phlean ESFRI, agus titfidh dá ceann acu 
amach, don chéad uair, in Éirinn. Beidh 
an tionscadal Marinerg-i stiúrtha amach ó 
Chorcaigh trí MaREI, an tIonad Taighde FEÉ 
le haghaidh Fuinneamh, Aeráid, agus Mara, 
óstáilte ag COC. Forbrófar plean le haghaidh 
Infreastruchtúr Taighde Eorpach deartha 
chun fás agus forbairt an todhchaí den roinn 
fhuinnimh athnuaite ar muir a éascú. 

 Tá an tionscadal ‘Ag Fás Aníos san Eoraip’ 
(AGAE) ar an chéad staidéar fad-ama na 
bpáistí, lena n-áirítear éifeachtaí a ghabhann 
leis an Covid Fada. Beidh Éireann i gceannas 
ar an tionscadal trí COBÁC, i gcomhar 
le tacaíocht náisiúnta ón Roinn Leanaí, 
Comhionannais, Míchumas, Lánpháirtíochta 
agus Óige. Gheofar an dá thionscadal 
leibhéil shuntasacha de mhaoiniú Eorpach 
agus Náisiúnta do na deich mbliana atá le 
teacht.

https://www.sfi.ie/research-news/news/biorbic-talent4bbi-prog/
https://www.sfi.ie/research-news/news/biorbic-talent4bbi-prog/
https://www.sfi.ie/research-news/news/biorbic-talent4bbi-prog/
https://www.sfi.ie/research-news/news/biorbic-talent4bbi-prog/
https://www.sfi.ie/research-news/news/biorbic-talent4bbi-prog/
https://www.sfi.ie/research-news/news/biorbic-talent4bbi-prog/


LEATHANACH 36

Fondúireacht Eolaíochta Éireann (FEÉ) |  Tuarascáil Bhliantúil 2021

Rath An 
Chomhairle 
Eorpaigh um 
Thaighde 
(CET)
Le linn 2021, tugadh deontas i bhfoirm €10.2 
milliún san iomlán do chúig thaighdeoir 
lonnaithe in Éirinn, agus d’éirigh le 4 amach 
as 5 acu an duais a fháil trí thaighdeoirí 
maoinithe ag FEÉ. Le linn 2021, fógróidh na 
torthaí deiridh ón chlár oibre Horizon 202 
(H2020), agus iomlán náisiúnta deireadh dá 
bhreis agus luach €173.5 milliún, i bhfad níos 
fearr ná na spriocanna táscacha. Trí H2020, a 
bhí i bhfeidhm ó 2014 go dtí 2020, maoiníodh 
100 tionscadal ERC do thaighdeoirí 
lonnaithe in Éirinn, agus tugadh 65 dóibh do 
thaighdeoirí maoinithe ag FEÉ. Beidh an clár 
creatlach Horizon na hEorpa nua i bhfeidhm 
ó 2021 go 2027. 

Bhí rath ar cheithre thaighdeoir lonnaithe in 
Éirinn maidir le breis agus €10 milliún a fháil 
in ard-deontais ERC, fógróidh an t-éileamh 
deireanach den Chlár H2020 amháin in 2021. 
Tá triúr de na buaiteoirí ard-deontas ina 
thaighdeoirí comhlachaithe FEÉ agus STEM, 
lonnaithe in OCBÁC. 

Is iad: an tOllamh Daniel Kelly, 
Imscrúdaitheoir leis an Ionad Taighde 
AMBER (Ábhair Forbartha agus Taighde 
Bithinnealtóireachta), té a fuair Duais 
Uachtarán na hÉireann maidir le Taighdeoirí 
Óga FEÉ, agus an tOllamh Jennifer McElwain, 
Imscrúdaitheoir leis an Ionad Taighde ‘iCRAG’ 
maidir le Geo-eolaíochtaí Feidhmeacha i 
gCTBÁC agus an tOllamh Seamus Martin, 
Cathaoirleach na nGéineolaíocht Leighis, té 
a raibh rath air maidir le roinnt éilimh FEÉ. 
Bhí rath ar an Ollamh Kelly duaiseanna a fháil 
roimhe seo, i bhfoirm an Duais Tosaíochta 
ERC, an Duais Comhdhlúthadóra agus Duais 
Chruthúnais Choincheapa. Tugadh an ceithre 
Ard-Deontas ar fáil le linn 2021, sa réimse 
Eolaíochta Sóisialta agus Daonnachtaí trí 
OCBÁC. 

Fuair an tOllamh Jonathan Coleman, PI i 
gceannas ag AMBER, an tIonad Taighde FEÉ 
le haghaidh Ábhair Forbartha agus Taighde 
na mBithinnealtóireacht, ag Scoil na Fisice 
ag Coláiste na Tríonóide, deontas cruthúnas 
coincheapa a tháinig ar an fhód luath sa 
bhliain 2021, le cur lena ard-dhuais a fuair sé 
in 2015. 

Tá ról an Toscaire Náisiúnta do ERC ag FEÉ 
agus seasann siad mar Phointe Teagmhála 
do na hEolaíochtaí bitheacha agus na 
hEolaíochtaí Fisiceacha araon.

Sócmhainní Inláimhsithe: 

D’éirigh leis an tOllamh Jennifer McElwain, 
Imscrúdaitheoir Príomha leis an Ionad Taighde FEÉ 
ICRAG le haghaidh Geo-eolaíochtaí Feidhmeacha ag 
CTBÁC, ard-deontas mór le rá a fháil ón Chomhairle 
Eorpach um Thaighde (CET). Beidh a tionscadal 
TERRAFORM in ann tomhas a dhéanamh ar thionchar na 
bplandaí talún ar thimthriallta carbóin, cothaithigh agus 
hidreolaíochta san domhan-am.



 LEATHANACH 37

   Fondúireacht Eolaíochta Éireann (FEÉ) |  Tuarascáil Bhliantúil 2021

Múnla maoinithe-dúshláin 
le haghaidh todhchaí 
inmharthana
Tá forbairt na maoinithe taighde bunaithe ar 
dhúshláin ar thionscnamh uaillmhianach agus é 
ag iarraidh tacaíocht a thabhairt do na taighdeoirí 
is fearr agus is cliste in Éirinn a fhad go bhforbrófar 
réitigh nuálacha ar dhúshláin shochaíocha 
suntasacha. 

Le linn 2021, sheol FEÉ éilimh maoinithe bunaithe 
ar dhúshláin chun dul i ngleic le mórdhúshláin 
shochaíocha sna réimsí athrú aeráide, 
inbhuanaitheacht agus úsáid fhreagrach na sonraí 
agus IS.

Tacaíonn an Dúshlán nua FEÉ maidir le Spriocanna 
Forbartha Inbhuanaithe dá luach €2.47 milliún, a 
bhí seolta i gcomhpháirtíocht le Cúnamh Éireann, 
le taighdeoirí acadúla chun réitigh a fhorbairt 
chun Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na NA 
a bhaint amach. Tá seacht bhfoireann taighde i 
mbun réitigh nuálacha a fhorbairt faoi láthair, idir 
cheisteanna sláinte agus folláine, lena n-áirítear 
galair ionfhabhtaíocha, cúrsaí meabhairshláinte 
agus réimsí bainte cosúil le míchothú agus córas 
séarachais uisce. Seasann siad do chomhoibrithe 
idirnáisiúnta idir institiúidí taighde in Éirinn agus 
na cinn sin i dtíortha páirtíochta de chuid Cúnamh 
Éireann: an Mhaláiv, Uganda, an Afraic Theas agus 
Vítneam.  

Seoladh an Dúshlán Nuálaíochta FEÉ ceannródaíoch 
ón Eagraíocht Cosanta dá luach €2.4 milliún i 
bpáirtíocht leis an Roinn Cosanta agus Óglaigh na 
hÉireann. 

Sa chéad chéim, bhuail deich bhfoireann taighde fud 
fad na hÉireann le chéile le baill Óglaigh na hÉireann 
chun réitigh a fhorbairt ar dhúshláin aitheanta, ar 
nós Aisghabháil na mBád Inséidte le Cabhlacha 
Dochta (RHIBs) ar muir agus laghdú tionchar 
timpeallachta na n-aerárthaí, na bhfeithiclí talún 
agus na n-árthaí mara de chuid Óglaigh na hÉireann. 

I réimse an athraithe aeráide agus inbhuanaitheacht, 
tugadh €2 mhilliún ar an Ollamh Kevin O’Connor 
agus a fhoireann ag OCBÁC faoin Duais Nuálaí 
Amach Anseo de chuid FEÉ. Tá a dtionscadal ‘Feirm 
Shaor Ó Astaíochtaí C’ ag cuidiú le feirm dhéiríochta 
glan-astaíochtaí a fháil faoi 2027. I bpáirtíocht leis 
an Ghrúpa Carberry, chuaigh siad i mbun staidéar 
faoin dóigh ar féidir le bithéagsúlacht agus sláinte 
na cré a fheabhsú trí chineálacha difriúla d’fhéara 
agus d’fhálta sceacha a chur, mar aon leis an dóigh 
ar féidir le táirgeadh an gháis mheatáin a ísliú maidir 
le cineálacha beathaí an bheostoic. Tá sé mar aidhm 
ag an tionscadal dul i mbun oibre le 5,000 feirm eile 
laistigh de thréimhse chúig bliana.

Ainmníodh uirlis anailísíochta ceannródaithe 
d’íomhánna satailíte bunaithe ar Intleacht Shaorga 
(darb ainm TAPAS), a dhéanann tomhas ar oiriúnú 
an athraithe aeráide i gcúrsaí talmhaíochta, mar 
bhuaiteoir an dúshláin Nuálaí Amach Anseo de chuid 
FEÉ maidir le hIntleacht Shaorga le haghaidh Leas an 
Phobail. Tugadh duais dá luach €1 milliún amháin ar 
Dr Aaron Golden agus ar an Ollamh Charlie Spillane 
ó OÉ Gaillimh as a gcuid tionscail ildisciplínigh, atá 
cómhaoinithe ag Cúnamh Éireann faoin Pháirtíocht 
FEÉ leis an Roinn Gnóthaí Eachtracha. 

Sócmhainní Inláimhsithe: 
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Ionaid Taighde FEÉ

Tá an líonra déanta amach as 16 Ionad 
Taighde FEÉ ar thús cadhnaíochta sa 
domhan, ag déanamh dul chun cinn 
suntasach maidir le hardaithe eolaíochta, 
fiontraíocht a chur chun cinn agus oiliúint 
a thabhairt ar mhic léinn a bhfuil scileanna 
criticiúla agus is mó éilimh orthu. Tacaíonn 
sé le forbairt réigiúnach agus feabhsaíonn 
sé cáil idirnáisiúnta na hÉireann. 
Nascann na hIonaid Taighde FEÉ eolaithe agus 
innealtóirí i bpáirtíocht le 1,023 foras taighde thar 
an domhan. Clúdaítear 12 ollscoil, 2 Institiúid 
Ardoideachais, Institiúid Teicneolaíochta amháin 
agus seacht bhforas taighde eile in Éirinn. 

Is ionann sin agus infheistíocht FEÉ carnach dá 
luach €684 milliún mar aon le coimitmint tionscail 
dá luach €638 milliún, ó 2013 ar aghaidh. Shínigh 
na hIonaid 1,218 comhaontú comhthaighde 
(CCanna) go dtí seo le 683 comhlacht fud fad na 
cruinne, agus 355 dóibh lonnaithe in Éirinn.

IRISH CENTRE FOR RESEARCH
IN APPLIED GEOSCIENCES

684
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Aschuir carnach na nIonad 
Taighde FEÉ san iomlán go dtí 
deireadh na bliana 2021

Príomhthorthaí Carnach go dtí 2021

Foilseacháin irisí 12,741

Foilseachán Comhdhála 6,331

Céimithe MSc/MEng 222

Céimithe PhD 1,631

% d’Oiliúnaithe ag Fágáil i dtreo na 
hEarnála Thráchtála 34.1%

Rannpháirtíocht AE 585

Comhordú AE 143

Dámhachtainí ERC 53

Dámhachtainí Tráchtálaithe EI 469

Comhaontuithe um cheadúnais 322

Mac-chuideachta cuimsithe 50

Sciar Costais agus Giaráil Toradh Sprioc Rath

Maoiniú iomlán faighte ón 
Earnáil Thráchtála

€122.5 milliún €87.7 milliún 140%

Maoiniú iomlán faighte ón 
Earnáil Thráchtála

€287.5 milliún €225 milliún 128%

Maoiniú Neamh-Státchiste-
Neamhthráchtála

€378.0 milliún €380.8 milliún 99%

.

Go dtí seo, fuair Ionaid 
Taighde FEÉ an méid seo a 
leanas: 

€378 milliún i maoiniú neamh-
státchiste, neamhthráchtála

€287.5 milliún ó thionscal 

469 Dámhachtainí Tráchtálaithe EI

322 Comhaontuithe ceadúnas

50 Mac-chuideachta

22 Dámhachtainí FEÉ Spoke

Go dtí seo, tá Ionaid Taighde 
FEÉ ina dhiaidh: 

páirt a ghlacadh i 728 tionscnamh 
mór maoinithe ag an AE agus 53 
duais mór le rá ón Chomhairle 
Eorpach um Thaighde (CET) a 
bhaint. 

timpeall €278 milliún de 
mhaoiniú carnach Horizon 
2020 a tharraing anuas agus tá 
coimitmint tionscail dá luach 
€638 milliún acu. 
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Feabhas a chur ar 
chomhionannas inscne, 
éagsúlacht agus ar 
chuimsiú laistigh den 
FEÉ

Leagadh sprioc uaillmhianach amach i straitéis de chuid 
FEÉ ‘Ag Múnlú Ár dTodhchaí, 2025’ agus an sprioc sin ag dúil 
go mbeidh ar a laghad de 35% de mhná ina ceannasaithe 
taighde a fhad is go gcinnteofar go mbeidh éiceachóras 
taighde níos cothroime, níos éagsúla agus níos cuimsithí, agus 
chun machnamh a dhéanamh ar éagsúlacht na nInstitiúidí 
Ardoideachais in Éirinn. 

In 2021, bhí 28%de shealbhóirí duais FEÉ, ag caint ar 
Imscrúdaitheoirí Príomha agus Comhphríomha, ina mnáagus 
bhí 40% de na baill fhoirne ó dhuaiseanna FEÉ ina mná.  

Chuir FEÉ tús le hathbhreithniú saineolaí seachtrach de 
Straitéis na hInscne FEÉ 2016-2020, agus tá muid ag obair ar 
fhorbairt chuimsitheach na straitéise nua darb ainm Straitéis 
um Chomhionannas, Éagsúlacht agus Cuimsiú. Leagfar 
gníomhartha agus spriocanna áirithe maidir le comhionannas, 
éagsúlacht agus cuimsiú na Fondúireachta amach sa straitéis 
nua, agus forbrófar é i gcomhar le raon mór de pháirtithe 
leasmhara. 

Clár na nImscrúdaitheorí 
FEÉ (IvP 2016 agus 
Dámhachtain Forbartha 
Gairmeacha (CDA) 2017 
in éineacht le chéile 

Clár 
Theorainneacha 
don Todhchaí 2019

Clár 
Theorainneacha 
don Todhchaí 2020

16%23%

Ráta Iarratais 
na mBan 

Ráta 
Dámhachtana 

na mBan 

45%35%

Ráta Iarratais 
na mBan

Ráta 
Dámhachtana 

na mBan

42%38%

Ráta Iarratais 
na mBan

Ráta 
Dámhachtana 

na mBan

Tá tionscnaimh inscne arna leagadh amach i gClár 
Teorainneacha FEÉ don Todhchaí fós i bhfeidhm 
maidir le cothromas inscne a thacú le taighdeoirí 
STEM lár go deireadh gairmeacha. I gcomhréir le 
spriocanna Inscne FEÉ, tá an Clár Teorainneacha 
FEÉ don Todhchaí ag iarraidh taighdeoirí, a bhfuil ag 
filleadh ar a dtaighde tar éis dóibh tréimhse shaoire 
a ghlacadh, a thacú tríd an tionscnamh maidir le 
hImscrúdaitheoirí atá ag teacht chun cinn. In 2021, 
beidh taighdeoirí na mban i gceannas ar 46% de na 
deontais taighde agus beidh 33% de thaighdeoirí atá 
ag teacht chun cinn ina mná chomh maith. 

Chuidigh na tionscnaimh Inscne arna dhéanamh 
ag an Chlár Teorainneacha don Todhchaí go mór le 
hardú líon na n-iarratas ó mhná agus líon na ndeontas 
tugtha do na mná, i gcomparáid leis na huimhreacha 
comhfhreagracha a ghabhann le cláir céimeanna 
gairmeacha roimhe seo. 

Uasdátú ar 
Pholasaithe FEÉ
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Sláine Taighde agus Rialachas 
Taighde 
Le linn 2021, lean FEÉ ag obair leis a gcomhairleoir 
seachtrach chun polasaithe agus próisis a thacaíonn le 
hionracas na hinfheistíochta taighde a athbhreithniú, 
lena n-áirítear na cinn bainte le Pleananna Bainistíochta 
Sonraí (PBSanna). Is ionann plean bainistíochta sonraí agus 
cáipéis bheo ina sonraítear na nósanna imeachta maidir le 
láimhseáil chúramach na sonraí agus aschuir taighde eile 
agus is príomhchúis é maidir le caighdeán agus iontaofacht 
an taighde a chinntiú. Mar thacaíocht roimh na cuspóirí 
arna leagadh amach i Straitéis FEÉ 2025, d’fhorbair FEÉ 
plean treoir maidir le bainistíocht sonraí d’iarrthóirí agus 
d’athbhreithneoirí le linn 2021. 

Cuirfear riachtanais na bpleananna seo ag an chéim 
aighneachta iarratais i bhfeidhm le linn 2022 thar chuid de na 
hÉilimh Chláir atá ag FEÉ.

Tá Athbhreithniú ar Fhoinse Sonraí de chuid FEÉ ar cheann 
de na próisis ghealltanais a chuireann tacaíocht ar fáil roimh 
choimitmint s’acu go dtreorófar a dtaighde maoinithe ar 
leibhéil an ionracais agus na críochnúlachta is mó agus 
is féidir. Is cuid lárnach é go fóill de chlár FEÉ maidir le 
hathbhreithnithe láthair dul chun cinn ar dhuaiseanna 
stiúrtha go haonarach. Clúdaítear painéal de shaineolaithe 
ábhair a bhfuil ag déanamh staidéar ar fhoinse an tacair 
shonraí agus i rannpháirtíocht leis an imscrúdaitheoir 
príomha agus foireann taighde ar chúrsaí a bhaineann le 
dea-chleachtas taighde, oiliúint agus meantóireacht. Thit 
athbhreithniú ar an phróiseas seo amach in 2021, a fhad is go 
raibh siad in ann iontaofacht agus in-atáirgtheach leanúnach 
an taighde tacaithe ag FEÉ, ag cur le cáil na hÉireann mar 
cheannasaí ó thaobh feabhas an taighde de. Leanann FEÉ ar 
aghaidh ag athbhreithniú polasaithe agus nósanna imeachta 
institiúideacha i ndáil le hionracas Taighde, oiliúint agus 
láimhseáil líomhaintí de mhí-iompar eolaíochta, agus na 
torthaí sin le roinnt le páirtithe leasmhara cuí.

Eolaíocht Oscailte 
Ailíníodh Polasaí Rochtain Oscailte de chuid FEÉ leis 
na prionsabail ó Phlean S, an tionscnamh maidir le 
foilsitheoireacht eolaíochta rochtain oscailte, ón 1 Eanáir 
2021. Ba é an chiall a bhí leis sin ná go raibh ar gach páipéir 
léannta maoinithe ag FEÉ arna sheoladh le haghaidh 
foilseachán faoin dáta sin le bheith ar fáil go hoscailte 
gan mhoill tráth a fhoilsithe (gan lánchosc). Bhí gá ar 
údair iarratas a dhéanamh ar Cheadúnas Sannta Creative 
Commons nó CC-BY, beart a gcinnteoidh nach mbeidh 
a gcuid saothair in athúsáid nó dáilte fiú. I gcomhar le 
comhghleacaithe i gcomhghuaillíocht S, bhí FEÉ i gceannas 
ar fhorbairt suirbhé éigin chun monatóireacht a dhéanamh ar 
thionchar Phlean S agus bíonn siad fós ag bailiú sonraí tríd an 
tairseach chun eispéireas na n-úsáideoirí a fheabhsú.

Le linn 2021, bhí breis agus 75% de bhunailt agus ailt 
athbhreithnithe ar fáil go hoscailte, mar a bhí leagtha amach 
ag anailís Unpaywall. Is ionann sin agus ardú pointe dá luach 
15% ardaithe ón anailís chéanna arna thitim amach in 2020 
agus léiríonn sé sin stádais na bhfoilseachán ‘oscailte’ in 
am ar leith. Le sin ráite, ní hé go mbíonn aistriú glan ar an 
téarma ‘ar fail go hoscailte’ agus Polasaí Rochtain Oscailte 
FEÉ, beart a gcinntíonn gur chóir d’fhoilseacháin a bheith 
ar fáil go láithreach (gan lánchosc) ó dháta an fhoilseacháin 
(ór/diamant/glas) agus faoi cheadúnas CC-BY. Leanfaidh FEÉ 
ar aghaidh ag obair laistigh dá bpobal taighde le cinntiú a) 
nach mbeidh airgid FEÉ ag tacú le foilseacháin in irisleabhair 
hibrideacha nach bhfuil clúdaithe ag comhaontaithe 
claochlaitheacha agus b) go gcuirtear ceadúnas CC-BY do 
gach foilseacháin bainte le hairgid FEÉ, ag cinntiú athúsáid 
agus dáileadh an aschuir taighde FEÉ.

Ó Eanáir 2021, chuir FEÉ foclaíocht na Straitéise um 
Choimeád na  gCeart san áireamh laistigh i ngach cáipéis 
reachtaíochta agus polasaí. Is é an chiall a ghabhann le sin ná 
nuair a fhaigheann iarrthóir duais ó FEÉ, beidh siad ag aontú 
le téarmaí agus coinníollacha Deontais FEÉ a ghlacann tús 
áite thar chonradh ina dhiaidh sin ar bith cosúil le ceann ó 
fhoilsitheoir. Cinnteofar go mbeidh gach taighdeoir in ann a 
gcuid cearta bainte lena saothair a choimeád.

Leanann FEÉ ag obair go gearr le  IReL, cuibhreannas 
ceadúnaithe ríomh-acmhainn maoinithe ar bhonn náisiúnta 
agus ag tabhairt rochtain ar fáil roimh acmhainní ar líne 
chuig Institiúidí ardoideachais ar líne. Chuidigh FEÉ le IRel 
chun maoiniú breise a fháil le haghaidh comhaontuithe 
claochlaitheacha a fháil, agus faoi dheireadh 2021, 
rinneadh idirbheartaíocht ar bhreis agus fiche comhaontú 
claochlaitheach, agus cuid acu le teach foilsitheoireachta 
ollmhór acu. Tá Comhaontuithe Claochlaitheacha mar 
pháirt de shraith bearta a thacaíonn le gach uile thaighdeoir 
lonnaithe in Éirinn a fhad is go n-uasmhéadófar taighde (go 
poiblí) maoinithe na hÉireann. I dteannta a chéile, tacóidh 
na bearta seo le hathrú go Rochtain Oscailte 100% mar atá 
leagtha amach i ngníomhartha an Fhóraim Taighde Oscailte 
Náisiúnta (FTON) i dtreo timpeallachta taighde oscailte a 
fháil. Lena chos sin, bíonn siad ailínithe le polasaí UNESCO 
maidir le rochtain chomhchoiteann ar eolas, mar sin, ag 
cuidiú le laghdú na bearna idir thíortha tionsclaithe agus na 
tíortha sin a bhfuil geilleagar ag teacht chun cinn acu.  

https://irel.ie/about-irel/
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Rialachas
Ráiteas agus Tuarascáil
Chomhaltaí an Bhoird,
Struchtúr
Eagrúcháin agus
Fógraí Reachtúla
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Comhaltaí an Bhoird 
d’Fhondúireacht Eolaíochta Éireann
Comhaltaí an Bhoird ón 30 Aibreán 2022 amach

An tOllamh J. Peter Clinch
Cathaoirleach Bhord Fhondúireacht Eolaíochta Éireann

Ceapadh an tOllamh J. Peter Clinch mar Chathaoirleach ar an mBord i mí Lúnasa 
2019. Bhí sé ina Chathaoirleach ar an gComhairle Náisiúnta Iomaíochais roimhe seo 
mar ar thug sé a sheirbhís mar chomhairleoir sinsearach neamhspleách don Rialtas ar 
iomaíochas, trádáil agus beartas geilleagair. Tá Peter ina iar-Leasuachtarán ar OCBÁC, an 
ollscoil ina bhfuil sé mar Chathaoirleach na Polasaithe Poiblí Jean Monnet chomh maith 
leis a ról mar Chomhalta na Dáimhe Cleamhnaithe den chlár iomaíochais ag an Institiúid 
um Straitéis, i Scoil Ghnó Harvard. Bhí poist chuartaíochta, nó bhí sé ina aoichainteoir 
sna hollscoileanna seo, i measc ollscoileanna eile, a leanas: Ollscoil California, Berkeley 
agus San Diego, Ollscoil Oxford, Ollscoil Cambridge, Ollscoil Southern California agus 
Scoil Rialtais John F. Kennedy in Ollscoil Harvard. Thug Peter a gcuid comhairle, i 
measc cuid eile, don Bhanc Dhomhanda, don Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt 
Eacnamaíochta agus do roinnt rialtais agus gníomhaireachtaí eile. Téann eagraíochtaí 
náisiúnta agus idirnáisiúnta i gcomhairle leis go rialta ar chúrsaí straitéis agus rinne 
sé obair shuntasach maidir le raon leathan réimsí beartais ag leibhéal náisiúnta agus 
leibhéal na hEorpa. Tá céim BA agus MA céadonóracha san eacnamaíocht aige, mar aon 
le PhD, Dioplóma i Measúnacht Tionchair Timpeallachta agus is céimí de chuid an Chláir 
Ardbhainistíochta i Scoil Ghnó Harvard é, chomh maith le Clár na Stiúrthóirí Idirnáisiúnta 
ag Instead. Tá sé in údar le 200 foilseachán agus páipéar ar ghnéithe éagsúla d’fhorbairt 
gheilleagrach inbhuanaithe. In 2017, bronnadh Comhaltacht Acadamh na nEolaíochtaí 
Sóisialta le haghaidh taighde oirirc agus obair mhór ar bheartas.

Aidan W. Donnelly
Stiúrthóir de Ion Renewables Ltd. 

Is Stiúrthóir bunaitheora de Ion Renewables Ltd. é Aidan Donnelly, comhlacht 
stórála fuinnimh. Tá suim aige i roinnt comhlachtaí réadmhaoine agus timpeallachta 
tionscnamh chomh maith. Anuas air sin, bhí sé ina Chathaoirleach ar NORA, 
gníomhaireacht Rialtas na hÉireann a bhfuil an fhreagracht air as Cúltaiscí Náisiúnta Ola 
na hÉireann. Tá taithí fhairsing ag Aidan ar fhorbairt agus ar bhainistíocht cuideachtaí 
ilnáisiúnta a dhíríonn ar an teicneolaíocht in Éirinn amhail Xerox (Eoraip) Teo., Quantum 
Peripheral Products Teo., Puritan Bennett, Cabletron Systems, Betdaq (Global Betting 
Exchange Teo.) agus an ceann is déanaí, ServeCentric Teo. Ar feadh breis agus 12 bhliain, 
rinne Aidan seirbhís in arm na hÉireann, ina raibh sé ina Chaptaen ar Chór Ordanáis an 
Airm. Fuair sé MBA (in OÉG), MIE (i gOCBÁC) agus BSc (in OÉG) agus is Stiúrthóir Cairte é 
le hInstitiúid na Stiúrthóirí in Éirinn.
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Máire Geoghegan-Quinn
Iar-Choimisinéir AE maidir le Taighde, Nuálaíocht agus Eolaíocht

Bhí Máire Geoghegan-Quinn ina coimisinéir Eorpach do Thaighde, Nuálaíocht agus Eolaíocht ó 
2010-2014. Mar Choimisinéir bhunaigh sí an tionscnamh ‘Aontas Nuálaíochta’; chuir sí an Réimse 
Eorpach um Thaighde chun cinn; agus sheachaid sí an creatchlár taighde ba mhó riamh, Fís 2020, 
le méadú buiséid 30% (€80 billiún san iomlán le haghaidh taighde agus nuálaíochta). Bhí an 
fhreagracht pholaitiúil aici as dhá ard-stiúrthóireacht – an Ard-Stiúrthóireacht um Thaighde agus 
Nuálaíocht agus an tAirmheán Comhpháirteach Taighde. I mí an Mhárta 2021, ceapadh Máire mar 
chathaoirleach an údaráis rialaithe OÉG (Ollscoil na hÉireann, Gaillimh). D’fhóin Máire roimhe sin 
mar TD de chuid Fhianna Fáil le haghaidh thoghcheantar Ghaillimh Thiar (1975–1997); agus bhí 
líon post aici mar Aire, lena n-áirítear: Aire na Gaeltachta (1979–1981), arbh í an chéad bhean a 
bhí ina hAire Rialtais ó bunaíodh Stát na hÉireann; an tAire Gnóthaí Eorpacha (1987–1991); agus 
an tAire Dlí agus Cirt (1993–1994). Tá Céim Dochtúra Dlíthe aici ó Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, 
céim Dochtúra Eolaíochta ó COBÁC (ar honoris causa an dá cheann); agus Légion d’honneur i 
measc bronnta eile. Tá sí ina Comhalta den Airmhéan Eorpach Comhpháirteach Taighde (JCR) 
Líonra Alumni agus ina Comhalta Oinigh de Choláiste Ríoga Lianna na hÉireann.

 

Brendan Harte
Leas-Uachtarán Sinsearach Airgeadais, ICON plc 

Tá Brendan Harte, FCA ina Leas-Uachtarán Sinsearach Airgeadais in ICON Plc, eagraíocht 
taighde chliniciúil dhomhanda a bunaíodh in Éirinn agus a fhostaíonn tuairim is 40,000 duine. 
Thosaigh sé ag obair le ICON in 2008 agus bhí roinnt róil dhomhanda aige ar an bhfoireann 
ardbhainistíochta, le fócas ar phríomhthionscnaimh athraithe, athstruchtúrú straitéiseach na 
samhla gnó agus tacú leis an spreagadh i gcomhair fáis agus luach méadaithe scairshealbhóra. 
Ina ról reatha, tá sé ina cheannaire ar an fhoireann a bhfuil i mbun ionduchtaithe rathúil agus 
cuimsiú domhanda a chinntiú maidir le línte gnó nua ceannaithe ag ICON. I róil roimhe seo, 
d’fhorbair agus stiúir sé foirne móra, ildisciplíneacha atá freagrach as réimsí amhail Tuairisciú 
Airgeadais, Cuntasaíocht Chorparáideach, Cánachas, Comhlíonadh Reachtúil, agus Íocaíochtaí 
Imscrúdaitheora. Sular thosaigh sé ag obair le ICON, d’oibrigh sé i róil cheannaireachta le 
Seirbhísí Airgeadais Hewlett Packard, Accenture, agus Meridian Vat Reclaim. Is Comhalta é an 
tUasal Harte de Chuntasóirí Cairte na hÉireann. 

Declan Hughes 
Ardrúnaí cúnta, an Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta

Tá Declan Hughes ina bhall den Bhord Bhainistíochta de chuid na Ranna Fiontar, Trádála agus 
Fostaíochta, agus freagrach as nuálaíocht ghnó, teicneolaíochtaí bunathraitheacha, mac-
chuideachta taighde, IP agus caighdeáin, infheistíocht isteach agus déantúsaíocht amach 
anseo a chur chun cinn. Tá breis agus fiche bliain de thaithí aige maidir le forbairt a dhéanamh 
ar agus comhairle a thabhairt do pholasaithe fiontar agus nuálaíochta, lena n-áirítear Banc 
Eolais na hÉireann a thógáil, an Plean Gnímh do Phoist agus tacaíochtaí ghnó maidir le Covid. 
Bhí sé i gceannas ar fhiontair dhúchasacha de chuid fiontair bheaga agus mheánmhéide, An 
Rannán Fiontraíochta agus Polasaí Straitéiseach chomh maith leis an Rannóg Airgeadais. Tá 
sé ina Chomhalta Boird de IDA Éireann, ina chathaoirleach den Choiste Comhairleach de chuid 
an Chiste Nuálaíochta um Theicneolaíochtaí Bunathraitheacha chomh maith leis an Choiste 
Comhordaithe Fiontraíochta Spáis. Bhí sé ar choistí Taighde, Forbartha agus Nuálaíochta an 
AE agus tá sé ina bhall de na Coistí Tionscal, Nuálaíochta agus Infheistíochta den Eagraíocht 
um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta. Bhí Declan ar Bhord le Fiontraíocht Éireann, leis 
an Chomhairle Náisiúnta Iomaíochais, le Leasú Eatramhach Soláthair Poiblí agus le Coiste 
Feidhmiúcháin Ardleibhéil Food Wise, agus chomh maith le sin tá sé ina chomhalta d’Institiúid 
Stiúrthóirí na hÉireann. Roimhe seo chomh maith, bhí sé ar Choiste Feidhmiúcháin an fhiontair 
agus Gníomhaireacht STI, Forfás, agus bhí sé mar Cheann na Rúnaíochta do ICSTI. Is céimí 
Máistreachta céadonóracha de Scoil an Ghnó Smurfit, OCBÁC agus de chláir fheidhmiúcháin 
ag Scoil an Ghnó Wharton, Institiúid Pháirc Roffey agus Coláiste na Státseirbhíse, Singeapór. 
Ceapadh Declan ar an Bhord ar an 5 Aibreán 2022.
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An tOllamh Ann Leen
Ollamh le Péidiatraic san Ionad Teiripe Cealla agus Géine i gColáiste Leighis Baylor 

Is Ollamh le Péidiatraic í Ann Leen san Ionad Teiripe Cealla agus Géine i gColáiste 
Leighis Baylor agus tá níos mó ná 20 bliain taithí mar imdhíoneolaí aici maidir le forbairt 
agus ag tástáil teiripí nuálacha T-ceall chun cóireáil a dhéanamh ar ionfhabhtuithe 
víreasacha agus ar ailse. Tá straitéisí imdhíona-theiripeacha forbartha agus curtha i 
bhfeidhm go cliniciúil aici chun speictream galair a chóireáil lena n-áirítear mialóma, 
liomfóma, leoicéime, ailse phaincréasach agus COVID-19. Faoi láthair,tá sí ina príomh-
imscrúdaitheoir ar chúig staidéar maidir le Drugaí Nua Imscrúdaithe (IND) arna 
thionscnamh ag imscrúdaitheoir agus le 10 mbliana anuas bhí sí ina PI ar bhreis agus 
deich dtriail chliniciúil agus í a úsáid teiripí cille “ar dhaoine don chéad uair ”dá hothair. 
Bhunaigh sí dhá chuideachta - Marker Therapeutics agus AlloVir - agus feidhmíonn sí 
mar Phríomhoifigeach Eolaíochta AlloVir. Is údar sinsearach nó comhúdar í an tOllamh 
Leen ar níos mó ná 100 foilseachán faoi athbhreithniú piaraí agus tá sí ina haireagóir 
ainmnithe ar 14 phaitinn a eisíodh. Rinne sí athbhreithniú freisin ar lámhscríbhinní 
le haghaidh irisleabhair éagsúla agus d’fhóin sí mar phiarmheasúnóir deontas do 
ghníomhaireachtaí maoinithe náisiúnta agus idirnáisiúnta. Tá céim PhD ag an Ollamh 
Leen in Imdhíoneolaíocht ó Institiúid CRC um Staidéar Ailse i mBirmingham, sa RA agus 
BSc sa bhithcheimic ó Choláiste na hOllscoile, Corcaigh. 

An tOllamh Liam Madden
Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin agus Bainisteoir Ginearálta  
Ghrúpa Sreangaithe agus gan Sreang ag Xilinx

Tá an tOllamh Liam Madden i gceannas ar eagraíocht ghairmithe T&F ar fud an domhain, 
lena n-áirítear foirne i mBaile Átha Cliath agus i gCorcaigh, agus mar Bhainisteoir 
Ginearálta tá sé freagrach freisin as ghnó an bhonneagair Shreangaithe agus Gan Sreang. 
Chaith an tOllamh Madden níos mó ná 30 bliain i dtionscal leathsheoltóra SAM, áit ar 
chuidigh sé le raon táirgí agus teicneolaíochtaí atá chun tosaigh sa tionscal. Bunaithe 
in Silicon Valley, d’oibrigh sé le cuideachtaí bunaithe agus gnólachtaí nuathionscanta, 
lena n-áirítear ról ceannaireachta in IPO rathúil. Bíonn an tOllamh Madden ag caint go 
minic ag imeachtaí ollscoile agus tionscail ar fud an domhain. Tá chúig phaitinn aige 
sa teicneolaíocht leathsheoltóra. Tá sé ina Chomhalta d’Innealtóirí Éireann agus tá sé 
ina Ollamh Cúnta le hInnealtóireacht Leictreach, Leictreonach agus Cumarsáide ag an 
gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath.

Gráinne McAleese
Príomh-Oifigeach Airgeadais Leasghrúpa de UDG Healthcare plc 

Is ceannasaí gnó sinsearach í Gráinne McAleese a bhfuil taithí aici ag obair go 
hidirnáisiúnta ar leibhéal coiste feidhmiúcháin i róil airgeadais agus cheannaireachta, 
sa tionscal cógaisíochta agus biteicneolaíochta den chuid is mó. Tá Gráinne ina 
Príomh-Oifigeach Airgeadais Leasghrúpa faoi láthair do UDG Healthcare plc, comhlacht 
domhanda le ceannáras suite in Éirinn acu a sholáthraíonn seirbhísí nuálacha 
seachfhoinsithe do chomhlachtaí cúraim sláinte. Roimh UDG Healthcare, d’oibrigh 
sí mar Bhainisteoir Ginearálta d’Éirinn agus Leas-Uachtarán Airgeadais le Alexion 
Pharmaceutical, cuideachta biteicneolaíochta SAM i gcomhair galair neamhchoitianta. 
Chaith an tUasal McAleese 10 mbliana ag obair le Elan Corporation, plc sna Stáit 
Aontaithe agus in Éirinn i róil airgeadais chorparáidigh éagsúla, chomh maith le 
róil ghrúpaí straitéiseacha , agus le déanaí mar Rialaitheoir Corparáideach agus 
Príomhoifigeach Cuntasaíochta. Tá an tUasal McAleese ina Comhalta de Chuntasóirí 
Cairte na hÉireann, agus ina Cuntasóir Poiblí Deimhnithe sna Stáit Aontaithe, agus tá 
céim Baitsiléara agus Mháistreachta aici ó OCBÁC. 



LEATHANACH 46

Fondúireacht Eolaíochta Éireann (FEÉ) |  Tuarascáil Bhliantúil 2021

Clíona Murphy
Leas-Uachtarán T agus F, Dearbhú Cáilíochta Domhanda, PepsiCo

Tá Clíona Murphy ina Leas-Uachtarán T agus F, de Dhearbhú Cáilíochta Domhanda 
le PepsiCo. Sa ról seo tá sí freagrach as na beartais agus na caighdeáin cháilíochta a 
forbraíodh agus a úsáidtear ar fud phunann iomlán PepsiCo agus as comhlíonadh a 
fhíorú agus a chinntiú maidir leo. Tá sí i gceannas freisin ar chlár Million Women Mentor 
PepsiCo ar fud an domhain. Thosaigh Clíona ag obair le PepsiCo i 1997 agus d’oibrigh sí 
i róil éagsúla ceannaireachta T agus F, agus róil slabhra soláthair thar chóras an PepsiCo 
san Eoraip, sa Ríocht Aontaithe, sa tSín, san Áise agus in Éirinn. Is Innealtóir Cairte í a 
bhfuil Céim san Innealtóireacht aici ó Choláiste na Tríonóide agus MSc i mBia, Cothú & 
Sláinte ón gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath. Roimhe seo bhí Clíona ina ball d’Údarás 
Teagasc. Tá Clíona ina Comhalta an Bhoird do STEM an Iardheiscirt, ina ball den Choiste 
Stiúrtha de chuid Tionscnamh um Shábháilteacht Bia Dhomhanda agus ina ball de 
Chomhairle an Phropaist, CTBÁC.

An tOllamh Phillip Nolan 
Ard-Stiúrthóir FEÉ

Ceapadh an tOllamh Phillip Nolan mar Ard-Stiúrthóir FEÉ, an príomh-mhaoinitheoir 
náisiúnta maidir le taighde bunúsach agus feidhmeach i réimsí na heolaíochta, 
teicneolaíochta, innealtóireachta agus matamaitice, le héifeacht ón 17 Eanáir 2022. 

Roimhe seo, bhí sé mar Uachtarán Ollscoil Mhaigh Nuad, ó 2011-2021, agus is ansin ar 
bhunaigh sé straitéis nua don Ollscoil mair leis a dtaighde agus leis a ngníomhaireachtaí 
teagaisc agus rannpháirtíochta, bearta a chuidigh go mór le fás agus éagsúlacht 
an teagaisc agus taighde nár tharla go dtí seo, chomh maith le toilleadh taighde na 
hOllscoile a mhéadú faoi dhó. Chuir sé go mór le forbairtí tábhachtacha i gcúrsaí 
ardoideachais in Éirinn, go háirithe maidir leis an athrú ón dara leibhéal go dtí an tríú 
leibhéal a athchóiriú, agus rannpháirtíocht san ardoideachas a leathnú mar aon le 
comhionannas agus éagsúlacht a chur chun cinn.

Bhain an tOllamh Phillip Nolan a gcéimeanna i bhFiseolaíocht (1988) agus i Leigheas 
(1991) amach ó OCBÁC, faoi seach, agus ina dhiaidh sin, bronnadh PhD i bhFiseolaíocht 
ar as a cuid taighde ar rialú an análaithe agus rialú an chórais chardashoithíoch i rith 
an chodlata. Is taighdeoir an-inniúil é, le suimeanna i gcórais bhraiteoirí próiseála 
fiseolaíocha agus córais rialuithe araon, agus i bhfoilseacháin sna hirisleabhair mhóra 
le rá sa réimse. Bhí sé páirteach le baill fhoirne acadúla na Ranna Anatamaíochta agus 
Fiseolaíochta Daonna, OCBÁC IN 1996, agus d’éirigh leis Duaiseanna an Uachtaráin 
maidir le Taighde agus Teagasc araon a fháil. Ceapadh ina Stiúrthóir d’Institiúid Taighde 
Bhithmhóilínigh agus Bithleighis Conway é sa bhliain 2003, roimh dó a bheith ina 
Chláraitheoir agus Leasuachtarán OCBÁC in 2004, is ansin go raibh sé i mbun athchóirithe 
na n-institiúidí iomláine ar churaclam na bhfochéimithe, clár Horizion OCBÁC, agus 
bhí sé freagrach as rannpháirtíocht a rochtain agus a leathnú, as staidéir iarchéime, as 
páirtíochtaí idirnáisiúnta, agus as seirbhísí leabharlainne agus teicneolaíochta faisnéise. 

Le linn 2020 agus 2021, bhí ról lárnach ag an Ollamh Nolan maidir le bainistiú na 
paindéime COVID-19, agus é ina Chomhalta den Fhoireann Náisiúnta Éigeandála Sláinte 
Phoiblí, agus mar chathaoirleach dá bhfoghrúpa maidir le heiseamláiriú na ngalar. Tá 
sé ina Chomhalta d’Acadamh Ríoga na hÉireann, agus Comhalta Oinigh do Dhámh na 
Míochaine Sláinte Phoiblí de chuid Coláiste Ríoga Lianna na hÉireann.
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Bunaíodh Bord Fondúireacht Eolaíochta Éireann (FEÉ) faoin Acht um Fhorbairt Tionscail (Fondúireacht 
Eolaíochta Éireann) 2003 (“an tAcht”). Tá feidhmeanna an Bhoird leagtha amach in Alt 7 den Acht, arna leasú. 
Tá an Bord freagrach don Aire Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta (“an 
tAire” ó seo amach) agus freagrach as dea-rialú a chinntiú, agus tugann siad aghaidh ar an tasc seo trí chuspóirí 
agus spriocanna straitéiseacha a chur agus trí chinntí straitéiseacha a dhéanamh ar gach príomhcheist 
gnó. In Alt 7(4) den Acht ceanglaítear ar an mBord cloí leis na treoracha ginearálta sin a bhaineann le 
beartas i bhfeidhmiú a fheidhmeanna de réir mar a thabharfadh an tAire. Is é an tArd-Stiúrthóir, an Coiste 
Feidhmiúcháin agus an fhoireann ardbhainistíochta atá freagrach as rialú agus treoir laethúil Fhondúireacht 
Eolaíochta Éireann. Socraíonn an Bord ton eiticiúil an Fhorais freisin trína chinntiú go bhfuil luachanna, dea-
chaighdeáin rialachais agus iompraíocht eiticiúil FEÉ le sonrú ar fud an Fhorais. 

Cloíonn an tArd-Stiúrthóir agus an fhoireann bainistíochta sinsearaí leis an treoir leathan straitéiseach arna 
leagan síos ag an mBord agus ní mór dóibh a chinntiú go mbeidh tuiscint shoiléir ag gach comhalta Boird ar 
na príomhghníomhaíochtaí agus ar na príomhchinntí a bhaineann leis an eintiteas, agus ar rioscaí suntasacha 
ar bith ar dócha dóibh teacht chun cinn. Feidhmíonn an tArd-Stiúrthóir mar theagmhálaí díreach idir an Bord 
agus lucht ardbhainistíochta FEÉ.

Freagrachtaí an Bhoird 
Tá obair agus freagrachtaí an Bhoird leagtha amach i Lámhleabhar an Bhoird, ina bhfuil cúrsaí a choimeádtar 
go sonrach lena gcinneadh ag an mBord chomh maith. I measc na míreanna buana a bhreithníonn an Bord tá: 

	 Ceadú an Phlean Straitéisigh

	 Léargas ginearálta na n-oibríochtaí agus athbhreithniú feidhmíochta na Fondúireachta 

	 Ceadú na ráitis airgeadais bliantúla de chuid na Fondúireachta 

	 Ag ceapadh an Ard-Stiúrthóir

	 Dearbhú leasanna na gComhaltaí

	 Tuarascálacha ó fhochoistí an Bhord a fháil 

	 Maoirseacht a dhéanamh ar chomhlíontacht na Fondúireachta le gach dlí agus Cód Chleachtais is feidhme

	 Ceadú an Bheartais Bainistíochta Riosca 

In Alt 24 den Acht ceanglaítear ar an mBord na cuntais go léir is cuí agus is gnách a fhaigheann sé agus a 
chaitheann sé a choinneáil i cibé foirm a fhaomhfadh an tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe. Agus na 
ráitis airgeadais sin á n-ullmhú, ceanglaítear ar Bhord na Fondúireachta: 

	 beartais chuí chuntasaíochta a roghnú agus iad a chur i bhfeidhm go comhsheasmhach; 

	 breithiúnais agus meastacháin a dhéanamh atá réasúnta agus stuama; agus 

	 na ráitis airgeadais a ullmhú ar bhonn an ghnóthais leantaigh seachas má tá sé neamhoiriúnach talamh 
slán a dhéanamh de go leanfaidh sé ag feidhmiú, agus a dhearbhú más amhlaidh gur cloíodh le caighdeáin 
infheidhmithe chuntasaíochta faoi réir aon athruithe ábhartha a nochtar agus a mhínítear sna ráitis 
airgeadais. 

Tá an tArd-Stiúrthóir agus bainistíocht shinsearach na Fondúireachta, freagrach as taifid chuntasaíochta sásúla 
a choinneáil, ina nochtar a gcuid seasaimh airgeadais, le cruinneas réasúnta ag aon am ar bith, agus é a éascú 
go mbeidh na ráitis airgeadais géilleadh d'alt 24 den Acht. 

Ráiteas maidir le Rialachas 
Corparáideach agus Tuarascáil na 
gComhaltaí Boird 
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Tá na cuntais seo ceadaithe ag an Bhord agus curtha ar aghaidh chuig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste le 
haghaidh iniúchadh a luaithe agus is féidir tar éis críoch na bliana. Tá coimeád agus ionracas na faisnéise corparáidí 
agus airgeadais ar shuíomh gréasáin na Fondúireachta faoi fhreagracht an Ard-Stiúrthóir agus na bainistíochta 
sinsearacha. Tá an Bord freagracht as an bplean agus an buiséad bliantúil a cheadú.

Rinneadh meastóireacht ar fheidhmíocht na Fondúireachta faoi threoir an phlean agus an bhuiséid bhliantúil 
ar an 13 Nollaig, 2021. Rinne an Bord, tríd an gCoiste Iniúchóireachta agus Riosca den chuid is mó, measúnú ar 
phríomhrioscaí an chomhlachta Stáit lena n-áirítear cur síos ar na rioscaí sin nuair ba chuí agus bearta nó straitéisí 
gaolmhara um maolú. Tá an Fhondúireacht ag cloí le gnéithe ábhartha an Chóid Chaiteachais Phoiblí. Tá an Bord, 
tríd an Ard-Stiúrthóir agus tríd an bhainistíocht shinsearach, freagrach chomh maith as a gcuid sócmhainní a 
chosaint, agus sin an fáth gur ghlacadh céimeanna réasúnta eile chun aimsiú an chalaois agus na neamhrialtachtaí 
eile a chosc. Measann an Bord go dtugann ráitis airgeadais FEÉ léargas fíor agus cothrom ar fheidhmíocht 
airgeadais agus ar staid airgeadais na Fondúireachta amhail an 31 Nollaig 2021. 

Struchtúr agus Coistí an Bhoird agus 
De ghnáth bíonn Cathaoirleach, Leaschathaoirleach agus deich ngnáthchomhalta arna cheapadh ag an Aire, tar éis 
dul i gcomhairle leis an Aire Fiontar, Trádála agus Fostaíochta, mar atá leagtha amach in Alt 8 den Acht. Tá scileanna 
agus saineolas riachtanacha agus moltacha ag na Comhaltaí Boird neamhspleácha neamhfheidhmiúcháin chun 
straitéis agus beartais leathana na Fondúireachta a leagadh amach agus maoirseacht a dhéanamh ar an chur chun 
feidhme. Tháinig an Bord FEÉ le chéile seacht n-uaire le linn 2021. Taispeánann an tábla síos na sonraí a ghabhann 
le tréimhse cheapacháin na gcomhaltaí le linn 2021:

Comhalta Boird Ról Dáta a Ceapadh

An tOllamh J. Peter Clinch Cathaoirleach 01/08/2019

An tOllamh Mark Ferguson Ard-Stiúrthóir 16/01/12 (éirithe as ar 16/01/22)

An tOllamh Sir Tom Blundell Comhalta Boird 19/11/14 (éirithe as ar 30/04/2022)

An tUasal Aidan Donnelly Comhalta Boird 05/12/13 (athcheaptha ar 17/06/21)

An tUasal Máire Geoghegan-Quinn, Comhalta Boird 11/04/18

An tUasal Brendan Harte Comhalta Boird 17/12/19

An tOllamh Ann Leen Comhalta Boird 10/09/20

An tOllamh Liam Madden Comhalta Boird 01/02/13 (athcheaptha ar 17/06/21)

Ms Gráinne McAleese Comhalta Boird 25/10/18

An tUasal Clíona Murphy Comhalta Boird 10/09/20

Cothromaíocht inscne i mballraíocht an Bhoird
Faoin 31 Nollaig 2021, bhí ceathrar bhean (40%) agus seisear fhear (60%) ar an Bhord, le dá phost folamh. Ceapadh 
duine le ceann amháin do na folúntais seo ar an 5 Aibreán 2022 ó dhuine ainmnithe den Roinn Fiontar, Trádála 
agus Fostaíochta. Mar sin, comhlíonann an Bord an sprioc atá leagtha síos ag an Rialtas maidir le go léireofar 
hionadaíocht 40% ar a laghad den dá inscne i gcomhaltaí mBord Stáit. Measfar riachtanas na cothromaíochta 
inscne nuair a bheas ceapacháin déanta ar na folúntais thuas luaite trí Sheirbhís um Cheapacháin Phoiblí.
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An Coiste Iniúchta agus Riosca
Tacaíonn an Coiste Iniúchóireachta agus Riosca (CIR), ina bhfuil cúig comhalta ann, leis an Bhord maidir 
lena bhfreagrachtaí le haghaidh riosca, rialú, rialachas agus teanntás bainte leis. Tá an CIR neamhspleách ó 
bhainistíocht airgeadais na heagraíochta agus déanann sé monatóireacht ar an gcóras rialuithe inmheánach 
agus cosaintí airgeadais, déanann sé maoirseacht ar an bhfeidhm iniúchta inmheánaigh agus déanann sé 
iniúchtaí ar dheontais FEÉ a thugtar d’institiúidí seachtracha. Cinntíonn an coiste go bhfuil córas i bhfeidhm chun 
monatóireacht a dhéanamh ar riosca agus chun foráil a dhéanamh maidir le gníomhaíochtaí maolaitheacha 
agus go gcoinnítear suas chun dáta é. Déanann an coiste monatóireacht agus athbhreithniú chomh maith ar 
thuarascálacha airgeadais Fhondúireacht Eolaíochta Éireann ar bhonn rialta lena n-áirítear na Ráitis Airgeadais 
Bhliantúla. Tá an coiste freagrach chomh maith as maoirseacht a dhéanamh ar chomhlíonadh na gceanglas 
rialachais chorparáidigh, lena n-áirítear an Cód Cleachtais chun Comhlachtaí Stáit a Rialú arna nuashonrú i Meán 
Fómhair 2016. 

Tuairiscíonn an CIR don Bhord i ndiaidh gach cruinnithe, agus i scríbhinn go foirmiúil gach bliain. De ghnáth 
bíonn cúigear ball ar an gCoiste lena n-áirítear ball seachtrach amháin ar a laghad. Is ionann Comhaltaí reatha an 
Choiste agus Brendan Harte (Cathaoirleach), Aidan Donnelly, Gráinne McAleese, Stephen O’Connor (a tháinig ar 
bhord an choiste ar an 30 Márta 2020) agus Clíona Murphy ( a tháinig ar bhord an choiste ar an 8 Nollaig 2020). Tá 
Stephen O’Connor ina chomhalta coiste seachtrach agus freastalaíonn an Ardstiúrthóir ar na cruinnithe uile. Bhí 
seacht gcruinniú de CIR le linn 2021.

Coiste Comhairleach Ainmniúchán an Bhoird 
Tá triúr comhaltaí ar Choiste Comhairleach Ainmniúchán an Bhoird (CCA) agus breithníonn sé na scileanna 
a theastaíonn don Bhord, chomh maith le réimsí saineolais agus tugann siad comhairle don tSeirbhís um 
Cheapacháin Phoiblí dá réir sin nuair a thagann folúntas sa Bhord chun cinn. Tuairiscíonn an coiste don Bhord 
i ndiaidh gach cruinnithe. Is ionann baill reatha an Choiste agus an tOllamh J. Peter Clinch (Cathaoirleach), an 
tOllamh Phillip Nolan agus an tOllamh Ann Leen. Ní raibh cruinniú an Choiste ar bith ann in 2021. 

An Coiste Forbartha Bainistíochta agus Luach Saothair 
Tá an Coiste Forbartha Bainistíochta agus Luach Saothair déanta amach as ceathrar comhalta agus 
bunaíodh é chun athbhreithniú a dhéanamh ar bhreithmheas an Chathaoirligh maidir le feidhmíocht an 
Ardstiúrthóra i gcoinne na gcuspóirí pearsanta comhaontaithe; athbhreithniú a dhéanamh ar fheidhmíocht 
na hardbhainistíochta; maoirseacht a dhéanamh ar phleanáil comharbais eatramhach don Ardstiúrthóir agus 
don bhainistíocht shinsearach faoi réir na gceanglas de bhun an phróisis earcaíochta iomaíoch; maoirseacht 
a dhéanamh ar phróiseas measúnuithe na mball foirne; agus athbhreithniú a dhéanamh ar luach saothair na 
hardbhainistíochta i gcomhthéacs le beartas agus treoir an Rialtais agus chun maoirseacht a dhéanamh ar chur 
chun feidhme an bheartais measúnuithe. Tuairiscíonn an coiste don Bhord i ndiaidh gach cruinnithe. Is iad 
baill reatha an Choiste an tOllamh J. Peter Clinch (Cathaoirleach), an tUasal Aidan Donnelly, an tUasal Gráinne 
McAleese agus an tUasal Clíona Murphy (a ceapadh an 8 Feabhra 2021). Bhí cruinniú amháin ag an Choiste in 2021. 

Coiste Ceada Deontas 
Tugtar an chumhacht don Choiste Ceada Deontas FEÉ (CCD), ina bhfuil cúigear comhalta ann, tograí maidir le 
deontais taighde a cheadú i gcomhréir leis na leibhéil údaráis tarmligthe arna cheadú ag an Bhord. Tuairiscíonn 
an coiste don Bhord i ndiaidh gach cruinnithe. Is iad seo a leanas comhalta an Choiste: An tOllamh Liam Madden 
(Cathaoirleach), an tOllamh Sir Tom Blundell, Ciaran Conlon, an tOllamh Ann Leen agus an tOllamh Phillip Nolan. 
Tháinig Ciaran Conlon ar bhord an choiste mar chomhalta seachtrach ar an 30 Márta 2020. Tháinig an tOllamh Ann 
Leen ar an Choiste ar an 7 Nollaig 2020. Bhuail an Coiste le chéile sé huaire in 2021. 

An Coiste Earcaíochta 
Bunaíodh Coiste Earcaíochta an FEÉ ar an 8 Meitheamh 2020 chun maoirseacht agus bainistíocht a dhéanamh 
thar ceann an Bhoird ar phríomhghnéithe den phróiseas chun Ard-Stiúrthóir nua a cheapadh in Eanáir 2022. Tá 
triúr comhalta ar an Choiste: an tOllamh J. Peter Clinch (Cathaoirleach), Gráinne McAleese agus Aidan Donnelly. 
Bhí ceithre chruinniú ag an Choiste le linn 2021 agus ceapadh an tOllamh Phillip Nolan mar Ardstiúrthóir FEÉ ina 
sin ar 17 Eanáir 2022.
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Sceideal Tinrimh, Táillí agus Speansas 
Tá sceideal freastail ag cruinnithe an Bhoird agus na gCoistí le haghaidh 2021 leagtha amach thíos, lena n-áirítear na táillí 
agus na costais a fuair gach comhalta:

An 
Bord

Coiste 
Iniúchóireachta 

agus Riosca

Coiste 
Ceada 

Deontas

Coiste 
Comhairleach 
Ainmniúchán 

an Bhoird

An Coiste 
Forbartha 

Bainistíochta 
agus Luach 

Saothair

An Coiste 
Earcaíochta

Táillí 2021  
€

Costais 
2021  

€

Líon na gCruinnithe 7 7 6 0 1 4

An tOllamh J. Peter 
Clinch 

7 1 4 0 0

An tOllamh Mark 
Ferguson

7 6 0 0

An tOllamh Sir Tom 
Blundell

6 3 €11,970 0

An tUasal Aidan 
Donnelly

7 7 1 4 €11,970 0

An tUasal Máire 
Geoghegan-Quinn,

7 €11,970 0

An tUasal Brendan 
Harte

7 7 1 €11,970 0

An tOllamh Ann Leen 7 5 0 €443

An tOllamh Liam 
Madden

7 5 0 0

Ms Gráinne McAleese 7 7 4 €11,970 0

An tUasal Clíona 
Murphy 

6 7 0 0

Táillí Boird a íocadh le 
COBÁC*

€20,520 0

Iomlán €80,370 €443

Íoctar táillí le baill an bhoird mar a chinneann an tAire le toiliú an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe. Tá comhaltaí 
Boird áirithe eisiata ó tháillí a fháil ó FEÉ faoi na socruithe luach saothair “Aon Duine Amháin Aon Tuarastal Amháin” i 
gcás nach féidir le seirbhísigh phoiblí táillí Boird a fháil sa bhreis ar thuarastal. Is iad sin an tOllamh J. Peter Clinch agus an 
tOllamh Mark Ferguson. 

*Maidir leis an Ollamh J. Peter Clinch, tríd an Roinn Gnó, Fiontair agus Nuálaíochta (an DBEI), thug an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe 
cead d’Fhondúireacht Eolaíochta Éireann costais An Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath (mar fhostóir) a fhritháireamh maidir leis an Ollamh J. Peter 
Clinch a scaoileadh chun fónamh ar Bhord FEÉ suas leis an táille ábhartha do phost an Chathaoirligh. 

Ina theannta sin, tharscaoil triúr ball den Bhord, an tOllamh Liam Madden, an tOllamh Ann Leen agus an tUasal Clíona 
Murphy a dtáillí boird. 

Príomhathruithe an Phearsanra: 
Ní raibh ceapachán nua ar an Bhord le linn 2021 agus d’éirigh an tOllamh Liam Madden agus Aidan Donnelly óna gcuid 
poist agus ansin athcheapadh ar an Bhord iad ón Aire ar an 17 Meitheamh 2021, i dtéarmaí Alt 9 (3) den Acht. D’éirigh Mark 
Ferguson as an Bhord ar an 16 Eanáir 2022 agus ceapadh an tOllamh Phillip Nolan leis an Bhord ar an 17 Eanáir 2022. 
D’éirigh an tOllamh Sir Tom Blundell as an Bhord ar an 30 Aibreán 2022. Ceapadh an tUasal Declan Hughes ar an Bhord ar 
an 5 Aibreán 5 2022.

Nochtadh arna Cheangal leis an Chód Cleachtais  
chun Comhlachtaí Stáit a Rialú (2016) 
Tá an Bord freagrach as a chinntiú gur chloígh Fondúireacht Eolaíochta Éireann le ceanglais an Chóid Chleachtais chun 
Comhlachtaí Stáit a Rialú (2016) arna fhoilsiú ag an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe i Lúnasa 2016. Tá na 
nochtaithe seo riachtanach tríd an Chód: 
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Miondealú ar Shochair Ghearrthéarmacha Fostaithe
Déantar sochair ghearrthéarmacha fostaithe os cionn €60,000 a chatagóiriú sna bandaí seo a leanas:

Réimse Líon na bhFostaithe
Ó Go 2021 2020
€60,000 €69,999 11 12

€70,000 €79,999 16 9

€80,000 €89,999 7 1

€90,000 €99,999 0 3

€100,000 €109,999 6 9

€110,000 €119,999 6 1

€120,000 €129,999 - 1

€130,000 €139,999 - -

€140,000 €149,999 2 1

€150,000 €159,999 - -

€160,000 €169,999 2 2

€170,000 €179,999 - -

€180,000 €189,999 - -

€190,000 €199,999 - 1

€200,000 €209,999 1 -

Nóta: Chun críocha an nochta sin, áirítear ar shochair ghearrthéarmacha fostaithe i ndáil le seirbhís a sholáthraítear le linn na tréimhse 
tuairiscithe tuarastal, liúntais ragoibre agus íocaíochtaí eile a dhéantar ar son an fhostaí, ach ní áirítear ÁSPC an fhostóra air. 

Costais Sainchomhairleoireachta
Áirítear ar chostais comhairleoireachta costas na comhairle seachtraí agus ní áirítear orthu feidhmeanna 
seachfhoinsithe ‘gnó mar is gnách’.

2021 2020 
Comhairle dhlíthiúil €248,089 €283,364

Comhairle Caidreamh Poiblí €126,938 €126,234

Comhairle um Ionracas Taighde €85,359 €37,112

Athbhreithniú ar Chlár Infreastruchtúir Taighde €47,478 -

Comhairle faoi Acmhainní Daonna agus Pinsin €34,377 €81,480

Comhairle maidir le soláthar €26,752 €19,099

Suirbhé Náisiúnta COVID-19 €24,388 -

Comhairle maidir le cáin agus airgead €5,124 €60,270

Eile €42,000 €59,839

Comhairle faoi chomhlíontacht i gcás Státchabhrach - €100,620

Táillí comhairleachta i leith aistriú chuig áitreabh nua - €47,064

Iomlán €640,505 €815,082
Costais Sainchomhairleoireachta Caipitlithe - €47,064

Costais chomhairleoireachta gearrtha ar chúlchistí 
ioncaim agus caiteachais coinnithe

€640,505 €768,018

Iomlán €640,505 €815,082
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Costais Dhlíthiúla agus Socraíochtaí 
Tá caiteachas a thabhaíodh i ndáil le comhairle dhlíthiúil ghinearálta a fuair FEÉ nochta sna Costais 
Sainchomhairleoireachta thuas. Níor tabhaíodh aon chostas dlí, socraíochtaí nó costais eadrána agus idir-réitigh sa 
bhliain a bhaineann le conarthaí le tríú páirtithe. 

Caiteachas Taistil agus Cothaithe
Tá caiteachas taistil agus cothaithe catagóirithe mar seo a leanas:

2021 2020

Intíre

- Bord* €443 €1,942

-Fostaithe €14, 110 €11,839

Idirnáisiúnta

- Bord* - (€3,483)

-Fostaithe €2,151 €73,554

Iomlán €16,704 €83,852

* Ní raibh costais taistil agus cothabhála íoctha go díreach ar Chomhaltaí an Bhoird le linn 2021. Is ionann an costas de €443 agus costais 
lóistín díreacha íoctha ag FEÉ.  

Caiteachas Fáilteachais
Clúdaítear an caiteachas fáilteachais seo a leanas leis an Chuntas Ioncaim agus caiteachais:

2021  2020 

Fáilteachas foirne €2,222 €3,788

Fáilteachas cliant - -

Iomlán €2,222 €3,788

Ráiteas maidir le Comhlíonadh
Ghlac an Bord leis an gCód Cleachtais chun Comhlachtaí Stáit a Rialú (2016) agus chuir sé nósanna imeachta i 
bhfeidhm chun comhlíonadh an Chóid a chinntiú. Chomhlíon FEÉ an Cód Cleachtais um Rialachas Comhlachtaí Stáit 
in 2021.

Bainistíocht Riosca
Ghlac Fondúireacht Eolaíochta Éireann Straitéis agus Beartas Riosca FEÉ, ina leagtar amach an córas bainistíochta 
riosca atá i bhfeidhm agus ina leagtar amach róil agus freagrachtaí na bpáirtithe leasmhara éagsúla a bhaineann le 
bainistíocht riosca. Rinneadh é seo a nuashonrú in 2020. Is é beartas na Fondúireachta cloí leis an dea-chleachtas 
um bainistíocht riosca. Sa Bheartas agus sa Straitéis leagtar amach an próiseas trína ndéanann an Fhondúireacht 
na príomhrioscaí a bhaineann lena gníomhaíochtaí a shainaithint agus conas dul i ngleic leo. Cuireann an Coiste 
Bainistíochta Rioscaí na rioscaí i dtoll a chéile le hionchur agus tacaíocht ón gCoiste Feidhmiúcháin agus déantar 
tuarascáil ina leith ag eatraimh rialta do Choiste Iniúchóireachta agus Riosca FEÉ agus don Bhord, lena n-áirítear 
bearta, rialuithe agus nuashonruithe gaolmhara um maolú. Rinne an Bord measúnú ar príomhrioscaí FEÉ, lena 
n-áirítear cur síos ar na rioscaí sin nuair ba chuí agus bearta nó straitéisí gaolmhara.
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Struchtúr Eagrúcháin
Faoi dheireadh mí Aibreán 2022

Coiste Iniúchóireachta agus Riosca

Coiste Comhairleach 
Ainmniúchán an Bhoird

An Coiste Forbartha Bainistíochta 
agus Luach Saothair

Coiste Ceada Deontas

FEÉ 
BORD

An Dr Ciarán Seoighe
Leas-Ardstiúrthóir

An tUasal George 
Poole

Rúnaí Boird /  
Ard-Oifigeach Riosca

An tOllamh Phillip Nolan
Ard-Stiúrthóir Fhondúireacht Eolaíochta 

Éireann

An Dr Abigail Ruth 
Freeman

Stiúrthóir na hEolaíochta  
don tSochaí

An Dr Siobhan 
Roche

Stiúrthóir na 
hEolaíochta don 

tSochaí

An tUasal  
Donal Keane

Príomhoifigeach Oibríochtaí

An Dr Michael 
Ryan 

Ceann Idirnáisiúnta 

An Dr Lisa Higgins
Ceann an Taighde, Oideachas agus 
Rannpháirtíocht Phoiblí Dúshlán 

An tUasal Denis Kelly
Ceann Eatramhach an AD agus na 
Forbartha Eagraíochtúla 

An Dr Roisin Cheshire
Ceann an Taighde faoi stiúir dhaoine Aonair 

An Dr Peter 
Clifford

Ceann Straitéise

Alva O’Cleirigh, 
Uasal

Ceann na Cumarsáide 
Corparáidí 

An Dr Marion Boland
Ceann an Bheartais Taighde 

An tUasal Eric Dowdall 
Príomhoifigeach Faisnéise

Joan Hynes, Uasal 
An Ceann Airgeadais agus 
Deontas

An Dr Aisling McEvoy 
Ceann na gComhpháirtíochtaí 
Fiontraíochta

An Dr Kevin Walsh
 Ceann na nIonad Taighde

An tOllamh J. Peter Clinch
Cathaoirleach Bhord Fhondúireacht 

Eolaíochta Éireann
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Foireann Feidhmíochta 
Fhondúireacht Eolaíochta Éireann 

An tOllamh Phillip Nolan, 
Ard-Stiúrthóir Fhondúireacht Eolaíochta Éireann

Féach ar a phróifíl iomlán ar leathanach 46.

An Dr Ciarán Seoighe 
Leas-Ardstiúrthóir 

Chuaigh an Dr Ciarán Seoighe le Fondúireacht Eolaíochta Éireann mar Leas-Ardstiúrthóir 
in Eanáir 2018. Ina ról, tá Ciarán freagrach as Straitéis Eagraíochtúil, Cumarsáid 
Chorparáideach agus foireann idirnáisiúnta Fhondúireacht Eolaíochta Éireann. 
Lena chois sin, déanann sé ionadaíocht ar son an Ard-Stiúrthóra, de réir mar is gá. 
Chuaigh Ciarán le Fondúireacht Eolaíochta Éireann i ndiaidh beagnach fiche bliain i 
gcomhairleacht bainistíochta le Accenture. I rith a chuid ama le Accenture, in Éirinn agus 
san Afraic Theas araon, d’oibrigh Ciarán le cuid de na heagraíochtaí is mó agus is rathúla 
ar domhan. Tá BA (Mod) aige san Eolaíocht Nádúrtha agus PhD san Fhisic Chandamach 
ó Ollscoil na Tríonóide, BÁC. Tar éis dó teacht ar bhord le FEÉ, bhí Ciarán i gceannas ar 
fhorbairt na straitéise nua de chuid FEÉ agus bhí sé ina rannpháirtí rialta ar straitéisí agus 
tionscnaimh náisiúnta lena n-áirítear Bord Comhairleach an Chiste Nuálaíochta maidir 
le Teicneolaíochtaí Bunathraitheacha, Bord Comhairleach Nuálaíochta na Seirbhíse 
Poiblí agus an tionscnamh comhairliúchán poiblí maidir le ‘Ag Cruthú Ár dTodhchaí’. 
Tugann sé flúirse taithí thar raon éagsúil leis, do réimsí cosúil le hathruithe ar scála mór a 
chomhlíonadh, mar aon le tionscnaimh nuálaíochta, straitéiseacha agus athruithe.

An tUasal Donal Keane  
Príomhoifigeach Oibríochtaí 

Ceapadh an tUasal Donal Keane mar an Príomhoifigeach Oibríochtaí i bhFondúireacht 
Eolaíochta Éireann ar an 1 Samhain 2005. Tá sé freagrach as Rialú Airgeadais, Bainistíocht 
Airgeadais Deontas, Córais Faisnéise, Líonraí TF, Cosaint Sonraí/RGCS, Beartas Taighde 
agus idirchaidreamh leis an gComhordaitheoir Iniúchta Inmheánaigh maidir le hiniúchtaí 
inmheánacha agus iniúchtaí seachtracha deontas. Tháinig Donal go FEÉ ó IADT Dún 
Laoghaire, ina raibh post mar Rúnaí agus Rialaitheoir Airgeadas ó 1997 go 2005. Roimhe 
sin bhí poist bhainistíochta sinsearaí ag Donal in Ospidéal Mhuire Lourdes, Droichead 
Átha, GE Capital agus Wang Finance i mBaile Átha Cliath agus in Toronto, Ceanada. Bhí 
Donal ina chomhalta chomh maith ar Choistí Iniúchóireachta Fhondúireacht Eolaíochta 
na hEorpa (Strasbourg) agus BBSRC (cuid de UKRI anois) le blianta beaga anuas. Tá céim 
Bhaitsiléara sa Tráchtála ag Donal ó COBÁC agus is Comhalta é ar Institiúid Chairte na 
gCuntasóirí in Éirinn.
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An Dr Abigail Ruth Freeman 
Stiúrthóir na hEolaíochta don tSochaí 

Is Stiúrthóir na hEolaíochta don tSochaí in FEÉ í An Dr Abigail Ruth Freeman. Tá sí i 
gceannas ar Chláir Taighde stiúrtha go haonarach agus Ionaid le haghaidh Oiliúint 
Taighde, Taighde bunaithe ar Dhúshláin agus Rannpháirtíocht Oideachais agus Poiblí 
ag an Fhondúireacht. Tá guth Ruth le cloisteáil go minic ar na meáin agus tá sí ina 
rannpháirtí seachtainiúil ar Seó Pat Kenny ar raidió Newstalk. Roimh a ceapachán 
reatha faoi láthair, bhí sraith phoist ag Ruth i bhFEÉ. Ceapadh í ina Stiúrthóir na 
Straitéisí agus Cumarsáidí in 2013, tar éis dí a bheith i mbun róil eile, ar nós Stiúrthóir 
na Nuálaíochta, Cumarsáide agus Oideachais agus Stiúrthóir na gClár, Fondúireachta 
agus Gnóthaí Idirnáisiúnta. Chuaigh Ruth le Fondúireacht Eolaíochta Éireann mar 
Bhainisteoir Clár Eolaíochta i Samhain 2006. Sula raibh sí ag an Fhondúireacht, d’obair 
sí mar thaighdeoir ag Coláiste na Tríonóide Bhaile Átha Cliath. Tá Ba agus PhD i gcúrsaí 
na géinitice aici chomh maith le dioplóma iarchéime i Staitisticí ó Choláiste na Tríonóide 
Bhaile Átha Cliath, áit ar bhronnadh scoláireacht na Tríonóide, an duais Cheimice Eli 
Lilly agus an Duais Bhitheolaíochta Roberts. 

An Dr Siobhan Roche  
Stiúrthóir na hEolaíochta don tSochaí  

Ceapadh an Dr Siobhan Roche mar Stiúrthóir FEÉ na hEolaíochta don Gheilleagar in 
2018. Tá freagracht aici straitéis FEÉ i ndáil le cláir maoinithe iomaíoch a chuidíonn le 
forbairt na gcomhoibrithe taighde nuálacha lena n-áirítear comhlachtaí, idir móra agus 
beaga, ilnáisiúnta agus dúchasach, taighdeoirí acadúla agus páirtithe leasmhara eile. 
D’oibrigh Siobhán laistigh d’Fhondúireacht Eolaíochta Éireann ar feadh roinnt blianta, 
go déanaí mar Cheann Iar-dhámhachtainí agus Ionaid Taighde FEÉ, i ndiaidh a róil 
mar Cheann na gComhpháirtíochtaí agus Bainisteoir Clár Eolaíoch. Tugann Siobhán 
taithí mar eolaí taighde léi ón earnáil phríobháideach, nuair a bhí sí ag obair le Exelixis 
Inc. sna SAM agus comhlacht tionscnaimh géanóm an duine, na hÉireann, Hibergen 
Inc., agus nuair a bhí sí ina Ceann Grúpa ag CTBÁC agus Otharlann Phádraig. Scríobh 
Siobhan foilseacháin in irisleabhar príomha, piarmheasúnaithe, fuair sí maoiniú taighde 
iomaíoch náisiúnta agus idirnáisiúnta agus tá roinnt paitinn idirnáisiúnta aici. Tá BA 
aici i gcúrsaí géinitice mar aon le PhD i mBitheolaíocht Mhóilíneach agus Cille ó Ollscoil 
California in Berkeley (SAM).
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Fógraí Reachtúla agus Fógraí Eile 

1. Comhaltaí Boird – Clárú Leasanna 
 Feidhmíonn an Bord de réir na bunphrionsabail um dhea-chleachtas rialachais chorparáidigh, agus i 

gcomhréir leis na treoirlínte arna leagadh amach sa Chód Cleachtais le haghaidh rialachas na bhForas 
Stáit 2016 arna eisiúint ag an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, ina ngníomhaíochtaí agus ina 
n-úsáid na Coistí araon. Cláraíonn comhaltaí an Bhoird FEÉ a gcuid leasanna i dtiomantais eile leis an 
Rúnaí, i gcomhréir leis na treoirlínte sin. 

2. An tAcht um Eitic in Oifigí Poiblí 1995 agus an tAcht um 
Chaighdeáin in Oifigí Poiblí 2001

 Tá FEÉ ag brath ar na hAchtanna um Eitic in Oifigí Poiblí 1995 agus 2001 agus leanann siad ar aghaidh ag 
géilleadh d’fhorálacha an Achta. 

3. An tAcht um Shaoráil Faisnéise 1997, an tAcht um Shaoráil 
Faisnéise (Leasú) 2003 agus an tAcht um Shaoráil Faisnéise 2014 

 Rinneadh comhlacht forordaithe d’Fhondúireacht Eolaíochta Éireann faoin Acht um Shaoráil Faisnéise 
1997 ón 31 Bealtaine 2006 i leith. Cloíonn FEÉ go hiomlán leis an Acht. Ba cheart iarratais ar fhaisnéis 
faoin Acht a sheoladh ar aghaidh chuig Oifigeach Saorála Faisnéise, Plás na dTrí Pháirc, Sráid Hatch 
Uachtarach, Baile Átha Cliath 2. In 2021, fuair FEÉ cúig iarratas shaoráil faisnéise.

An tAcht um Íoc Pras Cuntas 1997

4. (i) An tAcht um Íoc Pras Cuntas 1997
 Feidhmíonn FEÉ faoi shainchúram an Achta um Íoc Pras Cuntas, 1997 agus Rialacháin na gComhphobal 

Eorpach (Íoc Déanach in Idirbhearta Tráchtála) 2002. Is é beartas Fhondúireacht Eolaíochta Éireann 
a chinntiú go n-íocfar gach sonrasc go pras. Tá nósanna imeachta sonracha i bhfeidhm lenar féidir le 
FEÉ gach sonrasc a rianú agus a chinntiú go ndéanfar na híocaíochtaí roimh an dáta dlite. Cláraítear 
na sonraisc ar bhonn laethúil agus eisítear íocaíochtaí leictreonacha de réir mar is gá chun íocaíochtaí 
tráthúla a chinntiú. Tá an lucht bainistíochta sásta gur chloígh Fondúireacht Eolaíochta Éireann le 
forálacha an Achta ar gach slí ábhartha. 

4. (ii) Íocaíocht phras le soláthraithe 
 Tá FEÉ tiomanta dá oibleagáidí a chomhlíonadh faoin Riail Íocaíochta Pras laistigh de 15 lá, a tháinig i 

bhfeidhm ar an 1 Iúil 2011. Leis an bhforáil sin cinntítear go ndéanfar íocaíochtaí le soláthraithe maidir le 
gach sonrasc bailí laistigh de 15 lá féilire. Tuairiscíonn FEÉ go ráithiúil sa chuid ‘Eolas Fúinn - Rialachas - 
Seirbhís do Chustaiméirí’ ar an suíomh Gréasáin ar chur i bhfeidhm na Rialach um Íocaíochtaí Pras 15 lá. 
http://www.sfi.ie/about-us/governance/customer-service/

https://www.sfi.ie/about-us/governance/customer-service/
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1. Na hAchtanna um Chomhionannas Fostaíochta 1998-2015
 Tacaíonn FEÉ le prionsabal na gcomhdheiseanna i gcúrsaí fostaíochta. Tá sí i gcoinne gach cineál 

idirdhealaithe ar bhonn datha, cine, náisiúntachta, gnéaschlaonta, bunús eitneach nó náisiúnta (agus/
nó ceantar tionscnaimh), reiligiúin, inscne, stádas pósta, aoise nó míchumais. Léirítear tiomantas 
Fhondúireacht Eolaíochta Éireann do chur chun feidhme comhdheiseanna ina beartais, úsáid as teanga 
neamh-idirdhealaitheach i ndoiciméid agus i bhfoilseacháin na Fondúireachta. Is é an cuspóir a chinntiú 
go roghnaítear agus go gcaitear le gach ball foirne ar bhonn a gcumas, a n-eolas agus a gcáilíochtaí. 

2. An tAcht um Nochtadh Cosanta 2014 
 Ní dhearnadh nochtadh cosanta ar bith do FEÉ in 2021. 

3. An tAcht um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair 2005 
agus 2010. 

 I gcomhréir leis an Acht thuas, cuireann Fondúireacht Eolaíochta Éireann i gcomhar le ÚFT bearta cuí 
chun feidhme chun sábháilteacht, sláinte agus leas na bhfostaithe agus na gcuairteoirí ar fad laistigh dá 
hoifigí a chosaint.

4. Cairt Cliant 
 D’fhoilsigh Fondúireacht Eolaíochta Éireann Cairt Cliant ina leagtar amach a tiomantas do sheirbhís 

ardchaighdeáin. Cuimsítear sa chairt sin nós imeachta chun déileáil le gearáin. In 2021, ní raibh gearán ar 
bith tugtha faoin chairt. 

5. Tuairisciú a dhéanann Comhlachtaí na hEarnála Poiblí 
 Tá oibleagáidí tuairiscithe fuinnimh áirithe ag an Roinn Phoiblí, faoin Ionstraim Reachtúil (IR) 542/2009 - 

Rialacháin na gComhphobal Eorpach (éifeachtacht fuinnimh na críochúsáide agus le seirbhísí fuinnimh), 
2009. Tá oifigí Fhondúireacht Eolaíochta Éireann lonnaithe i bPlás na dTrí Pháirc, Sráid Hatch Uachtarach, 
Baile Átha Cliath 2. I ngach réimse a bhaineann le húsáid fuinnimh agus seirbhísí don fhoirgneamh, 
tá FEÉ sásta go ndéanann sé a dhícheall leas a bhaint as na modhanna is tíosaí ar fhuinneamh agus is 
neamhdhíobhálaí don chomhshaoil agus is féidir.
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Ráitis Airgeadais
Bhliantúla
Don Bhliain dar críoch 
 31 Nollaig 2021



Tuarascáil ón Ard-Reachtaire Cuntas 
agus Ciste 

 
 
 
 
 

 

Ard Reachtaire Cuntas agus Ciste 
Comptroller and Auditor General 

Report for presentation to the Houses of the Oireachtas  

Science Foundation Ireland 

Opinion on the financial statements 
I have audited the financial statements of Science Foundation Ireland for the year ended 
31 December 2021 as required under the provisions of section 24 of the Industrial 
Development (Science Foundation Ireland) Act 2003.  The financial statements comprise  
 the statement of income and expenditure and retained revenue reserves  

 the statement of comprehensive income 

 the statement of financial position  

 the statement of cash flows, and  

 the related notes, including a summary of significant accounting policies. 

In my opinion, the financial statements give a true and fair view of the assets, liabilities 
and financial position of Science Foundation Ireland at 31 December 2021 and of its 
income and expenditure for 2021 in accordance with Financial Reporting Standard (FRS) 
102 — The Financial Reporting Standard applicable in the UK and the Republic of Ireland. 

Basis of opinion 
I conducted my audit of the financial statements in accordance with the International 
Standards on Auditing (ISAs) as promulgated by the International Organisation of 
Supreme Audit Institutions.  My responsibilities under those standards are described in 
the appendix to this report.   I am independent of Science Foundation Ireland and have 
fulfilled my other ethical responsibilities in accordance with the standards.   

I believe that the audit evidence I have obtained is sufficient and appropriate to provide a 
basis for my opinion. 

Report on information other than the financial statements, and on 
other matters  
Science Foundation Ireland has presented certain other information together with the 
financial statements. This comprises the annual report including the governance statement 
and Board members’ report, and the statement on internal control.  My responsibilities to 
report in relation to such information, and on certain other matters upon which I report by 
exception, are described in the appendix to this report. 

I have nothing to report in that regard. 

 
 

 
Seamus McCarthy 
Comptroller and Auditor General 

21 June 2022 
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Appendix to the report 

 

Responsibilities of Board members  

As detailed in the governance statement and Board members’ 
report, the Board members are responsible for  
 the preparation of annual financial statements in the form 

prescribed under section 24 of the Industrial Development 
(Science Foundation Ireland) Act 2003 

 ensuring that the financial statements give a true and fair 
view in accordance with FRS 102 

 ensuring the regularity of transactions 

 assessing whether the use of the going concern basis of 
accounting is appropriate, and  

 such internal control as they determine is necessary to 
enable the preparation of financial statements that are free 
from material misstatement, whether due to fraud or error. 

Responsibilities of the Comptroller and Auditor 
General 

I am required under section 24 of the Industrial Development 
(Science Foundation Ireland) Act 2003 to audit the financial 
statements of Science Foundation Ireland and to report thereon 
to the Houses of the Oireachtas. 

My objective in carrying out the audit is to obtain reasonable 
assurance about whether the financial statements as a whole are 
free from material misstatement due to fraud or error. 
Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a 
guarantee that an audit conducted in accordance with the ISAs 
will always detect a material misstatement when it exists. 
Misstatements can arise from fraud or error and are considered 
material if, individually or in the aggregate, they could reasonably 
be expected to influence the economic decisions of users taken 
on the basis of these financial statements. 

As part of an audit in accordance with the ISAs, I exercise 
professional judgment and maintain professional scepticism 
throughout the audit. In doing so, 
 I identify and assess the risks of material misstatement of 

the financial statements whether due to fraud or error; 
design and perform audit procedures responsive to those 
risks; and obtain audit evidence that is sufficient and 
appropriate to provide a basis for my opinion. The risk of not 
detecting a material misstatement resulting from fraud is 
higher than for one resulting from error, as fraud may 
involve collusion, forgery, intentional omissions, 
misrepresentations, or the override of internal control. 

 I obtain an understanding of internal control relevant to the 
audit in order to design audit procedures that are 
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of 
expressing an opinion on the effectiveness of the internal 
controls. 

 I evaluate the appropriateness of accounting policies used 
and the reasonableness of accounting estimates and 
related disclosures.

 

 I conclude on the appropriateness of the use of the going 
concern basis of accounting and, based on the audit 
evidence obtained, on whether a material uncertainty exists 
related to events or conditions that may cast significant 
doubt on Science Foundation Ireland’s ability to continue as 
a going concern. If I conclude that a material uncertainty 
exists, I am required to draw attention in my report to the 
related disclosures in the financial statements or, if such 
disclosures are inadequate, to modify my opinion. My 
conclusions are based on the audit evidence obtained up to 
the date of my report. However, future events or conditions 
may cause the Science Foundation Ireland to cease to 
continue as a going concern. 

 I evaluate the overall presentation, structure and content of 
the financial statements, including the disclosures, and 
whether the financial statements represent the underlying 
transactions and events in a manner that achieves fair 
presentation. 

I communicate with those charged with governance regarding, 
among other matters, the planned scope and timing of the audit 
and significant audit findings, including any significant 
deficiencies in internal control that I identify during my audit. 

I report by exception if, in my opinion, 
 I have not received all the information and explanations I 

required for my audit, or 

 the accounting records were not sufficient to permit the 
financial statements to be readily and properly audited, or 

 the financial statements are not in agreement with the 
accounting records. 

Information other than the financial statements  

My opinion on the financial statements does not cover the other 
information presented with those statements, and I do not 
express any form of assurance conclusion thereon.  

In connection with my audit of the financial statements, I am 
required under the ISAs to read the other information presented 
and, in doing so, consider whether the other information is 
materially inconsistent with the financial statements or with 
knowledge obtained during the audit, or if it otherwise appears to 
be materially misstated. If, based on the work I have performed, 
I conclude that there is a material misstatement of this other 
information, I am required to report that fact.  

Reporting on other matters 

My audit is conducted by reference to the special considerations 
which attach to State bodies in relation to their management and 
operation. I report if I identify material matters relating to the 
manner in which public business has been conducted. 

I seek to obtain evidence about the regularity of financial 
transactions in the course of audit. I report if I identify any 
material instance where public money has not been applied for 
the purposes intended or where transactions did not conform to 
the authorities governing them. 
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Raon Feidhme na Freagrachta
Thar ceann Bhord Fhondúireacht Eolaíochta Éireann, 
admhaím ár bhfreagracht as a chinntiú go ndéantar córas 
éifeachtúil rialaithe inmheánaigh a choimeád agus a 
fheidhmiú. Cuireann san áireamh sa fhreagracht ceanglais 
an Chóid Dea-Chleachtais chun Comhlachtaí Stáit a Rialú 
(2016).  

Cuspóir an Chórais Rialaithe 
Inmheánaigh
Tá córas um rialú inmheánach ceaptha chun riosca ar 
leibhéal réasúnta a bhainistiú seachas é a dhíothú. Dá 
bhrí sin, ní féidir leis an gcóras ach dearbhú réasúnta 
seachas dearbhú iomlán a thabhairt go bhfuil sócmhainní 
á gcaomhnú, idirbhearta á n-údarú agus á dtaifeadadh i 
gceart, agus go bhfuil earraí nó mírialtachtaí á gcosc nó á 
mbrath i dtréimhse thráthúil.

Tá an córas um rialú inmheánach, a thagann leis an 
treoir arna heisiúint ag an Roinn Caiteachais Phoiblí agus 
Athchóirithe, i bhfeidhm i bhFondúireacht Eolaíochta 
Éireann don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2021 agus suas go 
dtí dáta nuashonrú fhaomhadh na ráiteas airgeadais.

Bhí FEÉ ag feidhmiú i dtimpeallacht chianda ó Mhí an 
Mhárta 2020 mar gheall ar éifeacht COVID-19. Ní raibh 
drochthionchar i gceist maidir leis an timpeallacht oibre 
agus rialaithe, mar bíonn próisis airgeadais móra ag titim 
amach ar bhonn uathoibrithe agus bhí infreastruchtúr TFC 
chuí i bhfeidhm leis an deis a thabhairt do bhail fhoirne 
obair go cianda.  

Cumas Riosca a Láimhseáil
Tá Coiste Iniúchóireachta agus Riosca (CIR) ag Fondúireacht 
Eolaíochta Éireann ina bhfuil cúigear comhalta acu agus 
amach ó shin bhí ceathrar ina gcomhaltaí Boird le linn 2021 
(agus is cuntasóirí cáilithe iad triúr acu sin). Tháinig an CIR le 
chéile 7 n-uaire in 2021. 

Bhunaigh Fondúireacht Eolaíochta Éireann feidhm 
iniúchóireachta inmheánaí chomh maith a bhfuil dóthain 
acmhainní léi agus seolann sé clár oibre a chomhaontaítear 
leis an CIR. Déantar feidhm iniúchóireachta inmheánaí 
agus ról an Comhordaitheora Iniúchóireachta Inmheánaí a 
sheachfhoinsiú do chomhlachtaí seirbhísí gairmiúla.

D’fhorbair an Bord beartas maidir le bainistíocht 
riosca ina leagtar inghlacthacht riosca amach, próisis 
na bainistíochta riosca agus sonraí na róil mar aon le 
freagrachtaí na mball foirne i ndáil le riosca. Eisíodh an 
beartas chuig na comhaltaí foirne ar fad a bhfuiltear ag 
súil leo bheith ag obair laistigh de bheartais bainistíochta 
riosca Fhondúireacht Eolaíochta Éireann, chun rabhadh a 
thabhairt don lucht bainistíochta maidir le rioscaí atá ag 
teacht chun cinn agus rialuithe laistigh dá réimse oibre féin.

Creat um Riosca agus Rialú
Chuir Fondúireacht Eolaíochta Éireann córas bainistíochta 
riosca i bhfeidhm a shainaithníonn agus a thuairiscínn na 
príomhrioscaí agus gníomhaíochtaí an lucht bainistíochta a 
dhéantar chun dul i ngleic leis na rioscaí sin agus, a mhéid 
is féidir, na rioscaí sin a mhaolú.

Tá Clár Rioscaí i bhfeidhm trína sainaithnítear na 
príomhrioscaí atá le sárú ag Fondúireacht Eolaíochta 
Éireann agus rinneadh iad sin a shainaithint, a mheasúnú 
agus a ghrádú de réir a suntasachta. Déanann an CIR 
an clár a athbhreithniú agus a nuashonrú ar bhonn 
dhá mhí. Baintear úsáid as toradh na measúnuithe sin 
chun acmhainní a phleanáil agus a leithdháileadh lena 
chinntiú go ndéanfar na rioscaí a bhainistiú go dtí leibhéal 
inghlactha.

Sa Chlár Rioscaí mionsonraítear na rialuithe agus na 
gníomhaíochtaí is gá chun na rioscaí a mhaolú agus 
an fhreagracht as oibriú na rialuithe a shanntar chuig 
baill foirne faoi leith. Dearbhaím go bhfuil timpeallacht 
rialúcháin i bhfeidhm a bhfuil na nithe seo a leanas mar 
chuid di:

 taifeadadh nósanna imeachta le haghaidh na 
bpríomhphróiseas gnó go léir;

 tá freagrachtaí airgeadais sannta ar leibhéal 
bainistíochta agus cuntasachta dá réir i gceist;

 córas cuí buiséadaithe ann le buiséad bliantúil 
a ndéanann an lucht bainistíochta sinsearaí 
athbhreithniú rialta air;

 rialuithe lena ndírítear ar shlándáil na gcóras 
teicneolaíochta faisnéise agus teicneolaíochta a 
chinntiú;

 nósanna imeachta i bhfeidhm chun na sócmhainní a 
chosaint; agus

 nósanna imeachta um rialú maidir le maoiniú deontais 
do chomhlachtaí taighde lena áirithiú go bhfuil 
rialuithe leordhóthanacha ann i ndáil le deontais a 
fhaomhadh, agus lena áirithiú gur cuireadh an maoiniú 
deontais i bhfeidhm chun na críocha dá raibh sé 
beartaithe.

Ráiteas maidir le Rialú 
Inmheánach 
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Monatóireacht agus Athbhreithniú 
Leanúnach
Bunaíodh nósanna imeachta foirmiúla chun 
monatóireacht a dhéanamh ar phróisis rialaithe agus 
cuirtear easnaimh rialaithe in iúl dóibh siúd atá freagrach 
as gníomh ceartaitheach a dhéanamh agus don lucht 
bainistíochta agus don Bhord, más ábhartha, in am agus 
i dtráth. Deimhním go bhfuil na córais mhonatóireachta 
leanúnaí a leanas i bhfeidhm:

 sainaithníodh príomhrioscaí agus rialuithe lena 
mbaineann agus cuireadh próisis i bhfeidhm 
chun monatóireacht a dhéanamh ar oibriú na 
bpríomhrialuithe sin agus easnaimh ar bith a 
shainaithnítear a thuairisciú;

 bunaíodh socruithe tuairiscithe ar gach leibhéal, 
lena n-áirítear freagracht as bainistíocht airgeadais a 
tharmligean;

 déanann an lucht bainistíochta sinsearaí athbhreithnithe 
rialta ar thuarascálacha tréimhsiúla agus bliantúla 
feidhmíochta agus airgeadais ina léirítear feidhmíocht 
airgeadais os coinne buiséad/réamh-mheastachán;

 Piarmheasúnú Seachtrach ar gach togra Taighde arna 
ndéanamh ag saineolaithe eolaíochta lena mheas 
ar fiú an togra ó dhearcadh oideachais agus taighde 
eolaíoch de agus an gcomhlíonann sé na critéir maidir le 
maoiniú; 

 Monatóireacht agus rialú ar gach deontas taighde a 
dheonaítear, agus íocaíochtaí bliantúla deontas bunaithe 
ar réamh-mheastacháin bhuiséid a sholáthraítear 
gach bliain do gach dámhachtain agus an rogha ann 
íocaíochtaí deontais a chur siar má bhíonn an caiteachas 
faoin mbuiséad;

 Monatóireacht a dhéanamh ar Spriocanna Roinnt-
chostais na Tionscail ag Ionaid Taighde agus bainistíocht 
réamhghníomhach i gcás nach mbainfear spriocanna 
amach. 

 Clár iniúchóireachta córasbhunaithe a dhéantar ag na 
Comhlachtaí Taighde Incháilithe ar bhonn bliantúil, a 
chumhdaíonn ar an meán ceithre chomhlacht taighde 
dhifriúla gach bliain;

 Tar éis iniúchadh de réir téamaí ar an chiste ERDF 2014-
2020, cruthaíodh Seicliosta Dearbhuithe Cúnamh Stát 
nua agus tá tástáil ag tarlú air ar bhonn píolóta, agus ina 
dhiaidh beidh sé a leathadh amach go foirmiúil thar an 
roinn i ráithe 4 2022, chun FEÉ a éascú seic a dhéanamh 
ar chomhlíonadh na bhForas Taighde le rialacháin 
Chúnaimh an Stáit.

 Spriocanna a leagan amach chun feidhmíocht airgeadais 
agus feidhmíocht eile a thomhas;  

 Smachta foirmiúla um bainistíocht tionscadail.

Soláthar
Deimhním go bhfuil nósanna imeachta i bhfeidhm ag 
Fondúireacht Eolaíochta Éireann chun comhlíonadh na 
rialacha agus treoirlínte reatha soláthair a chinntiú agus a 
chinntiú gur chomhlíon Fondúireacht Eolaíochta Éireann 
na nósanna imeachta sin in 2021.

Athbhreithniú ar Éifeachtúlacht
Deimhním go bhfuil nósanna imeachta ag an 
Fondúireacht Eolaíochta Éireann chun monatóireacht 
a dhéanamh ar éifeachtúlacht a nósanna imeachta um 
bainistíocht agus rialú riosca. Maidir le monatóireacht 
agus athbhreithniú Fhondúireacht Eolaíochta Éireann 
ar éifeachtúlacht an chórais rialaithe inmheánaigh 
airgeadais, cuirtear bonn eolais faoi le hobair na 
nIniúchóirí Inmheánacha agus Seachtracha, an Choiste 
Iniúchóireachta a dhéanann maoirseacht ar a gcuid 
oibre, agus an lucht bainistíochta sinsearaí laistigh den 
Údarás a bhfuil sé de fhreagracht orthu an creat rialaithe 
airgeadais a fhorbairt agus a chothabháil.

Deimhním go ndearna an Bord athbhreithniú bliantúil ar 
éifeachtúlacht na rialuithe inmheánacha do 2021 ar an 29 
Márta 2022.

Ceisteanna um Rialú Inmheánach
Níor aithníodh aon laigí i rialú inmheánach a bhí le 
nochtadh sna ráitis airgeadais maidir le 2021.

Thar ceann Bhord Fhondúireacht Eolaíochta Éireann:

An tOllamh Peter Clinch     
Cathaoirleach   

Dáta: an 16 Meitheamh, 2022
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An Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais agus 
Cúlchistí Ioncaim Coimeádta
Don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2021

Nótaí 2021 2020
€’000 €’000

Ioncam

Deontas ón Oireachtas 2 237,429 211,295

Ioncam Eile 3 5,488 3,408

Glanmhaoiniú Sochar Scoir Iarchurtha 5 (c) 2,076 1,649

244,993 216,352

Caiteachas

Speansais Riaracháin, Oibríochtaí agus Cur Chun Cinn 4 14,887 12,312

Dímheas 6 769 724

Costais Sochar Scoir 5(a) 1,803 1,402

Deontais a Íocadh 9(a) 227,535 202,072

244,994 216,510

(Easnamh) don bhliain roimh leithreasaí (1) (158)

Aistriú ón Chuntas Caipitil 7 450 676

Barrachas don Bhliain i ndiaidh leithreasuithe 449 518

Iarmhéid tugtha ar aghaidh ar an 1 Eanáir 1,607 1,089

Iarmhéid tugtha ar aghaidh an 31 Nollaig 2,056 1,607

Tá na Ráiteas ar Shreafaí Airgeadais agus Nótaí 1 go 17 ina gcuid de na Ráitis Airgeadais seo.

An tOllamh Peter Clinch      An tOllamh Phillip Nolan   
Cathaoirleach       Ard-Stiúrthóir

Dáta: an 16 Meitheamh, 2022     Dáta: an 16 Meitheamh, 2022

Thar ceann Bhord Fhondúireacht Eolaíochta Éireann:
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Ráiteas ar Ioncam Cuimsitheach 
Don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2021

Nótaí 2021 2020
€’000 €’000

Barrachas i ndiaidh Leithreasuithe 449 518

Caillteanais ó thaithí ar oibleagáidí sochar scoir (333) (388)

Athrú ar bhoinn tuisceana is bonn le luach reatha na n-oi-
bleagáidí sochar sainithe

(301) (3,125)

Iomlán an Chaillteanais Achtúirigh sa tréimhse                                                                   5(d) (634)   (3,513)

Coigeartú ar mhaoiniú sochar Scoir Iarchurtha       634     3,513

Iomlán an Ioncaim Chuimsithigh don bhliain 449      518

Tá na Ráiteas ar Shreafaí Airgeadais agus Nótaí 1 go 17 ina gcuid de na Ráitis Airgeadais seo.

An tOllamh Peter Clinch      An tOllamh Phillip Nolan   
Cathaoirleach       Ard-Stiúrthóir

Dáta: an 16 Meitheamh, 2022     Dáta: an 16 Meitheamh, 2022

Thar ceann Bhord Fhondúireacht Eolaíochta Éireann:
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Ráiteas maidir leis an Staid Airgeadais
Ón 31 Nollaig 2021

Nótaí 2021 2020
€’000 €’000

Sócmhainní Seasta

Maoin, Gléasra agus Trealamh 8   5,288        5,738

Sócmhainní Reatha

Infháltais 10 587 395

Airgead Tirim agus Coibhéisí Airgid Thirim 2,313 2,392

2,900 2,787

Dliteanais Reatha (Méideanna atá Dlite laistigh de  
bhliain amháin)

Suimeanna Iníoctha 11 (844) (1,180)

Glansócmhainní Reatha 2,056 1,607 

Sochair scoir

Dliteanas Sochar Scoir 5(b)          (31,665) (28,955) 

Glansócmhainn um Maoiniú Sochar Scoir Iarchurtha 5 (b)        31,665 28,955

       - -

Iomlán na nGlansócmhainní 7,344 7,345

Léirithe ag:

Cuntas Caipitil 7 5,288 5,738 

Barrachas Carntha ag deireadh na Bliana 2,056 1,607 

7,344 7,345

Tá na Ráiteas ar Shreafaí Airgeadais agus Nótaí 1 go 17 ina gcuid de na Ráitis Airgeadais seo. 

An tOllamh Peter Clinch      An tOllamh Phillip Nolan   
Cathaoirleach       Ard-Stiúrthóir

Dáta: an 16 Meitheamh, 2022     Dáta: an 16 Meitheamh, 2022

Thar ceann Bhord Fhondúireacht Eolaíochta Éireann:
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Ráiteas ar Shreafaí Airgeadais
Don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2021

Nótaí 2021 2020
€’000 €’000

Glansreafaí Airgid Thirim ó Ghníomhaíochtaí Oi-
briúcháin

Barrachas/(Easnamh) don bhliain roimh leithreasaí (1) (158)

Dímheas maidir le maoin, gléasra agus trealamh 6 769 724

Méadú/ (Laghdú) ar Infháltais 10 (192)    54    

(Laghdú) i gcuntais iníoctha 11 (336) (887)

Glansreabhadh Airgid Thirim ó Ghníomhaíochtaí Oi-
briúcháin 

240 (267)

Sreafaí airgid ó Ghníomhaíochtaí Infheistithe

Íocaíochtaí chun maoin, gléasra agus trealamh a chean-
nach

8 (319) (48)

Glansreafaí airgid ó ghníomhaíochtaí Infheistithe (319) (48)

Sreafaí Airgid ó Ghníomhaíochtaí Maoinithe - -

(Laghdú)/Méadú ar Airgead Tirim agus Coibhéisí Airgid 
Thirim

(79) 315

Airgead agus Coibhéisí Airgid amhail ar an 1 Eanáir 2,392 2,707

Airgead tirim nó a chomhluach amhail ar an 31 Nollaig 2,313 2,392

Tá na Ráiteas ar Shreafaí Airgeadais agus Nótaí 1 go 17 ina gcuid de na Ráitis Airgeadais seo. 
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Nótaí leis na Ráitis Airgeadais
Don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2021

1  Beartais Chuntasaíochta  
 Tá an bunús leis na beartais chuntasaíochta agus shuntasacha a ghlac Fondúireacht Eolaíochta Éireann leagtha 

amach thíos. Cuireadh i bhfeidhm go seasmhach iad le linn na bliana agus na bliana roimhe sin.

(a)   Faisnéis Ghinearálta
 Bunaíodh Fondúireacht Eolaíochta Éireann faoin Acht um Fhorbairt Tionscail (Fondúireacht Eolaíochta Éireann) 

2003, agus leis an Acht um Fhorbairt Tionscail (Fondúireacht Eolaíochta Éireann) (Arna Leasú), 2013, agus tá a 
Ceannoifig i bPlás na dTrí Pháirc, Sráid Hatch Uachtarach, Baile Átha Cliath 2.

 Is iad seo a leanas príomhchuspóirí Fhondúireacht Eolaíochta Éireann arna leagan amach faoi alt 7 den Acht um 
Fhorbairt Tionscail (Fondúireacht Eolaíochta Éireann) 2003, agus arna leasú leis an Acht um Fhorbairt Tionscail 
(Fondúireacht Eolaíochta Éireann) (Arna Leasú), 2013:

 Is í Fondúireacht Eolaíochta Éireann (FEÉ) an fhondúireacht náisiúnta maidir le hinfheistíocht i dtaighde sna 
réimsí eolaíochta, teicneolaíochta, innealtóireachta, agus matamaitice (STEM), a chuidíonn le forbairt agus 
iomaíochas an tionscail, na fiontraíochta agus na fostaíochta in Éirinn agus a chuireann chun cinn iad. Chomh 
maith leis sin cuireann an Fhondúireacht staidéar ar oideachas agus rannpháirtíocht STEM chun cinn agus 
cuireann sé feasacht agus tuiscint ar luach STEM don tsochaí agus go háirithe fás an gheilleagair chun cinn.

 Eintiteas Sochair Phoiblí is ea Fondúireacht Eolaíochta Éireann.

(b)   Ráiteas maidir le Comhlíonadh
 Ullmhaíodh ráitis airgeadais Fhondúireacht Eolaíochta Éireann don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2021 de réir 

FRS 102, an caighdeán um thuairisciú airgeadais is infheidhme sa Ríocht Aontaithe agus in Éirinn arna eisiúint 
ag an gComhairle Tuairiscithe Airgeadais (FRC), arna fhógairt ag Cuntasóirí Cairte na hÉireann. 

(c)   Bunús an Ullmhaithe  
 Rinneadh na ráitis airgeadais a ullmhú faoi choinbhinsiún an chostais stairiúil, seachas le haghaidh sócmhainní 

agus dliteanais áirithe a thomhaistear ag a luachanna córa atá mínithe sna beartais chuntasaíochta thíos. Tá na 
ráitis airgeadais leis an fhoirm arna cheadú ag an Aire Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta 
agus Eolaíochta le toiliú an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe faoin Acht um Fhorbairt Tionscail 
(Fondúireacht Eolaíochta Éireann), 2003, agus faoin Acht um Fhorbairt Tionscail (Fondúireacht Eolaíochta 
Éireann), (Leasú), 2013. Tagann na ráitis airgeadais le ceanglais an Chóid Cleachtais chun Comhlachtaí Stáit a 
Rialú 2016, a tháinig i bhfeidhm le haghaidh tréimhsí cuntasaíochta a thosaigh ar an 1 Meán Fómhair, 2016 nó 
ina dhiaidh sin.  Cuireadh na beartais chuntasaíochta seo a leanas i bhfeidhm go seasmhach nuair a bhíothas ag 
déileáil le míreanna a mheastar a bheith ábhartha i ndáil le Ráitis Airgeadais Fhondúireacht Eolaíochta Éireann.

(d)   Ioncam  
 Aithnítear ioncam ar bhonn fabhraithe ach amháin i gcás Deontas ón Oireachtais a aithnítear ar bhonn fáltais 

airgid thirim.

(e)   Maoin, gléasra agus trealamh  
 Luaitear maoin, gléasra agus trealamh ag an gcostas lúide Dímheas Carntha, coigeartaithe le haghaidh soláthar 

ar bith le haghaidh laigí.  Cuirtear dímheas ar fáil ar gach maoin, gléasra agus trealamh, ag rátaí a mheastar chun 
an costas lúide luach iarmharach measta gach sócmhainne a dhíscríobh ar bhonn an mhéid chothroim thar a 
saolréanna fónta measta, mar seo a leanas:

(i) Feabhsuithe Léasacha             thar an gcuid eile de shaolré an léasa
(ii) Trealamh Ríomhaire & Bogearraí Ríomhaire  3 bliana
(iii) Daingneáin agus Feistí     5 bliana

 Déantar sócmhainní a dhímheas i mbliain a gceannaigh murar coimisiúnaíodh / tugadh chun feidhme iad ag 
deireadh na bliana.

 Léiríonn an luach iarmharach an luach iomlán a gheofaí faoi láthair ó dhiúscairt sócmhainne, i ndiaidh chostais 
na diúscartha a asbhaint, dá má rud é go raibh an tsócmhainn chomh sean is a rabhthas ag súil leis agus sa 
riocht a rabhthas ag súil leis ag deireadh a saolré fónta. 
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1. Beartais Chuntasaíochta (ar lean.)  
(f) Cuntas Caipitil
 Léiríonn an Cuntas Caipitil na cistí gan amúchadh a úsáideadh chun maoin, gléasra agus trealamh a 

cheannach agus tá sé scríofa ar aon dul leis an bheartas dímheasa le haghaidh na sócmhainní sin. 

(g) Airgeadra Eachtrach 
 Déantar sócmhainní agus dliteanais airgeadaíochta atá ainmnithe in airgeadraí eachtracha a aistriú ag na 

rátaí malairte a bhíonn i réim ag deireadh na Bliana Airgeadais.  Déantar ioncaim agus costais a aistriú ag na 
rátaí malairte a bhíonn i réim ag dátaí na mbun-idirbheart.  Pléitear an barrachas nó na heasnaimh a bhíonn 
mar thoradh air sin sa Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais agus Cúlchistí Ioncaim Coimeádta.

(h) Sochair Fostaithe
 Aithnítear sochair ghearrthéarmacha amhail pá saoire mar chostas sa bhliain, agus cuimsítear sochair 

a thabhaítear ag deireadh na bliana i bhfigiúr na Suimeanna Iníoctha sa Ráiteas maidir leis an Staid 
Airgeadais. 

 Sochair Scoir Oibríonn FEÉ Scéim Aoisliúntais Fhondúireacht Eolaíochta Éireann 2016, ar scéim le Sochar 
sainithe í, don fhoireann ar fad a thosaigh ag obair leis an eagraíocht roimh 2013. Oibríonn Fondúireacht 
Eolaíochta Éireann an Scéim Pinsean Seirbhíse Poiblí Aonair (“An Scéim Aonair”) chomh maith, ar scéim le 
sochar sainithe í d’fhostaithe inphinsin sa tseirbhís phoiblí a ceapadh ar an 1 Eanáir 2013 nó ina dhiaidh sin. 

 Léirítear na sochair phinsin sa chostas pinsin tuillte ag na fostaithe le linn na tréimhse agus taispeántar 
glan-ranníocaíochtaí pinsin na foirne atá tarchurtha chuid an Roinn Bhreisoideachais agus Ardoideachais, 
Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta i ndáil le scéim sochar scoir FEÉ agus chuig DPER i ndáil leis an 
Scéim Aonair.  Aithnítear méid a chomhfhreagraíonn leis an muirear pinsin mar ioncam a mhéid a bhfuil sé 
inghnóthaithe. 

 Léirítear gnóthachan nó caillteanais achtúireacha a eascraíonn ar scéim na ndliteanas isteach i Ráiteas 
an Ioncaim Chuimsithigh, agus aithnítear oiriúnú comhfhreagrach leis an tsuim in-aisghabhála ón Roinn 
Bhreisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta.

 Léirítear sna Ráitis Airgeadais, ag luach cóir, na sócmhainní agus na dliteanais a eascraíonn as oibleagáidí 
pinsin Fhondúireacht Eolaíochta Éireann agus maoiniú gaolmhar ar bith, agus aithnítear na costais a 
bhaineann le sochair phinsin sna tréimhsí cuntasaíochta ina dtuilleann na fostaithe iad. 

 Tomhaistear dliteanais scéime sochar scoir ar bhonn achtúireach ag baint úsáid as modh na nAonad Réamh-
mheasta Creidmheasa. Is ionann an maoiniú pinsin iarchurtha agus na sócmhainní le bheith athshlánaithe 
i dtréimhsí amach anseo ón Roinn Bhreisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta agus 
Eolaíochta.

(i) Léasanna Oibriúcháin
 Aithnítear caiteachas cíos faoi léasanna oibriúcháin sa Ráiteas Ioncam agus Caiteachas Ioncaim Coimeádta 

de réir mar a bheidh siad dlite. Aithnítear é mar chostas thar an tréimhse sin a fhaigheann FEÉ sochar as 
úsáid an fhoirgnimh ar léas.

(j) Íocaíochtaí Deontas Taighde
 Déantar na méideanna a íoctar le Comhlachtaí Taighde ar bhonn deontais taighde a dhámhtar a mhuirearú 

ar an Ráiteas Ioncam agus Caiteachais agus Cúlchistí Ioncaim Coimeádta i mbliain na híocaíochta.

Nótaí leis na Ráitis Airgeadais (ar lean.)
Don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2021
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1. Beartais Chuntasaíochta (ar lean.) 

(k) Breithiúnais agus Meastacháin Chriticiúla Chuntasaíochta
 Agus na Ráitis Airgeadais á n-ullmhú ceanglaítear ar an lucht bainistíochta breithiúnais, meastacháin agus boinn tuisceana 

áirithe a dhéanamh a théann i gcion ar na méideanna a tuairiscíodh le haghaidh na sócmhainní agus na ndliteanas ag dáta 
an chláir chomhardaithe agus na méideanna a tuairiscíodh le haghaidh ioncaim agus caiteachais le linn na bliana. Mar sin 
féin, ciallaíonn cineál na meastachán go bhféadfadh difear a bheith idir na torthaí iarbhír agus na meastacháin sin. Tá an 
éifeacht is suntasaí ag na breithiúnais seo a leanas ar na méideanna a aithnítear sna ráitis airgeadais.

 Dímheas agus Luachanna Iarmharacha Rinne na Stiúrthóirí athbhreithniú ar shaolréanna na sócmhainní agus luachanna 
iarmharacha gaolmhara gach aicme sócmhainne seasta, agus go sonrach, saolré fhónta eacnamaíoch agus luachanna 
iarmharacha na bhfeistí agus na ndaingneán, agus chinn siad go bhfuil saolréanna na sócmhainne agus na luachanna 
iarmharacha iomchuí.

 Oibleagáid Sochar Scoir

 Cinntear na boinn tuisceana is bonn leis na luachálacha achtúireacha dá n-aithnítear na méideanna sna Ráitis Airgeadais 
(lena n-áirítear rátaí lascaine, rátaí méadaithe ar leibhéil chúitimh amach anseo, rátaí mortlaíochta agus rátaí treochtaí 
costas cúraim sláinte) agus déantar iad a nuashonrú ar bhonn bliantúil bunaithe ar na dálaí reatha eacnamaíocha, agus le 
haghaidh athruithe ábhartha ar bith ar théarmaí agus ar choinníollacha na bpleananna pinsin agus iarscoir.

 D’fhéadfadh an méid seo a leanas dul i gcion ar na boinn tuisceana:

(i) An ráta lascaine, athruithe ar ráta toraidh bannaí corparáideacha ardchaighdeáin
(ii) Leibhéil chúitimh amach anseo, dálaí an mhargaidh shaothair amach anseo
(iii) Athruithe ar dhéimeagrafaíocht

2. Deontais Oireachtais
 Tá deontais an Oireachtais íoctha do FEÉ ón an Roinn Bhreisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta agus 

Eolaíochta déanta amach de:

2021 2020
D/FHERIS €’000 €’000

Deontais le haghaidh Caiteachas Reatha Vóta 45

Pá agus Pinsin* Focheann  C3.1  6,135 5,084

Speansais Riaracháin Focheann C3.1  8,936 7,300

Deontais le haghaidh Caiteachas Caipitil

Deontais Taighde Focheann C3.1  206,858 183,411

Deontais Taighde – Ionaid le haghaidh Oiliúint Taighde Focheann C4.2  15,500 15,500

237,429 211,295

*Luaitear an deontas le haghaidh caiteachas pá glan ó ranníocaíochtaí pinsin fostaithe €289,000 (2020: €261,000) a aistríodh 
chuig an Státchiste. Áirítear orthu sin asbhaintí €125,000 in 2021 (2020: €110,000) i ndáil le baill foirne na Scéime Pinsean 
Seirbhíse Poiblí Aonair a aistríodh chuig an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.

Aistríodh riaracháin roinne agus feidhmeanna aire i ndáil le beartas taighde agus cláir ón Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta 
go dtí an Roinn Bhreisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta (IR 586 /2020), le héifeacht ón 1 
Eanáir 2021. 

Faoi Alt 11 den Acht um Fhorbairt Tionscail, 1993, arna leasú le hAlt 2 den Acht um Fhorbairt Tionscail, 2019, éascaítear líon na 
ndeontas comhiomlán chuig Fondúireacht Éireann, IDA agus FEÉ chun a n-oibleagáidí Caipitil a chomhlíonadh agus ní sháróidh 
na dliteanais thar €14 billiún. Ón 31 Nollaig 2021 b’ionann an méid comhlán a cuireadh ar fáil do na trí Ghníomhaireacht agus €11 
billiún (2020 €10.2 billiún).

Nótaí leis na Ráitis Airgeadais (ar lean.)
Don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2021
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3. Ioncam Eile

2021 2020
Maoiniú Deontais Taighde: Nótaí €’000 €’000

Ranníocaíochtaí ó ghníomhaireachtaí maoin-
iúcháin eile le dámhachtainí a rinne FEÉ

Teagasc 3(a) 74 226 

Foras na Mara 3(b) 313 431 

An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil 3(c) 360 402 

Cumann Geolaíochta na hÉireann 3(d) 316 311 

Cumann Ailse na hÉireann 3(e) 98 163 

An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara 3(f) 1,090 1,073 

An Roinn Gnóthaí Eachtracha 3(g) 900 555

An Bord Árachais Sláinte 3(h) 514 - 

Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann 3(i) 661 -

An Roinn Oideachais 3(j) 401 -

Roinn Cosanta 3(k) 250 -

Fo-Iomlán 4,977 3,161 

Ranníocaíocht i gcomhair gairmeacha ar mhaoin-
iú ERA NET                                                                              

3(l)

•   ERA-HDHL 21 36
•   ERA CosysMed 36 -
•   EU NanoMed III 67 76
•   BlueBio 30 -
•   M.ERAnet.2 80 -

Ioncam ó AE i ndáil le rannpháirtíocht FEÉ leis an 
duais 2020 Horizon                                                                                               
ACT 3(m) 142 -

Gníomhaireacht Spáis na hEorpa 3(n) 135 135

Iomlán 5,488 3,408
   
(a) Ranníocaíocht ó Theagasc le haghaidh cómhaoiniú na nduaiseanna ilbhliantúil arna dhéanamh ag FEÉ in 2017. 
(b) Ranníocaíocht ó Fhoras na Mara i gcomhair cómhaoiniú dámhachtainí ilbhliantúla a rinne FEÉ in 2016, 2017 agus 

2018.
(c) Ranníocaíocht ón nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil i gcomhair cómhaoiniú dámhachtainí ilbhliantúla a 

rinne FEÉ in 2016, 2017 agus 2020.
(d) Ranníocaíocht ó Chumann Geolaíochta na hÉireann i gcomhair Cómhaoiniú dámhachtainí ilbhliantúla a rinneadh in 

2016, 2017, 2018 agus 2020.
(e) Ranníocaíocht ó Chumann Ailse na hÉireann i gcomhair Clár Comhoibríoch Ionad Taighde Ailse ICS-FEÉ a dámhadh 

in 2015.
(f) Ranníocaíocht ón Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara i gcomhair Ionad Taighde FEÉ a dámhadh in 2018. 
(g) Ranníocaíocht ón Roinn Gnóthaí Eachtracha i gcomhair duaiseanna Nuala Amach anseo in 2020 agus in 2021. 
(h) Ranníocaíocht ón Bhord Taighde Sláinte i dtreo duaiseanna SAM-Éireann arna dhéanamh in 2020 agus 2021.
(i) Ranníocaíocht ón Údarás Fuinneamh Inmharthana na hÉireann (ÚFIÉ) i dtreo trí dhuais Teorainneacha don 

Todhchaí chomh maith le duais Infreastruchtúir amháin in 2021. 

Nótaí leis na Ráitis Airgeadais (ar lean.)
Don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2021
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Nótaí leis na Ráitis Airgeadais (ar lean.)
Don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2021

3. Ioncam Eile (ar lean)
(j) Ranníocaíocht ón Roinn Oideachais i dtreo duaiseanna Fionn FEÉ arna dhéanamh in 2021. 
(k) Ranníocaíocht ón Roinn Cosanta i gcomhair duaiseanna Nuala Amach anseo in 2021. 
(l) Glacann FEÉ páirt i ngairmeacha éagsúla ar mhaoiniú ERA Net i gcomhar le gníomhaireachtaí maoiniúcháin 

Eorpacha eile agus leis an AE. Mar chuid dá rannpháirtíocht sna gníomhaíochtaí sin, faigheann FEÉ maoiniú 
i gcomhair na gcostas caipitil a dhéantar agus i gcomhair na gcostas bainistíochta cláir a bhaineann leis na 
gníomhaíochtaí sin a reáchtáil.

(m) Tá FEÉ mar pháirtíocht le duaiseanna taighde AE arna dhéanamh faoin chlár taighde agus nuálaíochta Horizon 
2020; ‘ACT’ (Pobail de PrACTice le haghaidh Comhionannas Inscne a luathú agus Athrú Institiúide i dTaighde agus i 
Nuálaíocht thar an Eoraip). 

(n) Maoiniú a tháinig as conradh bliantúil idir Fondúireacht Eolaíochta Éireann agus Gníomhaireacht Spáis na hEorpa 
le hOifig Eorpach um Acmhainní Oideachais Spástaistil (ESERO) a chur chun feidhme in Éirinn.

4. Speansais Riaracháin, Oibríochtaí agus Cur Chun Cinn

2021 2020
Nótaí €’000 €’000

Luach Saothair agus Costais eile Phá 4(a) 6,557 5,556

Cóiríocht 2,433 2,337

Bainistíocht Chláir 757 631

Margaíocht & Tacaíochtaí 4(b) 2,465 1,368

Tacaíocht & Bonneagar TF 856 690

Speansais Riaracháin 4(c) 409 389

Seirbhísí Cuntasaíochta & Iniúchóireachta Inmheánaí 269 224

Seirbhísí Gairmiúla & Tacaíochta                                                              4(d) 802 818

Sainseirbhísí & Seirbhísí Oideachais 171 206

Bainistíocht AD 136 61

Táille Iniúchóireachta Reachtúla  32 32

Iomlán 14,887 12,312
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4(a) Luach saothair agus costais eile phá

2021 2020
Nótaí €’000 €’000

Tuarastail Foirne 5,138 4,680

Baill Fhoirne na nGníomhaireachtaí 756 76

Ranníocaíochtaí fostóirí le Leas Sóisialach 529 484

Méadú/(Laghdú) i bhfabhrú pá saoire (45) 65

Oiliúint agus Forbairt Foirne 81 80

Costais taistil agus chothaithe na foirne 4(e) 17 85

Táillí & Costais Chomhaltaí an Bhoird 4(f) 81 86

Iomlán 6,557 5,556

An líon iarbhír a bhí fostaithe ag deireadh na bliana 67 64

Clúdaítear €874k sa Chúiteamh Phríomhphearsanra an Lucht Bainistíochta iomlán in 2021.(2020: €846k). Áirítear 
leis sin an cúiteamh do na comhaltaí Boird, don Ard-Stiúrthóir agus do cheathrar Fheidhmeannach Sinsearach a 
thuairiscigh dó. Bhain FEÉ tobhaigh phinsin ó bhaill fhoirne dá luach €205k (2020: €188k) a bhí íoctha chuig an 
Roinn Bhreisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta. Ní dhearnadh íocaíochtaí 
ragoibre, liúntais eile nó íocaíochtaí foirceannta ar bith sa bhliain ach an oiread. 

4(b) Clúdaítear táillí comhairleora rannpháirtíochta poiblí dá luach 
€126,000 (2020: €126,000) leis an Mhargaíocht agus Tacaíochtaí.

4(c) Cuimsítear i Speansais Riaracháin caiteachas a bhaineann le 
fáilteachais:

2021 2020
€’000 €’000

Fáilteachas foirne 2 4

Fáilteachas cliant - -

Iomlán 2 4

Nótaí leis na Ráitis Airgeadais (ar lean.)
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4(d) Seirbhísí Gairmiúla & Tacaíochta

2021 2020
€’000 €’000

Seirbhísí riaracháin 287 176

Comhairle dhlíthiúil 248 283

Comhairle um Ionracas Taighde                                                           85 37

Athbhreithniú ar Chlár Infreastruchtúir Taighde 47 -

Comhairle Acmhainní Daonna agus Pinsean 35 82

Comhairle maidir le soláthar 27 19

Suirbhé Náisiúnta COVID-19 24 -

Maoiniú Anailísí Taighde Horizon 2020 20 -

Comhairle maidir le cáin agus airgead 5 60

Táillí Gairmiúla Eile 24 60

Comhairle um Chomhlíonadh Cúnaimh Stáit - 101

Iomlán 802 818

Ní dhearnadh cásanna dlíthiúla nó socraíochtaí dlíthiúla ar bith in 2021. Sainíonn FEÉ táillí sainchomhairleoireachta 
mar chúraimí teoranta sonracha a bhaineann le sainscileanna nó sainchumas nach mbeadh laistigh de FEÉ de 
ghnáth.

4(e) Caiteachas Taistil agus Cothaithe
Tá caiteachas taistil agus cothaithe na foirne catagóirithe mar seo a leanas:

2021 2020
€’000 €’000

Taisteal Intíre & Cothú 15 12

Taisteal Idirnáisiúnta & Cothú 2 73

Iomlán 17 85

Nótaí leis na Ráitis Airgeadais (ar lean.)
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4 (e) Caiteachas Taistil agus Cothaithe (ar lean.)

Miondealú ar shochair fostaithe
Raon de Luach Saothair Pearsanra Príomhbhainistíochta

Líon na bhFostaithe
2021 2020

€60,000  -  €69,999 11 12
€70,000  -  €79,999 16 9
€80,000  -  €89,999 7 1
€90,000  -  €99,999 0 3
€100,000  -  €109,999 6 9
€110,000  -  €119,999 6 1
€120,000  -  €129,999 - 1
€130,000  -  €139,999 - -
€140,000  -  €149,999 2 1
€150,000  -  €159,999 -
€160,000  -  €169,999 2 2
€170,000  -  €179,999 - -
€180,000   -   €189,999 - -
€190,000  -  €199,999 - 1
€200,000   -   €209,999 1 -

Nóta: Chun críocha an nochta sin, áirítear ar shochair ghearrthéarmacha fostaithe i ndáil le seirbhís a sholáthraítear le linn 
na tréimhse tuairiscithe tuarastal, liúntais ragoibre agus íocaíochtaí eile a dhéantar ar son an fhostaí, ach ní áirítear ÁSPC an 
fhostóra air.

4(f) Luach Saothair agus Speansais na gComhaltaí Boird

Comhalta Boird

Táillí an  
Bhoird 2021 

Costais 
Dearbhaithe 

2021

Cruinnithe 
Freasta-

laithe 2021

Táillí an  
Bhoird 2020 

Speansais 
Dearbhaithe 

2020

Cruinnithe 
ar Freasta-

laíodh Orthu 
2020

€ € Líon € € Líon
An tOllamh Peter Clinch - - 7 as 7 - - 7 as 7

An tOllamh Mark Ferguson - - 7 as 7 - - 7 as 7 

An tOllamh Sir Tom Blundell 11,970 6 as 7 11,970 7 as 7 

Aidan Donnelly 11,970 - 7 as 7 11,970 -  7 as 7 

Mary Doyle - - Ní bhaineann 6,982 - 4 as 4 

Máire Geoghegan Quinn 11,970 - 7 as 7 11,970 -  5 as 7 

Brendan Harte 11,970 - 7 as 7 12,453 - 7 as 7

An tOllamh Ann Leen - 443 7 as 7 - - 2 as 2

An tOllamh Liam Madden - - 7 as 7 - (3,483)  7 as 7 

Gráinne McAleese 11,970 - 7 as 7 11,970 - 7 as 7 

Cliona Murphy - - 6 as 7 - - 2 as 2

Táillí Boird a íocadh le COBÁC* 20,520 - Ní bhaineann 20,520 - Ní bhaineann

Speansais Ghinearálta an 
Bhoird

- - Ní bhaineann - 1,942 Ní bhaineann

Iomlán 80,370 443  87,835 (1,541)  

Nótaí leis na Ráitis Airgeadais (ar lean.)
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4(f) Luach Saothair agus Speansais na gComhaltaí Boird (ar lean.)

Íoctar táillí do na comhaltaí Boird arna socrú ag an Aire Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta agus 
Eolaíochta le toiliú ón Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe. Tá comhaltaí Boird áirithe eisiata ó tháillí a fháil ó FEÉ 
faoi na socruithe luach saothair “Aon Duine Amháin Aon Tuarastal Amháin” i gcás nach féidir le seirbhísigh phoiblí táillí 
Boird a fháil sa bhreis ar thuarastal. Is iad sin an tOllamh Peter Clinch agus an tOllamh Mark Ferguson.

*Baineann na táillí Boird a íoctar le COBÁC leis an Ollamh Clinch. Tríd an Roinn Bhreisoideachais agus Ardoideachais 
Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta, cheadaigh an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe FEÉ chun costais 
OCBÁC a fhritháireamh (mar fhostóir) maidir leis an Ollamh Clinch a scaoileadh le freastal ar an Bhord FEÉ suas go dtí 
táille ábhartha le haghaidh post an Chathaoirligh. Chomh maith leis sin, tharscaoil triúr chomhalta Boird, an tOllamh 
Liam Madden, an tOllamh Ann Leen agus Cliona Murphy, a dtáillí Boird. 

Tá na comhaltaí seo a leanas bunaithe thar lear: Tá an tOllamh Sir Tom Blundell lonnaithe sa Ríocht Aontaithe agus tá 
an tOllamh Liam Madden agus an tOllamh Ann Leen lonnaithe i SAM. 

Is é mar seo a leanas a bhí pacáiste luach saothair an Ard-Stiúrthóra le haghaidh 2021: bunphá bliantúil €201,000 
(2020: €197,000) agus tá socruithe caighdeánacha pinsin na hearnála poiblí i bhfeidhm. Ní raibh bónas ar bith i ndáil 
le feidhmíocht i bhfeidhm. Tá an tOllamh Ferguson ina Phríomhchomhairleoir Eolaíochta (PE) don Rialtas. Ní luach 
saothair ar bith ann don ról seo agus íocann FEÉ na costais riaracháin uile don oifig. Bhí iomlán de €3k (2020: €9k) ann 
maidir le costais na bliana a bhain leis an Ardstiúrthóir maidir le comhlíonadh an dá ról, agus bhí €náid (2020: €náid) 
ann maidir le gníomhaíochtaí CSA.

Leagtar speansais dhearbhaithe comhaltaí boird mar seo a leanas:

2021 2020
€’000 €’000

Taisteal Intíre & Cothú 0.4 2

Taisteal Idirnáisiúnta & Cothú - (3)

Iomlán 0.4 (1)

Is ionann costais do na comhaltaí Boird i bhfoirm €0.4k in 2021 (2020: (-€1k) agus caiteachas arna íoc ag FEÉ thar ceann 
na comhaltaí Boird. Níor íocadh costais díreach ar chomhaltaí Boird in 2021 agus 2020.

Is iad seo a leanas na ceapacháin ar an Bhord in 2021:

•  Athcheapadh Liam Madden ina chomhalta ar an 17 Meitheamh 2021.

•  Athcheapadh Aidan Donnelly ina chomhalta ar an 17 Meitheamh 2021.

5. Costais Sochar Scoir

A Anailís ar iomlán na gcostas sochar scoir a gearradh ar an Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais agus 
Cúlchistí Ioncaim Coimeádta

2021 2020
€’000 €’000

Costas Seirbhíse Reatha 1,846     1,367 

Ús ar Dhliteanais Scéimeanna Sochair Scoir 246 296 

Ranníocaíochtaí Fostaithe (289) (261)

1,803 1,402 

Nótaí leis na Ráitis Airgeadais (ar lean.)
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5. Costais Sochair Scoir (ar lean.)

B. Gluaiseacht i nglan-oibleagáid sochar Scoir le linn na bliana airgeadais

2021 2020
€’000 €’000

Glan-oibleagáid Sochar Scoir amhail an 1 Eanáir 28,955 23,793

Costas Seirbhíse Reatha 1,846 1,367

Costais Úis 246 296

Íocaíochtaí le Pinsinéirí (16) (14)

Caillteanas Achtúireach 634 3,513

Glan-oibleagáid Sochar Scoir amhail an 31 Nollaig 31,665 28,955
 

Aithníonn an Bord na méideanna sin mar shócmhainn a chomhfhreagraíonn don dliteanas iarchurtha neamh-mhaoin-
ithe le haghaidh sochair scoir ar bhonn na sraithe bonn tuisceana atá tuairiscithe thuas agus roinnt imeachtaí san am a 
chuaigh thart. Áirítear ar na heachtraí sin an bonn reachtúil maidir le bunú na scéimeanna sochar scoir, agus an beartas 
agus an cleachtas atá i bhfeidhm faoi láthair maidir le pinsin na seirbhíse poiblí a mhaoiniú lena n-áirítear ranníocaíochtaí 
a dhéanann fostaithe agus an próiseas bliantúil meastachán. Ní fianaise ar bith ag an mBord nach leanfaidh an beartas 
maoiniúcháin sin ar aghaidh ag íoc na suimeanna sin i gcomhréir leis an gcleachtas reatha.

Is mar seo a leanas atá an glanmhaoiniú iarchurtha le haghaidh sochair scoir a aithnítear sa Ráiteas Ioncaim agus Caite-
achais agus Cúlchistí Ioncaim Coimeádta:

 C Glanmhaoiniú Sochar Scoir Iarchurtha

2021 2020
€’000 €’000

Maoiniú inghnóthaithe i ndáil le costais sochar scoir na 
Bliana Reatha

2,092 1,663

Lúide Deontas Stáit a cuireadh i bhfeidhm chun sochair scoir 
a íoc

(16) (14)

2,076 1,649

D. Cur síos ginearálta ar an scéim

Tá an fhreagracht ag Fondúireacht Eolaíochta Éireann as costais phinsin:

1. ghlac baill foirne le héifeacht ó 16 Iúil 2014, faoin Acht um Fhorbairt Tionscail (Díscaoileadh Forfás), 2014, ar bhaill de 
scéim Pinsean Forfás iad, páirt i scéim úr Fhondúireacht Eolaíochta Éireann ar théarmaí aoisliúntais nach lú fabhar ná 
na téarmaí a bhí acu faoi scéim Forfás díreach roimh dháta an aistrithe ó Forfás go FEÉ.

2. baill foirne ar baill iad sa scéim pinsean Seirbhíse Poiblí Aonair.

Is scéim pinsin sochair sainithe iad an dá scéim, agus tá siad maoinithe go bliantúil ar bhonn íoc mar a úsáidtear ó airgid 
arna sholáthar ag an Roinn Bhreisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta.

Is scéim tuarastail deiridh le sochar sainithe í scéim pinsin Fhondúireacht Eolaíochta Éireann a bhfuil sochair scoir 
nasctha aici leis an tuarastal deiridh agus le fad na seirbhíse.  Is scéim sochair shainithe í scéim pinsin na Seirbhíse Poiblí 
Aonair freisin le sochair scoir atá nasctha le meántuilleamh athluacháilte gairme agus le fad seirbhíse.  Bunaítear an 
luacháil a úsáideadh le haghaidh nochtadh FRS 102 ar luacháil achtúireach na scéimeanna don bhliain dar críoch an 31 
Nollaig 2021 a rinne achtúire neamhspleách cáilithe, ag cur san áireamh ceanglais an FRS chun measúnú a dhéanamh ar 
na dliteanais scéime amhail an 31 Nollaig 2021.

Nótaí leis na Ráitis Airgeadais (ar lean.)
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5. Costais Sochair Scoir (ar lean.)

D.   Cur Síos Ginearálta ar an scéim (ar lean.)

Bhí na príomhbhoinn tuisceana achtúireacha faoi mar a leanas:

Déantar na dliteanais a thaispeántar sna Cuntais Airgeadais a ríomh ag baint úsáid as modh na nAonad 
Réamh-mheasta Creidmheasa. 

2021 2020

Boinn Tuisceana Airgeadais

Ráta Lascaine* 1.3% p.a 0.85% p.a

Méaduithe ar Thuarastail Amach Anseo 3.5% p.a 3% p.a

Méaduithe ar Phinsin an Stáit Amach Anseo 3.5% p.a 3% p.a

Méaduithe ar Phinsin Amach Anseo 3% p.a 2.5% p.a

Boilsciú Praghsanna amach anseo  2% p.a  1.5% p.a

Athmheasúnú in Iarchur 3% p.a 2.5% p.a

 * léiríonn an ráta lascaine fad na ndliteanas de thart ar 31 bliain in 2021 (31 bliain in 2020)

2021 2020

Aois Scoir

Iontrálaithe úra Aois 65 Aois 65

Baill eile 62 bliain d’aois  62 bliain d’aois

Soláthraítear go sainráite leis an mbonn Mortlaíochta d’fheabhsuithe ar an ionchas saoil le himeacht ama, ionas 
go mbraithfidh an t-ionchas saoil ag scor ar an mbliain a shlánóidh ball an aois scoir (65 bliain d’aois). Léirítear sa 
tábla thíos an t-ionchas saoil do bhaill a shlánóidh 65 bliain d’aois in 2021 agus in 2041.

Bliain a shlánófar 65 bliain d’aois 2021 2041

Ionchas saoil - Fear 21.8 24.1

Ionchas saoil - Bean 24.2 26.2

Nótaí leis na Ráitis Airgeadais (ar lean.)
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5. Costais Sochair Scoir (ar lean.)

D.   Cur Síos Ginearálta ar an scéim (ar lean.)

Figiúirí Comparáideacha na Bliana Roimhe sin

2021 2020 2019 2018 2017
An bhliain dar críoch an 31 Nollaig €’000 €’000 €’000 €’000 €’000

Dliteanas pinsin deiridh 31,665 28,955 23,793 18,789 17,518

(Caillteanas) / gnóthachan ó thaithí ar Dhliteanais an 
phlean

(333) (388) (325) (415)      (828)

% Dliteanas -1.1% -1.3% -1.3% -2.2% -4.7%

(Caillteanas) / Gnóthachan iomlán aitheanta i Ráiteas 
ar Ioncam Cuimsitheach

(634) (3,513) (3,226) 395 (824)

% Dliteanas -2% -12.1% -13.5% 2.1% -4.7%

6. Dímheas

2021 2020
Nótaí €’000 €’000

Táille dímheasa don bhliain 8 769 724

Iomlán 769 724

7. Cuntas Caipitil

2021 2020
€’000 €’000

Iarmhéid Tosaigh amhail an 1 Eanáir 5,738 6,414

Aistriú ón Ráiteas Ioncaim & Caiteachais agus Cúlchistí 
Ioncaim Coimeádta

- Chun éadálacha Sócmhainní Seasta a cheannach 8         319               48

- Amúchta i gcomhréir le dímheas sócmhainní 8   (769) (724)

(450) (676)

Iarmhéid deiridh amhail an 31 Nollaig 5,288 5,738
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8. Maoin, gléasra agus trealamh

Feabhsuithe 
Léasachta

Trealamh  
Ríomhaire

Bogearraí  
Ríomhaire

Daingneáin 
agus Feistí Iomlán

€’000 €’000 €’000 €’000 €’000

Costas

Amhail an 1 Eanáir 2021 5,464 1,230             131 684 7,509

Breiseanna - 319 - - 319

Diúscairtí/Nithe lagh-
daithe

- (80) - - (80)

Amhail an 31 Nollaig 
2021

5,464 1,469             131 684 7,748

Dímheas

Amhail an 1 Eanáir 2021 444 922 131 274 1,771

Muirear le haghaidh na 
Bliana

218 414 - 137 769

Diúscairtí/Nithe lagh-
daithe

- (80) - - (80)

Amhail an 31 Nollaig 
2021

662 1,256 131 411 2,460

Glanluach Leabhar

Amhail an 1 Eanáir 2021 5,020 308 -            410 5,738

Glanghluaiseacht don 
Bhliain

(218) (95) -   (137) (450)

Amhail an 31 Nollaig 
2021

4,802 213 -            273 5,288
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Nótaí leis na Ráitis Airgeadais (ar lean.)
Don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2021

9 Deontais 
(a) Anailís ar Dheontais a Íocadh

2021 2020
€’000 €’000

TFC

Líonraí, Cumarsáide agus Idirlíon na nEarraí sa todhchaí 16,621 15,599 

Anailísíocht Sonraí, Bainistíocht, Slándáil,  
Príobháideacht, Róbataic agus Intleacht Shaorga (lena 
n-áirítear Meaisín-Fhoghlaim)

31,009 24,382 

Ardáin Dhigiteacha, Ábhar agus Feidhmchláir, agus Réaltacht 
Mhéadaithe agus Réaltacht Fhíorúil

8,530 6,930 

Sláinte & Folláine 

Sláinte Nasctha agus Maireachtáil Neamhspleách 3,075     2,524 

Feistí Leighis 16,082   10,672 

Diagnóisic 15,867   9,451 

Teiripic 30,327   19,925 

Bia

Bia don Sláinte 9,748     9,549 

Táirgeadh agus Próiseáil Bia Inbhuanaithe agus Cliste 14,308   13,994 

Fuinneamh, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus  
inbhuanaitheacht

An Córas Fuinnimh a Dhícharbónú 11,358     3,463 

Maireachtáil Inbhuanaithe 8,247     6,709 

Déantúsaíocht agus Ábhair

Ard-déantúsaíocht agus Déantúsaíocht Chliste 16,910   13,108 

Déantúsaíocht agus Ábhair Nua 24,568   29,342 

Seirbhísí agus Próisis Ghnó

Nuálaíocht i Seirbhísí agus i bPróisis Ghnó 655     1,320 

Buneolaíocht Bithleighis 1,786     3,200 
Mearfhreagartha Seirbhíse roimh COVID 1,095 16,097
Eile 17,349   15,807 

Iomlán 227,535 202,072
 

Léiríonn an anailís ar dheontais a íocadh na Réimsí Tosaíochta Taighde 2018 go 2023 a rinne athbhreithniú ar na 14 
réimse tosaíochta Taighde bunaidh lena chinntiú go n-uasmhéadaíonn Éire na deiseanna a eascraíonn as forbairtí 
agus cur isteach nua eolaíochta agus teicneolaíochta.
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9(b) Ceangaltais Deontas     
2021 2020

Nótaí €’000 €’000

Ceangaltais Deontas Amuigh amhail an 1 Eanáir 756,401 655,567

Deontais a Ceadaíodh le linn na bliana 147,974 312,291

Dídhílsiú le linn na bliana (26,224) (12,546)

Íocaíochtaí Deontais a rinneadh le linn na bliana – Comhlán   9(a)   (227,535) (202,072)

Méideanna a fuarthas ó ghníomhaireachtaí eile um maoiniú le 
haghaidh Chómhaoiniú dámhachtainí FEÉ

3

Teagasc 74 226

Foras na Mara 313 431

An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil 360 402 

Cumann Geolaíochta na hÉireann 316 311

Cumann Ailse na hÉireann 98 163

An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara 1,090 1,073

An Roinn Gnóthaí Eachtracha 900 555

An Bord Árachais Sláinte 514 -

Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann 661 -

An Roinn Oideachais 401 -

Roinn Cosanta 250 -

Ceangaltais Amuigh ag an 31 Nollaig 2016 655,593 756,401

Tiomantais Fós le Réiteach seachas Tiomantais  
Cómhaoinithe 661,612      762,266
                                   

10. Earraí Infhaighte

2021 2020
€’000 €’000

Féichiúnaithe 39 4

Réamhíocaíochtaí agus ioncam Fabhraithe 548 391

Iomlán 587 395

Nótaí leis na Ráitis Airgeadais (ar lean.)
Don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2021
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11. Suimeanna Iníoctha 

2021 2020
€’000 €’000

Creidiúnaithe Ginearálta 267 (1)

Ioncam Iarchurtha* 306 546

Fabhruithe 188 572

Iarmhéid Idirghníomhaireachta - ÚFT** 83 63

Iomlán 844 1,180

*Léiríonn ioncam iarchurtha na deontais agus airgead bainistíochta clár a fhaightear ón AE agus ó 
ghníomhaireachtaí eile ach nár caitheadh faoi dheireadh na bliana. Tá ioncam iarchurtha an AE i gcomhréir 
rannpháirtíocht FEÉ i gcomhar le scairteanna cómhaoinithe maidir le ERAnet (arna dhéanamh i gcomhar le 
gníomhaireachtaí maoinithe eile an AE agus an AE). Cuirtear na méideanna seo do shochar d’Ioncam Eile thar an 
tréimhse tabhaithe maidir leis an chaiteachas lena mbaineann 

**Baineann an Chothromaíocht Idirghníomhaireachta leis an chothromaíocht atá dlite ag FEÉ chuig an IDA ón 31 
Nollaig 2021 maidir le costais lóistín arna íoc thar ceann FEÉ.

12. Ceangaltais faoi Léasanna Oibriúcháin
Shínigh FEÉ ‘Comhaontú le haghaidh Léasa’ leis an ÚFT i mBealtaine 2018 i gcomhair Three Park Place. Mairfidh an 
léas 25 bliain (faoi réir chlásal briste i ndiaidh 10 mbliana) le híocaíochtaí bliantúla cíosa €1,668,628 a tosaíodh i mí 
na Bealtaine 2019, i ndiaidh tréimhse bliana saor ó chíos. 

Is iad seo a leanas íos-íocaíochtaí léasa amach anseo thar thréimhse an léasa:

2021 2020
€’000 €’000

Laistigh de 1 bhliain 1,668 1,671

Le linn blianta 2-5 6,672 6,675

Os cionn 5 bliana 27,324 28,992
 
13. Cánachas
In Alt 227 den Acht Comhdhlúite Cánacha 1997, soláthraítear díolúine ó cháin ar an ioncam ó chomhlachtaí stáit 
neamhthráchtála seachas i gcás go bhfuil an t-ús faoi réir cánach ag an bpointe (e.g. DIRT). Cuirtear glanmhéid an 
ioncaim sin chun sochair an Ráitis Ioncaim agus Caiteachais agus Cúlchistí Ioncaim Coimeádta.

Tá FEÉ faoi dhliteanas cánacha fostóra in Éirinn agus cloíonn sí le hoibleagáidí siarchoinneála, tuairiscithe agus 
íocaíochta.

14. Imeachtaí i ndiaidh an dáta tuairiscithe
D’éirigh an tOllamh Mark Ferguson as a phost mar Ardstiúrthóir FEÉ ar an 14 Eanáir 2022. Ceapadh an tOllamh 
Phillip Nolan mar Ardstiúrthóir le héifeacht ón 17 Eanáir 2022.  Níl aon imeachtaí idir an dáta tuairiscithe agus dáta 
fhaomhadh na ráiteas airgeadais le heisiúint a bhfuil coigeartú de dhíth orthu le haghaidh na ráiteas airgeadais.

Nótaí leis na Ráitis Airgeadais (ar lean.)
Don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2021
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15. Nochtadh Páirtí Ghaolmhar
Glacann Fondúireacht Eolaíochta Éireann nósanna imeachta de réir treoirlínte arna n-eisiúint ag an Roinn 
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe ina gcumhdaítear leasanna pearsanta na gComhaltaí Boird agus na foirne. 
Sa ghnáthchúrsa gnó, féadfaidh Fondúireacht Eolaíochta Éireann deontais a cheadú nó dul isteach i socruithe 
conarthacha eile le heintitis ina bhfuil comhaltaí agus baill foirne Fhondúireacht Eolaíochta Éireann fostaithe nó 
ina bhfuil leasa acu ar bhealach eile. 

I gcásanna coinbhleacht féideartha leasa, ní fhaigheann comhaltaí agus baill foirne an Bhoird doiciméid nó ní 
ghlacann siad páirt ar chuma eile i bplé maidir leis na hidirbhearta sin nó ní fhreastalaíonn siad ar phlé maidir leo. 
Coinnítear clár agus tá sé ar fáil ar iarratas i ngach cás.

16 Teagmhais agus Caingne Dlí
Ní raibh teagmhais nó caingne dlí ar bith ar theastaigh soláthar sonrach ina leith sna Ráitis Airgeadais.

17. Faomhadh na Ráiteas Airgeadais
D’fhaomh Bord Fhondúireacht Eolaíochta Éireann na Ráitis Airgeadais ar an 16 Meitheamh 2022.

Nótaí leis na Ráitis Airgeadais (ar lean.)
Don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2021
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Oiliúint bunaithe ar chohóirt 
do Mhic Léinn 
Dochtúireachta 11%

Taighde FEÉ 
Bonneagar

5%

Ionaid Taighde 
FEÉ 44%

Comhoibrithe Idirnáisiúnta 4%
Comhphairtíocht Taighde Bithleighis FEÉ-HRB-Wellcome  

Comhaltachtaí Taighde Ollscoile Cumainn Ríoga FEÉ 

Comhpháirtíocht R&D SAM-Éire

Imscrúdaitheora EPSRC agus BBSRC

Cláir Eorpacha Comhpháirtíochtaí 

Comhphairtíocht FEÉ-NSF-na Síne

Ionad go hIonad SAM-Éire  

Ionaid Taighde FEÉ

Forlíonadh PhD na 

nIonad Taighde FEÉ 

Taighde treoraithe ag an 
imscrúdaitheoir 26%

Deontais Imscrúdaitheora Tosaigh 

Teorainneacha don Todhchaí 

Tacaíocht agus Forbairt ERC 

Ceannairí Taighde Amach Anseo 

Uachtarán na hÉireann FEÉ

Ollúnacht Taighde FEÉ 

SFI-IRC Programme

Nuálaíocht, 
Fiontraíocht, 
agus Tráchtálú 2%

Dámhachtain Teicneolaíochta agus 

Forbartha Duais Nuálaí

SFI/NSF I-Corps @ SFI Entrepreneurial

Training programme

Todhchaí FEÉ

Glao Mearfhreagartha COVID-19

Rannpháirtíocht Eolaíochta, 
Forbairt Bheartais agus Ghairme 2%

Comhaltacht FEÉ

Clár Fionnachtana FEÉ 

Comhaltacht Seirbhíse Poiblí FEÉ 

Liúntas Máithreachais FEÉ 

Taighde Beartais Eolaíochta FEÉ 

Fulbright – SFI US Scholar Programme

Páirtíochtaí Straitéiseacha FEÉ 

Clár FEÉ Spokes 

Clár Comhaltachta Tionscail 

FEÉ maidir le T,F agus N 

Ionaid le haghaidh Oiliúint Taighde

Ionaid EPSRC um Chomhpháirtíocht 

Oiliúna Dochtúireachta 

Comhpháirtíochtaí 6%

Punann 
Fhondúireacht

Eolaíochta 
Éireann**

Punann Fhondúireacht 
Eolaíochta Éireann*

*Bunaithe ar íocaíochtaí arna n-eisiúint agus sceidealta ón 1/1/2021 go 31/12/2024 amhail an 31/12/2021.
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Punann Dámhachtainí  
agus Dámhachtainí Úra 
Ceadaithe 
In 2021, ceadaíodh 301 dhámhachtain le haghaidh 20 chlár FEÉ, a bhfuil luach €148 milliún ag baint leo, 
chun punann éagsúil agus cothrom a mhaoiniú do thaighdeoirí atá go luath ina ngairmeacha nó i lár a 
ngairmeacha trí ollúna taighde de scoth an domhain. B’ionann na híocaíochtaí chuig forais taighde agus 
institiúidí agus €222.5 milliún.

Achoimre ar chinntí cláir na príomhdhuaiseanna n 2021:

 Tugadh 70 duais amach faoin chlár Teorainneacha FEÉ don Todhchaí agus €46 
milliún infheistithe chun tacaíocht a thabhairt do thaighdeoirí neamhspleácha 
thar cionn. 

 Infheistíodh €11.9 milliún i bhfoirm dá dhámhachtain faoi Chlár 
Comhpháirtíochta Straitéisí FEÉ chun comhpháirtíochtaí cómhaoinithe ar 
scála a chothú agus a fhorbairt a sholáthraíonn tionchar eacnamaíoch agus 
sochaíoch d’Éirinn. 

 Bronnadh23 dhámhachtain faoi Ghlao Dhuais Nuálaí na Todhchaí FEÉ 2021, 
agus infheistíodh €9.9 milliún chun tacú le maoiniú dúshlánbhunaithe. 

 Mhaoinigh an Clár Infreastruchtúir Taighde FEÉ 20 duais maidir le trealamh 
taighde agus saoráidí dá luach  €34.8 milliún chun tacaíocht a thabhairt do 
phríomhthionscadail infreastruchtúir taighde. 

 Infheistigh FEÉ €13 milliún don Chlár Cosáin cómhaoinithe FEÉ-CTÉ 
le 24 dámhachtain tugtha chuntacaíocht a thabhairt do thaighdeoirí 
iardhochtúireachta a fhad is go mbeidh siad in ann bheith ina gceannasaithe 
taighdethar gach disciplín.

 Maoiníodh 27 dámhachtain eile tríd an Chlár Comhaltachta Tionscail maidir 
le TF agus N, FEÉ i bhfoirm €2.1 milliún, chun tacaíocht a thabhairt do 
shocrúcháin oibre comhaltachta sa tionscal. 

 Bronnadh 79 dámhachtain tríd an Chlár Fionn FEÉ i bhfoirm €4.9 milliún chun 
tacaíocht a thabhairt d’oideachas agus do rannpháirtíocht STEM. 

 Bronnadh seacht ndámhachtain eile faoin Chlár Chomhpháirtíocht Taighde 
agus Forbartha SAM-Éire le infheistíocht dá luach €2.5 milliún, ag tacú le breis 
agus 60 post thar 14 institiúid taighde i réimsí cosúil le teileachumarsáid, 
fuinneamh agus sláinte. 

https://www.sfi.ie/research-news/news/minister-irish-research/
https://www.sfi.ie/research-news/news/minister-irish-research/
https://www.sfi.ie/research-news/news/minister-irish-research/
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Dámhachtainí nua a bronnadh in 2021

Dámhachtaí 
FEÉ

Cláir Teideal an Taighde Comhlacht Taighde Luach iomlán na 
Dámhachtana 
lena n-áirítear 

Forchostais €

Breda Smyth COVID-RRC Staidéar il-suíomh chun córas faireachais 
ionfhabhtuithe maidir le SARS-CoV-2 a 
fhorbairt do mhic léinn 3ú leibhéal agus baill 
fhoirne i bPoblacht na hÉireann (UniCoV).  

Ollscoil na hÉireann, 
Gaillimh

1,161,647.00

Malika 
Bendechache

Fionn FEÉ IS i mo Shaol: ag síniú amach ceardlann 
machnamhacha na hIdirbhliana ar bhonn 
náisiúnta

Ollscoil Chathair Bhaile 
Átha Cliath

49,955.00

Nicola 
Broderick

Fionn FEÉ Caomhnóirí an Todhchaí: ag forbairt 
inniúlacht na dtuismitheoirí san eolaíocht 
maidir le haeráid

Ollscoil Chathair Bhaile 
Átha Cliath

49,994.00

Emma Clarke Fionn FEÉ Tobsmaointe na Saoránaigh:cur 
chuige ilpháirtithe leasmhara maidir le 
rannpháirtíocht pobail le STEM

Ollscoil Chathair Bhaile 
Átha Cliath

49,681.00

Liz Coleman Fionn FEÉ Samhail Ollscoil na hÉireann, 
Gaillimh

50,000.00

Ann-Marie 
Creaven

Fionn FEÉ An Eolaíocht fúinn Ollscoil Luimnigh 49,821.00

Anna Davies Fionn FEÉ iAdapt: Ag leathnú rannpháirtíocht le pleanáil 
trí Aeráid Chliste

Coláiste na Tríonóide, 
Baile Átha Cliath

46,207.00

Joanne 
Dolan

Fionn FEÉ Teen-Turn (Casadh sna Déaga) Teen-Turn (Casadh sna 
Déaga)

50,000.00

Pierpaolo 
Dondio

Fionn FEÉ Mata Fonnmhar: ag dul i ngleic le himní 
na matamaitice trí fhoghlaim bunaithe ar 
chluichí

Ollscoil Teicneolaíochta 
Bhaile Átha Cliath

52,059.00

Thomas 
Doyle

Fionn FEÉ Sár-smugairle Róin: ag méadú litearthacht 
na n-aigéan trí dhearadh cruthaitheach agus 
rannpháirtíocht

An Coláiste Ollscoile, 
Corcaigh

49,340.00

Daniel 
Ferrick

Fionn FEÉ Ceannródaithe Físeacha - clár oideachais na 
cathracha cliste

Coláiste na Tríonóide, 
Baile Átha Cliath

37,860.00

Riona 
Fitzgerald

Fionn FEÉ TRIAIL NÁ CÚIG: Bitheolaíocht 
Innealtóireacht, Ceimic, Leictreonaic agus 
micreascópacht

Ollscoil Teicneolaíochta 
Bhaile Átha Cliath

49,230.00

Lizbeth 
Goodman

Fionn FEÉ Catalaíoch Muinín: teagasc agus foghlaim 
inmharthana STEAM le haghaidh 
acmhainneacht a seasfaidh an aimsir

An Coláiste Ollscoile, 
Baile Átha Cliath

299,851.00

Amy 
Harrington

Fionn FEÉ Clár STEM na nGaelscoileanna Cumann Ríoga Bhaile 
Átha Cliath 

269,359.00

Maria Kelly Fionn FEÉ Clár na dTaighdeoirí sóisearacha Coláiste Ríoga na 
Máinleá in Éirinn: 
Ollscoil Leigheas agus 
Eolaíochtaí Sláinte

24,733.00

Louise 
Lawlor

Fionn FEÉ Ag spreagadh páistí don todhchaí trí STEM Comhairle Contae Chill 
Dara

4,000.00

Sylvia 
Leatham

Fionn FEÉ Déantúsaíocht sa tseomra ranga: 
inbhuanaitheacht agus an geilleagar ciorclach

An Coláiste Ollscoile, 
Baile Átha Cliath

25,100.00

Eoin Lettice Fionn FEÉ Taiscéalaithe crann 2 An Coláiste Ollscoile, 
Corcaigh

49,258.00

Aoife Long Fionn FEÉ Gairmeacha le Cibearscileanna Ollscoil Teicneolaíocha 
na Mumhan

291,811.00
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Dámhachtaí 
FEÉ

Cláir Teideal an Taighde Comhlacht Taighde Luach iomlán na 
Dámhachtana 
lena n-áirítear 

Forchostais €

Patricia 
Maguire

Fionn FEÉ Mórcheisteanna Beaga An Coláiste Ollscoile, 
Baile Átha Cliath

53,399.00

Fergal 
Malone

Fionn FEÉ Miotais a bhréagnú: An Eolaíocht taobh thiar 
dár sláinte ghnéis

Coláiste Ríoga na 
Máinleá in Éirinn: 
Ollscoil Leigheas agus 
Eolaíochtaí Sláinte

274,348.00

Frances 
McCarthy

Fionn FEÉ Spás Inbhuanaithe Oideachas Cosmos T/A 
- Réadlann Chaisleán 
na Carraige Duibhe

236,390.00

Shane 
McCracken

Fionn FEÉ Imeacht rannpháirtíochta STEM - Éireann Gallomanor 
Communications Ltd.

36,750.00

Jonathan 
McCrea

Fionn FEÉ SCI:COM Whipsmart Media Ltd. 64,000.00

David 
McKeown

Fionn FEÉ Aonach Lucht Déanta Bhaile Átha Cliath - 10 
mbliana ar an fhód

An Coláiste Ollscoile, 
Baile Átha Cliath

50,000.00

Jennifer 
McMahon

Fionn FEÉ MY-Sci: Cur chun cinn meabhairshláinte na 
n-óg trí eolaíocht

Ollscoil Luimnigh 47,337.00

Maria Isabel 
Meza Silva

Fionn FEÉ Déantúsaíocht Unboxing: STEM do chách ag 
Scoil Ospidéil Mhuire

Irish Manufacturing 
Research

46,276.00

Bush 
Moukarzel

Fionn FEÉ Le bheith ina inneall (Leagan 2.0) Amharclann Dead 
Centre

49,200.00

Siún Nic 
Mhuirí

Fionn FEÉ Pobail Foghlamtha Gairmiúla de chuid 
Maths4All

Ollscoil Chathair Bhaile 
Átha Cliath

160,000.00

Cliona 
O'Carroll

Fionn FEÉ Scéalta tógálacha: teistiméireacht na ngalar 
tógálacha in Éirinn

An Coláiste Ollscoile, 
Corcaigh

48,488.00

Enda 
O'Connell

Fionn FEÉ Comórtas Físeáin ReelLIFE SCIENCE Ollscoil na hÉireann, 
Gaillimh

30,894.00

John 
O'Donoghue

Fionn FEÉ Imscrúdaitheoirí na Ceimice Reatha (ICR) Coláiste na Tríonóide, 
Baile Átha Cliath

235,696.00

Grainne 
O'Malley

Fionn FEÉ Ceangail Fiáine: flóra agus fána na hÉireann Fondúireacht 
Eolaíochta agus 
Oidhreachta an Bhiorra

74,000.00

Alan 
O'Riordan

Fionn FEÉ Uiscope 2022: tionscadal eolaíochta gléas-
cumasaithe na saoránaigh ar chaighdeán an 
uisce

Institiúid Náisiúnta 
Tyndall

50,000.00

Abhay Pandit Fionn FEÉ Clár Deiseanna Taighde na bhFochéimí 
(UROP)

Ollscoil na hÉireann, 
Gaillimh

50,000.00

Una Parsons Fionn FEÉ Innealtóireacht NorthWest Ollscoil Teicneolaíocha 
an Atlantaigh, Sligeach

50,000.00

Keith Quille Fionn FEÉ CS LINC - Ag sárú an bhearna i dtreo 
oideachais ríomheolaíochta foirmiúil

Ollscoil Teicneolaíochta 
Bhaile Átha Cliath

265,853.00

Helen Roche Fionn FEÉ STEP tríd an scáthán: scéalta na bpróisis 
thurgnamhacha

An Coláiste Ollscoile, 
Baile Átha Cliath

49,999.00

Bridgette 
Rowland

Fionn FEÉ Ag tarraingt teaghlaigh isteach leis an Chlár 
STEM

Comhairle Contae Chill 
Dara

9,000.00

Gerard Ryder Fionn FEÉ Fiosracht sa tSeomra ranga: An aistear 
STEMPATHY

Ollscoil Teicneolaíochta 
Bhaile Átha Cliath

47,028.00

Roseanna 
Shanahan

Fionn FEÉ Croílár na heolaíochta ag Learning Hub 
Limerick

Learning Hub Limerick 
Ltd.

50,000.00

Sharon 
Shannon

Fionn FEÉ Spásanna idir eatarthu An Coláiste Ollscoile, 
Baile Átha Cliath

49,957.00

Niamh Shaw Fionn FEÉ Sssh! @ an Leabharlann (STEM, STEAM agus 
Tionscadal an Chroílár Spáis)

Niamh Shaw Ltd. 38,228.00
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Dámhachtaí 
FEÉ

Cláir Teideal an Taighde Comhlacht Taighde Luach iomlán na 
Dámhachtana 
lena n-áirítear 

Forchostais €

Frances 
Sheridan

Fionn FEÉ Bearta Sonraí: Clár eolaíochta sonaí agus 
ardán do mhic léinn TY

Coláiste Náisiúnta na 
hÉireann

35,690.00

Glenn Strong Fionn FEÉ Pytch: Droichead ó chlársceidealú bloic go 
clársceidealú téacs

Coláiste na Tríonóide, 
Baile Átha Cliath

49,730.00

PJ Wall Fionn FEÉ Teicneolaíocht i mo shaol Coláiste na Tríonóide, 
Baile Átha Cliath

49,306.00

Mairead 
Whelan

Fionn FEÉ Seift saoil mhór sraith 2 Kite Entertainment 300,000.00

John White Fionn FEÉ Eolaíocht i bhfeidhm d’fhoghlaim na naíonán 
(EFFN)

Ollscoil Chathair Bhaile 
Átha Cliath

47,188.00

Jerry Bird Seachtain Fionn 
an Eolaíocht FEÉ

Féile Eolaíochta Shligigh Ollscoil Teicneolaíocha 
an Atlantaigh, Sligeach

30,000.00

Dea Birkett Seachtain Fionn 
an Eolaíocht FEÉ

Sorcas rúnda an Nádúr: ag taisceadh naíonán 
na hAcaill trí shorcas

Circus250 CIC 6,428.00

Caitriona 
Boyle

Seachtain Fionn 
an Eolaíocht FEÉ

Féile Feirmeoireachta agus Bia - Seachtain na 
hEolaíochta ag Teagasc de chuid FEÉ

Teagasc 26,770.00

Amanda 
Branigan

Seachtain Fionn 
an Eolaíocht FEÉ

Féile Eolaíochta an Lú 2021 Comhairle Contae Lú 8,000.00

Alice D'Arcy Seachtain Fionn 
an Eolaíocht FEÉ

Eolaíocht Airgid STEAM: Geiriatraigh Cliste: 
chan róshean le foghlaim

STEAM Education Ltd. 8,000.00

Sheila 
Donegan

Seachtain Fionn 
an Eolaíocht FEÉ

Féile Eolaíochta an Oirdheiscirt Ollscoil Teicneolaíochta 
an Oirdheiscirt, Port 
Láirge

30,000.00

Sheila 
Donegan

Seachtain Fionn 
an Eolaíocht FEÉ

Féile Eolaíochta Chill Chianaigh Ollscoil Teicneolaíochta 
an Oirdheiscirt, Port 
Láirge

33,600.00

Rachel 
Farrell

Seachtain Fionn 
an Eolaíocht FEÉ

Cailíní STEM: ag athrú dearcthaí agus ag cur 
leis an todhchaí

An Coláiste Ollscoile, 
Baile Átha Cliath

8,000.00

Eoin Gill Seachtain Fionn 
an Eolaíocht FEÉ

WexSci 2021 Ollscoil Teicneolaíochta 
an Oirdheiscirt, Port 
Láirge

30,000.00

Jackie 
Gorman

Seachtain Fionn 
an Eolaíocht FEÉ

Féile Eolaíochta Lár Tíre Conaire an Atlantaigh 30,000.00

Mervyn 
Horgan

Seachtain Fionn 
an Eolaíocht FEÉ

Féile Eolaíochta Chorcaí Glenosheen Ltd. 30,000.00

Anna Kadzik-
Bartoszewska

Seachtain Fionn 
an Eolaíocht FEÉ

Saotharlann na seiftithe Gaiety School of Acting 8,000.00

Taran Kelly Seachtain Fionn 
an Eolaíocht FEÉ

Seachtain Eolaíochta Bhealach Eabhra 2021 Forbairt Bhealach 
Eabhra Teo.

8,000.00

Maeve Liston Seachtain Fionn 
an Eolaíocht FEÉ

Féile Eolaíochta Thiobraid Árann Coláiste Mhuire gan 
Smál

30,000.00

Donal Lyne Seachtain Fionn 
an Eolaíocht FEÉ

Intinní dearthóra: ceardlanna STEAM ar líne 
do chailíní bunscoile

Designer Minds 
Educational Services 
Ltd.

8,000.00

Fergal 
Malone 

Seachtain Fionn 
an Eolaíocht FEÉ

FABHAR: neamh-chomhionannas i dtaighde 
agus sláinte na mban

Coláiste Ríoga na 
Máinleá in Éirinn: 
Ollscoil Leigheas agus 
Eolaíochtaí Sláinte

31,300.00

Amanda 
Mathieson

Seachtain Fionn 
an Eolaíocht FEÉ

Ar Ais don Todhchaí ar Chamchuairt An Coláiste Ollscoile, 
Baile Átha Cliath

4,442.50

Liz McBain Seachtain Fionn 
an Eolaíocht FEÉ

Ag Tógáil Áiteanna na bhFéidearthachtaí Comhairle na Breataine 
in Éirinn

8,000.00
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Daniel 
Vincent 
McCarthy

Seachtain Fionn 
an Eolaíocht FEÉ

Luasaire Fiosrachta @ Seachtain na 
hEolaíochta 2021: ag catalú comhráite

The Festival of Curiosity 
Ltd.

8,000.00

Pat McHale Seachtain Fionn 
an Eolaíocht FEÉ

Féile Eolaíochta agus Teicneolaíochta Mhaigh 
Eo 2021

Féile Teicneolaíochta 
agus Eolaíochta Mhaigh 
Eo Chomhairle Contae 
Mhaigh Eo T/A

26,500.00

Deirdre 
McQuaid

Seachtain Fionn 
an Eolaíocht FEÉ

Féile Eolaíocht an Chabháin, Mhuineacháin Comhairle Contae 
Mhuineacháin

30,000.00

Paul Mee Seachtain Fionn 
an Eolaíocht FEÉ

Féile Eolaíochta agus Teicneolaíochta na 
Gaillimhe

Fóram Eolaíochta agus 
Teicneolaíochta na 
Gaillimhe

20,000.00

N/B Seachtain Fionn 
an Eolaíocht FEÉ

Diúltaíodh don dámhachtain Coláiste na Tríonóide, 
Baile Átha Cliath

8,000.00

Sean O'Brien Seachtain Fionn 
an Eolaíocht FEÉ

ED-SMART: ag spreagadh comhráite thar 
dhéantúsaíocht chliste trí léiriúcháin 
ealaíonta ar theicneolaíochtaí

Ollscoil Luimnigh 8,000.00

John 
O'Donoghue

Seachtain Fionn 
an Eolaíocht FEÉ

Cumhachtaigh Ár dTodhchaí Coláiste na Tríonóide, 
Baile Átha Cliath

8,000.00

Geraldine 
O'Meara

Seachtain Fionn 
an Eolaíocht FEÉ

Séasúr na hEolaíochta de chuid Leabharlanna 
Bhaile Átha Cliath Theas

Comhairle Chontae 
Átha Cliath Theas

8,000.00

Bernie 
Quilligan

Seachtain Fionn 
an Eolaíocht FEÉ

Féile Eolaíochta Luimnigh Ollscoil Luimnigh 30,000.00

Bridgette 
Rowland

Seachtain Fionn 
an Eolaíocht FEÉ

Ag sárú an bhearna: Seachtain na hEolaíochta 
de chuid Leabharlanna Chill Dara 2021 : 
imeachtaí poiblí

Comhairle Contae Chill 
Dara

8,000.00

Al Russell Seachtain Fionn 
an Eolaíocht FEÉ

Seachtain na hEolaíochta ag an Áirc 2021 The Children's Cultural 
Centre Ltd. T/A An Áirc

8,000.00

Niamh Shaw Seachtain Fionn 
an Eolaíocht FEÉ

Seachtain na hEolaíochta Beo! Seó nuachta 
laethúil beosruthaithe

Niamh Shaw Ltd. 5,800.00

Joseph 
Walsh

Seachtain Fionn 
an Eolaíocht FEÉ

Féile Eolaíochta Chiarraí - I ndiaidh 2021 Ollscoil Teicneolaíocha 
na Mumhan

28,000.00

Jonathan 
Bones 

Cómhaoiniú 
Taighde BBSRC-
FEÉ

Réitigh anailíseacha ceannródaithe le 
haghaidh táirgeadh bithchógaisíochta cliste, 
comhtháite agus éifeachtach

An Institiúid Náisiúnta 
le haghaidh Taighde 
agus Oiliúint 
Bithphróiseála 

637,271.70

Frederic Dias Cómhaoiniú 
Taighde BBSRC-
FEÉ

Briseadh na dtonnta i bhfarraigí trasnuithe An Coláiste Ollscoile, 
Baile Átha Cliath

148,114.00

David Igoe Cómhaoiniú 
Taighde BBSRC-
FEÉ

ROBOCONE: Róbataic chliste le haghaidh 
nuálaíocht agus dearadh an chéad ghlúin eile

Coláiste na Tríonóide, 
Baile Átha Cliath

590,055.00

Carsten 
Kroeger 

Cómhaoiniú 
Taighde BBSRC-
FEÉ

Sarchornaí- rialú géine tiomanta i gciorcaid 
DNA sintéiseacha 

Coláiste na Tríonóide, 
Baile Átha Cliath

437,194.10

Vivek 
Ranade

Cómhaoiniú 
Taighde BBSRC-
FEÉ

Déantúsaíocht barr tábla ar shilice 
saincheaptha do leigheasanna ar bhonn 
phearsanta [SIPM]

Ollscoil Luimnigh 478,695.50

John Evans Tionscnaimh AE 
um Chómhaoiniú

Bithgheilleagar Gorm Foras na Mara 495,952.00

Orla Feely Comhaltacht FEÉ Comhaltacht FEÉ An Coláiste Ollscoile, 
Baile Átha Cliath

144,342.19

Orla Feely Comhaltacht FEÉ Comhaltacht FEÉ An Coláiste Ollscoile, 
Baile Átha Cliath

165,919.65



LEATHANACH 90

Fondúireacht Eolaíochta Éireann (FEÉ) |  Tuarascáil Bhliantúil 2021

Dámhachtaí 
FEÉ

Cláir Teideal an Taighde Comhlacht Taighde Luach iomlán na 
Dámhachtana 
lena n-áirítear 

Forchostais €

Wolfgang 
Schmitt

Comhaltacht FEÉ Comhaltacht FEÉ Coláiste na Tríonóide, 
Baile Átha Cliath

173,031.82

Ursel 
Bangert

Teorainneacha 
don Todhchaí

Ag leathnú na teorainneacha maidir le 
nanaleictreonaic agus stóráil fuinnimh an 
chéad ghlúine eile trí fheidhmiúlachtaí na 
n-ábhar nuálach a bhunú, a shaincheapadh 
agus a shaothrú: Fearóileictreach 
déthoiseacha agus a bhfearann chomh maith 
le ballaí fearainn déthoiseacha dinimiciúla

Ollscoil Luimnigh 452,220.00

George 
Barreto

Teorainneacha 
don Todhchaí

Ag nascadh eolaíochtaí néarchórais agus 
intleacht shaorga chun gníomhartha 
cógaseolaíochta an tibolone a neartú thar 
léiriú néarglóibine i ngortuithe inchinne 
trámacha

Ollscoil Luimnigh 603,227.00

Marcus 
Baumann

Teorainneacha 
don Todhchaí

Bithchatalú sreafaí leanúnach le haghaidh 
táirgí ardluacha ag saothrú próisis mollta na 
heinsíme

An Coláiste Ollscoile, 
Baile Átha Cliath

534,061.00

Jonathan 
Bond

Teorainneacha 
don Todhchaí

Córais eipigéineolaíochta maidir le cur isteach 
na hailse a fhuascailt

An Coláiste Ollscoile, 
Baile Átha Cliath

623,080.00

Carmel 
Breslin

Teorainneacha 
don Todhchaí

Cumadóireacht déantúsaíochta na n-ábhar 
ilsrathach graiféin déthoiseacha agus a gcuid 
feidhmiúcháin mar bhraiteoirí timpeallachta 
agus mar leictrea-catalaíoch agus leictrea-
Fenton: brath feabhsaithe agus cealú na 
dtruailleán a thagann ón uisce

Ollscoil Mhaigh Nuad 616,915.00

Hugh J. 
Byrne

Teorainneacha 
don Todhchaí

Solas a chaitheamh ar fheidhmeanna 
cille; ag nascadh modhanna meicníocha 
cinéiteacha múnlaithe agus íomháú 
micreaspeictreascópach glan ó lipéid 
(CYTOMECHSPEC)

Ollscoil Teicneolaíochta 
Bhaile Átha Cliath

621,373.00

Peter Byrne Teorainneacha 
don Todhchaí

Modheolaíocht chatalaíoch na húsáide 
dé-ocsaíd charbóin le haghaidh táirgeadh 
inmharthana na ndíorthach aigéad 
carbocsaileach

An Coláiste Ollscoile, 
Corcaigh

596,824.00

Annette 
Byrne

Teorainneacha 
don Todhchaí

Ag treisiú míshocracht crómasómach chun 
diagnóis agus cóireáil feabhsaithe na hailse 
colaireicteach meiteastáiseach bevacizumab-
fhriotaíoch

Coláiste Ríoga na 
Máinleá in Éirinn: 
Ollscoil Leigheas agus 
Eolaíochtaí Sláinte

614,247.79

Niamh Cahill Teorainneacha 
don Todhchaí

Ag tuar leibhéil na farraige agus cúinní 
leibhéal na farraige d’Éireann

Ollscoil Mhaigh Nuad 258,529.00

Maeve 
Caldwell

Teorainneacha 
don Todhchaí

Apolipoprotein-E: géinitíopa ina brostaítear 
athlasadh i nGalar Alzheimer

Coláiste na Tríonóide, 
Baile Átha Cliath

623,994.00

Tancredi 
Caruso

Teorainneacha 
don Todhchaí

Ag neartú slándáil bhia ó fhéarthailte 
trí thuiscint a dhéanamh ar an nasc idir 
líonaí miocróbach na bhfréamhacha agus 
talmhaíocht mhiotalach

An Coláiste Ollscoile, 
Baile Átha Cliath

501,649.00

Mert Celikin Teorainneacha 
don Todhchaí

Déantúsaíocht breiseán na n-ionchlannán 
maignéisiam bith-in-inchurtha

An Coláiste Ollscoile, 
Baile Átha Cliath

501,198.00

Claire 
Conway

Teorainneacha 
don Todhchaí

Múnlaí digiteacha le haghaidh próistéisí 
beannacha an chéad ghlúin eile

Coláiste Ríoga na 
Máinleá in Éirinn: 
Ollscoil Leigheas agus 
Eolaíochtaí Sláinte

610,852.00

Mark 
Cunningham

Teorainneacha 
don Todhchaí

Modhanna teiripe géinte do thitimeas a 
bhaineann le siadaí inchinne

Coláiste na Tríonóide, 
Baile Átha Cliath

556,218.00
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Annie Curtis Teorainneacha 
don Todhchaí

Chrono-Vac: leas a bhaint ó 
chronaibhitheolaíocht na gceall deindríteacha 
chun éifeachtúlacht na vacsaíní a neartú

Coláiste Ríoga na 
Máinleá in Éirinn: 
Ollscoil Leigheas agus 
Eolaíochtaí Sláinte

616,273.00

John Dooley Teorainneacha 
don Todhchaí

ORCHESTRA 6G; ag beartú réimsí le haghaidh 
6G

Ollscoil Mhaigh Nuad 417,572.00

Elaine 
Dunleavy

Teorainneacha 
don Todhchaí

Cóimeáil meicníochtaí na gceintrimírí 
agus cothabháil i gcealla frídíní mar aon le 
tionchair ar chinniúint na gceall, torthúlacht 
agus luathfhorbairt

Ollscoil na hÉireann, 
Gaillimh

1,188,230.00

Karen 
English

Teorainneacha 
don Todhchaí

Ag baint an coscán; ról an PPAR ar 
héifeachtúlacht teiripe cealla strómacha 
méiseincíoma in ARDS

Ollscoil Mhaigh Nuad 1,297,245.00

Elisa Fadda Teorainneacha 
don Todhchaí

GlycoShape: bunachar sonraí / bosca 
uirlisí do ghliceamaíocht agus do nithe 
ghlicanailíseacha

Ollscoil Mhaigh Nuad 565,940.00

Sara Farrona Teorainneacha 
don Todhchaí

Inter-PWOs: imscrúdú ar PWOanna 
anailíseach agus an dóigh go mbíonn a gcuid 
móilíní idirghníomhacha in ann forbairt 
plandaí a rialú

Ollscoil na hÉireann, 
Gaillimh

603,187.76

Ursula 
Fearon

Teorainneacha 
don Todhchaí

Comharthaí móilíneacha a dhéanann 
idirdhealú idir phataitíopa RA agus PsA - 
tionchar le haghaidh dul chun cinn na ngalar 
agus a bhfreagairt

Coláiste na Tríonóide, 
Baile Átha Cliath

616,592.00

Angela 
Feechan

Teorainneacha 
don Todhchaí

RECEPTAR PATH: ag baint gabhdóirí 
soghabháltachta i gcruithneacht agus 
in eorna dírithe ag pataiginí meatha na 
nduilleog fungasacha

An Coláiste Ollscoile, 
Baile Átha Cliath

623,197.00

Breiffni 
Fitzgerald

Teorainneacha 
don Todhchaí

Foghlaim innill le haghaidh aeraidinimic agus 
rialú na bhfeirmeacha gaoithe

Coláiste na Tríonóide, 
Baile Átha Cliath

520,632.00

Nicola 
Fletcher

Teorainneacha 
don Todhchaí

Cur chuige i bhfoirm ‘Sláinte Amháin’ 
chun an víreas Foghlaim innill le haghaidh 
aeraidinimic agus rialú na bhfeirmeacha 
gaoithe E i ndaoine, in ainmhithe agus sa 
timpeallacht a imscrúdú.

An Coláiste Ollscoile, 
Baile Átha Cliath

588,572.00

Max Garcia-
Melchor

Teorainneacha 
don Todhchaí

Dearadh réasúnach na n-ábhar hibrideacha 
éifeachtúil ó thaobh costas de le haghaidh 
dírscoilteadh uisce le foghlaim innill

Coláiste na Tríonóide, 
Baile Átha Cliath

605,085.00

Emmanuelle 
Graciet

Teorainneacha 
don Todhchaí

Ag cinntiú go seasfaidh ár mbarra an aimsir 
trí sheasmhacht s’acu a neartú roimh thuilte 
(hiopocsa) agus pataiginí

Ollscoil Mhaigh Nuad 617,895.00

Patrick 
Harrison

Teorainneacha 
don Todhchaí

CRISPR Prime-XL agus HDR-XL a úsáid chun 
sócháin fhiobróis chisteach a dheisiú thar 
easón iomlán ag úsáid RNA de threoir shingil; 
céim riachtanach i dtreo aistrithe chliniciúil

An Coláiste Ollscoile, 
Corcaigh

431,763.00

Ioscani 
Jimenez del 
Val

Teorainneacha 
don Todhchaí

Scairt-Ar-Shiúcra: rialú measta ar mhúnlú le 
haghaidh bithchógaisíocht glycosilaithe

An Coláiste Ollscoile, 
Baile Átha Cliath

612,202.00

Robert 
Johnson

Teorainneacha 
don Todhchaí

Aimpliúchán agus brath na DNA laistigh de 
nanaspás cúng

An Coláiste Ollscoile, 
Baile Átha Cliath

591,092.00

Adam Kane Teorainneacha 
don Todhchaí

Comharsana callánacha: Éiceolaíocht 
gluaiseachta na bhfaoileán uirbeach

An Coláiste Ollscoile, 
Baile Átha Cliath

343,964.00

Susan 
Kelleher

Teorainneacha 
don Todhchaí

EMMA: scannáin leictreo-rothlú le micrea 
agus nanaphatrúin craiceann le haghaidh 
feidhmeacha frithbhaictéaraca

Ollscoil Chathair Bhaile 
Átha Cliath

596,128.00
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Clare Kelly Teorainneacha 
don Todhchaí

Tábhacht an ghnéis: ag aithint na mbunúis 
néarfhorbartha de dhifríochtaí na 
ngnéasanna maidir leis an lionn dubh

Coláiste na Tríonóide, 
Baile Átha Cliath

623,974.00

Brendan 
Kennedy

Teorainneacha 
don Todhchaí

Ag fiosrú bunphróisis bitheolaíochta a 
bheith mar bhonn don radharc, chun galair a 
thuiscint agus teacht ar idirghabháil teiripe 
do dhaille

An Coláiste Ollscoile, 
Baile Átha Cliath

431,009.00

Michael 
Peter 
Kennedy

Teorainneacha 
don Todhchaí

Gríosú ar bith tar éis saobhadh neamh-línéar An Coláiste Ollscoile, 
Baile Átha Cliath

1,160,974.00

Amir Khan Teorainneacha 
don Todhchaí

Rialú LRRK2 de gháinneáil craiceann i cúrsaí 
sláinte agus galar

Coláiste na Tríonóide, 
Baile Átha Cliath

1,277,045.00

Alexey 
Lastovetsky

Teorainneacha 
don Todhchaí

Múnlaithe, algartaim agus bogearraí le 
haghaidh ríomhaireacht chomhuaineach 
tíosach ar fhuinneamh sa ré ilchóir hibrideach 
ilchineálach

An Coláiste Ollscoile, 
Baile Átha Cliath

616,148.00

Joanne 
Lysaght

Teorainneacha 
don Todhchaí

Ag aithint gnéithe nuálaí na gcosán 
seicphointí imdhíonach chun rátaí freagartha 
na hailse gastraistéigí uachtaraigh a fheabhsú

Coláiste na Tríonóide, 
Baile Átha Cliath

387,198.00

John 
Mackrill

Teorainneacha 
don Todhchaí

Comharthaí thrifhosfáite ionóisíotóil i 
ndúchan na prátaí: cosán i dtreo díothú an 
chreachadóra plandaí?

An Coláiste Ollscoile, 
Corcaigh

367,848.00

Jennifer 
Mahony

Teorainneacha 
don Todhchaí

Fiacail mhilis an víris bhaictéaraigh: ag 
fuascailt ceangal phage-host agus módúlacht 
aitheanta sa bhaictéir próibhitheach 
déiríochta

An Coláiste Ollscoile, 
Corcaigh

618,010.00

Abdollah 
Malekjafarian

Teorainneacha 
don Todhchaí

Diagnóis fabhtanna uathoibrithe agus 
sárghasta na n-iarnród ag úsáid tomhais 
traenach in-sheirbhíse

An Coláiste Ollscoile, 
Baile Átha Cliath

486,807.00

Suzanne 
Martin

Teorainneacha 
don Todhchaí

Teicneolaíocht holagrafach comhtháite 
ar chostas íseal le haghaidh saindúil 
fótapolaiméra ard-oiriúnaithe do mhúnlú 
bíoma (LIGHTSHAPE)

Ollscoil Teicneolaíochta 
Bhaile Átha Cliath

519,036.00

Siobhan 
McClean

Teorainneacha 
don Todhchaí

AdaptaLox: oiriúnú na mbaictéir chuig an 
timpeallacht ocsaigin íseal i ngalair scamhóga 
ainsealacha - targaid do mhódúlacht cóireála 
shingil

An Coláiste Ollscoile, 
Baile Átha Cliath

612,232.00

Grace 
McCormack

Teorainneacha 
don Todhchaí

Ag fiosrú na héagsúlachta agus an oiriúnaithe 
bainte le beacha meala in Éirinn

Ollscoil na hÉireann, 
Gaillimh

614,999.00

Maria 
McNamara

Teorainneacha 
don Todhchaí

Éabhlóid na meilinine i veirteabraigh: ag úsáid 
tafanacht chun stair an chaidrimh idir miotal 
agus meilinin a dhíchódú agus feidhmeanna 
na meilinine san domhain-am

An Coláiste Ollscoile, 
Corcaigh

614,083.00

Rosemary 
Monahan

Teorainneacha 
don Todhchaí

MAIVV: dearbhú agus léirshamhlú modúlach 
na IS

Ollscoil Mhaigh Nuad 620,828.00

Anne Moore Teorainneacha 
don Todhchaí

Ionduchtú na bhfreagairtí sistéamacha agus 
na bhfreagairtí imdhíonachta múcasacha le 
vacsaíní seasmhacha neamh-insteallta

An Coláiste Ollscoile, 
Corcaigh

1,151,621.00

Brona 
Murphy

Teorainneacha 
don Todhchaí

GLIOTREAT: cóireálacha nuálaí le haghaidh 
othair Glioblastoma

Coláiste Ríoga na 
Máinleá in Éirinn: 
Ollscoil Leigheas agus 
Eolaíochtaí Sláinte

556,161.00

Eddie Myers Teorainneacha 
don Todhchaí

Athruithe na bpeiptídí agus na bpróitéiní 
maidir le leas bithchógaisíochta agus 
bithábhar

Ollscoil na hÉireann, 
Gaillimh

596,879.00
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Valeria 
Nicolosi

Teorainneacha 
don Todhchaí

Innealtóireacht na struchtúr póiriúil 
céimlathacha bunaithe ar nana-ábhair nuálaí 
déthoiseach: i dtreo an chéad ghlúin eile de 
ghléasanna cadhnraí neamh-litiam

Coláiste na Tríonóide, 
Baile Átha Cliath

1,221,918.00

James 
O'Donnell

Teorainneacha 
don Todhchaí

Ag sáinniú na meicníochtaí ina dtarlaíonn 
ardghlanadh pataiginis an neamhoird 
fuilithe dúchasach go coitianta, an galar Von 
Willebrand

Coláiste Ríoga na 
Máinleá in Éirinn: 
Ollscoil Leigheas agus 
Eolaíochtaí Sláinte

1,257,285.00

Olivia 
O'Leary

Teorainneacha 
don Todhchaí

Ag nochtadh na mbunmheicníochtaí maidir le 
rialú na putóige miocróbach de néarbhunús 
hippocampal na ndaoine fásta: impleachtaí 
maidir le neamhoird inchinne cognaíocha 
agus baint as strus araon

An Coláiste Ollscoile, 
Corcaigh

623,636.40

Stefan 
Oscarson

Teorainneacha 
don Todhchaí

I dtreo teiripe nuálaí, vacsaín fungasach 
gliceachomhchuingithe a fhorbairt a dhíríonn 
ar ionfhabhtuithe ghiostaí cuimsithe

An Coláiste Ollscoile, 
Baile Átha Cliath

409,718.00

Vivek 
Ranade

Teorainneacha 
don Todhchaí

‘Monarcha i mBosca’ le haghaidh táirgí 
pearsanta bunaithe ar eibleachtaí [FabPRO]

Coláiste na Tríonóide, 
Baile Átha Cliath

1,242,967.00

Tracy 
Robson

Teorainneacha 
don Todhchaí

Ag briseadh an cheangail Murtall-Ailse; ról 
teireanóisic do FKBPL maidir le himdhíon-
meitibileacht a mhodhnú thar dhul chun cinn 
an ghalair in adanacarcanóma éasafagach

Coláiste Ríoga na 
Máinleá in Éirinn: 
Ollscoil Leigheas agus 
Eolaíochtaí Sláinte

1,182,252.00

Isabel Rozas Teorainneacha 
don Todhchaí

I dtreo druga frithvíreasach chun cóireáil a 
chur ar ionfhabhtuithe COVID-19

Coláiste na Tríonóide, 
Baile Átha Cliath

590,223.00

Albert A Ruth Teorainneacha 
don Todhchaí

Córas braite rianghais ultra-íogair 
cuas-feabhsaithe nua le haghaidh 
tionchair eolaíochta atmaisféarach agus 
socheacnamaíoch

An Coláiste Ollscoile, 
Corcaigh

1,286,273.00

Colm Ryan Teorainneacha 
don Todhchaí

Básmhaireacht sintéiseach sainábhair leis an 
ailse a thuiscint agus a mheas

An Coláiste Ollscoile, 
Baile Átha Cliath

545,044.34

Patricia 
Scully

Teorainneacha 
don Todhchaí

Feidhmiúcháin léasair na gcumasc carbón-
polaiméir solúbtha le haghaidh meicníocht 
bhraite míochaine

Ollscoil na hÉireann, 
Gaillimh

575,088.00

Christophe 
Silien

Teorainneacha 
don Todhchaí

Éagsúlacht soilsithe le haghaidh 
micreascópacht bitheolaíochta sárthaifeach 
ilmhódach sa réimse amach

Ollscoil Luimnigh 560,725.00

Teerachot 
Siriburanon

Teorainneacha 
don Todhchaí

Eagar mór de tharchuradóirí tonnta-mm le 
stiúradh bíomaí digiteach do chumarsáid 5G 
agus radar

An Coláiste Ollscoile, 
Baile Átha Cliath

602,326.00

Michael 
Stock

Teorainneacha 
don Todhchaí

Ag forbairt tuiscint bunaithe ar phróisis 
de mhianrú dúile an ghrúpa platanaim: 
saotharlann nádúrtha in Éirinn (Critical-
Ireland)

Coláiste na Tríonóide, 
Baile Átha Cliath

621,302.00

Damir 
Vareslija

Teorainneacha 
don Todhchaí

Rialacháin eipigineacha agus 
micrithimpeallacha do mheiteastáisí na 
hinchinne

Coláiste Ríoga na 
Máinleá in Éirinn: 
Ollscoil Leigheas agus 
Eolaíochtaí Sláinte

487,500.00

Anthony 
Ventresque

Teorainneacha 
don Todhchaí

RobuSTests: tástálacha bogearraí láidir An Coláiste Ollscoile, 
Baile Átha Cliath

622,116.00

Fiona Walsh Teorainneacha 
don Todhchaí

Ag díriú ar phlasmaidí frithsheasmhachta 
frithmhiocróbacha chun teiripe 
frithmhiocróbacha athbheochan

Ollscoil Mhaigh Nuad 1,195,040.00

Robert 
Whelan

Teorainneacha 
don Todhchaí

Ag meas cé a bhfreagrófar le spreagthacht 
cógais le ADHD Cur chuige beachtleighis ag 
úsáid múnlaí ríomhaireachtacha néareolaithe

Coláiste na Tríonóide, 
Baile Átha Cliath

587,499.00
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Kenneth 
Wolfe

Teorainneacha 
don Todhchaí

Armrás móilíneach idir dúil ghéiniteach 
ghiosta frithinge agus a targaid géanómaíoch

An Coláiste Ollscoile, 
Baile Átha Cliath

1,279,805.34

Damien 
Woods

Teorainneacha 
don Todhchaí

Leacáin DNA gníomhacha le haghaidh 
núicléatú in-chláreagraithe de nanastuchtúir 
DNA láidre

Ollscoil Mhaigh Nuad 604,266.00

Shuo Yin Teorainneacha 
don Todhchaí

Teicneolaíochtaí holagrafacha digiteacha 
nuálaí le haghaidh na meicníochta 
comhdheascaidh miotal-ceirmeach a 
nochtadh i rith sprae fuair forshonach

Coláiste na Tríonóide, 
Baile Átha Cliath

575,661.00

Paul Young Teorainneacha 
don Todhchaí

Imscrúdú ar phróitéiní LNX mar rialtóirí 
nuálaí na bhfeidhmeanna sionapsacha 
agus spriocanna drugaí féideartha maidir le 
neamhoird néareolaíocha

An Coláiste Ollscoile, 
Corcaigh

529,430.00

Hongzhou 
Zhang

Teorainneacha 
don Todhchaí

Malartú friotachais inrialaithe i ndéshuilfíd 
molaibdéinim déthoiseach trí ghreannú an 
iain héiliam

Coláiste na Tríonóide, 
Baile Átha Cliath

622,579.00

Dara 
Fitzgerald

Clár Fulbright-FEÉ 
Scoláirí SAM

FEÉ Scoláirí SAM An Coimisiún Fullbright 31,500.00

Demetra 
Achilleos

Duais Nuálaí 
Amach Anseo FEÉ

Sláinte agus folláine mhaith do chách 
trí theicneolaíocht cóireála uisce 
grianchumhachtaithe inmharthana

An Coláiste Ollscoile, 
Baile Átha Cliath

369,608.00

Holger 
Claussen

Duais Nuálaí 
Amach Anseo FEÉ

MISTRAL: córas cumarsáide na n-aeróg 
uathoibríoch

Institiúid Náisiúnta 
Tyndall

282,969.00

David 
Culliton

Duais Nuálaí 
Amach Anseo FEÉ

Bearta rialaithe bunaithe ar bhraiteoirí 
bunathraitheacha chun iontráil uisce a chosc 
ar na hárthaí patróla patróil ar muir P50 agus 
P60

Ollscoil Teicneolaíocha 
an Oirdheiscirt, 
Ceatharlach

280,150.00

Rozenn 
Dahyot

Duais Nuálaí 
Amach Anseo FEÉ

Haingear Cliste Ollscoil Mhaigh Nuad 247,331.00

Denis 
Dowling

Duais Nuálaí 
Amach Anseo FEÉ

Réiteach tiomána leictreonach ardéifeachtúil 
éadrom le haghaidh iompar mara saor ó 
astaíochtaí a chumasú

An Coláiste Ollscoile, 
Baile Átha Cliath

266,034.00

Sean Doyle Duais Nuálaí 
Amach Anseo FEÉ

Básmhaireacht nuabheirthe agus máthartha 
a laghdú trí bhrath gasta máthartha i 
dtimpeallachtaí easpa acmhainní

Ollscoil Mhaigh Nuad 390,000.00

Cormac 
Flynn

Duais Nuálaí 
Amach Anseo FEÉ

SightSave, rogha cóireála malartach 
bunathraitheach maidir le cailleadh radhairc i 
dtíortha ísealioncaim agus meánioncaim

Ollscoil na hÉireann, 
Gaillimh

384,900.00

Joseph 
Gallagher

Duais Nuálaí 
Amach Anseo FEÉ

BIOTOPE 2 (bithchomharthaí chun niúmóine 
a thuar 2)

An Coláiste Ollscoile, 
Baile Átha Cliath

388,739.00

Aaron 
Golden

Duais Nuálaí 
Amach Anseo FEÉ - 
Buaiteoir

Ag rianú dul chun cinn oiriúnaithe i slándáil 
talmhaíochta agus bhia ag úsáid ardán 
braite cianda satailíte atá cumhachtaithe ag 
intleacht shaorga - TAPAS

Ollscoil na hÉireann, 
Gaillimh

1,357,440.50

Robert 
Johnson

Duais Nuálaí 
Amach Anseo FEÉ

Bithbhraiteoirí DNA leictriceimiceach láidre 
agus in-athúsáidte le haghaidh soláthar de 
réir mar is gá

An Coláiste Ollscoile, 
Baile Átha Cliath

269,424.00

Lokesh Joshi Duais Nuálaí 
Amach Anseo FEÉ

‘BIO-SENSE’, brath gasta in situ d’oibreáin 
bhitheolaíochta i bhfaireachas leanúnach i 
gcomhar le chéile, do bhagairt gníomhacha, 
agus i gcláir mhonatóireachta sláinte phoiblí

Ollscoil na hÉireann, 
Gaillimh

216,995.00

Tony Keene Duais Nuálaí 
Amach Anseo FEÉ - 
Dara Áit

LiCoRICE: ag dúnadh an chiorcaid - ag 
tabhairt cadhnraí litiam cóbailt isteach sa 
gheilleagar ciorclach 

An Coláiste Ollscoile, 
Baile Átha Cliath

578,240.70
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Piet Lens Duais Nuálaí 
Amach Anseo FEÉ

Glantachán an truaillithe cheimicigh 
micribhitheolaíoch scaipthe trí bhogaigh ar 
uachtar an uisce

Ollscoil na hÉireann, 
Gaillimh

379,650.00

Brian Mac 
Namee

Duais Nuálaí 
Amach Anseo FEÉ

Foghlaim innill agus réaltacht fhíorúil le 
haghaidh oiliúint píolóta inmharthana 
éifeachtúil

An Coláiste Ollscoile, 
Baile Átha Cliath

276,850.00

Patricia 
Maguire

Duais Nuálaí 
Amach Anseo FEÉ - 
Dara Áit

Forbairt an ardáin srathaithe riosca IS-
cumhachtaithe le haghaidh Réamheaclaimsia

An Coláiste Ollscoile, 
Baile Átha Cliath

709,646.50

Gavin 
McArdle

Duais Nuálaí 
Amach Anseo FEÉ

Córais tacaíochta um chinntí le haghaidh 
comhrac dóiteáin aeir

An Coláiste Ollscoile, 
Baile Átha Cliath

263,463.00

Tim 
McCarthy

Duais Nuálaí 
Amach Anseo FEÉ

COPilot IS (comhphictiúr feidhmiúcháin agus 
IS) chun falscaí a bhainistiú

Ollscoil Mhaigh Nuad 277,147.00

David 
McCloskey

Duais Nuálaí 
Amach Anseo FEÉ - 
Dara Áit

SolarCool: ag feabhsú PV gréine trí 
bhainistíocht theirmeach

Coláiste na Tríonóide, 
Baile Átha Cliath

626,933.20

Kevin 
O'Connor

Duais Nuálaí 
Amach Anseo FEÉ - 
Buaiteoir

Feirm shaor ó astaíochtaí: ag cruthú feirm 
dhéiríochta seasmhach saor ó astaíochtaí 
carbóin 

An Coláiste Ollscoile, 
Baile Átha Cliath

2,519,544.90

Kevin 
O'Connor

Duais Nuálaí 
Amach Anseo FEÉ - 
Buaiteoir

Feirm shaor ó astaíochtaí: ag cruthú feirm 
dhéiríochta seasmhach saor ó astaíochtaí 
carbóin

An Coláiste Ollscoile, 
Baile Átha Cliath

173,425.20

Cliona 
O'Sullivan

Duais Nuálaí 
Amach Anseo FEÉ

BACKTRACK: Cosán cúraim teicneolaíochta 
arna sholáthar oibrithe sláinte an phobail 
chun pian droma íseal in Uganda a bhainistiú

An Coláiste Ollscoile, 
Baile Átha Cliath

242,261.00

Mark Shrime Duais Nuálaí 
Amach Anseo FEÉ

Ag úsáid eolaíocht sonraí chun scála agus 
caighdeáin mhaith in oiliúint máinliachta in 
Oirthear na hAfraice agus an Afraic Theas a 
bhaint amach

Coláiste Ríoga na 
Máinleá in Éirinn: 
Ollscoil Leigheas agus 
Eolaíochtaí Sláinte

310,689.00

Ashish 
Vashishtha

Duais Nuálaí 
Amach Anseo FEÉ

AltFuel4DF: dramhaíl iniompartha 
agus inscálaithe go dtí feithicil tástála 
teicneolaíochta bithbhreosla sintéiseach chun 
iompar Óglaigh na hÉireann a dhícharbónú

Ollscoil Teicneolaíocha 
an Oirdheiscirt, 
Ceatharlach

263,301.00

Pavel 
Baranov

Forlíonadh 
Comhaltachta 
Taighde um 
Fhorbairt 
Gairmeacha FEÉ-
HRB

Forlíonadh Ginearálta An Bord Árachais 
Sláinte

532.50

Pavel 
Baranov

Forlíonadh 
Comhaltachta 
Taighde um 
Fhorbairt 
Gairmeacha FEÉ-
HRB

Forlíonadh Ginearálta An Bord Árachais 
Sláinte

549.00

Pavel 
Baranov

Forlíonadh 
Comhaltachta 
Taighde um 
Fhorbairt 
Gairmeacha FEÉ-
HRB

Forlíonadh Ginearálta An Bord Árachais 
Sláinte

508.75

William 
Gallagher 

Comhpháirtíocht 
Taighde Bithleighis 
Iontaobhas 
Wellcome FEÉ-
HRB

Ciste Tacaíochta Straitéiseach Institiúideach An Bord Árachais 
Sláinte

55,000.00
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Brian McStay Forlíonadh 
Comhaltachta 
Taighde um 
Fhorbairt 
Gairmeacha FEÉ-
HRB

Forlíonadh Ginearálta An Bord Árachais 
Sláinte

502.25

Niamh 
O'Sullivan

Forlíonadh 
Comhaltachta 
Taighde um 
Fhorbairt 
Gairmeacha FEÉ-
HRB

Forlíonadh Ginearálta An Bord Árachais 
Sláinte

1,159.00

Mani 
Ramaswami

Comhpháirtíocht 
Taighde Bithleighis 
Iontaobhas 
Wellcome FEÉ-
HRB

Ciste Tacaíochta Straitéiseach Institiúideach An Bord Árachais 
Sláinte

55,000.00

Andrey 
Shkoporov 

Comhaltacht 
Taighde um 
Fhorbairt 
Gairmeacha FEÉ-
HRB

crAssphages - na víris is flúirsí sa phutóg 
dhaonna

An Bord Árachais 
Sláinte

227,589.50

Mohammad 
Ali Ekhtiari

Clár Comhaltachta 
Tionscail maidir le 
TF agus N, FEÉ

Smaointe na n-úsáideoirí deiridh leis an 
aistriú go líonra glas gais

An Coláiste Ollscoile, 
Baile Átha Cliath

73,083.40

Xiulong Bao Clár Comhaltachta 
Tionscail maidir le 
TF agus N, FEÉ

Imscrúdú ar aeróga ciorcaid-polaraithe 
ardneartúcháin le leithead bíoma leathan le 
haghaidh líonra fhairsing ísealchumhachta

An Coláiste Ollscoile, 
Baile Átha Cliath

78,382.00

Majid 
Bhinder

Clár Comhaltachta 
Tionscail maidir le 
TF agus N, FEÉ

Oiriúnú múnlaithe struchtúr na dtonnta chun 
feidhmíocht an ghléis barrfheabhsú múrála 
nuálaí le haghaidh gaoth ar muir a léiriú

An Coláiste Ollscoile, 
Corcaigh

100,249.16

James Duffy Clár Comhaltachta 
Tionscail maidir le 
TF agus N, FEÉ

Forbairt na teicneolaíochta anailíse nuálaí le 
haghaidh brath gasta na gcáithníní tógálacha

Coláiste na Tríonóide, 
Baile Átha Cliath

88,394.52

Karen Fox Clár Comhaltachta 
Tionscail maidir le 
TF agus N, FEÉ

Ullmhúchán na RNAanna 18F nó 19F trí 4’-F 
agus 2’-F- núicléitídí dí-ocsairiobós agus a 
réamhtheachtaí

Coláiste Ríoga na 
Máinleá in Éirinn: 
Ollscoil Leigheas agus 
Eolaíochtaí Sláinte

68,830.50

Jorge Garcia Clár Comhaltachta 
Tionscail maidir le 
TF agus N, FEÉ

Tóireadóir speictreascópachta frithchaiteach Coláiste na Tríonóide, 
Baile Átha Cliath

66,879.38

Nima E. Gorji Clár Comhaltachta 
Tionscail maidir le 
TF agus N, FEÉ

Leibhéal in-athchúrsáilte na bpúdar 
tíotáiniam miotalach le haghaidh 
clódóireacht thríthoiseach na dtáirgí 
bithleighis

Ollscoil Teicneolaíochta 
an Oirdheiscirt, Port 
Láirge

85,486.76

Petra Jagust Clár Comhaltachta 
Tionscail maidir le 
TF agus N, FEÉ

Teiripe T Cealla imdhíon-éiceachóras na 
hailse chíche (SENSE)

Coláiste Ríoga na 
Máinleá in Éirinn: 
Ollscoil Leigheas agus 
Eolaíochtaí Sláinte

72,583.89

Marie Le 
Berre

Clár Comhaltachta 
Tionscail maidir le 
TF agus N, FEÉ

Ag cur an bith sa bithbhraite: forbairt 
bhithmheasúnachta le haghaidh ardán 
trasduchtaithe leictreonach bunaithe ar 
shileacan

Ollscoil na hÉireann, 
Gaillimh

98,464.04
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Balasubramaniam 
M

Clár Comhaltachta 
Tionscail maidir le 
TF agus N, FEÉ

Bithchoimeadáin bunaithe ar shileacón 
a dhéanamh agus a léiriú le haghaidh 
feidhmiúcháin bithbhraiteoir

Ollscoil Luimnigh 68,899.98

Sojan 
Mathew

Clár Comhaltachta 
Tionscail maidir le 
TF agus N, FEÉ

Measúnú ar éabhlóid cois cósta agus 
leochaileacht fud fad contae Chill Mhantáin 
ag úsáid teicnící geospásúla

Coláiste na Tríonóide, 
Baile Átha Cliath

102,371.71

Walter 
Messina

Clár Comhaltachta 
Tionscail maidir le 
TF agus N, FEÉ

Dearadh agus déanamh gléas maidir le 
seirbhís seachadta drugaí logánta le haghaidh 
teiripe fhótaidinimiciúil

Institiúid Náisiúnta 
Tyndall

82,541.46

Lilian 
MottiAder

Clár Comhaltachta 
Tionscail maidir le 
TF agus N, FEÉ

An féidir le héabhlóid na ceamaraí 
doimhneachtaí idirghníomhaíocht 
holagrafach a chumasú?

Ollscoil Luimnigh 52,328.96

James 
Murray

Clár Comhaltachta 
Tionscail maidir le 
TF agus N, FEÉ

Aisghabháil ábhar athchúrsáilte PEEK le 
haghaidh úsáid san ortaipéidic

Ollscoil Teicneolaíochta 
na Sionainne, Baile 
Átha Luain

74417.4

Sudhakara 
Naidu 
Neppalli

Clár Comhaltachta 
Tionscail maidir le 
TF agus N, FEÉ

Cótaí de ghlóthach frithchreimeadh le 
haghaidh substráití miotalach agus ceirmeach 
priontáilte i 3D

Coláiste na Tríonóide, 
Baile Átha Cliath

91,865.88

Jamal Nasir Clár Comhaltachta 
Tionscail maidir le 
TF agus N, FEÉ

Barrfheabhsú róbait cainte dírithe ar sprioc le 
hoiliúint daingnithe

Ollscoil na hÉireann, 
Gaillimh

6,305.00

Eimear 
O'Hara

Clár Comhaltachta 
Tionscail maidir le 
TF agus N, FEÉ

Déantúsaíocht breiseáin inmharthana na 
n-ionchlannán ortaipéideach

Ollscoil na hÉireann, 
Gaillimh

96,433.48

Akash 
Pisharody

Clár Comhaltachta 
Tionscail maidir le 
TF agus N, FEÉ

Iompar meicniúil de chomhábhair snáithín 
carbóin athchúrsáilte ag brath ar nochtadh 
taisteirmeach

Ollscoil na hÉireann, 
Gaillimh

69,846.00

Lukasz 
Porwol

Clár Comhaltachta 
Tionscail maidir le 
TF agus N, FEÉ

Infreastruchtúir hibrideacha cumarsáide agus 
comhoibrithe RF-tiomanta den chéad ghlúin 
eile do ghnóthaí

Ollscoil na hÉireann, 
Gaillimh

113,037.45

Srikumar 
Roy

Clár Comhaltachta 
Tionscail maidir le 
TF agus N, FEÉ

Gaoth ar muid ar uachtar an uisce: creatlach 
carachtrachta (FlOWSiChaF)

An Coláiste Ollscoile, 
Baile Átha Cliath

91,677.43

Ibrahim 
Saana 
Amiinu

Clár Comhaltachta 
Tionscail maidir le 
TF agus N, FEÉ

Díshrathú roghnaitheach na n-ábhar 
geoiméadrachta íseal trí cheimic phlasma 
FIB Dx le haghaidh anailís teipe na braiteoirí 
maighnéadach

Ollscoil Luimnigh 98,464.04

Emad Tandis Clár Comhaltachta 
Tionscail maidir le 
TF agus N, FEÉ

I dtreo próiseas cóireála teasa éiceabhách do 
shreang cruach

An Coláiste Ollscoile, 
Baile Átha Cliath

68,179.42

Daire  
Tyndall

Clár Comhaltachta 
Tionscail maidir le 
TF agus N, FEÉ

Críoch an dromchla gléasanna ionchlannán 
priontáilte 3D agus ionstraimí

Coláiste na Tríonóide, 
Baile Átha Cliath

79,633.00

Shen Wang Clár Comhaltachta 
Tionscail maidir le 
TF agus N, FEÉ

xSymGen: Creatlach glúine siomtóim SAIN ag 
úsáid xAI

An Coláiste Ollscoile, 
Baile Átha Cliath

32,516.00

Sahan 
Wasala

Clár Comhaltachta 
Tionscail maidir le 
TF agus N, FEÉ

Múnlú torainn aeracústaicí, tomhas agus 
fáidheadóireacht chun idirghníomhaíochta 
HDD a dhéanamh in ionaid sonraí ar scála 
mór

Coláiste na Tríonóide, 
Baile Átha Cliath

94,940.78
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Ming Zhao Clár Comhaltachta 
Tionscail maidir le 
TF agus N, FEÉ

Forbairt agus cur i bhfeidhm uirlisí na 
teicneolaíochta próisis anailíseach maidir 
le monatóireacht a dhéanamh ar phróisis 
atógála na bpúdar bainne

An Coláiste Ollscoile, 
Baile Átha Cliath

82,725.62

Ahmad Ziaee Clár Comhaltachta 
Tionscail maidir le 
TF agus N, FEÉ

Forbairt na n-ardteicneolaíochtaí le haghaidh 
ionchlannáin bhithghníomhach priontáilte 3D 
(MaskBio)

Ollscoil Luimnigh 68,179.42

Mario 
Cabrero 
Manresa

Clár Cosáin FEÉ-
CTÉ

Ag fiosrú na headránaithe agus meicníochtaí a 
riarann freagairtí athlastacha ar fhibreablaist 
agus an tionchar d’idirghníomhaíochtaí 
fibreablast-macrophage leis an ghalar 
thlastach putóige

An Coláiste Ollscoile, 
Baile Átha Cliath

552,500.00

Alison 
Connolly

Clár Cosáin FEÉ-
CTÉ

EIRE - Teagmhálacha Feithidicídí 
neoinicitíonóideach: staidéar teagmhála 
timpeallachta agus gairme ar fheithidicídí 
neoinicitíonóideach

Ollscoil na hÉireann, 
Gaillimh

551,301.00

Eric Conway Clár Cosáin FEÉ-
CTÉ

Ag forbairt straitéisí míochaine le dul i ngleic 
le géarleoicéime mhialóideach ASXL1

Coláiste na Tríonóide, 
Baile Átha Cliath

551,300.00

Jennifer 
Cookman

Clár Cosáin FEÉ-
CTÉ

Criostalú in situ agus criostalagrafaíoch 
leictreoin na gcriostal cógaisíochta ag úsáid 
micreascópacht leictreoin de phas leachtach

Ollscoil Luimnigh 551,528.00

Kevin Daly Clár Cosáin FEÉ-
CTÉ

Sláinte an Tréada: Iarmhairtí pataigine agus 
sláinte an cheansaithe athchogantach agus 
zónóis

Coláiste na Tríonóide, 
Baile Átha Cliath

552,006.00

Monica de 
Gaetano

Clár Cosáin FEÉ-
CTÉ

Lipoxin-A4 aithriseacha sintéiseacha: 
modhanna teiripe nuálaí chun riosca 
athlastach iarmharach a ísliú i gcastachtaí 
diaibéiteas bainte le haitéiriscléaróis

An Coláiste Ollscoile, 
Baile Átha Cliath

552,201.00

Tarini Ghosh Clár Cosáin FEÉ-
CTÉ

Ag tuiscint cóimeáil micribhithóime, 
scaipeadh seasmhachta chun dearadh 
réasúnach cuibhreannais mhiocróbach teiripe

An Coláiste Ollscoile, 
Corcaigh

546,992.00

Sarah Guerin Clár Cosáin FEÉ-
CTÉ

Crystal Clear: Caighdeánú na písileictreach le 
haigéad aimín éiceabhách

Ollscoil Luimnigh 548,301.00

Damien 
Haberlin

Clár Cosáin FEÉ-
CTÉ

Ag úsáid bithteiliméadracht chun 
idirghníomhaíochta na n-elasmobranch 
(siorcanna, sciataí agus roic) le gléasanna 
fuinnimh athnuachan ar muir

An Coláiste Ollscoile, 
Corcaigh

544,099.00

Chris 
Kavanagh

Clár Cosáin FEÉ-
CTÉ

Anailís chorraíl ar an dá fhoras leis an fhadhb 
le haghaidh coibhneasacht ginearálta don 
teorainn mais-cóimheas beag

An Coláiste Ollscoile, 
Baile Átha Cliath

519,548.00

Venus Keus Clár Cosáin FEÉ-
CTÉ

MOREHIGGS: ag déanamh tomhas ar 
inbhraiteacha chun forleathnú na ranna 
HIGGs

Institiúid Ard-Léinn 
Bhaile Átha Cliath

520,392.50

Maria Kotlyar Clár Cosáin FEÉ-
CTÉ

Modh speictreascópach fotá-theirmeach 
comhtháite chun monatóireacht a dhéanamh 
ar fhás baictéarach agus éifeachtaí 
frithmhiocróbach a mheas

Ollscoil Teicneolaíocha 
na Mumhan

548,960.00

Florian Le 
Pape

Clár Cosáin FEÉ-
CTÉ

Brath seismea-acústach an Aigéin Atlantaigh 
Thuaidh agus na haeráide

Institiúid Ard-Léinn 
Bhaile Átha Cliath

542,436.00

Viviana 
Marzaioli

Clár Cosáin FEÉ-
CTÉ

Ag díchódú tionchar an chomh-micrea-
timpeallachta ar chomharthaí agus 
feidhmeanna móilíneach monaicíte: tionchar 
ar ghalair an phataitíopa agus toradh an 
ghalair

Coláiste na Tríonóide, 
Baile Átha Cliath

552,199.00

Soumya 
Mukherjee

Clár Cosáin FEÉ-
CTÉ

Asúiteoirí polaiméirí ultramhiocróbach 
ianach le haghaidh íonúchán éifeachtach na 
gceimiceán tráchtearraí

Ollscoil Luimnigh 550,850.00
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Silvia Nagy Clár Cosáin FEÉ-
CTÉ

Dá chóip d’fhoclóir lán agus a gcuid 
feidhmeanna

Institiúid Ard-Léinn 
Bhaile Átha Cliath

507,095.00

Valeria Nico Clár Cosáin FEÉ-
CTÉ

Bailiú an fhuinnimh creathúil neamhlínear 
ilaiseach hibrideach

Ollscoil Luimnigh 551,121.00

Donna 
Rodgers-Lee

Clár Cosáin FEÉ-
CTÉ

Cáithníní bríomhara: ó leabaithe go nochta - 
eiseapláinéid

Institiúid Ard-Léinn 
Bhaile Átha Cliath

516,582.92

Maria 
Rodriguez 
Aburto

Clár Cosáin FEÉ-
CTÉ

Brí a bhaint as ról na miocrób luath saolta ó 
thaobh neárfhorbairt soithíoch de agus na 
hionchuir roimh neamhord neamhfhorbartha

An Coláiste Ollscoile, 
Corcaigh

551,602.00

Trent Rogers Clár Cosáin FEÉ-
CTÉ

Cruthanna nanascála treallacha féin bailithe ó 
shraith monaiméara céanna

Ollscoil Mhaigh Nuad 551,000.00

Özlem 
Sarikaya 
Bayram

Clár Cosáin FEÉ-
CTÉ

Dioscadh na líonra géine go eipiginiteach ar 
fhungais aflatocsaigineach chun táirgiúlacht 
agus sábháilteacht bia talmhaíoch a fheabhsú

Ollscoil Mhaigh Nuad 551,600.00

Nanasaheb 
Thorat

Clár Cosáin FEÉ-
CTÉ

Nanaleigheas plasmanach i gcomhar le 
méarlorgaireacht bithmhóilíneach d’ailse na 
hinchinne

Ollscoil Luimnigh 551,901.00

Junli Xu Clár Cosáin FEÉ-
CTÉ

Tionchar na nanaplaistigh arna scaoileadh ó 
tháirgí plaisteacha trí íomháú speictreach a 
thuiscint

An Coláiste Ollscoile, 
Baile Átha Cliath

550,682.00

Lingli Zhou Clár Cosáin FEÉ-
CTÉ

Rialacháin ar comh-mhianrú srathach 
ardghráid i gCopperbelt na hAfraice láir

An Coláiste Ollscoile, 
Baile Átha Cliath

551,900.00

Daniela 
Boehm

Liúntas 
Máithreachais FEÉ

Ag bailiú cumas na leachtanna plasmacha le 
haghaidh modhanna bithleighis

Ollscoil Teicneolaíochta 
Bhaile Átha Cliath

25,903.94

Nollaig 
Bourke

Liúntas 
Máithreachais FEÉ

VIRCOA-TILDA: Tosca imdhíonachta agus 
riosca víreasacha ó thaobh COVID-19 i measc 
daoine fásta níos sine sa staidéar TILDA

Coláiste na Tríonóide, 
Baile Átha Cliath

40,197.63

Elaine 
Dunleavy

Liúntas 
Máithreachais FEÉ

Meicníochtaí eipigineacha de chothabháil na 
gaschille

Ollscoil na hÉireann, 
Gaillimh

37,517.78

Stephen 
Fahy

Liúntas 
Máithreachais FEÉ

Éifeachtach teirmileictreach na n-ábhar IV-VI 
agus V2-VI3 tiomanta gar d’aistrithe céime 

Institiúid Náisiúnta 
Tyndall

43,213.92

Morgan 
Fraser

Liúntas 
Máithreachais FEÉ

Cinniúint na réaltaí is mó riamh An Cumann Ríoga 2,758.80

Aoife Gowen Liúntas 
Máithreachais FEÉ

Íomháú hipirspeictreach il-scála maidir le 
ardtuiscint agus rialú na micribhitheolaíochta 
bia (HyperMicroMacro)

An Coláiste Ollscoile, 
Baile Átha Cliath

28,282.29

David 
Henshall

Liúntas 
Máithreachais FEÉ

Ionad Taighde FEÉ FutureNeuro le haghaidh 
Galair Néareolaíocha Ainsealach agus 
Neamhchoitianta 

Coláiste Ríoga na 
Máinleá in Éirinn: 
Ollscoil Leigheas agus 
Eolaíochtaí Sláinte

19,149.30

Brian 
MacNamee

Liúntas 
Máithreachais FEÉ

Ionad Taighde FEÉ d’Oiliúint i 
Meaisínfhoghlaim

An Coláiste Ollscoile, 
Baile Átha Cliath

12,025.03

Conor 
McCarthy

Liúntas 
Máithreachais FEÉ

Ionad Taighde FEÉ Confirm do 
Dhéantúsaíocht Chliste

Ollscoil Luimnigh 51,060.06

Fiona 
McGillicuddy

Liúntas 
Máithreachais FEÉ

Iarmhairtí feidhme d’athlasadh fíocháin saile 
de dheasca an mhurtall ar thoilleadh an 
glacóra HDL agus trasphota colaistéaról droim 
ar ais (tcd)

An Bord Taighde um 
Sláinte

12,459.50

Rachel 
McLoughlin

Liúntas 
Máithreachais FEÉ

Cuimhne imdhíon-shochtadh de dheasca 
Baictéar cruinn-chruthach gram-dearfach: 
iarmhairtí don fhrídín agus don óstach

An Bord Taighde um 
Sláinte

27,929.00

Michael 
Morris

Liúntas 
Máithreachais FEÉ

Ag cur ábhair nuálacha ar fail do ghléasanna 
leighis

Coláiste na Tríonóide, 
Baile Átha Cliath

11,979.06
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Michael 
Morris

Liúntas 
Máithreachais FEÉ

An tIonad Taighde FEÉ AMBER le haghaidh 
Bunábhair agus Taighde Bithinnealtóireachta 

Coláiste na Tríonóide, 
Baile Átha Cliath

70,831.64

Ciaran 
Morrison

Liúntas 
Máithreachais FEÉ

Fabhráin príomha agus aosúchas ceallach An Bord Taighde um 
Sláinte

3,695.00

Noel 
O'Connor

Liúntas 
Máithreachais FEÉ

Ionad Taighde FFÉ le haghaidh Anailís Sonraí Ollscoil na hÉireann, 
Gaillimh

26,126.46

Noel 
O'Connor

Liúntas 
Máithreachais FEÉ

Ionad Taighde FFÉ le haghaidh Anailís Sonraí Ollscoil na hÉireann, 
Gaillimh

14,185.44

Noel 
O'Connor

Liúntas 
Máithreachais FEÉ

Ionad Taighde FFÉ le haghaidh Anailís Sonraí Ollscoil na hÉireann, 
Gaillimh

25,095.72

Abhay Pandit Liúntas 
Máithreachais FEÉ

CÚRAM, an tIonad Taighde FFÉ le haghaidh 
Feistí Leighis 

Ollscoil na hÉireann, 
Gaillimh

40,795.60

Paul Ross Liúntas 
Máithreachais FEÉ

Athlasadh putóige: aimsiú agus díriú teiripe 
isteach ar líonra athlastach secretome-
receptome i ngalar athlastach putóige

An Coláiste Ollscoile, 
Corcaigh

26,125.58

Paul Ross Liúntas 
Máithreachais FEÉ

Ionad Taighde FEÉ Micribhithóm APC na 
hÉireann

An Coláiste Ollscoile, 
Corcaigh

27,479.67

Paul Ross Liúntas 
Máithreachais FEÉ

Ionad Taighde FEÉ Micribhithóm APC na 
hÉireann

An Coláiste Ollscoile, 
Corcaigh

23,276.96

Jonathan 
Bones

Bonneagar 
Taighde

CONCEPT: Saoráid forbartha na líne cealla 
agus na bitheolaíocha sintéisigh náisiúnta

An Institiúid Náisiúnta 
le haghaidh Taighde 
agus Oiliúint 
Bithphróiseála 

4,254,187.75

Maurice 
Collins

Bonneagar 
Taighde

Sraith de chomhábhair próiseála 
inmharthana (SCoPe)

Ollscoil Luimnigh 1,602,269.00

Paul Cotter Bonneagar 
Taighde

FutureSEq: ag déanamh cinnte go seasfaidh 
DNA na hÉireann an aimsir g an ionad 
seicheamhú ag Teagasc

Teagasc 1,603,305.17

Stephen 
Dooley

Bonneagar 
Taighde

Binse tástála taobh-go-taobh de phróisis 
cumhacht-go-x: dé-ocsaíd charbóin go 
breosla na heitlíochta

Coláiste na Tríonóide, 
Baile Átha Cliath

2,156,094.66

William 
Gallagher

Bonneagar 
Taighde

Ardán le haghaidh próifíliú fíocháin spásúil 
náisiúnta ar son an beachtleighis:comhtháthú 
an íomháithe ceimice, réimse geal agus 
fluaraiseacht maidir le fíocháiní cónasctha le 
próifíliú móilíneach aon chille

An Coláiste Ollscoile, 
Baile Átha Cliath

2,256,619.00

Virginie 
Gautier

Bonneagar 
Taighde

Svúit saotharlainne de shrianadh ar leibhéal a 
trí le haghaidh oibreáin bitheolaíochta grúpa 
3 maidir le riosca daonna gus ainmhithe: 
acmhainn náisiúnta do thaighde aistrithe 
agus ullmhacht do ghalair thógálacha

An Coláiste Ollscoile, 
Baile Átha Cliath

1,570,522.00

Andrew 
Kellett

Bonneagar 
Taighde

AUTOPILOT: anailís tréchuir ard uathoibríoch 
d’fheinitíopaí ceallacha

Ollscoil Chathair Bhaile 
Átha Cliath

2,410,470.67

Duygu Kiyan Bonneagar 
Taighde

MASTER córais fálacha maighnéadtelluric le 
haghaidh taighde domhain trastíre

Institiúid Ard-Léinn 
Bhaile Átha Cliath

772,475.00

Sean Leen Bonneagar 
Taighde

Córais insamhlaithe fisice d’ábhair 
ardfheimíochta teirmeach meicniúil le 
haghaidh saintréithriú feidhmíochta maidir le 
hard-déantúsaíocht (IMPACT)

Ollscoil na hÉireann, 
Gaillimh

831,888.00
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Graeme 
Maxwell

Bonneagar 
Taighde

Comhtháthú na n-ábhar gléasanna ag úsáid 
próiseáil sraithe adamhach ó shaotharlann go 
dtí an margadh (sil-leagan sraithe adamhach 
agus eitseáil): múnlú; bailíochtú múnlaithe 
cruthúnais choincheapa: forbairt na n-ábhar; 
déantúsaíocht na ngléasanna ar scála 
sliseoige

Institiúid Náisiúnta 
Tyndall

2,971,897.00

Frank 
McDermott

Bonneagar 
Taighde

Mais-speictriméadar plasmach ilbhailitheoir 
(HR-MC-ICP-MS) le hardán gáis imoibrithe

An Coláiste Ollscoile, 
Baile Átha Cliath

831,791.00

Margaret 
McGee

Bonneagar 
Taighde

Ionad citeiméadrachta Conway-CEPHR 
OCBÁC

An Coláiste Ollscoile, 
Baile Átha Cliath

914,288.37

Peter 
McLoughlin

Bonneagar 
Taighde

Córas íomháithe ceimiceach nanascála Ollscoil Teicneolaíochta 
an Oirdheiscirt, Port 
Láirge

907,527.00

John 
Morrissey

Bonneagar 
Taighde

MICROFERM: saoráid coipthe miocróbach 
le haghaidh bia inmharthana agus coipthe 
tionsclaíoch le monatóireacht próisis fhíor-
ama

An Coláiste Ollscoile, 
Corcaigh

1,610,659.00

Luis Padrela Bonneagar 
Taighde

Ardán forbartha maidir le próisis nanachógais 
don chéad ghlúin eile (NaPRO)

Ollscoil Luimnigh 808,354.00

Karl Richards Bonneagar 
Taighde

Ardán tástála an ghais ceaptha teasa le cré 
náisiúnta chun iniúchadh a dhéanamh ar raon 
mór an leasacháin nuálaí, bithghníomhacha, 
bithspreagthach, aoileach agus breiseáin 
díleáiteán

Teagasc 571,238.01

Kevin M Ryan Bonneagar 
Taighde

Déantúsaíocht na gcadhnraí in-athluchtaithe 
agus saoráid tástála (NRBFT)

Ollscoil Luimnigh 619,577.00

Kerry 
Thompson

Bonneagar 
Taighde

Ionad barr feabhais i micreascópacht 
ilmhódach a bhunú ag OÉ Gaillimh

Ollscoil na hÉireann, 
Gaillimh

3,300,279.00

Paul 
Townsend

Bonneagar 
Taighde

Teiri-saotharlann le haghaidh líonrú fótónaice 
6G gan sreang

Institiúid Náisiúnta 
Tyndall

2,850,330.00

Ted Vaughan Bonneagar 
Taighde

Córas íomháithe tomagrafaíochta x-gha 3D 
dé-mhéadaithe

Ollscoil na hÉireann, 
Gaillimh

2,317,395.00

Subrata 
Ghosh

Clár Ollúnachta 
Taighde

Tuiscint anailíse de mhicrea-timpeallacht 
putóige chun cóireáil nua a chur chun 
cinn (AUGMENT), comhtháite réasúnta an 
chothaithe beachta, micribhithóm agus 
freagairt imdhíonach chun imdhíon-teiripe 
maidir le IBD agus galair athlastacha eile a 
bharrfheabhsú

An Coláiste Ollscoile, 
Corcaigh

5,636,138.00

Dimitra 
Psychogiou

Clár Ollúnachta 
Taighde

Comhéadain aeróga tosaíochta RF 
ilfheidhmeach maidir le cumarsáid an chéad 
ghlúin eile

Institiúid Náisiúnta 
Tyndall

4,245,143.00

Michelle 
Browne*

Comhaltacht 
Taighde Ollscoile 
RS-FEÉ

Catalaíochaí nua d’fhreagairt éabhlóide 
ocsaigin

An Cumann Ríoga 593,721.10

Morgan 
Fraser

Athnuachan 
Comhaltacht 
Taighde Ollscoile 
RS-FEÉ

Ag druidim an bhearna lonrachais 
neamhbhuan

An Cumann Ríoga 388,156.00

Michael 
Gibbons

Comhaltacht 
Taighde Ollscoile 
RS-FEÉ

Teas píoba lúibe le haghaidh téarnamh teasa 
dramhaíola sna hionaid sonraí

An Cumann Ríoga 593,966.10

Dámhachtain aistarraingthe*
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Richard 
Hobbs

Athnuachan 
Comhaltacht 
Taighde Ollscoile 
RS-FEÉ

Innealtóireacht a dhéanamh ar nana-aeróga 
plasmanacha le haghaidh leictreonaic 
sárghasta nanacheimice

An Cumann Ríoga 403,035.50

Christiana 
Pantelidou 

Comhaltacht 
Taighde Ollscoile 
RS-FEÉ

Suaiteacht imtharraingteach sa ré i dtaca le 
tonnta imtharraingteacha

An Cumann Ríoga 563,371.10

Adrian Lynch Comhthionscnamh 
FEÉ/RTÉ

Tionscnamh thacaíochta deontais FEÉ/RTÉ 
2021

RTÉ 825,000.00

Brian 
Fitzgerald

Clár FEÉ Spokes Cumhachtaigh: saoránaigh agus eagraíochtaí 
araon le bheith go hiomlán i gceannas ar a 
gcuid sonraithe agus cad a dhéantar leis

Ollscoil Luimnigh 1,514,948.00

Vincent 
Wade

Clár FEÉ Spokes Ardán sonraí na n-othar ag ceadú go mbeidh 
beachtleigheas i gceist le forbairt na ndrugaí 
nua do néaraimheathlúchán

Coláiste na Tríonóide, 
Baile Átha Cliath

3,586,997.20

Matthew 
Campbell

Clár 
Comhpháirtíochta 
Straitéiseach an 
FEÉ

EYE-D: Aithint spriocanna teiripe do ghalair 
reitineach meathlaithe

Coláiste na Tríonóide, 
Baile Átha Cliath

1,605,230.90

Andrew 
Keane

Clár 
Comhpháirtíochta 
Straitéiseach an 
FEÉ

Córais Fuinnimh don Chéad Ghlúin eile 
(NexSys)

An Coláiste Ollscoile, 
Baile Átha Cliath

10,323,023.00

Graham 
Cross

Clár Páirtíocht T 
agus F FEÉ SAM-
Éireann

Meicníocht an fhoirmithe agus na 
bhfeidhmeanna pléataí ábhair 2D

Coláiste na Tríonóide, 
Baile Átha Cliath

445,932.80

Tiernan 
Henry

Clár Páirtíocht T 
agus F FEÉ SAM-
Éireann

Cur i bhfeidhm na mbraiteoirí le hidreolaíocht 
thalamh portaigh i dtimpeallachtaí iargúlta 
(SAPHIRE)

Ollscoil na hÉireann, 
Gaillimh

423,055.00

Paula 
Murphy

Clár Páirtíocht T 
agus F FEÉ SAM-
Éireann

Dearadh na bhfíocháin boga d’innealtóireacht 
ghéiniteach spreagtha ag forbairt na 
dteannán suthacha

Coláiste na Tríonóide, 
Baile Átha Cliath

452,157.90

Tomasz 
Ochalski

Clár Páirtíocht T 
agus F FEÉ SAM-
Éireann

Léasar tobair chandamaigh gearmáiniam 
ar GaAs agus Si maidir le tomagrafaíocht 
comhleanúnachas optúil

Ollscoil Teicneolaíocha 
na Mumhan

382,567.00

Noel 
O'Connor

Clár Páirtíocht T 
agus F FEÉ SAM-
Éireann

Braiteoir nítrigine ultra-íogair ag úsáid 
baictéira cuidithe ag polaiméirí le haghaidh 
monatóireacht fhíor-ama a dhéanamh ar 
chaighdeáin an uisce

Ollscoil Chathair Bhaile 
Átha Cliath

374,206.30

James 
O'Donnell

Clár Páirtíocht T 
agus F FEÉ SAM-
Éireann

Bailiú sonraithe cliste le haghaidh rangú stoic 
tógála il-scala agus tomhas na bhfeidhmíocht 
fuinnimh

An Coláiste Ollscoile, 
Baile Átha Cliath

453,796.10

Marco Ruffini Clár Páirtíocht T 
agus F FEÉ SAM-
Éireann

Creatlach aontaithe chun aithris a dhéanamh 
ar líonraí candamacha agus clasaiceacha

Coláiste na Tríonóide, 
Baile Átha Cliath

431,357.40

Fo-Iomlán 151,718,494
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Eolaí  
Taighde FEÉ

Cláir Teideal an Taighde Comhlacht Taighde Luach Iomlán na 
Cómhaoinithe i €

Dámhachtainí Fionn FEÉ cómhaoinithe
Lizbeth 
Goodman

Fionn - Comhchiste Catalaíoch Muinín: teagasc agus foghlaim 
inmharthana STEAM le haghaidh 
acmhainneacht a seasfaidh an aimsir

An Roinn Oideachais -149,925.50

Frances 
McCarthy

Fionn - Comhchiste Spás Inbhuanaithe An Roinn Oideachais -133,695.00

Keith Quille Fionn - Comhchiste CS LINC: ag sárú an bhearna go hoideachas 
ríomheolaíochta foirmiúil

An Roinn Oideachais -116,876.00

Bridgette 
Rowland

Fionn - Comhchiste Ag tarraingt teaghlaigh isteach leis an Chlár 
STEM

An Roinn Oideachais -4,500.00

Sharon 
Shannon

Fionn - Comhchiste Spásanna idir eatarthu An Roinn Oideachais -24,978.50

Dámhachtainí cómhaoinithe ag Teorainneacha don Todhchaí
Breiffni 
Fitzgerald 

Frontiers for the 
Future Co-Fund

Foghlaim innill le haghaidh aeraidinimic 
agus rialú na bhfeirmeacha gaoithe

Údarás Fuinnimh 
Inmharthana na 
hÉireann

-260,316.00

Alexey 
Lastovetsky 

Frontiers for the 
Future Co-Fund

Múnlaithe, algartaim agus bogearraí le 
haghaidh ríomhaireacht chomhuaineach 
tíosach ar fhuinneamh sa ré ilchóir 
hibrideach ilchineálach

Údarás Fuinnimh 
Inmharthana na 
hÉireann

-308,073.50

Valeria 
Nicolosi 

Frontiers for the 
Future Co-Fund

Innealtóireacht na struchtúr póiriúil 
céimlathacha bunaithe ar nana-ábhair 
nuálaí déthoiseach: i dtreo an chéad ghlúin 
eile de ghléasanna cadhnraí neamh-litiam

Údarás Fuinnimh 
Inmharthana na 
hÉireann

-431,610.00

Koen 
Verbruggen 

Frontiers for the 
Future Co-Fund

Ag tuar leibhéil na farraige agus cúinní 
leibhéal na farraige d’Éireann

Suirbhéireacht 
Gheolaíochta na 
hÉireann

-129,264.30

Koen 
Verbruggen 

Frontiers for the 
Future Co-Fund

Ag forbairt tuiscint bunaithe ar phróisis 
de mhianrú dúile an ghrúpa platanaim: 
saotharlann nádúrtha in Éirinn (Critical-
Ireland)

Suirbhéireacht 
Gheolaíochta na 
hÉireann

-310,650.75

Dámhachtainí Infreastruchtúir Taighde Cómhaoinithe
William 
Gallagher

Comhchiste 
Infreastruchtúir 
Taighde

Déantúsaíocht na gcadhnraí in-
athluchtaithe agus saoráid tástála (NRBFT)

Údarás Fuinnimh 
Inmharthana na 
hÉireann

-309,788.50

Dámhachtainí Cómhaoinithe Nuálaí an Todhchaí
Demetra 
Achilleos

Dámhachtainí FEÉ 
Nuálaí Amach Anseo 
- Comhchiste

Sláinte agus folláine mhaith do chách 
trí theicneolaíocht cóireála uisce 
grianchumhachtaithe inmharthana

An Roinn Gnóthaí 
Eachtracha agus 
Trádála

-126,385.00

Holger 
Claussen

Dámhachtainí 
FEÉ Nuálaí Amach 
Anseo - Comhchiste

MISTRAL: córas cumarsáide na n-aeróg 
uathoibríoch

Roinn Cosanta -25,000.00

David Culliton Dámhachtainí 
FEÉ Nuálaí Amach 
Anseo - Comhchiste

Bearta rialaithe bunaithe ar bhraiteoirí 
bunathraitheacha chun iontráil uisce a 
chosc ar na hárthaí patróla patróil ar muir 
P50 agus P60

Roinn Cosanta -25,000.00

Rozenn 
Dahyot

Dámhachtainí 
FEÉ Nuálaí Amach 
Anseo - Comhchiste

Haingear Cliste Roinn Cosanta -25,000.00

Dámhachtain cómhaoinithe 2021  
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Denis Dowling Dámhachtainí 
FEÉ Nuálaí Amach 
Anseo - Comhchiste

Réiteach tiomána leictreonach 
ardéifeachtúil éadrom le haghaidh 
iompar mara saor ó astaíochtaí a 
chumasú

Roinn Cosanta -25,000.00

Sean Doyle Dámhachtainí 
FEÉ Nuálaí Amach 
Anseo - Comhchiste

Básmhaireacht nuabheirthe agus 
máthartha a laghdú trí bhrath gasta 
máthartha i dtimpeallachtaí easpa 
acmhainní

An Roinn Gnóthaí 
Eachtracha agus 
Trádála

-180,000.00

Cormac Flynn Dámhachtainí 
FEÉ Nuálaí Amach 
Anseo - Comhchiste

SightSave, rogha cóireála malartach 
bunathraitheach maidir le cailleadh 
radhairc i dtíortha ísealioncaim agus 
meánioncaim

An Roinn Gnóthaí 
Eachtracha agus 
Trádála

-131,613.00

Joseph 
Gallagher

Dámhachtainí 
FEÉ Nuálaí Amach 
Anseo - Comhchiste

BIOTOPE 2 (Bithchomharthaí chun 
niúmóine a thuar 2)

An Roinn Gnóthaí 
Eachtracha agus 
Trádála

-132,926.00

Robert 
Johnson

Dámhachtainí 
FEÉ Nuálaí Amach 
Anseo - Comhchiste

Bithbhraiteoirí DNA leictriceimiceach 
láidre agus in-athúsáidte le haghaidh 
soláthar de réir mar is gá

Roinn Cosanta -25,000.00

Lokesh Joshi Dámhachtainí 
FEÉ Nuálaí Amach 
Anseo - Comhchiste

‘BIO-SENSE’, brath gasta in situ 
d’oibreáin bhitheolaíochta i bhfaireachas 
leanúnach i gcomhar le chéile, do 
bhagairt gníomhacha, agus i gcláir 
mhonatóireachta sláinte phoiblí

Roinn Cosanta -25,000.00

Piet Lens Dámhachtainí 
FEÉ Nuálaí Amach 
Anseo - Comhchiste

Glantachán an truaillithe cheimicigh 
micribhitheolaíoch scaipthe trí bhogaigh 
ar uachtar an uisce

An Roinn Gnóthaí 
Eachtracha agus 
Trádála

-140,000.00

Gavin McArdle Dámhachtainí 
FEÉ Nuálaí Amach 
Anseo - Comhchiste

Córais tacaíochta um chinntí le haghaidh 
comhrac dóiteáin aeir

Roinn Cosanta -25,000.00

Tim McCarthy Dámhachtainí 
FEÉ Nuálaí Amach 
Anseo - Comhchiste

COPilot IS (comhphictiúr feidhmiúcháin 
agus IS) chun falscaí a bhainistiú

Roinn Cosanta -25,000.00

Brian 
MacNamee

Dámhachtainí 
FEÉ Nuálaí Amach 
Anseo - Comhchiste

Foghlaim innill agus réaltacht fhíorúil le 
haghaidh oiliúint píolóta inmharthana 
éifeachtúil

Roinn Cosanta -25,000.00

Cliona 
O'Sullivan

Dámhachtainí 
FEÉ Nuálaí Amach 
Anseo - Comhchiste

BACKTRACK: Cosán cúraim 
teicneolaíochta arna sholáthar oibrithe 
sláinte an phobail chun pian droma íseal 
in Uganda a bhainistiú

An Roinn Gnóthaí 
Eachtracha agus 
Trádála

-82,839.00

Mark Shrime Dámhachtainí 
FEÉ Nuálaí Amach 
Anseo - Comhchiste

Ag úsáid eolaíocht sonraí chun scála agus 
caighdeáin mhaith in oiliúint máinliachta 
in Oirthear na hAfraice agus an Afraic 
Theas a bhaint amach

An Roinn Gnóthaí 
Eachtracha agus 
Trádála

-106,237.00

Ashish 
Vashishtha

Dámhachtainí 
FEÉ Nuálaí Amach 
Anseo - Comhchiste

AltFuel4DF: dramhaíl iniompartha 
agus inscálaithe go dtí feithicil tástála 
teicneolaíochta bithbhreosla sintéiseach 
chun iompar Óglaigh na hÉireann a 
dhícharbónú

Roinn Cosanta -25,000.00

Clár Páirtíocht T agus F FEÉ SAM-Éireann
Rose Anne 
Kenny

Clár Páirtíocht T 
agus F SAM-Éireann 
- Comhchiste

Comhchiste An Bord Taighde um 
Sláinte

-414,516.00

Cómhaoinithe san iomlán -3,744,194

Ceanglais Glaniomlán €147,974,300

Eolaí  
Taighde FEÉ

Cláir Teideal an Taighde Comhlacht Taighde Luach Iomlán na 
Cómhaoinithe i €
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Ceangaltais Deontas agus Anailís ar 
Íocaíochtaí 2021
Íocaíocht 2021 de réir na hInstitiúide 

Íocaíocht 2021 de réir na hInstitiúide €

Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath €46,270,919

An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath €41,496,984

Ollscoil na hÉireann, Gaillimh €36,081,935

Ollscoil Luimnigh €26,387,802

An Coláiste Ollscoile, Corcaigh €26,312,644

Institiúid Náisiúnta Tyndall €11,949,753

Teagasc €8,193,533

Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath €6,354,696

Ollscoil Mhaigh Nuad €5,176,686

Coláiste Ríoga na Máinlianna in Éirinn €4,699,892

An Institiúid Náisiúnta le haghaidh Taighde agus Oiliúint Bithphróiseála €4,430,144

An Cumann Ríoga €2,059,698

Institiúid Ard-Léinn Bhaile Átha Cliath €1,797,231

Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge €1,004,493

Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath €750,617

Ollscoil Teicneolaíocha na Mumhan €548,149

Institiúid Teicneolaíochta, Ceatharlach €543,451

An Bord Taighde um Sláinte €542,305

Comhairle Náisiúnta na nÓg €281,677

Oideachas Camara €200,771

Oideachas Cosmos T/A - Faireachlann Chaisleán na Carraige Duibhe €200,585

RTÉ €198,500

Kite Entertainment €190,600

Cumann Ríoga Bhaile Átha Cliath, RDS €132,514

The Festival of Curiosity Ltd. €128,000

Dámhachtain Sóisearach na hÉireann €126,397

An Institiúid Innealtóireachta agus Teicneolaíochta €125,820

Foróige €80,000

The Rediscovery Centre Ltd. €77,515

Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain €73,488

Foras na Mara €58,333

Learning Hub Limerick Ltd. €45,000

Teen-Turn (Casadh sna Déaga) €45,000

Amharclann Dead Centre €44,280

Irish Manufacturing Research €42,429

Fondúireacht Eolaíochta agus Oidhreachta an Bhiorra €41,500

Conaire an Atlantaigh €40,000
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* Léiríonn sé cómhaoiniú i gcomhair dámhachtainí a rinne FEÉ ó na gníomhaireachtaí um maoiniú sin. 

Niamh Shaw Ltd. €39,625

Whipsmart Media Ltd. €34,400

Gallomanor Communications Ltd. €32,985

Coláiste Náisiúnta na hÉireann €32,121

An Coimisiún Fullbright €31,500

Glenosheen Limited €30,000

Comhairle Contae Mhuineacháin €30,000

Coláiste Mhuire gan Smál €28,790

Comhairle Contae Mhaigh Eo t/a Féile Eolaíochta agus Teicneolaíochta 
Mhaigh Eo

€26,500

Fóram Eolaíochta agus Teicneolaíochta na Gaillimhe €20,000

Comhairle Contae Chill Dara €18,900

Scifest Ltd. €15,000

Comhairle na Breataine in Éirinn €12,995

Comhairle Chontae Átha Cliath Theas €9,300

Gaiety School of Acting €8,000

The Children's Cultural Centre Ltd. T/A An Áirc €8,000

Comhairle Contae Lú €7,974

Designer Minds Educational Services Ltd. €7,200

STEAM Education Ltd. €7,200

Circus250 CIC €5,785

ECDL Ireland Ltd T/A ICS Scileanna €5,000

Ionad Ealaíon Bhruach na hAbhann CLG €5,000

Mol Teic T/A Mol Dhaingean Uí Chúis / Mol Cruthaitheachta agus Nuálaíochta 
Dhaingean Uí Chúis

€4,992

Forbairt Bhealach Eabhra Teo. €4,590

Cumann Tionscail Leictreonach Chorcaí €2,924

Comhairle Contae Loch Garman €2,545

Dánlann Crawford €1,483

Ionad le haghaidh Athrú Aeráide T/A Cool Planet Experience €800

St Angela's College €800

Institiúid Teicneolaíochta Luimnigh -€2,540

Institiúid Teicneolaíochta ,Ceatharlach -€2,577

Institiúid Teicneolaíochta na Gaillimhe-Maigh Eo -€6,395

Institiúid Teicneolaíochta Thrá Lí -€16,888

Cumann Ailse na hÉireann* -€98,378

Institiúid Teicneolaíochta Shligigh -€151,929

Roinn Cosanta -€250,000

Suirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann* -€315,558

Institiúid Teicneolaíochta Chorcaí -€323,536

An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil* -€359,615

An Roinn Oideachais* -€429,975

Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann* -€661,569

An Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála* -€900,000

An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara* -€1,090,789

Iomlán €222,558,000
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Ceangaltais Deontas agus Anailís ar 
Íocaíochtaí 2021
Íocaíocht 2021 de réir an Chláir  

Íocaíocht 2021 de réir an Chláir €

Ionaid Taighde FEÉ €78,513,257

Bonneagar Taighde €34,849,507

Teorainneacha don Todhchaí €19,347,607

Ionaid FEÉ le haghaidh Oiliúint Taighde €15,026,240

Clár Imscrúdaitheoirí €10,454,690

Clár Ollúnachta Taighde €9,632,668

Clár Comhpháirtíochta Straitéiseach an FEÉ €7,380,676

Fionn FEÉ €5,188,436

Clár FEÉ Spokes €4,839,899

Comhpháirtíocht Ionaid EPSRC-FEÉ le haghaidh Oiliúint Dochtúireachta €4,832,975

Deontas Taighde Imscrúdaitheoirí Tosaigh €4,160,953

Duais Nuálaí Amach Anseo FEÉ €4,131,122

Clár Ceannairí Taighde Amach Anseo Uachtarán na hÉireann €3,742,278

Clár Cosáin FEÉ-CTÉ €3,397,705

Clár Páirtíocht T agus F FEÉ SAM-Éireann €2,656,429

Dámhachtain Forbartha Gairme €2,483,838

Páirtíocht Taighde FEÉ den Chumann Ríoga €2,056,939

Clár Comhaltachta Tionscail maidir le TF agus N, FEÉ €1,896,045

Comhpháirtíocht FEÉ-NSFC €1,159,205

Comhaltacht FEÉ €1,111,336

COVID-RRC €1,073,341

Samhail Iasachta FEÉ €967,782

Cómhaoiniú Taighde BBSRC-FEÉ €903,090

Páirtíocht FEÉ-HRB Wellcome €872,232

Tionscnaimh AE um Chómhaoiniú €550,890

Liúntas Máithreachais FEÉ €493,503

Clár Taighde Beartais Eolaíochta FEÉ €399,435

Clár Tacaíochta ECR FEÉ €226,342

Cómhaoiniú Taighde BBSRC-FEÉ €208,204

Dámhachtain Uachtarán na hÉireann do Thaighdeoirí Óga €118,564

Clár Comhaltachta na Seirbhíse Poiblí €87,586

TIDA €75,412

Fullbright - Clár scoláireachta FEÉ Éireann-SAM €31,500

Comhaltacht Tionscail -€311,686

Iomlán €222,558,000
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Ceangaltais Deontas agus Anailís ar 
Íocaíochtaí 2021
Ceangaltais Deontas 2021 de réir an Chláir  

Clár €

Teorainneacha don Todhchaí €45,587,549

Bonneagar Taighde €34,851,378

Clár Cosáin FEÉ-CTÉ €13,068,097

Clár Comhpháirtíochta Straitéiseach an FEÉ €11,928,254

Duais Nuálaí Amach Anseo FEÉ €9,924,742

Clár Ollúnachta Taighde €9,881,281

Clár FEÉ Spokes €5,101,945

Fionn FEÉ €4,976,882

Clár Páirtíocht T agus F FEÉ SAM-Éireann €2,548,557

Comhaltacht Taighde Ollscoile FEÉ den Chumann Ríoga €2,542,250

Cómhaoiniú Taighde BBSRC-FEÉ €2,291,330

Clár Comhaltachta Tionscail maidir le TF agus N, FEÉ €2,106,717

COVID-RRC €1,243,643

Liúntas Máithreachais FEÉ €526,005

Tionscnaimh AE um Chómhaoiniú €495,952

Comhaltacht FEÉ €483,294

Comhaltacht Taighde um Fhorbairt Gairmeacha FEÉ-HRB €384,925

Fullbright - Clár scoláireachta FEÉ Éireann-SAM €31,500

Iomlán €147,974,300
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Ceangaltais Deontas agus Anailís ar 
Íocaíochtaí 2021

Líon na ndámhachtain 2021 de réir an Chláir

Líon na ndámhachtain 2021 de réir an Chláir Líon na 
ndámhachtain

Fionn FEÉ 79

Teorainneacha don Todhchaí 70

Clár Comhaltachta Tionscail maidir le TF agus N, FEÉ 27

Clár Cosáin FEÉ-CTÉ 24

Duais Nuálaí Amach Anseo FEÉ 23

Bonneagar Taighde 20

Liúntas Máithreachais FEÉ 21

Comhaltacht Taighde um Fhorbairt Gairmeacha FEÉ-HRB 8

Clár Páirtíocht T agus F FEÉ SAM-Éireann 7

Comhaltacht Taighde Ollscoile FEÉ den Chumann Ríoga 5

Cómhaoiniú Taighde BBSRC-FEÉ 5

Comhaltacht FEÉ 3

Clár Comhpháirtíochta Straitéiseach an FEÉ 2

Clár Ollúnachta Taighde 2

Clár FEÉ Spokes 2

COVID-RRC 1

Tionscnaimh AE um Chómhaoiniú 1

Fullbright - Clár scoláireachta FEÉ Éireann-SAM 1

Iomlán 301
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Ceangaltais Deontas agus Anailís ar 
Íocaíochtaí 2021
Líon na ndámhachtain 2021 de réir na hInstitiúide   

institiúid Líon na 
ndámhachtain

An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath 60

Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath 44

Ollscoil na hÉireann, Gaillimh 28

Ollscoil Luimnigh 22

An Coláiste Ollscoile, Corcaigh 21

Ollscoil Mhaigh Nuad 14

Coláiste Ríoga na Máinlianna in Éirinn 14

An Bord Taighde um Sláinte 11

Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath 9

Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha 
Cliath

7

Institiúid Náisiúnta Tyndall 7

An Cumann Ríoga 6

Institiúid Ard-Léinn Bhaile Átha Cliath 5

Ollscoil Teicneolaíocha na Mumhan 4

Ollscoil Teicneolaíochta an Oirdheiscirt, 
Port Láirge

4

Comhairle Contae Chill Dara 3

Teagasc 3

Institiúid Teicneolaíochta Shligigh 2

Institiúid Teicneolaíochta, Ceatharlach 2

Niamh Shaw Ltd. 2

An Institiúid Náisiúnta le haghaidh 
Taighde agus Oiliúint Bithphróiseála 

2

Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha 
Luain

1

Conaire an Atlantaigh 1

Forbairt Bhealach Eabhra Teo. 1

Comhairle na Breataine in Éirinn 1

Circus250 CIC 1

institiúid Líon na 
ndámhachtain

Oideachas Cosmos T/A - Faireachlann 
Chaisleán na Carraige Duibhe

1

Amharclann Dead Centre 1

Designer Minds Educational Services Ltd. 1

Gaiety School of Acting 1

Gallomanor Communications Ltd. 1

Fóram Eolaíochta agus Teicneolaíochta 
na Gaillimhe

1

Glenosheen Ltd. 1

Irish Manufacturing Research 1

Kite Entertainment 1

Learning Hub Limerick Ltd. 1

Comhairle Contae Lú 1

Foras na Mara 1

Coláiste Mhuire gan Smál 1

Comhairle Contae Mhaigh Eo t/a Féile 
Eolaíochta agus Teicneolaíochta Mhaigh Eo

1

Comhairle Contae Mhuineacháin 1

Coláiste Náisiúnta na hÉireann 1

Cumann Ríoga Bhaile Átha Cliath, RDS 1

RTÉ 1

Comhairle Chontae Átha Cliath Theas 1

STEAM Education Ltd. 1

Teen-Turn (Casadh sna Déaga) 1

Fondúireacht Eolaíochta agus 
Oidhreachta an Bhiorra

1

The Children's Cultural Centre Ltd. T/A 
An Áirc

1

The Festival of Curiosity Ltd. 1

An Coimisiún Fullbright 1

Whipsmart Media Ltd. 1

Iomlán 301
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Thíos faoi seo, is féidir teacht ar liosta aibítre na n-athbhreithneoirí 
idirnáisiúnta a bhí páirt acu ar Phainéil an athbhreithnithe agus 
ar Phainéil Suí le linn 2021, do na cláir ina bhfuil cinntí maoinithe 
cinntithe cheana féin, agus cuireadh iarrthóirí ar an eolas faoin toradh. 

Ní nochtar aitheantais na n-athbhreithneoirí teicniúla saineolacha idirnáisiúnta, a ghlac páirt san athbhreithniú 
poist ar iarratais ar chláir mhaoinithe FEÉ, lena chinntiú go ndéantar measúnú láidir ar gach togra.

Painéil Phiarmheasúnaithe FEÉ  

Ainm an Athbhreithneora Eagraíocht

Adali, Tulay Ollscoil Maryland

Adamchuk, Viacheslav Ollscoil McGill

Alexe, Marin Ollscoil Warwick

Alocilja, Evangelyn C. Ollscoil Stáit Michigan

Alpert, Carol Lynn Iarsmalann na hEolaíochta

Amor, Sandra VU Ionad Leighis Ollscoil Amstardam

Atature, Mete Ollscoil Cambridge

Aurbach, Elyse Ollscoil Michigan

Bancroft, Ian Ollscoil York

Barrow, Abigail Fiontraíocht Phríobháideach

Baudry, Benoit KTH - Royal Institute of Technology

Baulac, Stéphanie Université de Sorbonne

Baumeister, Ralf Ollscoil Freiburg

Beach, Mark Ollscoil Bristol

Benfenati, Fabio Universita di Genova

Bensch, Wolfgang Ollscoil Kiel

Berge, David Universiteit van Amsterdam

Bergström, Christel Ollscoil Uppsala

Betke, Margrit Ollscoil Bostún

Bierkens, Marc Ollscoil Utrecht

Blumberger, Jochen University College, Londain

Blunn, Gordon Ollscoil Portsmouth

Bode, Ann Ollscoil Minnesota

Bonnema, Guusje Ollscoil Wageningen

Borri, Paola Ollscoil Caerdydd (Cardiff University)

Boucaud, Philippe Centre de Recherche sur l'Hétéro-Epitaxie et ses Applications

Boudoux, Caroline Polytechnique Montréal

Boulatov, Roman Ollscoil Learphoill

Brain, Susan Imperial College Londan

Brandão, Miguel KTH - Royal Institute of Technology

Brodsky, Emily Ollscoil California, Santa Cruz

Brouwer, Kim Ollscoil North Carolina
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Ainm an Athbhreithneora Eagraíocht

Brown, Grant Ollscoil Toronto

Brown, Steve Ollscoil Abertawe (Swansea University)

Buchert, Johanna Natural Resources Institute Finland 

Buratti, Emanuele International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology

Burcelin, Remy Ollscoil Paul Sabatier

Burgess, Diane Ollscoil Connecticut

Burrows, Andrew Ollscoil Bath

Burton, Jeremy Ollscoil Iartharach

Cardella, Monica Ollscoil Purdue

Case, Keith Ollscoil Loughborough

Castree, Noel Ollscoil Mhanchain

Cerchiello, Paola Ollscoil Pavia

Chen, Lydia Ollscoil Teicneolaíochta Delft

Cheung, Peter Imperial College, Londain

Chiang, Roger Ollscoil Cincinnati

Christlieb, Martin Ollscoil Oxford

Cifuentes, Alejandro Institute of Food Science Research 

Clardy, Jon Ollscoil Harvard

Corchado, Juan Universidad de Salamanca

Coutanceau, Christophe Ollscoil Poitiers

Crick, Tom Ollscoil Abertawe (Swansea University) 

Davazoglou, Dimitris National Center for Scientific Research Demokritos

Davies, Huw Ollscoil Emory

Day, Graeme Ollscoil Southampton

De Bruin, Rob University College, Londain 

De Reuse, Hilde Institut Pasteur

De Vries, Helga E VU Ionad Leighis Ollscoil Amstardam

Delerue, Christophe Institute for Electronics, Microelectronics and Nanotechnology

DePaolo, Donald Ollscoil California Berkeley

Derby, Brian Ollscoil Manchester

Doucet, Arnaud Ollscoil Oxford

Dressler, Falko Universität Paderborn

Driesen, Johan Katholieke Universiteit Leuven

Driessen, Arnold Ollscoil Groningen

Ebrahimi, Touradj Ecole Polytechnique Federale de Lausanne

Eckerdal, Anna Ollscoil Uppsala

Egger, Anne Central Washington University

El Haj, Alicia Ollscoil Birmingham

Elezzabi, Abdulhakem Ollscoil Alberta

Errachid El Salhi, Abdelhamid Université de Lyon

Faaij, André TNO

Fabris, Stefano Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati
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Ainm an Athbhreithneora Eagraíocht

Felser, Claudia Institiúit Max Planck

Feng, Liang Ollscoil Pennsylvania

Ferhatosmanoglu, Hakan Ollscoil Warwick

Fleshner, Monika Ollscoil Colorado, Boulder

Forlizzi, Jodi Ollscoil Carnegie Mellon

Fraser, Hamish Ollscoil Ohio

French, Jacqueline NYU Langone Medical Centre

Gambardella, Luca Maria Ollscoil Lugano

Gao, Robert Ollscoil Case Western Reserve

Giannotti, Fosca Ollscoil Pisa

Girardin, Stephen Ollscoil Toronto

Giudici, Paolo Stefano Ollscoil Pavia

Glowacki, Julianne Ollscoil Harvard

Gomes, Ana Universidade Católica Portuguesa

Gori-Giorgi, Paola Vrije Universiteit Amstardam

Green, Rylie Imperial College, Londain

Greene, Casey Perelman School of Medicine

Groleau, Denis Ollscoil Sherbrooke

Gruhn, Volker Ollscoil Duisberg-Essen

Gu, Sai Ollscoil Warwick

Guiot, Serge R. Ollscoil Montreal

Gurr, Sarah Ollscoil Exeter

Guy, Owen Ollscoil Abertawe (Swansea University)

Hadad, Christopher Ollscoil Ohio State

Hammoudeh, Mohammad Ollscoil Chathrach Mhanchain

Hardingham, Giles Ollscoil Dhún Éideann

Harrison, Sandy Ollscoil Reading

Hashsham, Syed Ollscoil Stáit Michigan

Hassanizadeh, Majid Ollscoil Utrect

Hatti-Kaul, Rajni Ollscoil Lund

Havinga, Paul Ollscoil Twente

Hecht, Gail Ollscoil Loyola, Chicago

Hovakimyan, Naira Ollscoil Illinois in Urbana-Champaign

Hunt, John Ollscoil Learphoill

Irvine, John St Andrews

Jacob, Jamey Ollscoil Stáit Oklahoma

Jacobovitz, Gloria Ollscoil Johns Hopkins

Jannach, Dietmar Technical University of Dortmund

Johansson, Asa Ollscoil Uppsala

Jokerst, Nan Marie Ollscoil Duke

Joselevich, Ernesto Institiúid na hEolaíochta Weizmann

Joyce, Johanna Ollscoil Lausanne
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Ainm an Athbhreithneora Eagraíocht

Jukan, Admela Technische Universität Braunschweig

Jusiak, Andrew Ollscoil Iowa

Kalogeraki, Vana Ollscoil Eacnamaíochta agus Gnó, an Aithin

Kamath, Chandrika Lawrence Livermore National Laboratory

Kanyuka, Kostya Rothamsted Research

Karagiannidis, George Ollscoil Aristotle

Kauppinen, Tiina Ollscoil Manitoba

Keener, Paula Global Ocean Visions

Keep, Richard Ollscoil Michigan

Keller, Andreas Universität des Saarlandes

Kemp, Christopher Universität des Saarlandes

Kingon, Angus Ollscoil Brown

König, Sven Institut fur Tierzucht und Haustiergenetik

Kurup, Smita Rothamsted Research

Lanfumey, Laurence Institiúid Sláinte agus Taighde Meabhrach Náisiúnta INSERM

Lanz, Minna Ollscoil Teicneolaíochta Tampere

Le Huerou-Luron, Isabelle An Institiúid Taighde Náisiúnta um Thalmhaíocht, Bia agus an Comhshaol 
(INRAE)

Lee, Hoyun Ollscoil Ottawa

Levin, Lorraine Ollscoil Carnegie Mellon

Liou, Frank Ollscoil Missouri

Lipshitz, Howard Ollscoil Toronto

Liu, Ling Georgia Institute of Technology

Losada, Inigo IH Cantabri

Lund, Mogens Sandø Ollscoil Aarhus

Lusher, Amy Norwegian Institute for Water Research

Mallucci, Giovanna Ollscoil Cambridge

Mantovani, Alberto Humanitas Clinical and Research Center

Mantovani, Diego Université Laval

Markl, Volker Technische Universität Berlin

Markose, Sheri Ollscoil Exeter

Markus, M. Lynne Bentley University

Maroto-Valer, Mercedes Ollscoil Heriot-Watt

Mascolo, Cecilia Ollscoil Cambridge

Matos, Anibal Ollscoil Pisa

McGroarty, Frank Ollscoil Southampton

McNeill, Fiona Ollscoil Dhún Éideann

Millar, Kate Ollscoil Nottingham

Moan, Torgeir Norwegian University of Science and Technology

Moayyedi, Paul Ollscoil Mc Master

Moens, Marie Francine Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven)

Mohney, Suzanne Ollscoil Pennsylvania State
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Ainm an Athbhreithneora Eagraíocht

Mohrdiek, Stefan Centre Suisse d'Electronique et de Microtechnique

Moller, Charles Ollscoil Aalborg

Moore, Craig S Memorial University of Newfoundland

Nallanathan, Arumugam Ollscoil Queen Mary Londan

Nieminen, Risto Ollscoil Aalto

Obermayer, Klaus Technische Universität Berlin

Olaverri Monreal, Cristina Johannes Kepler University Linz

Olsson, Eva Ollscoil Chalmers

O'Neill, Alex John Ollscoil Leeds

Palmer, Mitchell United States Department of Agriculture

Palmer, Richard Ollscoil Abertawe (Swansea University)

Palmore, G. Tayhas R. Ollscoil Brown

Paolone, Mario EPFL - Ecole Polytechnique Federale de Lausanne

Parak, Wolfgang Ollscoil Hamburg

Paterlini, Sandra Ollscoil Trento

Patterson, Andrew D. Ollscoil Pennsylvania State

Patterson, Eann Ollscoil Learphoill

Peacock, David Ollscoil Bergen

Pérez-Neira, Ana Isabel UPC Barcelona

Perucca, Emilio Ollscoil Pavia

Pitas, Ioannis Ollscoil Aristotle

Plale, Beth A. Ollscoil Uppsala

Pollmann, Frank TU München

Porcello, Darrell University of California at Berkeley (UC Berkeley)

Preneel, Bart Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven)

Procter, Rob Ollscoil Warwick

Quigley, David Ollscoil Warwick

Ragaert, Kim Ollscoil Ghent

Rankin, Shelley C. Ollscoil Pennsylvania

Rathje, Ellen Ollscoil Texas ag Austin

Ravel, Jacques Ollscoil Maryland

Reynolds, Chris Ollscoil Reading

Rinaldi, Rosaria Ollscoil Salento

Rogaeva, Ekaterina Ollscoil Toronto

Romero, Ignacio An Ollscoil Oscailte

Rorison, Judy Ollscoil Bristol

Ryan, Anthony J Ollscoil Sheffield

Sadanandom, Ari Ollscoil Durham

Samuolienė, Giedrė Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry

Sarro, Lina Ollscoil Teicneolaíochta Delft

Schulze-Osthoff, Klaus Ollscoil Tübingen

Schuttlefield Christus, Jennifer University of Wisconsin Oshkosh
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Ainm an Athbhreithneora Eagraíocht

Shalaev, Evgenyi Allergan Inc.

Sherman, Philip Ollscoil Toronto

Sittig, Dean University of Texas Health Science Center at Houston

Skeldon, Kenneth Wellcome Genome Campus

Sobel, Peter The Optical Society (OSA)

Soreq, Hermona S. Ollscoil Eabhrach Iarúsailéim

Sozzani, Silvano Ollscoil Brescia

Steed, Jonathan Ollscoil Durham

Stein, Andreas Ollscoil Minnesota

Steinkellner, Herta University of Natural Resources and Applied Life Sciences an Vín 

Stevens, Gary Kinectrics

Strauss, Bradley Ollscoil Toronto

Sun, Jing Ollscoil Michigan

Suryanarayanan, Raj G. Ollscoil Minnesota

Tagmatarchis, Nikos National Hellenic Research Foundation

Taherzadeh, Mohammad J. Ollscoil Borås

Tasker, Paul Ollscoil Caerdydd (Cardiff University)

Teixeira, José António Ollscoil Minho

Thomsen, Marianne Ollscoil Aarhus

Thornley, Patricia Ollscoil Aston

Tirkkonen, Olav Ollscoil Aalto

Toyserkani, Ehsan Ollscoil Waterloo

Tozzini, Valentina Consiglio Nazionale della Richerce

Trancik, Jessika Institiúid Teicneolaíochta Massachusetts

Turitsyn, Sergei Ollscoil Aston

Turpen, Chandra Ollscoil Maryland

Uchegbu, Ijeoma F. University College, Londain 

Udalova, Irina Ollscoil Oxford

Ulm, Roman Ollscoil Ginéive

Ulukus, Sennur Ollscoil Maryland

Uttamchandani, Deepak Ollscoil Strathclyde

Valdes, Ana Ollscoil Nottingham

Vale, Zita Polytechnic Institute of Porto

Valente, Enza Maria Ollscoil Pavia

Valstar, Michel Ollscoil Nottingham

van de Weijer, Carlo J.T. Ollscoil Teicneolaíochta Eindhoven

van der Meer, Yvonne Ollscoil Maastricht

van Eck, Miranda Ollscoil Leiden

van Iersel, Marc W. Ollscoil Georgia

Van Rhijn, Ildiko Harvard Medical School

van Schaik, Willem Ollscoil Birmingham

van Wijk, Ad Ollscoil Teicneolaíochta Delft
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Ainm an Athbhreithneora Eagraíocht

Vancso, Julius Ollscoil Twente

Vedral, Vlatko Ollscoil Oxford

Walczak, Henning University College, Londain 

Walsh, Patrick Ollscoil Pennsylvania

Walton, Krista Georgia Tech

Wang, Lihui KTH Sweden

Watts, Paul Nelson Mandela Metropolitan University

Williams, Laurie North Carolina State University

Wolf, Tilman Ollscoil Massachusetts Amherst

Wosinska, Lena KTH - Royal Institute of Technology

Xu, Heng American University

Yang, Simon Ollscoil Guelph

Yeatman, Eric Imperial College, Londain

Zhang, Xiao-Ping Ollscoil Birmingham

Zhuang, Weihua Ollscoil Waterloo

Zincir-Heywood, Nur Ollscoil Dalhousie Cheanada

Zuilhof, Han Ollscoil Wageningen
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