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Ár Misean
Is é ár misean a bheith i gcroílár réabhlóid fuinnimh 
na hÉireann a sholáthar. Tiomáinimid laghdú agus 
athsholáthar úsáid breosla iontaise. Is eagraíocht 
eolas-threoraithe muid. Bímid i gcomhpháirtíocht 
le saoránaigh, pobail, gnólachtaí agus an Rialtas. 
Is comhoibrithe, nuálaithe, maoinitheoirí agus 
oideachasóirí iontaofa muid.

Ár bhFís
A bheith ina phríomhúdarás ag tiomáint 
claochlú fuinnimh inbhuanaithe na 
hÉireann ar mhaithe leis an tsochaí.
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Réamhrá 
Cathaoirleach an Bhoird

Fiche bliain ó shin, chuaigh an tAcht um 
Fhuinneamh Inmharthana 2002 isteach inár leabhair 
reachtanna, as ar eascair bunú SEAI, ar a dtugtaí 
Fuinneamh Inmharthana Éireann ag an am. Mar an 
chéad ghníomhaireacht riamh in Éirinn chun díriú 
go hiomlán ar éileamh fuinnimh a laghdú agus 
an úsáid a bhain muid as fuinneamh in-athnuaite 
a uasmhéadú, ba chéim shéadchomhartha í seo 
i dtírdhreach beartais fhuinneamh na hÉireann. 
Bunaithe ar thionscnamh rathúil cómhaoinithe ag 
an Aontas Eorpach, bhunaigh sé go tapa é féin mar 
lócas saineolais, go háirithe i réimsí úsáid fuinnimh 
gnó agus tionscail, córais fuinnimh in-athnuaite 
agus anailís ar bheartas fuinnimh.

Ina chéad bhliain iomlán oibríochta, bhí buiséad 
€13 milliún aige agus foireann shaineolach de 42.I 
mbliana is é buiséad SEAI níos mó ná €400 milliún 
agus táimid ag druidim i dtreo líon foirne de 190 faoi 
dheireadh na bliana seo. Gach bliain cuirimid cláir i 
bhfeidhm thar ceann na Roinne Comhshaoil, Aeráide 
agus Cumarsáide Chun Éire a bhogadh níos faide 
agus níos faide ónár spleáchas scanrúil ar bhreoslaí 
iontaise i dtreo foinsí níos dúchasacha, in-athnuaite. 
Sa lá atá inniu ann, bíonn úsáideoirí fuinnimh 
rannpháirteach inár gcláir ar fud na sochaí, ó úinéirí 
tí agus tiománaithe, go pobail, gnólachtaí beaga 
agus móra, feirmeacha agus comhlachtaí poiblí.

Anois, ag tús 2022, ní fhéadfadh cinneadh an Rialtais 
aistriú fuinnimh ghlain na hÉireann a chur chun 
cinn a bheith níos soiléire – leagtar amach sa Phlean 
um Ghníomhú ar son na hAeráide spriocanna 
uaillmhianacha maidir le dícharbónú go dtí 2030 
agus ansin go dtí 2050. Tá an tAcht um Ghníomhú 
Aeráide agus um Fhorbairt Ísealcharbóin (Leasú), 

2021 mar bhonn taca breise leis an bplean seo, 
chomh maith leis an bPróiseas Buiséid Carbóin 
faoi stiúir na Comhairle Comhairlí um Athrú 
Aeráide. Chuir sonraí agus léargais SEAI bonn 
eolais faoi cheapadh an Phlean um Ghníomhú ar 
son na hAeráide agus déanfaimid na hacmhainní 
céanna sin a úsáid go dícheallach chun cabhrú le 
dul chun cinn a thomhas agus mionchoigeartú 
beartais atá ag teacht chun cinn a imscrúdú. Ar 
an drochuair, agus mé á scríobh seo, leanann an 
cogadh leanúnach croíúil san Úcráin ag cur béime ar 
chostas agus ar shlándáil an tsoláthair a bhaineann 
le spleáchas ard na hÉireann ar bhreoslaí iontaise 
allmhairithe. Tá sé sin mar bhonn agus mar thaca 
ag an bpráinn a bhaineann lenár n-aistriú fuinnimh, 
rud a léirítear go soiléir le huaillmhian luathaithe an 
Choimisiúin Eorpaigh i bplean REPowerEU.

Is iad na spriocanna seo freagairt na hÉireann ar 
ghéarchéim dhomhanda an téimh dhomhanda agus 
an athraithe aeráide. Ní theastaíonn comharthaí 
uainn a thuilleadh faoin gcuma a d'fhéadfadh a 
bheith ar an athrú aeráide; tá go leor samplaí againn 
anseo in Éirinn cheana féin. Ar fud na cruinne tá 
taifid ardteochta á mbriseadh i gcónaí, agus tá déine 
agus minicíocht dochreidte imeachtaí adhaimsire 
ag go leor tíortha. Ag labhairt di ag Cruinniú COP26 
na Samhna i nGlaschú, dúirt Mary Robinson agus í 
anchorraithe ag labhairt le ceannairí domhanda "Is 
sibhse atá thíos leis seo. . . Tá sé chomh tábhachtach. 
Táimid ag caint go litriúil faoi thodhchaí shábháilte a 
bheith againn. Ní féidir leat dul i mbun caibidlíochta 
leis an eolaíocht. Ní féidir leat labhairt faoi ghloine a 
bheith leathlán. Caithfimid é a fháil síos. Caithfimid a 
bheith ar an mbóthar ceart go 1.5 céim, agus is féidir 
é a dhéanamh.

Is é an dúshlán atá romhainn go léir glacadh leis an 
anailís eolaíoch mar, murab ionann agus paindéim 
Covid, d'fhéadfadh sé nach mbeadh éifeachtaí 
i bhfad amach, b'fhéidir nach cosúil go dtéann 
siad i bhfeidhm orainn go díreach, agus ag an am 
céanna is féidir linn a bheith gan chumhacht chun 
cúrsa a athrú. Tá páirt le himirt ag gach tír ar fud 
an domhain agus ní mór do gach duine páirt a 
ghlacadh. Agus tá páirt le himirt ag gach saoránach, 
pobal agus gnó in Éirinn agus ní mór dóibh a gcion 
féin a dhéanamh.

Is í an straitéis seo de chuid SEAI don tréimhse 
2022 go 2025 ár bhfreagairt ar na dúshláin seo, 
spriocanna dúshlánacha atá leagtha síos ag an 
Rialtas. Tá sé dírithe go daingean ar sheachadadh, 
agus ar chlaochlú fuinnimh inbhuanaithe na 
hÉireann a chur chun cinn chun leasa na sochaí go 
léir. Tá an straitéis seo spreagúil agus uaillmhianach. 
Léiríonn sé an ról ríthábhachtach a bheidh ag 
SEAI maidir le spriocanna na hÉireann a bhaint 
amach, mar atá leagtha amach sa reachtaíocht 
agus sa Phlean um Ghníomhú ar son na hAeráide. 
Ullmhaíodh é ag pointe ríthábhachtach in aistear 
na hÉireann maidir leis an athrú aeráide agus 
léiríonn sé an phráinn mhéadaithe a bhaineann 
leis an aistriú chuig fuinneamh inbhuanaithe. 
Forbraíodh é le hionchur ó raon leathan páirtithe 
leasmhara inmheánacha agus seachtracha, agus 
táimid tiomanta do bheith ag obair go dlúth leis 
na páirtithe leasmhara céanna sin chun bealaí 
éifeachtúla agus éifeachtacha a aimsiú chun ár  
bhfís a bhaint amach.

Seachas ár spriocanna a bhaint amach, rachaidh 
dícharbónú go mór chun tairbhe do shochaí na 
hÉireann, lena n-áirítear timpeallachtaí níos sláintiúla 
le maireachtáil iontu, deiseanna fostaíochta, agus 
éifeachtúlachtaí agus iomaíochas méadaithe. Ag dul 
níos faide ná comhlíonadh agus spriocanna a bhaint 
amach, tá Éire ina ceannaire domhanda cheana 
féin i gceantair chomh héagsúil le himscaradh 
fuinnimh ghaoithe agus dul chun cinn ar uasghrádú 
fuinnimh sa bhaile. Mar cheannaire is féidir linn 
cabhrú le Ballstáit eile an Aontais a ndúshláin a shárú 
agus iad ag cabhrú linn na dúshláin is suarach atá 
romhainn a shárú. Ach is féidir le hÉirinn a bheith 
ina honnmhaireoir saineolais agus seirbhísí, rud a 
chuireann borradh breise faoinár ngeilleagar agus 
faoinár gcáil náisiúnta.

Thar ceann an Bhoird, ba mhaith liom buíochas a 
ghabháil leo siúd go léir a chuidigh le forbairt agus 
le cur i gcrích an Ráitis Straitéise seo. Ba mhaith liom 
aitheantas ar leith a thabhairt don obair iontach 
atá déanta ag ár bhfoireann agus ag ár bhfoireann 
bainistíochta a leanann de bheith ríthábhachtach  
do rath agus misean SEAI.

Tá an-áthas orm an Ráiteas Straitéise seo a chur faoi 
bhráid an Aire Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide, 
an tUasal Eamonn Ryan TD agus táimid ag tnúth 
le bheith ag obair leis, lena chomhghleacaithe sa 
Roinn, agus leis na páirtithe leasmhara go léir chun 
é a chur i bhfeidhm go rathúil.

Is iad na spriocanna seo 
freagairt na hÉireann ar 
ghéarchéim dhomhanda an 
téimh dhomhanda agus an 
athraithe aeráide.

Dermot Byrne
Cathaoirleach 
Bord ÚFIÉ
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Réamhrá 
Príomhoifigeach Feidhmiúcháin

Sna ceithre bliana amach romhainn, oibreoidh 
mé le foireann SEAI chun réabhlóid fuinnimh na 
hÉireann a sholáthar trí laghdú agus athsholáthar 
úsáid breosla iontaise a bhrú chun cinn. Rachaimid 
i gcomhpháirtíocht le saoránaigh, pobail, 
gnólachtaí agus Rialtas na hÉireann chun é sin a 
dhéanamh. Leagtar amach sa straitéis seo sé sprioc 
straitéiseacha, agus tá gach ceann acu dírithe ar ár 
spriocanna a bhaint amach.

Tógfaimid an cumas inmheánach agus 
comhoibrímid le daoine eile chun an seachadadh 
seo a chumasú, Éilíonn na héilimh ar fhuinneamh 
agus ar thimpeallacht na hÉireann orainn oibriú ar 
luas agus torthaí níos mó a bhaint amach. Is é sin 
an rud a bhfuil sé ar intinn againn a dhéanamh. 
Ní hamháin toisc gurb é ár misean é, ach toisc 
go gcuirfidh sé saol níos fearr ar fáil do dhaoine 
aonair, do ghnólachtaí agus do phobail i bhfad 
amach anseo. Má bhainimid ár misean amach is Éire 
shláintiúil agus pláinéad sláintiúil do na glúnta atá le 
teacht a bheidh san oidhreacht.

Ba mhaith liom aitheantas a thabhairt dóibh siúd 
go léir a bhfuil baint acu leis an Ráiteas Straitéise 
seo a mhúnlú agus a fhorbairt. Táim ag tnúth leis an 
gcéad chéim eile d'aistear tábhachtach SEAI agus 
lenár bhfís d'chlaochlú fuinnimh inbhuanaithe na 
hÉireann a bhaint amach.

Fáilte chuig straitéis SEAI don tréimhse 2022 - 2025.

Is deis é Ráiteas Straitéise chun ár bhfís, ár 
spriocanna agus ár dtosaíochtaí a leagan amach 
don chéad chéim eile dár bhforbairt. Leagtar amach 
inár Ráiteas Straitéise go dtí 2025 fís uathúil don 
ról a bheidh againn maidir le réabhlóid fuinnimh 
na hÉireann a sholáthar. Éilíonn an réabhlóid 
seo athrú bunúsach i ngach gné de shochaí na 
hÉireann. Athróidh an bealach ina mairimid. Ní mór 
fuinneamh inbhuanaithe a neadú ar an mbealach a 
sholáthraímid agus a úsáidimid fuinneamh gach lá. 
Ní raibh an glao chun gnímh riamh níos airde.

Forbraíodh an straitéis seo i gcomhthéacs phráinn 
mhéadaithe an athraithe aeráide, na huaillmhéine 
domhanda agus na reachtaíochta náisiúnta. 
Ónár Ráiteas Straitéise deireanach, chonaiceamar 
go bhfuil tionchar tubaisteach ag paindéim 
dhomhanda ar fud an domhain; mar sin féin, 
léirigh na teorainneacha a tháinig as sin ar thaisteal 
agus ar earnálacha eacnamaíocha eile gur féidir le 
gníomhaíocht chomhchoiteann tionchar suntasach 
a imirt ar ár n-aeráid.

Tá ról lárnach ag SEAI maidir lena chinntiú go 
mbainfidh Éire na spriocanna amach sa Phlean um 
Ghníomhú ar son na hAeráide 2021. Ní dhéanaimid 
beag is fiú den dúshlán a bhaineann le glan-nialas a 
bhaint amach faoi 2050. Teastaíonn athrú suntasach 

más mian linn astaíochtaí carbóin a laghdú agus 
breoslaí iontaise ónár gcóras fuinnimh. Ní mór 
dúinn go léir a bheith mar chuid den ghluaiseacht 
shochaíoch anois chuig córas fuinnimh éifeachtúil 
atá bunaithe ar fhoinsí fuinnimh in-athnuaite. Dá 
luaithe a bhainimid é seo amach, is é is luaithe 
a thiocfaidh na tairbhí do ghnólachtaí agus do 
shaoránaigh éireannacha i bhfoirm bachlóga 
níos saoire le rith, bachlóga níos teo agus níos 
sláintiúla, cáilíocht fheabhsaithe aeir, iomaíochas 
gnó méadaithe, slándáil fheabhsaithe an tsoláthair 
fuinnimh agus go leor eile. Agus an t-aistriú á 
dhéanamh againn déanfaimid fionnachtana a 
chaithfear a roinnt go hidirnáisiúnta chun tacú le 
rath domhanda chun aghaidh a thabhairt ar an 
ngéarchéim aeráide.

Léiríonn taithí ar ionradh na hÚcráine le déanaí 
ár neamhshlándáil fuinnimh reatha agus ár 
leochaileacht i leith suaití praghsanna. Mar sin is 
féidir leis an aon fhreagra atá againn ná dlús a chur 
lenár spleáchas ar bhreoslaí iontaise allmhairithe.

Is í an fhís atá againn, mar atá leagtha amach 
sa straitéis seo, ná a bheith ina príomhúdarás 
a spreagann claochlú fuinnimh inbhuanaithe 
na hÉireann ar mhaithe le sochaí na hÉireann. 
Creidimid go paiseanta sa chlaochlú seo; tá a fhios 
againn go gcaithfidh sé tarlú agus oibreoimid 
gan stad gan staonadh chun é a bhaint amach. 

Éilíonn an réabhlóid seo 
athrú bunúsach i ngach gné 
de shochaí na hÉireann.
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William Walsh
Príomhoifigeach Feidhmiúcháin
Údarás Fuinnimh Inmharthana 
na hÉireann



Ag an am céanna in Éirinn, bhí roinnt 
páipéar beartais, pleananna agus creataí 
reachtaíochta á n-ullmhú freisin a 
d'fhéachfadh le tógáil ar an uaillmhian 
seo agus a leagfadh síos an treo 
d'fhuinneamh na hÉireann agus a úsáid 
agus tomhaltas go dtí 2020 agus ina 
dhiaidh sin. Leagadh síos straitéis SEAI 
roimhe seo, a bhí ar siúl ó 2017-2021, go 
mór i gcomhthéacs na gcomhaontuithe, 
na bpleananna agus na gcreataí sin.

Ag bogadh go 2021, de réir mar a 
ullmhaíodh d'fhorbairt an Ráitis Straitéise 
seo, agus tá fócas agus aird shuntasach 
fós ar ghníomhú ar son na haeráide 
agus ar úsáid fuinnimh na hÉireann. 
I gcomhthéacs an Phlean Náisiúnta 
Fuinnimh agus Aeráide 2021-2030, 
achtú an Achta um Ghníomhú Aeráide 
agus um Fhorbairt Ísealcharbóin (Leasú) 
2021 chomh maith le seoladh an Phlean 
Nuashonraithe um Ghníomhú ar son 
na hAeráide 2021, is léir gur dúshlán 
suntasach iad na spriocanna nach mór 
d'Éirinn a bhaint amach. Ós rud é gur 
tharla seoladh an Phlean um Ghníomhú 
ar son na hAeráide 2021 ag an am 
céanna le Plean COP26 i nGlaschú 
go déanach in 2021, cuireadh leis an 
bhfócas a bhí ann cheana féin ar aistriú 
fuinnimh na hÉireann.

Leis na spriocanna atá leagtha 
amach anois sa reachtaíocht, tá sé 

mar thiomantas d'Éirinn sprioc atá 
ceangailteach ó thaobh dlí maidir le 
glan-astaíochtaí nialasacha gás ceaptha 
teasa tráth nach déanaí ná 2050, agus 
laghdú 51 % ar astaíochtaí carbóin faoi 
2030. Beidh plean gníomhaithe ar son 
na haeráide 2021, ina leagtar amach 
"plean uaillmhianach chun Éire a chur ar 
bhealach níos inbhuanaithe, astaíochtaí 
a laghdú, agus geilleagar agus sochaí 
níos glaine, níos glaise a chruthú", ina 
chuid lárnach chun cabhrú le hÉirinn 
na spriocanna atá leagtha síos sa 
reachtaíocht a bhaint amach.

Tá ról lárnach ag SEAI maidir le 
claochlú fuinnimh na hÉireann a chur 
chun cinn agus beidh ról suntasach 
aige sa deireadh maidir le cabhrú le 
hÉirinn na spriocanna atá leagtha síos 
sa reachtaíocht agus sa Phlean um 
Ghníomhú ar son na hAeráide a bhaint 
amach. Beidh plean gníomhaithe ar son 
na haeráide 2021 go sonrach mar ancaire 
do ÚFIÉ agus muid ag dul ar aghaidh 
i dtreo 2025 agus 2030. Is iad seo a 
leanas na príomhaidhmeanna a leagtar 
amach sa Phlean Gníomhaithe ar son na 
hAeráide seo a bhfuil SEAI dírithe air:

Tá freagracht ar gach ball den tsochaí, 
bíodh siad ina saoránaigh, ina n-úinéirí 
tí, ina bpobail, ina ngnólachtaí, ina 
dtionscail mhóra nó san earnáil phoiblí, a 
chinntiú go n-éireoidh linn ár spriocanna 

a bhaint amach ionas gur féidir linn ár 
dtodhchaí agus todhchaí na ndaoine a 
thiocfaidh inár ndiaidh a chinntiú.

Chun é seo a éascú, oibreoidh SEAI gan 
stad gan staonadh le gach úsáideoir 
fuinnimh thar thréimhse na straitéise 
seo. Treoróimid agus tacóimid leo ina 
n-aistriú fuinnimh féin agus an sprioc 
atá mar bhonn agus mar thaca acu 
i bhfianaise sochaí dhícharbónaithe 
trí na spriocanna agus na cuspóirí 
straitéiseacha atá leagtha síos againn do 
na blianta amach romhainn.

Tá SEAI an-airdeallach ar an ról 
ríthábhachtach atá aige agus ar an 
bhfreagracht a bhaineann leis, agus é ag 
seachadadh Phlean an Rialtais chun €8 
billiún a infheistiú go 2030 in iarfheistiú 
náisiúnta. Aithníonn SEAI an leibhéal fáis 
agus athraithe ó bhonn a theastaíonn 
chun méadú a dhéanamh ar an ordú 
méide a theastaíonn, chun an uaillmhian 
a bhaint amach. Leathnóidh SEAI a 
chumas agus a chumais agus oibreoidh 
sé go dlúth agus i gcomhar leis an Roinn 
Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide 
agus é ag déanamh é sin. Roinnfidh 
an dá eagraíocht eolas agus saineolas 
chun a chinntiú go gcothaítear agus go 
bhforbraítear na tacar scileanna cearta i 
dteannta a chéile chun torthaí a bhaint 
amach atá i gcomhréir leis an leibhéal 
uaillmhéine.

Comhshaol agus 
Comhthéacs

In 2015, tháinig ceannairí domhanda 
le chéile i bPáras don 21ú Comhdháil 
bhliantúil de chuid na bPáirtithe 
(COP21). Tar éis na comhdhála sin, 
leagadh amach Comhaontú stairiúil 
Pháras inar ghlac 190 tír le creat 
domhanda a fhéachann leis an  
téamh domhanda a theorannú  
go mór faoi bhun 1.5°C.
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Ráiteas Físe
A bheith ina phríomhúdarás 
ag tiomáint claochlú fuinnimh 
inbhuanaithe na hÉireann  
ar mhaithe leis an tsochaí.

Fís, Misean
agus 
Luachanna

Ráitis Luacha
Táimid paiseanta
 –  táimid díograiseach faoin ról atá againn maidir le bheith ag obair 

i dtreo sochaí fuinnimh inbhuanaithe. Cuirimid ár paisean agus 
ár dtiomantas ar fáil don chaoi a n-oibrímid lena chinntiú go 
ndéanfaimid beart de réir a briathair do shochaí uile na hÉireann.

Táimid misniúil 
–  tuigimid scála dhúshlán fuinnimh na hÉireann agus glacaimid 

lenár ról chun an dúshlán seo a shárú. Tuigimid go bhfuil ról le 
himirt ag gach duine againn maidir leis na hathruithe fuinnimh a 
theastaíonn ó Éirinn a sheachadadh.

Táimid nuálach
–  tá a fhios againn nach gcuirfidh na teicneolaíochtaí agus na 

próisis atá ann cheana féin ar ár gcumas sochaí fuinnimh atá go 
hiomlán inbhuanaithe a bhaint amach. Táimid ag foghlaim go 
leanúnach, ag lorg réitigh nua, agus ag oiriúnú i gcónaí chun 
freastal ar éilimh ár atá ag athrú go tapa.

Cuirtear muinín ionainn 
–  is mór againn an mhuinín a chuireann saoránaigh, pobail, gnó agus 

Rialtas ionainn, gan é ní raibh muid in ann ár gcuspóirí a bhaint 
amach. Tá meas againn ar an iontaobhas seo agus féachaimid lena 
oibriú go trédhearcach, ag obair le hionracas, muid féin a choinneáil 
cuntasach agus ag feidhmiú go neamhspleách.

Is saineolaithe muid
–  aithnímid an tábhacht a bhaineann le saineolas teicniúil chun 

todhchaí fuinnimh inbhuanaithe a bhaint amach. Féachaimid leis 
an saineolas seo laistigh de SEAI a fheabhsú tuilleadh trí thaighde, 
smaointeoireacht chriticiúil, comhairliúchán, éisteacht, anailís agus 
seachadadh.

Táimid comhoibríoch
–  ní éireoidh linn trí oibriú ina n-aonar. Féachaimid go gníomhach 

le bheith ag obair leo siúd go léir i sochaí na hÉireann; éisteacht 
le smaointe, ag aithint imní, aiseolas a ionchorprú agus iarracht a 
dhéanamh caidrimh láidre a thógáil ar féidir leo tacú le gach duine 
aonair, pobal agus gnó in Éirinn a bheith mar chuid den réabhlóid 
fuinnimh inbhuanaithe.

Ráiteas Misin
Is é ár misean a bheith i gcroílár 
réabhlóid fuinnimh na hÉireann  
a sholáthar. Tiomáinimid laghdú 
agus athsholáthar úsáid breosla 
iontaise. Is eagraíocht eolas-
threoraithe muid. Téimid i 
gcomhpháirtíocht le saoránaigh, 
pobail, gnólachtaí agus an Rialtas. 
Is comhoibrithe, nuálaithe, 
maoinitheoirí agus oideachasóirí 
iontaofa muid.
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Creat rialachais

Taca a chur faoinár n-eagraíocht le 

Soláthar

Ár spriocanna a 
bhaint amach

Rannpháirtíocht agus  
comhoibriú go seachtrach

Comhoibriú
le daoine eile

Ár dteachtaireacht  
a chur in iúl

SEAI a Athrú ó Bhonn

Dul i dteagmháil
lenár bhfoireann

agus tacú leo

Acmhainn a
thógáil agus

eolas a fhorbairt

Spriocanna
agus Cuspóirí
Straitéiseach
a go dtí 2025

Is iad seo a leanas na Spriocanna 
Straitéiseacha atá san áireamh faoin  
gcreat seo:

Ár spriocanna a bhaint amach
(spriocanna a leagan síos, a chur in ord tosaíochta,  
a sheachadadh agus monatóireacht a dhéanamh orthu) 

Ár dteachtaireacht a chur in iúl
(brandáil, tionchar, ceannaireacht smaoinimh)

Comhoibriú le daoine eile
(comhoibriú seachtrach, rannpháirtíocht agus comhpháirtíochtaí)

Acmhainn a thógáil agus eolas a fhorbairt
(an bonneagar a thógáil chun taighde, léargas agus nuálaíocht  
a sheachadadh agus a fhorbairt)

Dul i gcomhar le daoine eile agus  
tacú lenár bhfoireann
(ceannaireacht, forbairt, comhoibriú, cumarsáid inmheánach,  
cultúr, comhionannas, éagsúlacht agus meas)

Creat Láidir Rialachais Chorparáidigh  
mar bhonn agus mar thaca aige
(cuntasacht, trédhearcacht, ionracas, agus fócas ar rath  
inbhuanaithe na heagraíochta san fhadtéarma)
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Ár spriocanna  
a bhaint amach

01

Spriocanna a leagan síos, a chur 
in ord tosaíochta, a sheachadadh 
agus monatóireacht a 
dhéanamh orthu

TORADH STRAITÉISEACH::

 Na spriocanna laghdaithe carbóin 
atá leagtha síos againn dúinn féin le 
linn shaolré na straitéise seo a bhaint 
amach.

• Díreoimid ár gcláir agus bearta maidir le 
laghduithe ar astaíochtaí a bhaint amach 
go costéifeachtach laistigh den earnáil 
fuinnimh, ag tacú leis an sprioc náisiúnta 
laghdú 51 % ar astaíochtaí faoi 2030. 
Tuairiscímid ár ranníocaíocht ar bhonn 
bliantúil trí ráiteas tionchair dea-shainithe 
agus tomhaiste.

• Beimid i gceannas ar sheachadadh na 
spriocanna náisiúnta seanbhunaithe 
do thithe agus d’iarfheistiú eile tríd an 
tsamhail ionaid ilfhreastail, ag déanamh 
gach beart lena chinntiú go gcruthófar 
an t-éiceachóras chun uaillmhian 
iarfheistithe na hÉireann a bhaint amach.

• Tacóimid le haistriú na hearnála iompair 
chuig samhail inbhuanaithe, le fócas 
díreach ar ghlacadh méadaithe feithiclí 
astaíochtaí ísle de réir spriocanna 
gaolmhara na hÉireann.

• Tacóimid leis an earnáil phoiblí 
chun dícharbónú domhain a gcuid 
gníomhaíochtaí a chur chun cinn. 

• Tacóimid le hearnálacha Gnó agus 
Tionscail chun dícharbónú domhain a 
ngníomhaíochtaí agus a bhfoirgneamh  
a chur chun cinn. 

• Oibreoimid leis an Rialtas chun 
tacaíocht thrasearnálach a sholáthar 
chun comhtháthú níos fearr agus 
rannpháirtíocht mhéadaithe custaiméirí 
sna margaí fuinnimh a éascú, agus ag 
an am céanna leanfaimid orainn ag 
seachadadh agus sraith tacaíochtaí atá ag 
teacht chun cinn agus cuimsitheach do 
thithe/ do phobail / gnólachtaí/tionscal 
agus an earnáil phoiblí chun laghduithe 
ar bhreoslaí iontaise a bhrú chun cinn 
trí éifeachtúlacht fuinnimh agus úsáid 
teicneolaíochta fuinnimh in-athnuaite.

• Cuirfimid anailís thráthúil, taighde agus 
comhairle beartais ar fáil chun tacú le 
beartas an rialtais spriocanna náisiúnta a 
bhaint amach.

• Forbróimid próiseas meastóireachta a 
thacaíonn leis an athbhreithniú leanúnach 
ar SEAI, a spreagann feabhsú leanúnach 
agus a chumasaíonn solúbthacht chun 
freagairt d’athruithe inár dtimpeallacht 
inmheánach agus seachtrach ó thaobh 
sprice agus seachadta de.

• Déanfaimid monatóireacht tréimhsiúil ar 
chur i bhfeidhm ár Ráitis Straitéise agus 
ag tacú le pleananna oibriúcháin agus 
déanfaimid meastóireacht ar a mhéid a 
baineadh amach na spriocthorthaí.
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Brandáil, tionchar agus 
ceannaireacht smaoinimh

TORADH STRAITÉISEACH:

Is guth aitheanta iontaofa é SEAI in 
Éirinn agus go hidirnáisiúnta, ag dul i 
bhfeidhm ar theaghlaigh, ar phobail, ar 
ghnólachtaí san earnáil phoiblí agus ar 
an Rialtas agus oideachas a chur orthu 
chun claochlú fuinnimh inbhuanaithe 
na hÉireann a chur chun cinn

• Beimid réamhghníomhach inár 
gcumarsáid, ag treorú comhráite criticiúla 
ag leibhéal náisiúnta agus ag giaráil ár 
bhfianaise agus ár dtaithí láidir chun 
léargas agus sonraí eolasacha a sholáthar.

• Forbróimid ár bpríomhtheachtaireachtaí 
branda, cuirfimid iad seo i láthair agus 
cuirfimid in iúl iad seo trí fheachtais 
leanúnacha chun ár scéal a insint, ár 
n-éachtaí agus ár dtionchar a chur 
chun cinn agus an méid a dhéanaimid 
do shaoránaigh, do shochaí agus don 
gheilleagar na hÉireann.  

• Beimid mar cheannairí smaointeoireachta 
i réimse an fhuinnimh inbhuanaithe agus 
cuirfimid saineolas fhoireann SEAI chun 
cinn go seachtrach chun cur ar chumas na 
foirne cur leis an díospóireacht náisiúnta 
agus idirnáisiúnta ar chlaochlú fuinnimh 
inbhuanaithe na hÉireann.

• Forbróimid cleachtais chumarsáide 
straitéiseacha do chláir agus earnálacha 
ar leith, atá curtha in oiriúint do 
riachtanais grúpaí páirtithe leasmhara 
agus atá dírithe ar a chinntiú go bhfuil 
siad oiriúnach agus gníomhaíocht a 
spreagadh ar leibhéal náisiúnta agus ar 
fud teaghlach, pobal, gnólachtaí agus na 
hearnála poiblí.

• Beidh muid inár n-eagraíocht oscailte 
agus chomhoibríoch, ag éisteacht leis 
na páirtithe leasmhara go léir agus 
ag foghlaim uathu agus ag tacú lena 
ngníomhaíochtaí agus lena dtionscnaimh 
lenár léargas agus sonraí.

• Beimid muiníneach agus misniúil inár 
gcumarsáid, ag tacú le tionscnaimh 
bheartais agus ag labhairt suas nuair is gá.

• Méadóimid ár n-aschuir taighde agus 
sonraí agus bainfimid leas as an saineolas 
páirtithe seachtracha ar an leibhéal 
náisiúnta agus idirnáisiúnta i gcás inar gá.

Ár dteachtaireacht
a chur in iúl
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Comhoibriú seachtrach, 
rannpháirtíocht agus 
comhpháirtíochtaí

TORADH STRAITÉISEACH:

Is Eagraíocht oscailte, dírithe 
go seachtrach, nasctha agus 
comhoibríoch í SEAI, a bhaineann 
leas agus forbairt as láidreachtaí 
an éiceachórais níos leithne ina 
bhfeidhmíonn sé, i gcroílár réabhlóid 
fuinnimh na hÉireann a sheachadadh.

   

• Forbróimid straitéis comhoibrithe 
straitéisigh ÚFIÉ chun tacú le forbairt 
caidrimh agus comhpháirtíochtaí le 
saineolaithe agus speisialtóirí tionscail 
réigiúnacha, náisiúnta agus idirnáisiúnta 
agus chun an bonn saineolais fuinnimh 
inbhuanaithe in Éirinn a fhorbairt nó  
tacú leis.

• Rachaimid i gcomhpháirtíocht le príomh-
chomhpháirtithe sa slabhra soláthair, 
pobail, tionscail agus earnála poiblí chun 
tionchar ár gclár agus bearta a ghiaráil 
agus a luathú.

• Forbróimid comhpháirtíochtaí 
fadtéarmacha le príomheagraíochtaí 
agus gníomhaireachtaí san earnáil phoiblí 
chun tacú le spriocanna náisiúnta um 
ghníomhú ar son na haeráide a bhaint 
amach. 

• Comhoibrímid le gníomhaireachtaí stáit 
eile chun tacú le spriocanna fuinnimh 
inbhuanaithe na hÉireann san earnáil 
ghnó agus éiceachóras soiléir tacaíochtaí 
a chruthú do ghnólachtaí chun 
rochtain a fháil orthu ina n-uaillmhianta 
dícharbónaithe.

• Cuirfimid oideachas, tacaíocht agus 
cúnamh ar fáil dár gcomhpháirtithe, 
gníomhairí seachadta agus an slabhra 
soláthair níos leithne chun acmhainn  
a fhorbairt chun tacú le seachadadh  
atá ag éirí níos mó.

• Déanfaimid tuilleadh forbartha 
ar chomhpháirtíochtaí agus ar 
chomhoibrithe taighde go náisiúnta 
agus go hidirnáisiúnta le taighde 
nua a thacóidh le claochlú fuinnimh 
inbhuanaithe na hÉireann. Cuirfimid 
leis an ról atá againn maidir le taighde 
a nascadh le ceapadh beartais lena 
chinntiú go bhfuil tionchar ag taighde 
spriocdhírithe ar chinnteoireacht go 
tráthúil.

Comhoibriú le  
daoine eile 
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Bonneagar, eolas agus acmhainn 
eagraíochtúil a thógáil, atá 
oiriúnach chun claochlú 
fuinnimh na hÉireann a bhrú 
chun cinn

TORADH STRAITÉISEACH:

Cur chuige bonneagair agus seachadta 
atá oiriúnach chun spriocanna 
uaillmhianacha SEAI a bhaint amach.

Is é SEAI an ceannaire smaoinimh i 
bhfuinneamh inbhuanaithe in Éirinn 
agus soláthraíonn sé léargais agus 
sonraí eolasacha taighde chun bonn 
eolais a chur faoi bheartas agus 
seachadadh spriocanna.

   

• Cuirfimid le heispéireas custaiméirí raon 
leathan custaiméirí SEAI. Chun é sin a 
bhaint amach, déanfaimid ár bpróisis 
a shruthlíniú, an t-ualach riaracháin a 
laghdú, freagrúlacht a mhéadú, agus 
éifeachtúlachtaí a spreagadh. Bainfimid 
é seo amach agus coinneoimid fócas ar 
chomhlíonadh agus ar dhea-rialachas.

• Fásfaimid ár mbonn foirne go leibhéal 
cuí chun ligean dúinn ár gcuspóirí a 
bhaint amach agus tacú lenár bpáirtithe 
leasmhara.

• Scrúdóimid ár gcláir agus oibreoimid 
le comhpháirtithe seachtracha 
chun ár dtairiscintí agus tairiscintí 
gníomhaireachtaí eile a nascadh ionas 
go gcuirfimid réitigh chuí ar fáil do 
shaoránaigh, do phobail, do ghnólachtaí 
agus don earnáil phoiblí.

• Déanfaimid scéimeanna agus cláir 
phíolótacha. Déanfaimid tástáil agus 
foghlaim agus beimid lúfar maidir le 
hoiriúnú agus feabhsú chun freagairt 
d’aiseolas ón margadh agus ó 
chustaiméirí.

• Is saineolaithe i bhfuinneamh 
inbhuanaithe muid. Beimid ar thús 
cadhnaíochta sa teicneolaíocht agus 
sa taighde atá ag teacht chun cinn, ag 
déanamh meastóireachta ar an gcéad 
ráig eile de theicneolaíochtaí fuinnimh 
inbhuanaithe agus ag tabhairt na 
teicneolaíochta atá ann cheana chun scála 
chun bonn eolais a chur faoi bheartas 
agus seachadadh spriocanna.

• Aithneoimid agus tacóimid le réimsí 
feabhais taighde a thugann aghaidh 
ar an bpríomh-eolas, na sonraí agus an 
teicneolaíocht bearnaí a theastaíonn 
chun ár spriocanna aistrithe fuinnimh 
ghlain a bhaint amach. Táimid tiomanta 
do chinntiú go bhfuil aschuir a d'eascair 
as taighde maoinithe ag SEAI ar fáil 
go hoscailte, agus beidh gá le seo dár 
ndámhachtainí taighde. Déanfaimid 
tacú le tionchar ó thorthaí taighde trí 
inrochtaineacht a chinntiú, trí líonadh na 
torthaí seo a chur ar fáil do lucht déanta 
beartas, agus trí iad a chur i bhfeidhm 
go praiticiúil inár gcláir, agus á chinntiú 
go gcuirtear breithnithe os comhair ár 
gcustaiméirí go tráthúil.

• Bainfimid úsáid agus cuirfimid tuilleadh 
feabhais ar chreat náisiúnta samhaltaithe 
fuinnimh, ár dtaighde, ár staitisticí, ár 
n-iompraíochtaí eacnamaíochta, léargais 
agus cumais sonraí tionchar níos mó a 
imirt ar chinnteoireacht agus beartais 
a fhorbairt sa réimse fuinnimh earnáil 
phríobháideach in Éirinn agus chun tacú 
le meastóireacht cláir.

• Cuirfimid príomhionad eolais ar fáil le 
haghaidh teicneolaíochtaí fuinnimh 
inbhuanaithe i bhfoirgnimh, tionscal, 
iompar, leictreachas agus bithfhuinnimh.

Acmhainn a thógáil agus 
eolas a fhorbairt
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Ceannaireacht, forbairt,  
cultúr, cuimsiú, agus meas

TORADH STRAITÉISEACH:

Pobal foirne ardoilte agus gafa,  
a aithníonn agus atá tiomanta don 
obair chriticiúil a dhéanann siad agus 
a thábhachtaí atá sé d'Éirinn agus 
a bhfuil a fhios acu go bhfuil meas 
orthu, agus a dtacaítear leo san obair 
thábhachtach seo.

Cultúr eagraíochta a léiríonn ár 
luachanna paisean, misneach, 
nuálaíochta, muiníne, saineolais 
agus comhoibrithe inar féidir leis an 
bhfoireann go léir fás, forbairt agus 
cur leis.

  

• Déanfaimid forbairt bhreise ar eagraíocht 
foghlama agus forbartha a chuireann 
deiseanna fáis ar fáil don fhoireann, a 
mheallann agus a choinníonn tallann 
agus a sholáthraíonn ardleibhéil sástachta 
poist. 

• Déanfaimid clár forbartha gairmiúla 
agus tacaíochta a dhearadh agus a chur 
i bhfeidhm don fhoireann go léir chun 
na scileanna agus na hinniúlachtaí a 
thabhairt don fhoireann amach anseo atá 
riachtanach chun cuspóirí SEAI a bhaint 
amach, ar bhealach sásúil.

• Tabharfar aitheantas cuí don fhoireann as 
an méid a dhéantar le hÚdarás Fuinnimh 
Inmharthana na hÉireann agus rachaimid 
i dteagmháil go minic leis an bhfoireann, 
ag dul i gcomhairle le forbairtí suntasacha 
a bhaineann leis an eagraíocht, lena réimse 
oibre agus le huaillmhianta fuinnimh 
inbhuanaithe na hÉireann.

• Cuirfimid samhail oibre solúbtha 
hibrideach i bhfeidhm a chuireann go 
dearfach le cothromaíocht oibre is saoil 
na bhfostaithe agus a chinnteoidh freisin 
go gcoinnítear soláthar ar ardchaighdeán. 
Beidh ár samhail bunaithe ar ár ról 
ceannaireachta maidir le hastaíochtaí 
a laghdú agus an riachtanas atá againn 
an tallann is fearr a mhealladh agus a 
choinneáil. 

• Tacóimid lenár bhfoireann a gcuid saineolais 
féin a fhorbairt, a líonraí gairmiúla a fhás, cur 
le dioscúrsa agus smaointeoireacht phoiblí 
agus a naisc le gnó, pobail agus an earnáil 
fuinnimh inbhuanaithe a fheabhsú.

• Déanfaimid tuilleadh forbartha agus 
cur i bhfeidhm ar shraith tionscnamh 
comhionannais atá dírithe go seachtrach 
ar an gcaoi a ndéanaimid teagmháil agus 
seachadadh agus go hinmheánach ar 
bheartais earcaíochta, forbartha, cur chun 
cinn agus oibre a thacaíonn le teaghlaigh.

• Coinneoimid timpeallacht dhearfach 
oibre ina mothaíonn gach ball foirne inár 
n-eagraíocht go bhfuil siad sábháilte, go 
bhfuil meas orthu agus ina n-éistfimid 
leo beag beann ar a gcúlra nó ar a gcúinsí 
pearsanta.

• Forbróimid sraith tionscnamh a dhíríonn 
ar shláinte agus folláine na foirne agus 
a spreagfaidh agus a chuireann dea-
shláinte fhisiciúil agus mheabhrach agus 
cothromaíocht oibre is saoil chun cinn.

Dul i dteagmháil lenár
bhfoireann agus tacú leo
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Cuntasacht, trédhearcacht, 
ionracas, agus fócas ar rath 
inbhuanaithe na heagraíochta 
san fhadtéarma

TORADH STRAITÉISEACH:

Comhlíonfaimid na caighdeáin is 
airde rialachais chorparáidigh. 

• Cuirfimid bainistíocht riosca 
deachleachtais i bhfeidhm ar gach gné 
dár gcuid oibre agus dár bpleanáil ghnó 
ag cinntiú go bhforbraíonn ár gcur 
chuige i leith riosca de réir fás agus athrú 
san eagraíocht.

• Cinnteoimid go gcomhlíonfar go hiomlán 
agus go cuimsitheach gach ceanglas 
cánachais, reachtaíochta, rialacha AE, cóid 
chleachtais, infheistíochta caipitil agus 
tuairiscithe na heagraíochta.

• Cinnteoimid go gcomhlíonfar go hiomlán 
agus go cuimsitheach riachtanais 
mhaoirseachta lenár bpríomh-roinn, ag 
cinntiú go bhforbraíonn ár gcomhaontú 
seachadta feidhmíochta chun fás agus 
athrú a léiriú san eagraíocht. 

• Caithfimid na cistí a leithdháileann an 
státchiste orainn ar bhealach éifeachtúil 
agus éifeachtach, ag cinntiú go 
mbainfimid luach ar airgead amach don 
státchiste.

• Cuirfimid cultúr chun cinn chun oibriú le 
chéile mar fhoireann amháin, ag réiteach 
saincheisteanna i gcomhar le chéile, agus 
a bheith soiléir maidir le cuntasacht as 
torthaí.

Creat Rialachais Láidir mar 
bhonn agus mar thaca aige 
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Beidh na pleananna gnó bliantúla seo á 
dtiomáint ag an Ráiteas Straitéise chomh 
maith leis an gComhaontú Seirbhíse 
Bliantúil atá i bhfeidhm. Déanfaidh siad na 
príomhghníomhartha atá le seachadadh ag gach 
Stiúrthóireacht a leagan amach, agus sannfar 
úinéir, amlíne agus príomhtháscairí feidhmíochta 
do gach gníomh chun cur ar ár gcumas rath a 
thomhas.

Déanfar athbhreithniú agus monatóireacht ar an 
dul chun cinn ar spriocanna agus ar chuspóirí an 
Ráitis Straitéise ar bhonn rialta sceidealta le linn 
na tréimhse go dtí 2025.

Chun spriocanna an Ráitis Straitéise seo a bhaint 
amach, beidh gá le tiomantas, comhoibriú agus 
rannpháirtíocht na stiúrthóirí, na mbainisteoirí 
agus na foirne go léir ar fud na heagraíochta.

Tacófar leis an Ráiteas Straitéise le creat láidir 
forfheidhmithe a chumasóidh monatóireacht 
agus tuairisciú rialta thar shaolré na straitéise.

Cur i bhFeidhm agus 
Tuairisciú ar Dhul 
Chun Cinn 

D'fhonn na spriocanna 
agus na cuspóirí 
straitéiseacha atá 
leagtha amach sa 
ráiteas straitéise seo a 
bhaint amach, forbrófar 
pleananna do gach 
Stiúrthóireacht in SEAI.
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Ár ndul chun 
cinn ónár 
straitéis 
dheireanach

324 tionscadal 
uasghrádaithe 
foirgneamh san 
earnáil phoiblí, 
cabhrú leis an earnáil 
phoiblí dul thar a 

33%  
sprioc  
éifeachtúlachta

Le níos mó ná €800m de mhaoiniú  
Rialtais, thacaigh SEAI...

27,000  
EVs agus  

14,000  
luchtaire baile

Níos mó ná 250  
tionscadal fuinnimh 
éifeachtúlachta agus  
in-athnuaite don tionscal 
meánmhéide agus mór

uasghráduit he  
fuinnimh baile

100,000

Níos mó ná 600  
pobal fuinnimh inár  
líonra náisiúnta

Os cionn 300  
tionscadal taighde  
agus forbairt nuálach

1000s ghnólachtaí  
a fhaigheann tacaíocht

Níos mó ná 650 
uasghrádú ar ghnólachtaí 
beaga agus ar thionscadail 
uasgrádaithe feirmeoireachta
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