
 

 

STRAITÉIS 
TIONCHAIR



Sainordú, Uaillmhian Straitéiseach, Fís
agus Misean ISIF

Fanann sainordú an chiste mar a chéile – infheistíocht a
dhéanamh ar a bonn tráchtála chun tacú le gníomhaíocht
eacnamaíoch agus le fostaíocht sa Stát.

Sainordú

Fís Is é uaillmhian ISIF tionchar bunathraithe a bheith aige ar Éirinn
trí thosaíocht a thabhairt d'infheistíochtaí a thugann aghaidh ar
na príomhstraitéisí dúshláin atá roimh an tír.

Misean Féachann ISIF lena chuspóirí a chomhlíonadh trí ghníomhú mar
infheisteoir iontaofa, Foighneach agus solúbtha, a mheallann
agus a fhorbraíonn daoine eisceachtúla agus a straitéisí
infheistíochta a sheachadadh ar aon dul lena luachanna lárnacha
agus prionsabail infheistíochta fhreagracha.

Déanann Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta (GBCN) rialú agus
bainistiú ar an gCiste Infheistíochta Straitéisí na hÉireann (CISE), a bhfuil
sainordú reachtúil aige infheistíocht a dhéanamh ar bhonn tráchtála ar bhealach
atá deartha chun tacú le gníomhaíocht eacnamaíoch agus fostaíochta sa Stát.
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Aeráid,
Infheistíochtaí Tithíochta agus Cumasaithe,
Gnólachtaí Dúchasacha, agus
Bia agus Talmhaíocht.

Tabharfaidh CISÉ tús áite d’úsáid a chaipiteal agus a acmhainní chun aghaidh a thabhairt ar
dhúshláin straitéiseacha agus díreoidh sé a chuid iarrachtaí ar infheistíochtaí bunathraithe
a dhéanamh thar a théamaí tionchair de

Infheisteoidh ISIF chun forbairt inbhuanaithe gheilleagar na hÉireann a thiomáint, ag díriú
ar thionchar bunaithraitheach agus a straitéis tionchair á cur i gcrích aige.

Coimeádfaidh an Ciste an tsolúbthacht chun aghaidh a thabhairt ar aon infheistíochtaí
cobhsaíochta a eascraíonn as agus ar tosaíochtaí soiléire náisiúnta iad.

Nuair is féidir, díreoidh CISÉ ar Fhorbairt Réigiúnach thar gach Téama Tionchair. Áirítear
leis an straitéis CISÉ an cúigiú téama Láidir agus Náisiúnta do chásanna ina dteastaíonn an
Ciste chun oiriúnú do thosaíochtaí náisiúnta nua, amhail Breatimeacht nó paindéim eile.

Féachann ISIF le gníomhú mar chatalaíoch le haghaidh comhinfheistíochta ó
shainchaipiteal idirnáisiúnta soláthraithe agus oibreoirí, ag fáil gealltanas uathu d’Éirinn.
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Ar an gcéad dul síos, tacú le riachtanais bhonneagair inbhuanaithe gheilleagar na hÉireann
go dtí 2030 i bpríomhréimsí ina bhfuil astaíochtaí carbóin forleithne, mar atá leagtha amach
i bPlean Gníomhaíochta Aeráide an Rialtais.
Ar an dara dul síos, maidir le forbairt teicneolaíochtaí nua agus samhlacha gnó a thacóidh le
haistriú gheilleagar na hÉireann go Neodracht roimh 2050 a mhaoiniú.

Tá breis is €450m infheistithe ag CISÉ go dtí seo in infheistíochtaí a bhaineann leis an aeráid, ó
in-athnuaite fuinneamh in-athnuaite, do chuideachtaí teicneolaíochta nuálaíochta,
d'infheistíochtaí foraoiseachta.

Cuimsíonn straitéis aeráide CISÉ gach réimse den gheilleagar ina bhfuil astuithe carbóin
ann amhail fuinneamh, iompar, an comhshaol tógtha, dramhaíl agus fiontraíocht agus
ionchorpraíonn sé réimsí infheistíochta téamacha eile a bheidh ríthábhachtach chun aistriú go
geilleagar Neodrach, lena n-áirítear hidrigin agus baint charbóin/deisiú aeráide.

Féachfaidh CISÉ lena ghníomhaíocht agus a chaipiteal a dhíriú ar na réimsí sin inar féidir leis an
méid is mó a dhéanamh le Neodracht a bhaint amach.

Tá dhá chomhpháirt i straitéis infheistíochta Aeráide CISÉ:

Féachfaidh ISIF le dul i gcomhpháirtíocht le hinfheisteoirí, corparáidí agus fiontraithe den
scoth, in Éirinn agus go hidirnáisiúnta araon , a roinneann ár dtiomantas do Neodracht a bhaint
amach agus a bhfuil an cumais agus uaillmhian chun an fhís seo a fhíorú.
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AERÁID

Díreoidh CISÉ ar infheistíochtaí agus ar chomhpháirtíochtaí ar féidir leo dícharbónú a chur chun cinn
go hábhartha de gheilleagar na hÉireann agus rannchuidiú le tionscnaimh dícharbónaithe ar fud an
domhain go gearrtéarmach, meántéarmach, agus fadtéarmach.

FÍS

DÚSHLÁIN AGUS UAILLMHIAN



TITHÍOCHT AGUS CUMASÚ
INFHEISTÍOCHTAÍ

 

FÍS

DÚSHLÁIN AGUS UAILLMHIAN

STRAITÉIS TIONCHAIRCISTE INFHEISTÍOCHTA STRAITÉISÍ NA HÉIREANN

Forbairt Chónaithe
Athghiniúint Uirbeach
Eastát Réadach Tráchtála
Bonneagar

Díríonn straitéis infheistíochta ISIF ar infheistíochtaí a sholáthar a sholáthróidh tithíocht agus 
Réigiúin na hÉireann a chumasú chun cur lena gcumas infheistíocht a mhealladh agus deiseanna
fostaíochta a ghiniúint. Críochnófar infheistíochtaí sa réimse seo i 4 phríomhréimse:

Tacóidh Straitéis CISÉ le seachadadh 25,000 teach nua faoi 2030.
 Tá an fócas faoi láthair ar fhorbairtí príobháideacha/mórmhargadh-
bhunaithe forbairtí. Tá níos mó ná €900 milliún geallta cheana féin
ag an CISÉ agus leanfar ag cinntiú soláthar caipitil infheistíochta 
athléimneach agus inbhuanaithe. Is príomhréimse fócais freisin é
Inbhuanaitheacht sa timpeallacht thógtha.

Soláthraíonn ISIF caipiteal fadtéarmach agus foighneach le 
haghaidh tionscadail bhunathraithe réigiúnach ar scála – ag díriú
 ar thionscadal i ngach ceann de na cúig chathair réigiúnacha 
- Corcaigh, Gaillimh, Luimneach, Port Láirge agus Chill Chainnigh. 
Tá ról ríthábhachtach ag cur chuige ISIF maidir le suíomhanna de
 thábhacht straitéiseach. Cruthaítear comhpháirtíochtaí le 
contrapháirtithe na hearnála poiblí agus príobháideacha ,cosúil 
le Ceathrú na Mainistreach i gCill Chainnigh, tionscadal suaitheanta 
agus tuilleadh le teacht.

Athghiniúint Uirbeach

Cónaitheach

Is soláthraí infheistíocht chaipitil tríd an timthriall é ISIF chun tacú
le soláthar áiteanna oibre d'ardchaighdeán. Cumasóidh na forbairtí 
seo le gnólachtaí dúchasacha a fhás ar fud na réigiún agus IDC a
 mhealladh agus a thiomáint isteach sna réigiúin. Déanfar
tionscadail thar a bheith straitéiseach i mBaile Átha Cliath m.sh.
déanfar cnuasaigh tionscail nó tionscadail athghiniúna a mheas
freisin.

Eastát Réadach Tráchtála
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Tacóidh ISIF le hinfrastruchtúir iompair agus nasc-bhunaithe a 
fheabhsaíonn nascacht fhisiciúil, fhíorúil agus fhuinnimh na réigiún 
agus na hÉireann ina hiomláine. Déanfaidh ISIF infheistíocht i 
dtionscadail a fheabhsaíonn an stoc bonneagair iomlán, ag díriú ar 
na háiteanna is mó is féidir le caipiteal infheistíochta.

Bonneagar



SCÁLÚ GNÓTHAÍ
DÚCHASACHA

 

Le go dtiocfaidh fás ar ghnólachtaí Éireannacha, teastaíonn rochtain uathu ar raon leathan roghanna
maoinithe ag gach céim dá saolré (ó fhiontair luathchéime go dtí gnólachtaí seanbhunaithe a bhfuil
pleananna fáis acu).

FÍS

Is infheisteoir gníomhach é ISIF i gcaipiteal fiontair, i gcothromas fáis, i gcothromas príobháideach
agus i gcistí creidmheasa príobháideacha go n-infheistíonn siad féin i ngnólachtaí Éireannacha ag
céimeanna éagsúla dá n-aistear fáis (ón gcéim tosaigh gnólachtaí nuathionscanta go FBManna níos
seanbhunaithe chuig cuideachtaí ardfháis a bhfuil an cumas acu a bheith mar an chéad ghnó
aonbheannaigh eile in Éirinn). Agus é ag infheistiú i gcistí, féachann ISIF le tiomantas a thabhairt do
bhainisteoirí (idir Éireannach agus idirnáisiúnta) a chomhlánaíonn an tírdhreach maoinithe in Éirinn
agus a bhfuil fócas infheistíochta acu ailínithe le cuspóir CISÉ le gnólachtaí Éireannacha a fhás.

Comhlánaíonn ISIF na roghanna maoinithe sa mhargadh níos leithne trí infheistíocht a dhéanamh
go díreach i ngnólachtaí i gcás ina gcabhraíonn rannpháirtíocht CISÉ le deiseanna fáis nó tionchair
eacnamaíocha a d’fhéadfadh nach mbeadh dul ar aghaidh murach sin. Nuair a bhíonn infheistíocht
dhíreach á déanamh, tá fócas ISIF ar phríomhchaipiteal a infheistiú chun tacú le deiseanna fáis. Leis
an tsolúbthacht chun infheistíocht a dhéanamh ar fud an struchtúir chaipitil, tá ISIF i gcónaí mar
scairshealbhóir mionlaigh agus go hiondúil infheistíonn sé in éineacht le comh-infheisteoirí eile.

Féachann ISIF lena chinntiú go bhfuil raon dinimiciúil agus leathan roghanna maoinithe ar fáil do
ghnólachtaí Éireannacha chun tacú lena bpleananna fáis. Déanann sé é seo ar dhá phríomhbhealach:
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BIA &
TALMHAÍOCHT

Tá sprioc ag straitéis náisiúnta Agraibhia na hÉireann, Food Vision 2030, go mbeidh Éire ina
ceannaire domhanda i gcórais bia inbhuanaithe thar na deich mbliana atá romhainn trí chothromú
a dhéanamh ar aeráid, talmhaíocht chliste, inbhuanaitheacht chomhshaoil agus eacnamaíoch,
sláinte, agus nuálaíocht. Is é fís ISIF ná tacú le seachadadh na sprice seo.

FÍS

Tá sé mar aidhm ag straitéis CISÉ tacaíocht a thabhairt do ghnóthaí bia agus Talmhaíochta na
hÉireann chun scála agus fáis. Cuirfear béim ar nuálaíocht, athrú aeráide, inbhuanaitheacht, agus
margaí atá ag teacht chun cinn.

Tá ISIF ag tacú le laghdú astuithe agus féachfaidh sé le deiseanna nua a fhorbairt a thiocfaidh
chun cinn tríd an aistriú Ísealcharbóin trínár mbuntáistí nádúrtha agus ár gcumas tionscail a
ghiaráil.

Cabhróidh ISIF le hearnálacha nua a fhorbairt ina bhfuil buntáiste iomaíoch ag Éirinn trí
aeráid, acmhainní nádúrtha, agus cumais tionscail amhail dobharshaothrú, bianna plandaí-
bhunaithe, barraí malartacha, ciorclach & Bithgheilleagar, acmhainní mara, Agtech agus Foodtech
na hÉireann.

Tacóidh CISÉ le dícharbónú sa Talmhaíocht trí réimsí amhail bithmheatán feirmbhunaithe,
leithlisiú carbóin in ithreacha, portaigh, foraoiseacht agus bithmhais mhara.
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Ceisteanna?
Glaoigh orainn.

www.isif.ie

info@isif.ie

+353 1 238 4000


