DÍRITHE AR CHOTHROMAÍOCHT:

 €105m breise don Scéim um
Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta: méadú
220% i gcomparáid le 2016.
Cumasófar do 15,000 teaghlach
breise leas a bhaint as an íocaíocht.
 Caiteachas €9.5bn ar oideachas a
fhreagraíonn do 16% den
chaiteachas iomlán agus lena náirítear 2,400 post breise
múinteoireachta a mbeidh 900
múinteoir acmhainne ina measc
 Scéim um Chúram Leanaí
Incheannaithe ar scéim aonair nua í
ina bhfuil fóirdheontas uilechoiteann
le haghaidh leanaí atá idir 6 mhí agus
3 bliana d’aois do gach teaghlach a
bhaineann leas as cúram leanaí
cláraithe Tusla
 Méadú €5 in aghaidh na seachtaine
ar an bPinsean Stáit
 Méadú €5 in aghaidh na seachtaine
ar gach íocaíocht leasa shóisialaigh
sheachtainiúil lena n-áirítear an
liúntas cúramóra, an liúntas
míchumais agus sochar agus liúntas
cuardaitheora poist
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SAOL NA NDAOINE A FHEABHSÚ:

 Beagnach €100m le haghaidh cóiríocht
éigeandála do dhaoine gan dídean
 An leibhéal is airde infheistíochta riamh
sa chóras sláinte ó bunaíodh an Stát.
 Méadú €36.5m ar mhaoiniú don
ardoideachas agus don
bhreisoideachas
 Méadú 35% go €465m ar mhaoiniú le
haghaidh Seirbhísí Luathbhlianta chun
tacú le cúram leanaí i #Budget17
 800 Garda breise le hearcú agus le cur
faoi oiliúint an bhliain seo chugainn
 Méadú €107m ar mhaoiniú don Chlár
Forbartha Tuaithe, lena n-áirítear €25m
le haghaidh Scéim um Leas Ainmhithe
nua
 Méadóidh an Scéim Ghlas ar Bheagán
Carbóin do Chomhshaol na
Talmhaíochta (GLAS) go €211m agus
táthar ag súil go mbeidh 50,000 duine
san iomlán páirteach inti in 2017
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TITHÍOCHT – ATÓGÁIL NA HÉIREANN

 Tá geilleagar na hÉireann ag fás go
hinmharthana agus go láidir in 2016
 Fás eacnamaíoch 3.5% tuartha do 2017
 Tá os cionn 2 mhilliún duine ag obair
anois in Éirinn
 Dífhostaíocht ag 7.9% faoi láthair– síos
ón mbuaicphointe 15% agus tá sé tuartha
go mbeidh 43,000 duine breise ag obair
ag deireadh 2017
 Easnamh 0.9% den GDP in 2016 agus
táthar ag súil go mbeidh sé ag 0.4% den
GDP in 2017

 Lacáiste 5% ar chánacha ioncaim a
bheidh íoctha ag Ceannaitheoirí
Céaduaire a cheannaíonn teach
nuathógtha, teorainn €20K – ní bheidh
lacáiste ar bith ann maidir le tithe a
cheannófar ar phraghas is mó ná €600K.
 Laghdófar cánacha ar gach oidhreacht, go
háirithe ó thuismitheoirí go leanaí –
méadófar an tairseach CFC go €310K
 Méadú €2K go €14K ar an teorainn leis an
scéim chun Seomra a Ligean ar Cíos
BREXIT AGUS GNÓ

NÍOS MÓ AIRGID I DO PHÓCA

 Tá MSU laghdaithe do lucht ísealioncaim
agus meánioncaim - tá an trí ráta is ísle
laghdaithe go: 0.5%, 2.5% agus 5.0% faoi
láthair
 Méadú go €950 ar an gCreidmheas
Cánach ar Ioncam arna Thuilleamh
 Gheobhaidh Cúramóirí Baile méadú
€100 i gcreidmheasanna cánach
 Méadú ar Bhónas na Nollag go 85%
d’fhaighteoirí leasa shósialaigh in 2016

 Ag lorg dlúthchaidreamh leanúnach leis an
RA agus an Comhlimistéar Taistil
 An sprioc Fiachais in aghaidh an GDP
feabhsaithe go 45% rud a sholáthraíonn
sábháilteacht bhreise
 Ciste Coigiltis a thabhairt isteach ó 2019
 Laghdú go 10% le déanamh ar CGC chuig
teorainn €1 milliún ar ghnóchain
inmhuirearaithe
 Síneadh curtha le faoiseamh SARP agus
an faoiseamh um Thús le do Ghnó Féin
 Coinneofar an ráta CBL 9% don
turasóireacht
 Cúnamh d’Fheirmeoirí agus d’Iascairí

TÓGÁIL DON TODHCHAÍ:

 Infheistíocht €58bn chun seirbhísí poiblí
na hÉireann a thógáil agus chun soláthar
a dhéanamh don todhchaí.
 Meadú go €53.5bn ar chaiteachas
reatha: cothrom le €12,000 in aghaidh
gach fear, bean agus leanbh.
 Fás 26% ar Infheistíocht chaipitil ó 2014
i leith, lenar cumasaíodh foirgnimh scoile
a fhoirgniú agus 20,000 ionad scoile nua
a sholáthar.
 €1.2bn le haghaidh tithíochta, lena náirítear €50m don Chiste Bonneagair
Áitiúil chun 20,000 teach príobháideach
a sheachadadh faoi 2019.
 €900m, lena n-áirítear méaduithe pá a
comhaontaíodh faoi Chomhaontú
Bhóthar Lansdún chun ciorruithe pá a
forchuireadh ar státseirbhísigh agus ar
fhostaithe sa tseirbhís phoiblí le linn na
géarchéime a aisiriú chomh maith le
haghaidh a thabhairt ar an mbrú
déimeagrafach trí mhúinteoirí, altraí
agus Gardaí breise a fhostú.
 Freagrófar do riachtanais tithíochta
21,000 iarratasóir ar thithíocht shóisialta
an bhliain seo chugainn.
 €15m chun rollú amach an Phlean
Náisiúnta Leathanbhanda a chur chun
cinn chun leathanbhanda ar ardluas a
sholáthar do cheantair tuaithe na
hÉireann.
 Pacáiste €44m le haghaidh scéimeanna
faoisimh tuilte

