Bearta Caiteachais 2017
Acmhainní Breise a Chionroinnt
€ milliún
Uasteorainn Réamhbhuiséid
Coimirce Sóisialach

Reatha
52,688

Caipiteal
4,328

Iomlán
57,016

177

1

178

Tar éis coigiltis bhreise (lena n‐áirítear an Beochlár)
Tar éis aistriú chuig an Roinn Tithíochta le haghaidh
Íocaíochtaí Cúnaimh Tithíochta
Maoiniú ar an bPacáiste Leasa Shóisialaigh lena n‐
áirítear méaduithe ar an bPinsean Stáit agus
Íocaíochtaí Ioncaim Aoise Oibre
Sláinte

266

Maoiniú ar sheirbhísí reatha, lena n‐áirítear 1,200
comhalta foirne breise, agus roinnt bearta ar nós
an Tionscnamh um Liostaí Feithimh, leathnú ar
Incháilitheacht Cárta Leighis do Leanaí atá ag fáil
Liúntas Cúram Baile agus Bainistiú Tionscnaimh an
Gheimhridh
Tithíocht

107

150

257

Tar éis aistriú ón Roinn Coimirce Shóisialaí le
haghaidh Íocaíochtaí Cúnaimh Tithíochta
Tacóidh an maoiniú le 5,050 aonad tithíochta
sóisialta a sheachadadh in 2017 faoin bPlean
Gníomhaíochta Tithíochta chomh maith le maoiniú
breise le haghaidh bearta easpa dídine
Leanaí

83

2

85

Maoiniú chun Scéim um Chúram Leanaí
Incheannaithe aonair nua a thabhairt isteach ó
Mheán Fómhair 2017
Talmhaíocht

60

30

90

Maoiniú chun an Clár Forbartha Tuaithe, an Clár um
Bia Mara a Fhorbairt agus an Clár um Leas
Ainmhithe do Chaoirigh a rollú amach tuilleadh

‐

266

Ar Leanúint
€ milliún
Ealaíona, Oidhreacht, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe
agus Gaeltachta
Maoiniú ar roinnt bearta lena n‐áirítear Scéimeanna
Náisiúnta um Fhorbairt Tuaithe a leathnú agus
acmhainní breise le haghaidh Athnuachan Bailte agus
Sráidbhailte.
Cumarsáid, Gníomhú ar son na hAeráide agus
Comhshaol
Maoiniú chun an Plean Náisiúnta Leathanbhanda a
chur chun cinn tuilleadh, infheistíocht a dhéanamh sa
bhfuinneamh in‐athnuaite agus bearta éifeachtúlachta
fuinnimh chomh maith le seirbhísí craoltóireachta a
aistriú ón mbanda 700 MHz chun an speictream seo a
fhágáil saor le húsáid ag seirbhísí leathanbhanda
soghluaiste.
Oideachas agus Scileanna
Maoiniú ar bhearta lena n‐áirítear poist
ghairmthreorach agus Riachtanas Speisialta bhreise,
múnla nua do mhúinteoirí acmhainne chomh maith le
tacaíochtaí don ardoideachas.
Poist, Fiontair agus Nuálaíocht
Maoiniú lena n‐áirítear tacaíochtaí d’fhoireann bhreise,
lena n‐áirítear do Ghníomhaireachtaí Stáit i
gcomhthéacs Brexit. Cabhróidh an méadú ar an
mbunlíne Caipitil PFN chun tacú le fostaíocht i
gcliantchuideachtaí de chuid na ngníomhaireachtaí
fiontar mar aon le tiomantas leanúnach an Rialtais a
thaispeáint maidir le cóimheá réigiúnach le linn poist
nua a sheachadadh in 2017 trí na 8 bPlean
Gníomhaíochta Réigiúnach.
Dlí agus Cirt
Déanfar socrú leis an maoiniú le haghaidh Athleasú an
Gharda Síochána chun 800 Garda breise agus suas le
500 comhalta foirne sibhialta agus Oibríochtaí
Speisialta a earcú–chun tacú leis an bhfreagra
éigeandála leanúnach ar choireacht eagraithe atá ar
siúl faoi láthair chomh maith le hoibríochtaí atá dírithe
ar bhuirgléireacht agus bearta chun déileáil le priacail a
bhaineann le sceimhlitheoireacht idirnáisiúnta.

Reatha
19

Caipiteal
21

Iomlán

11

45

56

130

40

170

3

30

33

68

‐

68

40

Ar Leanúint
Iompar

€ milliún

Reatha
15

Caipiteal
55

Iomlán

Maoiniú lena n‐áirítear méadú ar an Oibleagáid
Seirbhíse Poiblí chun seirbhísí Iompair Phoiblí a
fheabhsú chomh maith le hinfheistíocht sa
bhonneagar Iompair Phoiblí ar nós an cabhlach
bus.
Ranna Eile

38

33

71

Méideanna neamhchionroinnte a
Fhrithchúiteamh

(171)

(200)

(371)

Uasteorainneacha Bhuiséad 2017

53,494

4,535

58,029

70

