
Straitéis  
HFA 2020 Nuálaíocht, Comhoibriú  

& Tithe a Sholáthar 



Is gníomhaireacht leathstáit í an Ghníomhaireacht 
Airgeadais Tithíochta (HFA) atá faoi scáth an Aire 
Tithíochta, Pleanála, Pobail & Rialtais Áitiúil in Éirinn. 
Bunaíodh í faoin Acht um Ghníomhaireacht Airgeadais do 
Thithe 1981 agus ionchorpraíodh í in 1982.

Is é príomhchúram HFA iasachtaí a thabhairt do na 
húdaráis áitiúla agus do chomhlachtaí ceadaithe tithíochta 
le gur féidir leo tithíocht a chur ar fáil agus cuspóirí eile a 
bhaint amach, agus chun cistí a fháil ar iasacht nó a fháil 
ar bhealaí eile ionas gur féidir na hiasachtaí sin a thabhairt. 
Faoi láthair tá leabhar iasachtaí de €3.7 billiún ag HFA.

Déanann an tAire Tithíochta, Pleanála, Pobail & Rialtais 
Áitiúil Bord HFA a cheapadh, le toiliú an Aire Caiteachais 
Phoiblí & Athchóirithe. Tá beirt déag ar an mbord. Tá 
coibhéis aonar déag d’fhoireann lánaimseartha ag HFA.



Chun a ról a chomhlíonadh go héifeachtach, cheapamar HFA 2020, straitéis a thacaíonn le Rebuilding Ireland: 
an Action Plan for Housing and Homelessness and Social Housing Strategy 2020 ón Roinn Tithíochta, Pleanála, 
Pobail & Rialtais Áitiúil (DHPCLG).

D’fhorbair Foireann Ceannaireachta HFA an straitéis HFA 2020 le hionchur agus aiseolas ó fhoireann iomlán 
HFA ag na céimeanna éagsúla den phróiseas. Bhaineamar leas as ár n-eolas reatha ar riachtanais na bpáirtithe 
leasmhara agus an straitéis á ceapadh agus reáchtálamar cainteanna iomadúla le cinnteoirí tábhachtacha in 
eagraíochtaí lárnacha a bheidh bunriachtanach do rath na Straitéise.

I measc na hoibre ullmhúcháin a raibh gá léi agus HFA 2020 á fhorbairt bhí siad seo a leanas:

l	 Réamhaisnéisiú agus tuiscint a chothú ar an timpeallacht sheachtrach bhainteach trí anailís a dhéanamh ar 
na Deiseanna agus Bagairtí a d’fhéadfadh a bheith i ndán dúinn don tréimhse cúig bliana amach romhainn. 

l	 Athbhreithniú a dhéanamh ar thimpeallacht inmheánach HFA trí iniúchadh a dhéanamh ar na Láidreachtaí 
agus Laigí reatha. 

l	 Breathnú ar na fachtóirí seo go léir in éineacht chun cinneadh ar na tionscnaimh straitéiseacha is oiriúnaí le 
tabhairt fúthu.

l	 Athbhreithniú a dhéanamh ar an iarracht choibhneasta is gá chun sochair a bhaint amach.

Is é toradh na hanailíse, na rannpháirtíochta agus an phlé seo gur sainaithníodh ceithre chrann taca 
straitéiseacha a bheadh lárnach i mbaint amach HFA 2020. Déanfar na crainn taca seo a bhaint amach thar an 
gcúig bliana amach romhainn trí thionscnaimh straitéiseacha agus gníomhartha bainteacha tosaíochta.

Tá rath an Phlean ag brath ar roinnt gnéithe:

l	 Srianta an rialtais ar chaiteachas caipitil

l	 cumas ár gcustaiméirí dóthain tithe a sholáthar 

l	 rochtain leanúnach HFA ar airgeadas iomaíoch, agus 

l	 cur i bhfeidhm céimneach na Straitéise ag foireann HFA.

Tá na crainn taca bunaithe ar na réimsí seo a leanas:

Achoimre Fheidhmeach 
Is é ról HFA éascú a dhéanamh ar sholáthar Tithíochta 
Sóisialta in Éirinn agus tacú leis an soláthar sin.

Crann Taca 1 
Custaiméirí agus Iomaitheoirí 

Crann Taca 2 
Páirtithe Leasmhara 

Crann Taca 3 
Idirspleáchas Eagraíochtúil 

Crann Taca 4 
Cumas Inmheánach HFA 
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Crann Taca 1
Méadóimid ár bpunann gnó go dtí €5 
bhilliún trí tháirgí nuálacha a thabhairt 
isteach le haghaidh custaiméirí reatha 
agus custaiméirí nua.
Méadóidh go measartha an glaniasachtú leis na 
húdaráis áitiúla go dtí €620 milliún idir anois 
agus 2020. Tá HFA ag forbairt gnó leis an  
Earnáil AHB de réir acmhainneacht ghnó na 
n-eagraíochtaí sin agus méadóidh sí a punann 
iasachtaí faoi €680m idir anois agus 2020.

Tá gach ball foirne páirteach ar bhonn gníomhach 
i gclár forbartha agus seolta táirgí foirmiúla  
trína gcuirfear táirgí nuálacha ar fáil ar bhonn 
leanúnach. 

Tá HFA ag éirí as comhpháirtíochtaí le 
comhlachtaí a chuireann fuinneamh inbhuanaithe 
ar fáil ionas go mbeidh siad in ann an t-airgeadas 
EIB/CEB a úsáid chun aisfheistiú fuinnimh a 
dhéanamh agus d’fhorbair an ghníomhaireacht 
margaí nua, lena n-áirítear Earnáil an Chúraim. 

Tá tuiscint shoiléir ag HFA ar an margadh 
tithíochta in Éirinn agus tá sí ag athrú a 
riachtanais bunaithe ar theagmháil dhíreach  
lena príomhchustaiméirí.

Tuigimid go bhfuil táirgí ag teacht chun cinn i 
measc iomaitheoirí agus tionscnóimid 
gníomhartha cuí dá réir.

Crann Taca 2
Beidh dea-cháil orainn as an mbarr 
feabhais i measc ár bpáirtithe 
leasmhara a bhfuil tuiscint shoiléir  
acu ar a bhfuil le tairiscint ag HFA.

Tá tuiscint dhomhain ag HFA ar na hionchais 
agus na dúshláin atá i ndán do na Ranna agus 
páirtithe leasmhara is mó tionchar ar an 
ngníomhaireacht.

Tá gach píosa cumarsáide de chuig HFA, bíodh 
sin ó bhéal nó leictreonach, de réir a chéile agus 
curtha in iúl go soiléir. 

Tá Custaiméirí agus Ranna Rialtais go maith ar 
an eolas faoin raon táirgí, faoi acmhainneacht 
agus srianta oibriúcháin HFA. 

Tá leibhéal ard feasachta ann maidir le ról HFA 
san fhearann poiblí.

Forléargas ar na  
Ceithre Chrann Taca 
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Crann Taca 3
Beidh ról comhcheannaireachta againn 
i bhforbairt agus i gcur i bhfeidhm an 
Réitigh Tithíochta.

Samhlaítear HFA a bheith ina bhall 
comhoibritheach iontaofa den ‘Ghrúpa 
Tithíochta’ níos leithne atá dírithe ar roinnt  
tithe a sholáthar a bhfuil gá leo faoin tionscnamh 
Rebuilding Ireland.

Tá caidreamh láidir gairmiúil ag pearsanra ag 
HFA leis na hionadaithe lárnacha tofa, go háirithe 
iadsan a bhfuil freagracht orthu maidir le 
Tithíocht. 

Tá meas ar thuairimí HFA agus lorgaítear a 
n-ionchur i bhforbairt, pleanáil agus cur i 
bhfeidhm an Bheartais Tithíochta.

Crann Taca 4
Cuirfimid seirbhís eisceachtúil ar fáil do 
chustaiméirí trí fhoireann ghairmiúil 
dhíograiseach atá mórálach as a bheith 
ag obair le HFA.

Glacann HFA páirt ghníomhach i bhfeabhas a 
chur ar phróisis oibríochtúla agus straitéiseacha 
arna dtacú ag an gclár le haghaidh scileanna 
agus inniulachtaí ceannaireachta a fhorbairt. 

Aithníonn an Earnáil AHB a éasca agus a 
éifeachtúil is atá próiseas iasachtaí HFA ón 
iarratas chuig an athbhreithniú bliantúil 
iasachtaí.

Thug HFA isteach na córais leictreonacha is 
oiriúnaí, is iontaofa agus is comhtháite chun 
tacú lena cumas freastal ar ionchais na 
bpáirtithe leasmhara. 

Cuireann HFA chun cinn timpeallacht  
dhearfach spreagúil oibre agus aithníonn an 
ghníomhaireacht an cion a dhéanann gach fostaí 
ar son na heagraíochta, maille lena ndíograis i 
leith na hoibre sin.
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Údaráis Áitiúla
2016 

€m 
2017 

€m
2018 

€m 
2019 

€m
2020 

€m 
Total 

€m 
Iomlán na 

nAonad

Olliasachtú 50 100 200 400 600 1,350 9,000

Aisíoc Bliantachtaí -140 -140 -145 -150 -155 -730

Glaniasachtú -90 -40 55 250 445 620

Comhlachtaí Ceadaithe Tithíochta 

Olliasachtú 100 130 140 150 160 680 4,500

Glaniasachtú 100 130 140 150 160 680

GLANIASACHTÚ IOMLÁN 10 90 195 400 605 1,300 13,500

Custaiméirí agus Iomaitheoirí 
Méadóimid ár bpunann gnó chuig €5 bhilliún trí tháirgí nuálacha a 
thabhairt isteach le haghaidh custaiméirí reatha agus custaiméirí nua.
Tá HFA ag moladh go gcuirfí airgeadas ar fáil le haghaidh ar a laghad 13,500 teach nua idir anois agus deireadh 2020. 
Cuimsíonn sé sin 9,000 aonad ag na húdaráis áitiúla agus 4,500 aonad ag na comhlachtaí ceadaithe tithíochta thar 
thréimhse cúig bliana. Seo a leanas an réamh-mheastachán ar na hiasachtaí a tharraingeofar anuas ó 2016 go dtí 2020:

Socraíodh an t-amscála sa chaoi is go mbeadh formhór 
an airgeadais iasachta tarraingthe anuas tar éis 2018. 
Laghdóidh na fuascailtí agus íocaíochtaí blianachta, atá 
measta a bheith ag €730 milliún, an t-iasachtú measta 
ag HFA, go dtí glanmhéid €1.3 billiún.

Tá an acmhainneacht againn tuilleadh a sholáthar más gá 
dúinn faoi Rebuilding Ireland: an Action Plan for Housing 
and Homelessness.

Táimid den tuairim gurb é atá ag teastáil anois ná 
comhartha láidir do na húdaráis áitiúla gur chóir tús a 
chur le hiasachtú ionas gur féidir tithíocht shóisialta a 
fhorbairt agus go dtacófar leo. Beidh a mhéid is a éireoidh 
lenár straitéis ag brath ar an gcumas muinín a chothú 
agus obair foirne a chothú maille le téarnamh leanúnach 
eacnamaíochta. 

Faoi láthair is í HFA an príomhsholáthraí maoiniúcháin 
don tithíocht shóisialta in Éirinn, ach measann an 
ghníomhaireacht go bhféadfadh iomaíocht teacht chun 
cinn thar shaolré an Phlean seo de réir mar a aithneoidh 
institiúidí airgeadais eile na deiseanna atá sa Mhargadh.

An chaoi a seasfaidh cúrsaí faoi 2020:
l Mhéadaigh ár leabhar iasachtaí go dtí €5 bhilliún.

l Tá raon táirgí nua agus iomaíocha againn.

l Mheall muid custaiméirí nua agus choinníomar 
custaiméirí reatha.

l Tá na custaiméirí reatha tar éis an méid atá ar iasacht 
acu ó HFA a mhéadú go suntasach.

l Chuir HFA maoiniú ar fáil le haghaidh ar a laghad 
13,500 aonad.

Torthaí measta soláthartha  
faoi Eanáir 2017:
l D’fhorbraíomar caidrimh láidre le AHBanna lárnacha. 

l Rinneadh taighde ar chustaiméirí chun a riachtanais a 
shainaithint.

l Laghdaíomar go suntasach an t-ualach ar 
chustaiméirí a bhíonn ag idirghníomhú le HFA. 

l Tá próiseas foirmiúil forbartha agus seolta táirgí ar 
bun. 

l Rinneadh iniúchadh ar tháirgí Fuinnimh Inmharthana 
& cuireadh iad chun cinn sa mhargadh.

l Tá tuiscint níos fearr ann anois ar tháirgí rannacha & 
iomaitheoirí, agus an tionchar a bhíonn ag na táirgí sin.

Ag tomhas ár ndul chun cinn le  
caitheamh ama:
l Tá na hiasachtaí atá á gcur ar fáil ag teacht lenár 

réamhaisnéis cúig bliana.

l Tá roinnt táirgí rathúla nua.

l Tá roinnt custaiméirí nua ann, atá sásta.

l Táimid g tógáil caidreamh láidir le suas le fiche a cúig 
AHB thar shaolré na Straitéise seo.

Crann Taca 1
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Páirtithe Leasmhara Lárnacha 
Beidh dea-cháil orainn as an mbarr feabhais i measc ár bpáirtithe 
leasmhara a bhfuil tuiscint shoiléir acu ar a bhfuil le tairiscint ag HFA.
An chaoi a seasfaidh cúrsaí faoi 2020:
l Tá tuiscint shoiléir ag HFA ar an timpeallacht 

sheachtrach ina bhfeidhmíonn sé i.e. an Timpeallacht 
Tithíochta Sóisialta. 

l Thógamar caidrimh le príomhpháirtthe leasmhara.

l Tuigimid róil ár bpáirtithe leasmhara, maille lena 
n-aschuir agus na dúshláin a d’fhéadfadh a bheith i 
ndán dóibh. 

l Tá tuiscint shoiléir againn ar na nithe is féidir linn a 
dhéanamh chun cuidiú lenár bpáirtithe leasmhara 
agus dá réir sin, beidh tuiscint acusan ar a bhfuil le 
tairiscint ag HFA ó thaobh tithíocht shóisialta a 
sholáthar. 

l Tá Straitéis Chumarsáide i bhfeidhm againn chun ár 
bpríomhtheachtaireachtaí a chur in iúl.

l Clúdach níos dearfaí agus níos minice ar scéalta sna 
meáin, agus laistigh de phobail pholaitiúla agus AHB.

Torthaí a measta soláthartha faoi  
Eanáir 2017:
l Sainaithint ar na príomhcinnteoirí agus cumarsáid leo, 

ar cinnteoirí iad a bhfuil mar thasc acu Beartas na 
Tithíochta Sóisialta a chur i bhfeidhm. 

l Tá cur chuige comhordaithe agus struchtúrtha againn 
i leith na cumarsáide leis na príomhpháirtithe 
leasmhara.

l D’ullmhaíomar straitéis chuimsitheach chumarsáide le 
haghaidh HFA, a áiríonn gach gné de na cruinnithe 
faisnéise leis na meáin.

Ag tomhas ár ndul chun cinn le  
caitheamh ama:
l Chruthaíomar caidrimh maithe e roinnt mhaithe 

cinnteoirí san Earnáil. 

l Déanaimid tomhas, ar bhonn gníomhach, ar 
éifeachtacht na Straitéise Cumarsáide.

l Líon na bpáirtithe seachtracha a lorgaíonn tuairimí 
agus ionchur HFA maidir le cúrsaí a bhaineann le 
maoiniú na tithíochta sóisialta.

Crann Taca 2
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An Roinn 
Tithíochta, 

Pleanála, Pobail 
agus Rialtais 

Áitiúil

GAT

ICSH

CTCanna

Gníomhaireacht 
Tithíochta

Údaráis 
Áitiúla 

Roinn 
Comhshaoil, 

Pobail & 
Rialtais 
Áitiúil

Roinn
Airgeadais

Beidh rath an chrainn taca seo ag brath ar rath Chrann 
Taca 2 (Páirtithe Leasmhara). 

Creidimid go bhfuil sárobair ar siúl i soláthar na tithíochta 
sóisialta in eagraíochtaí indibhidiúla, agus gur féidir níos 
mó fós a bhaint amach trí chomhoibriú. Agus muid ag 
trácht ar chomhcheannaireacht, is gá dúinn sainiú a 
dhéanamh ar na baill atá sa Ghrúpa Tithíochta a 
bhfuilimid ag féachaint le hidirghníomhú leo.

An chaoi a seasfaidh cúrsaí faoi 2020:
l Fócas soiléir i measc na mball foirne go bhfuil ar an 

tosaíocht is cóir a thabhairt do sholáthar roinnt tithe a 
bhfuil gá leo faoi Rebuilding Ireland.

l Tá soiléireacht agus comhaontú ann maidir leis na 
príomhróil a chomhlíonann gach ball. 

l Tá leibhéal ard comhoibriúcháin ann i measc na mball. 

l Tá tuiscint mhaithe ann sa saol polaitiúil ar a bhfuil le 
tairiscint ag HFA.

l Lorgaítear ár bpáipéir seasaimh agus ar gcomhairle 
airgeadais agus bíonn meas air sin.

l Bíonn ionchur ag HFA i gceapadh beartais bunaithe ar 
a shaineolas.

Torthaí measta soláthartha faoi 
Eanáir 2017:
l Clár i bhfeidhm chun tógáil ar chaidrimh foirne.

l DHPCLG go hiomlán ar an eolas faoin obair a 
dhéanaimid sa réimse seo.

l An cuspóir spreagthach foriomlán ná soláthar rathúil 
na n-aonad tithíochta sóisialta mar atá sonraithe i 
bPlean Gnímh Tithíochta an Rialtais.

l Tá baill ag comhoibriú lena chéile ar thionscnaimh 
shonracha.

l Tuscint shoiléir gur féidir linn saineolas airgeadais a 
sholáthar.

l Samhlaítear muid mar eagraíocht atá neamhspleách 
agus neodrach.

Ag tomhas ár ndul chun cinn le 
caitheamh ama:
l Líon na gcaidreamh comhoibritheach a tosaíodh go 

rathúil, le spriocanna sonracha ar intinn.

l Líon na n-iarratas ar fhaisnéis nó ar dheiseanna le 
hionchur a sholáthar ag úsáid an tsaineolais airgeadais 
ar féidir linn é a sholáthar.

Idirspleáchas Eagraíochtúil 
Beidh ról comhcheannaireachta againn i bhforbairt agus i gcur i 
bhfeidhm an Réitigh Tithíochta.

Crann Taca 3 
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Crann Taca 4
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An chaoi a seasfaidh cúrsaí faoi 2020:
l Tuigimid ár gcustaiméirí, agus d’fhormhór is aiseolas 

dearfach a fhaighimid uathu.

l Laghdaíomar an t-ualach ar chustaiméirí ag úsáid 
próisis shimplithe.

l Tá córais TF comhtháite d’fhonn tacaíocht gan cur 
isteach a sholáthar d’oibríochtaí, do phróisis agus do 
chaighdeáin seirbhíse.

l Tá an próiseas leanúnach d’athdhearadh agus 
uathoibriú tiomáinte d’fhormhór ag an 
mheánbhainistíocht agus an fhoireann.

l Tá léirthuiscint ag an bhfoireann ar a róil agus a 
bhfreagrachtaí, agus cá seasann siad san eagraíocht 
ina hiomláine. 

l Tá an fhoireann inniúil agus in ann freastal ar 
riachtanais na heagraíochta.

l Moltar tionscnaimh agus táirgí nua ag gach leibhéal 
den fhoireann agus tá siad faoi réir athbhreithniú, 
faomhadh agus cur i bhfeidhm córasach.

Torthaí measta faoi Eanáir 2017:
l Athbhreithniú suntasach curtha i gcrích ar na 

croíphróisis, arna stiúradh ag an bhfoireann. Gnéithe 
nach gcuireann leis an luach bainte nó laghdaithe go 
suntasach. 

l I gcás gur féidir é, tús curtha le huathoibriú roinnt 
próiseas.

l Tomhas leanúnach ar fheidhmíocht próiseas chun 
tacú leis an bhfeabhsú leanúnach.

l Aiseolas struchtúrtha leanúnach a fháil ónár 
gcustaiméirí ag gach leibhéal.

l Tá aiseolas ina bhonn le breis feabhsúchán sa 
tseirbhís do chustaiméirí agus tá sé seo á úsáid mar 
bhonn eolais don Phróiseas Feabhsúcháin Clár.

Ag tomhas ár ndul chun cinn le  
caitheamh ama:
l An fhoireann ag tomhas/anailísiú fheidhmíocht ár 

gcroíphróíseas. 

l Tomas ar rátálacha sástachta ár gcustaiméirí/
bpáirtithe leasmhara.

l Tomhas na sochar ag eascairt ón bpróiseas 
feabhsúcháin.

Cumas Inmheánach 
Cuirfimid seirbhís eisceachtúil ar fáil do chustaiméirí trí fhoireann 
ghairmiúil dhíograiseach atá mórálach as a bheith ag obair le HFA.



Nuálaíocht, 
Comhoibriú 
& Tithe a 
Sholáthar 
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An Ghníomhaireacht Airgeadais Tithíochta cpt, 46 Faiche Stiabhna, Baile Átha Cliath 2, Éire 
T +353 1 872 5722   |   F +353 1 872 5878   |   R cosec@hfa.ie   |   www.hfa.ie


