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1. Achoimre fheidhmeach: 

Tá dul chun cinn ollmhór déanta ag Raidió Rí-Rá ó bunaíodh é ar an 1 Márta 2008. Tá an stáisiún ag craoladh ar an idirlíon 

24 uair sa lá ó shin gan stad. Tá ceithre thréimhse idir 1 agus 3 seachtaine lánaimseartha ar FM i gceantair éagsúla (i 

nGaillimh, i mBaile Átha Cliath, i gCorcaigh agus i Luimneach san áireamh) curtha i gcrích go rathúil le seónna beo ó 

07.30 go dtí 21.00 gach lá. Tá ród-seó Raidió Rí-Rá ag dul chuig scoileanna na tíre ar bhonn rialta. Tá múinteoirí ag úsáid 

podchraoltaí an stáisiúin sa rang. Tá leathanach Facebook againn le níos mó ná 11,000 leantóir. Tá breis is 4,000 leantóir 

againn ar Twitter agus breis is 1,150 leantóir againn ar Instagram. Tá seónna ‘ar nós beo’ á gcraoladh anois ar an idirlíon 

agus ar DAB i mBaile Átha Cliath, i gCorcaigh agus i bPort Láirge gach lá ó 07.00 go dtí 22.00. Tá súil againn a bheith ag 

craoladh ar DAB i nGaillimh agus i Luimneach roimh dheireadh 2017. Rinneadh seo ar fad ar bhonn deonach agus le 

cúnamh ón Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta. 

Is gá, ar bhonn céimiúil, an stáisiún a fhorbairt agus a bhuanú mar stáisiún lánaimseartha ag craoladh ar an iliomad 

ardán éagsúil, ach go háirithe ar FM. Is cinnte go bhfuil éacht bainte amach ag TG4 ó cuireadh ar bun é. Is é ceann de na 

príomhchúiseanna atá ag éirí le TG4 ná go bhfuil seónna acu don óige trí Ghaeilge (níl aon stáisiún raidió ag díriú ar an 

óige trí Ghaeilge). Tá TG4 tar éis an Ghaeilge a spreagadh i measc mhuintir na hÉireann agus tá sé tar éis misneach a 

chothú i measc phobal labhartha na Gaeilge. Is í an chéad chéim eile le tógáil ar an dea-obair atá déanta ag TG4 ná 

stáisiún raidió Gaeilge lánaimseartha ar FM dírithe ar dhaoine óga a fhorbairt.  Tá Raidió Rí-Rá réidh le tabhairt faoin 

dúshlán seo ach an toil rialtais a bheith ann chun tacú linn. 

Tá plean céimiúil trí bliana leagtha amach sa cháipéis seo chun a léiriú conas is féidir an stáisiún lánaimseartha a bhaint 

amach. Tá achoimre ar na céimeanna thíos:     

2017 

Forbairt ar an 
tseirbhís reatha 

Socruithe don chraoladh ar FM i mBaile Átha Cliath a eagrú; an tSeirbhís DAB a 
leathnú; ardáin nua a aimsiú, ar nós SAORVIEW, srl; seónna beo an stáisiúin a 
leathnú ar an tréimhse ar FM, ar an idirlíon agus ar DAB ó mí Dheireadh Fómhair ar 
aghaidh. 

Mórspriocanna 

 

Socrú straitéiseach a dhéanamh le RTÉ (dualgas tarchuir, srl..); Reachtaíocht a leasú 
le Raidió Rí-Rá a aithint; Minicíochtaí FM a chinntiú le hOifig an Stiúrthóra 
Teileachumarsáide 

Foireann Foireann dheonach an stáisiún a mhéadú; foireann eile a earcú; bainisteoir ceaptha 
2016 

2018 

Forbairt ar an 
tseirbhís 

Craoladh ar FM go lánaimseartha 365 lá sa bhliain i mBaile Átha Cliath, i gCorcaigh, i 

Leitir Ceanainn agus i nGaillimh ó 1 Eanáir 2017; an tSeirbhís DAB  a leathnú; Seónna 
beo ó 07.00 go dtí 00.00; ardáin nua a aimsiú, ar nós SAORVIEW, srl. 

Láthair Stiúideo amháin in Uimhir 6 - Lárionad na Gaeilge Bhaile Átha Cliath, Sráid 
Fhearchair 

Foireann An fhoireann dheonach a mhéadú 

2019 

Forbairt ar an 
tseirbhís 

Craoladh ar FM agus ar DAB go lánaimseartha 365 lá sa bhliain sna 32 contae ó 1 
Eanáir 2019; Seónna beo ó 07.00 go dtí 00.00 

Láthair Dhá stiúideo in Uimhir 6 - Lárionad na Gaeilge Bhaile Átha Cliath, Sráid Fhearchair 

Foireann An fhoireann dheonach a mhéadú; Foireann eile a earcú 
 

Fuair Raidió Rí-Rá tacaíocht de €53,000 i 2015 ón Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta ach is gá dúinn tacaíocht 

breise a fháil leis an mórfhorbairt ar an tseirbhís a chur i gcríoch. Ba chóir don mhaoiniú don mhórfhorbairt sin, i. an 

tseirbhís a bheith lánaimseartha leis an bhfoireann chuí, a bheith maoinithe ón gceadúnas teilifíse mar gheall gur seirbhís 

craolacháin poiblí é Raidió Rí-Rá. Is cuideachta gan scairchaipiteal é agus níl sé ann le brabús a thuilleadh.  

Beidh gá le leasuithe reachtaíochta chun an stáisiún a aithint mar chraoltóir poiblí nó beidh gá le socrú straitéiseach a 

aontú le RTÉ. Fuair RTÉ €178.6 milliún ón gceadúnas teilifíse in 2014. Níl ag teastáil ón gciste sin le Raidió Rí-Rá a 

chraoladh go lánaimseartha ach €450,000 (0.19% den cheadúnas teilifíse). In 2018 beidh €625,000 (0.29% den cheadúnas 
teilifíse). Agus in 2019 beidh €1.5 milliún ag teastáil le bheith ag craoladh go lánaimseartha ar fud an oileáin (0.69% den 
cheadúnas teilifíse). Creideann muid gur chóir don stiúideo don stáisiún a bheith lonnaithe in Uimhir 6 - Lárionad na 

Gaeilge, Baile Átha Cliath. Thosaíomar ag craoladh ar DAB agus ar-líne ann i 2013 in áit Stiúideo Digtal Raido Ltd. ar 

Chearnóg Muirfean. 

Tá an riachtanas le haghaidh stáisiún raidió dírithe ar an aos-óg aitheanta i Straitéis 20 Bliain an Rialtais don 

Ghaeilge. Is féidir leis an Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha, agus an Rialtas trí chéile agus 

Raidió Rí-Rá an dúshlán sin a bhaint amach i bpáirt le chéile gan mórán de chostas ar an stát. Beidh toradh an-

dearfach go deo ann don Ghaeilge i measc daoine óga dá bharr. Creideann muid go bhfeadfaí seo a dhéanamh mar 

thogra trasteorann chomh maith agus stáisiún uile Éireann a bhaint amach don aos-óg ar fud an oileáin ar fad. 



3 
 

  

 

2. Dul chun cinn Raidió Rí-Rá ó 2008 – 2015 ar bhonn deonach: 

Tá sé soiléir ó na figiúirí thíos go bhfuil ag éirí le Raidió Rí-Rá a lucht éisteachta a mhéadú de réir a chéile. Bíonn 9,576 

ar an meán ag éisteacht linn ar feadh tréimhse níos mó ná 15 nóiméad sa mhí. Tá an stáisiún ar fáil ar ardáin eile 

chomh maith nach féidir linn a thomhais an líon daoine ag éisteacht. 

Staitisticí ó Google Analytics agus Stream Solutions ar Raidió Rí-Rá 2008 – 2014: 

Staitisticí ó StreamSolutions 
ar sruthú le Raidió Rí-Rá 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ó 2013 

+/- ó 
2008 

              
Éisteoirí sa mhí (níos mó ná 
5 nóiméad) 2,503 3,428 4045 

                     
4,490  

                     
5,195  

                     
6,542  

                     
7,327  

                     
9,576  31% 283% 

              

Meán-nóiméad éisteachta 38 81 64 57 66 71 79 64 -19% 68% 

              
Íoslódáil ar an 
bhfeidhmchlár iPhone - 244 

                     
2,475  

                     
2,035  

                     
2,546  

                     
1,489  

                        
951  

                        
579    

10,000+ 
ó 2009 

           
Staitisticí ó Google 
Analytics ar an Suíomh 
Gréasán 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015   

+/- ó 
2008 

              
An líon amharc leathanaigh 
sa mhí 

                    
10,318  

                   
32,930  

                   
26,216  

                   
29,971  

                   
23,905  

                   
22,498  

                   
15,685  

                     
12,511    21% 

An líon cuairteanna sa mhí 
                        

667  
                     

3,431  
                     

3,381  
                     

3,918  
                     
3,984  

                     
3,430  

                     
3,239  

                     
2,927    339% 

Éire 60% 50% 67% 78% 87% 78% 76% 81%    

An Ríocht Aontaithe 20% 14% 12% 8% 5% 6% 7% 6%    

Na Stáit Aontaithe 14% 12% 8% 5% 6% 6% 7% 5%    

Tíortha Eile 6% 24% 14% 9% 8% 10% 9% 8%    

 

De réir a chéile tá Raidió Rí-Rá tar éis cur leis an líon ardán gur féidir éisteacht leis an stáisiún orthu. Tá na hardáin a 

leanas san áireamh: 

 DAB i mBaile Átha Cliath, Corcaigh agus Port Láirge 

 FM (le ceadúnas sealadach ó am go chéile) 

 Aip don ifón 

 Ar-líne 

 Rí-Rá ar RnaG 

 

Dul Chun Cinn Raidió Rí-Rá 

Tá Raidió Rí-Rá ag craoladh ar RTÉ Raidió na Gaeltachta le dhá bhliain anuas. Bíonn an clár Rí-Rá ar RnaG le 

cloisteáil gach Máirt-Aoine 21:00-22:00. Is féidir éisteacht le podchraoladh ón gclár go seachtainiúil ar iTunes. Tá 

podchraoltaí eile le cloisteáil ar shuíomh greasáin Raidió Rí-Rá gach seachtain. Bíonn agallaimh nua le ceoltóirí, 

aisteoirí, blagálaithe srl. le léamh gach seachtain ag www.rrr.ie agus bíonn Raidió Rí-Rá i láthair ag go leor féilte, 

ceolchoirmeacha agus imeachtaí eile ag cur agallamh ar dhaoine agus ag cur grianghraf agus físeán in airde ar an 

suíomh agus ar na meáin shóisialta. Tá daoine fud fad na tíre ag obair linn faoi láthair, ag taifead ó imeachtaí atá 

ar siúl in áiteanna éagsúla timpeall na tíre. 

  

 

 

 

 

 

http://www.rrr.ie/
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3. Fís, misean agus cuspóirí Raidió Rí-Rá 

Fís Raidió Rí-Rá 
Stáisiún raidió uile-oileánda lánaimseartha den chéad chaighdeán a chur ar fáil trí Ghaeilge agus é dírithe ar dhaoine 
óga ar an iliomad ardán. 
 

 
Misean Raidió Rí-Rá 
Freastal ar mhianta daoine óga, ach go háirithe, agus a gcuid mianta raidió ó thaobh ceoil, cainte agus craice de ar an 
raidió agus earnáil ceoil comhaimseartha Gaeilge a thógáil timpeall air.   
 
 

Cuspóirí Raidió Rí-Rá 
a) Stáisiún Gaeilge ag craoladh ar FM a chur ar fáil don 32 contae ar fad agus don domhan mór ar ardáin eile 

b) An cuspóir a leanas ag an Rialtais ó dheas sa Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010 – 2030 a chur i gcríoch 

‘Déanfar forbairt ar raidió a bheidh dírithe ar dhaoine óga ag baint leasa as an idirlíon agus gnáthchraoladh 

raidió.’ 

c) Díriú go príomha ar an aoisghrúpa 12 go 30 bliana d’aois 

d) Íomhá na Gaeilge i measc daoine óga a láidriú ach go háirithe i measc óige na Gaeltachta, daltaí 

Gaelscoileanna, mic léinn tríú leibhéal agus daoine óga eile gur suim leo an teanga 

e) An stáisiún a bheith féinchothaithe taobh istigh de 5 bliana (seachas an costas tarchuir) 

f) Foireann láidir d’oibrithe deonacha a bheith ag obair ar an stáisiún, ach go háirithe ó choláistí tríú leibhéal 

agus daltaí san idirbhliain, le láithreoir amháin fostaithe in éineacht leo ar gach seó mar phríomhláithreoir 

g) Daoine óga a mhealladh leis an nGaeilge a úsáid níos mó 

h) Ardán a thabhairt do cheoltóirí ag canadh trí Ghaeilge agus earnáil ceoil comhaimseartha Gaeilge a chruthú 

agus a bhuanú 

i) Cur le líon éisteoirí Gaeilge 

j) Suíomhanna sóisialta a chruthú do dhaoine óga leis an nGaeilge a úsáid 

k) 15% den cheol ar Raidió Rí-Rá a bheith ó bhannaí ceoil ó oileán na hÉireann le 5% de sin as Gaeilge 
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4. Gá le Raidió Rí-Rá ar bhonn uile-oileánda ag craoladh ar FM 

 
1. Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 
Tá sé soiléir go n-aithníonn an Rialtas ó dheas i Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010 – 2030 an tábhacht le agus na 
deiseanna a bhaineann le stáisiún raidió Gaeilge don aos óg: ‘Déanfar forbairt ar raidió a bheidh dírithe ar dhaoine óga 
ag baint leasa as an idirlíon agus gnáthchraoladh raidió.’ (leathanach 39) 
 
2. Suirbhé sa phobal 
Chomh maith leis sin sa suirbhé dar teideal, "Ag Casadh ar agus ag Éisteacht le Raidió sa 21ú hAois," comhaoinithe ag 
an Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta, Coimisiún Craolacháin na hÉireann agus Foras na Gaeilge i 2005 léirigh 
75% den phobal tacaíocht do stáisiún raidió trí mheán na Gaeilge don aos óg amháin. 
 
3. Suirbhé ar éisteoirí seirbhís FM Raidió Rí-Rá 
Dúirt 93% d’éisteoirí Raidió Rí-Rá a ghlac páirt i suirbhé i ndiaidh na seirbhíse FM gur chóir don stáisiún a bheith ar fáil 
beo ar FM an t-am ar fad. Dúirt 84% díobh chomh maith gur spreag an stáisiún iad chun a gcuid Ghaeilge a úsáid níos 
mó. 
 
4. Níl aon tseirbhís Ghaeilge ar FM go lánaimseartha dírithe ar dhaoine óga ar fáil faoi láthair 
De réir an tábla thíos, tá seirbhísí éagsúla Gaeilge ar fáil ag stáisiúin raidió áitiúla agus náisiúnta ar fud na hÉireann. Is 
cinnte, áfach, nach bhfuil aon tseirbhís amháin ann atá ar fáil an t-am ar fad. Ní hamháin sin ach tá an chuid is mó de na 
cláracha Gaeilge atá dírithe ar dhaoine óga ar siúl ag drochamanna don lá nó is cláracha dátheangacha iad. 
 

Stáisiún Cláracha Gaeilge dírithe  
ar an aos-óg 

Lá agus am 

2FM Eoghan Mac Diarmada (beagán Gaeilge) 
The National Chart Show  - dátheangach 

Luan-Aoine: 16.00-19.00 
Aoine 20:00-22:00 

Raidió na Gaeltachta Anocht FM (le Rí-Rá ar RnaG san áireamh) Gach lá: 21.00-01.00 
i 102-104FM iRL – dátheangach 

Ceol i rith na hOíche 
Luan-Aoine: 17:50-21:00 
Luan-Aoine: 23:50 ar aghaidh 

Spin 103.8 Pop Raidió - dátheangach 
Irish Alternative 
Top 40 na hÉireann 

Satharn: 09.45-12.45 
Domhnach: 10.45-11.45 
Domhnach: 18.45-20.45 

FM 104 Deireadh Seachtaine Domhnach: 08.00-10.00 
98 FM Totally Irish - dátheangach Domhnach: 20.00-22.00 
Stáisiúin áitiúla Top 40 na hÉireann Amanna & laethanta éagsúla 

 

5. Níl an Craoltóir Náisiúnta Poiblí, RTÉ, ag comhlíonadh a dhualgais don aos-óg nó leis an nGaeilge a chur chun cinn 
ar a ardáin éagsúla  
Níl aon stáisiún de chuid an chraoltóra náisiúnta poiblí ag díriú ar dhaoine óga ar FM a thuilleadh (nó aon stáisiún 
tráchtála eile ag díriú ar an aoisghrúpa ag tosú ag 12 bliana d’aois). Chomh maith leis sin níl an tseirbhís digiteach, ag 
craoladh cláracha trí Ghaeilge. 
 

Stáisiún Ardán Aoisghrúpa 

2FM FM 25-44 bliana 
Lyric FM FM 25+ bliana 
Radio 1 FM 35+ bliana 
Raidió na Gaeltachta FM Gach aois 
   

TRTÉ Digiteach – níl aon chlár Gaeilge Óg 
RTÉ Choice Digiteach – níl aon chlár Gaeilge Níos sine 
RTÉ Gold Digiteach – níl aon chlár Gaeilge Níos sine 
RTÉ 2XFM Digiteach – níl aon chlár Gaeilge Níos sine 
RTÉ Pulse Digiteach – níl aon chlár Gaeilge Óg 
RTÉ Chill Digiteach – níl aon chlár Gaeilge Níos sine 

 
6. Tá deis faoi leith ag an stáisiún le bheith mar an gcéad cairtstáisiún Gaeilge don oileán ar fad 

Os rud é go bhfuil an Ghaeilge aitheanta mar cheann de na réimsí gur féidir a eagrú ar bhonn uile-oileánda, tríd an 

struchtúr tras teorann Foras na Gaeilge, tá deis faoi leith ann leis an stáisiún a chraoladh ar fud an 32 contae ar FM 

agus stiúideo a bhunú ó thuaidh nó comhpháirtíocht a bhunú le stáisiún raidió ann cheana féin, ar nós Raidió Fáilte.   
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5. Rannpháirtíocht daoine óga i Raidió Rí-Rá 
 
1. Rogha Ceol Raidió Rí-Rá 
Caithfidh an rogha ceoil a bheith i gceart do dhaoine óga. Bunaítear seinnliosta Raidió Rí-Rá ar cheol ó na cairteacha 
náisiúnta sa chéad áit. Chomh maith leis sin tá ceol as Gaeilge agus ceol Éireannach measctha isteach sa seinnliosta.  
 
2. Ród-Seó Raidió Rí-Rá 
Beidh ród-seó Raidió Rí-Rá mar dhlúthchuid de straitéis mhargaíochta an stáisiúin. Tá an buntáiste ag Raidió Rí-Rá go 
bhfuil an oiread sin spéise léirithe ag múinteoirí, coláistí tríú leibhéal, coláistí samhraidh, srl. i ród-seó an stáisiúin mar 
go dtuigtear go bhfuil an ród-seó agus an stáisiún féin cabhrach leis an nGaeilge a spreagadh i measc daoine óga. Tá 
doras oscailte mar sin ag an stáisiún le cuairt a thabhairt ar an iliomad ionad agus deis iontach éisteoirí dílse a mhealladh. 
San áireamh sna hionaid, tá: 

 Scoileanna 

 Ógchlubanna 

 Coláistí samhraidh 

 Imeachtaí spóirt 

 Imeachtaí tríú leibhéal 

 Club Raidió Rí-Rá 

 Ar an tsráid (i. i mbailte éagsúla timpeall na tíre) 
 

Chomh maith leis sin, is fiú a rá go mbíonn teagmháil leanúnach againn le scoileanna i rith na bliana. Bímid ar an bhfón 
agus ar an ríomhphost leo go laethúil. Déanann iomaí scoile teagmháil leis an stáisiún freisin ag lorg deiseanna taithí 
oibre agus eile. Tá nuachtlitir leictreonach againn chomh maith leis seo agus tá ábhair ann gur féidir le múinteoirí úsáid 
a bhaint astu as seomra ranga. 
 
3. Láithreoirí & taighdeoirí deonacha 
Tá foireann dheonach de 70 duine ag Raidió Rí-Rá faoi láthair agus astu sin tá thart ar 20 duine gníomhach go 
seachtainiúil mar láithreoirí agus taighdeoirí. Bíonn níos mó ná fiche duine eile ar thaithí oibre linn i rith na bliana ón 
tríú agus ón dara leibhéal do thréimhsí idir 3 mhí agus bliain. 
 
4. Facebook, Twitter, Instagram & Periscope 
Táimid ag plé leis an nua-theicneolaíocht agus le gréasáin shóisialta an aosa óig chun dul i bhfeidhm orthu. Tá 11,000+ 
leantóir againn ar Facebook agus tá 4,000+ á ár leanúint ar Twitter.  Tá 1,150+ leantóir againn ar Instagram. Úsáidtear 
Facebook agus Twitter agus Instagram, ach go háirithe, le heolas a scaipeadh faoin stáisiún agus bíonn teachtaireachtaí 
an-ghníomhach aon uair a bhíonn seó beo ag dul ar aghaidh. Tá Periscope in úsáid againn le sruthú beo a dhéanamh ó 
imeachtaí áirithe.  
 
5. Club Raidió Rí-Rá 
Creideann Raidió Rí-Rá go láidir go bhfuil dualgas air suíomhanna sóisialta a chruthú do dhaoine óga leis an nGaeilge a 
úsáid. Beidh Raidió Rí-Rá gníomhach mar sin in eagrú dioscónna ceoil gan alcól do dhaltaí meánscoile agus clubanna 
oíche do mhic léinn tríú leibhéal agus daoine fásta eile. 
 
6. An Gaelchárta 
Scaipeadh Gaelchártaí le lógó agus le sonraí suíomh an stáisiúin orthu ar dhaoine óga i gcaitheamh an tsamhraidh agus 
san fhómhar sna coláistí tríú leibhéal, sna scoileanna agus sna coláistí samhraidh le roinnt blianta anuas (thart ar 150,000 
scaipthe ó 2010). Tá bunachar sonraí againn anois de níos mó ná 4,000 duine óg atá ag iarraidh a bheith coinnithe ar an 
eolas faoi Rí-Rá go leanúnach. 
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6. Plean 3 Bliana Raidió Rí-Rá – Céimeanna i dtreo seirbhíse FM lánaimseartha 

 

 2017 2018 2019 

Seónna / 
Seirbhís 

Seónna ‘ar nós beo’  

Sceideal de chláracha 3 uair a chloig 
sa lá beo  

Meascán de cheol agus athchraoladh 
ó 00.00 go dtí 07.00 

Seónna beo ó 07.00 go dtí 00.00 

Meascán de cheol agus athchraoladh 
ó 00.00 go dtí 07.00 

Seónna beo ó 07.00 go dtí 00.00 

Meascán de cheol agus athchraoladh 
ó 00.00 go dtí 07.00 

Seirbhís ar 
ardáin 
éagsúla 

 Ar fáil ar FM i mBaile Átha 
Cliath ó 1 Nollaig 2017 

 Ar fáil ar www.rrr.ie 

 Ar fáil ar an iPhone agus 
Android 

 Ar fáil ar DAB i mBaile Átha 
Cliath, Corcaigh agus i bPort 
Láirge (Gaillimh & Luimneach  
roimh dheireadh na bliana) 

 Ar fáil ar FM i mBaile Átha 
Cliath, i gCorcaigh, i Leitir 
Ceanainn agus i nGaillimh  

 Ar fáil ar www.rrr.ie 

 Ar fáil ar an iPhone agus 
Android 

 Ar fáil ar DAB i mBaile Átha 
Cliath, i gCorcaigh, i bPort 
Láirge, i nGaillimh agus i 
Luimneach 

 Ar fáil ar SAORVIEW & ar UPC 

 Ar fáil ar FM ar fud an oileáin 

 Ar fáil ar www.rrr.ie 

 Ar fáil ar an iPhone agus 
Android 

 Ar fáil ar DAB i mBaile Átha 
Cliath, i gCorcaigh, i bPort 
Láirge, i nGaillimh agus i 
Luimneach 

 Ar fáil ar SAORVIEW & ar UPC 

Seirbhísí sa 
phobal 

Ród-seó Raidió Rí-Rá ag na hionaid 
seo a leanas: 

 Scoileanna 

 Ógchlubanna 

 Imeachtaí tríú leibhéal 

 Coláistí samhraidh 

 Ar an tsráid (i. i mbailte éagsúla 
timpeall na tíre)  

Ród-seó Raidió Rí-Rá ag na hionaid 
seo a leanas: 

 Scoileanna 

 Ógchlubanna 

 Imeachtaí tríú leibhéal 

 Imeachtaí spóirt 

 Coláistí samhraidh 

 Club Raidió Rí-Rá 

 Ar an tsráid (i. i mbailte éagsúla 
timpeall na tíre) 

Ród-seó Raidió Rí-Rá ag na hionaid 
seo a leanas: 

 Scoileanna 

 Ógchlubanna 

 Imeachtaí tríú leibhéal 

 Imeachtaí spóirt 

 Coláistí samhraidh 

 Club Raidió Rí-Rá 

 Ar an tsráid (i. i mbailte éagsúla 
timpeall na tíre) 

Láthair don 
stiúideo 

Uimhir 6 - Lárionad na Gaeilge, 6 

Sráid Fhearchair, BÁC2 

Uimhir 6 - Lárionad na Gaeilge, 6 

Sráid Fhearchair, BÁC2 

Dara stiúideo le bunú i Lárionad na 
Gaeilge, 6 Sráid Fhearchair, BÁC2 

Costas Costas don tarchur FM1: €80,000 (le 
socrú le RTÉ) 

Costas foirne: €314,008 

Costas riaracháin, margaíochta, cíos, 
srl..: €95,732 

Costas iomlán: €489,741 

Costas don tarchur FM: €320,000 (le 
socrú le RTÉ) 

Costas foirne: €361,338 

Costas riaracháin, margaíochta, cíos, 
srl..: €103,354 

Costas iomlán: €784,692 

Costas don tarchur FM: €1,100,000 
(le socrú le RTÉ) 

Costas foirne: €380,383 

Costas riaracháin, margaíochta, cíos, 
srl..: €158,354 

Costas iomlán: €1,638,737 

Maoiniú / 
Ioncam 

Raidió Rí-Rá: €10,000 (bailiú airgid / 
díolacháin)  

An Roinn Ealaíon, Oidhreachta & 
Gaeltachta: €75,000 

Ciste náisiúnta craolacháin: €450,000 
(is ionann seo agus 0.21% den 
cheadúnas náisiúnta in 2013) 

Ioncam iomlán: €505,000 

Raidió Rí-Rá: €75,000 (bailiú airgid / 
díolacháin / fógraíocht)  

An Roinn Ealaíon, Oidhreachta & 
Gaeltachta: €0 

Ciste náisiúnta craolacháin: €700,000 
(is ionann seo agus 0.32% den 
cheadúnas náisiúnta in 2013) 

Ioncam iomlán: €775,000 

Raidió Rí-Rá: €145,000 (bailiú airgid / 
díolacháin / fógraíocht) 

An Roinn Ealaíon, Oidhreachta & 
Gaeltachta: €0 

Ciste náisiúnta craolacháin: 
€1,500,000 (is ionann seo agus 0.68% 
den cheadúnas náisiúnta in 2013) 

Ioncam iomlán: €1,645,000 

Mór rudaí 
le socrú in 
2016/17 

 Socrú straitéiseach a dhéanamh le RTÉ (dualgas tarchuir, srl..) 

 Reachtaíocht a leasú le Raidió Rí-Rá a aithint 

 Minicíochtaí FM a chinntiú le hOifig an Stiúrthóra Teileachumarsáide 

  

                                                           
1 Meastachán faighte ó Digital Radio Limited 

http://www.rrr.ie/
http://www.rrr.ie/
http://www.rrr.ie/
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7. Ról Raidió Rí-Rá in earnáil ceoil comhaimseartha Gaeilge a chruthú 
 
Tá géarghá le hearnáil ceoil comhaimseartha Gaeilge a chruthú. Tá an-spéis ag daoine óga sa cheol agus is gá 
freastal ar an spéis seo.  
 
1. Earnáil Cheoil Gaeilge comhaimseartha reatha – gá le lárphointe fócasach 
Tá obair mhaith déanta ag Seachtain na Gaeilge leis an tsraith de na halbaim ‘CEOL’ agus ‘Albam Rí-Rá’ a raibh 
cuid mhaith de bhannaí ceoil móra na hÉireann agus ceoltóirí idirnáisiúnta orthu ag seinm as Gaeilge. Chomh 
maith leis sin tá bannaí ceoil áirithe ann, ar nós John Spillane, Kíla, Seo Linn srl. tar éis ceoil a eisiúint as Gaeilge. 
Níl aon lárphointe fócasach ann chun comhordú a dhéanamh ar an suíomh reatha agus chun forbairt a 
dhéanamh sa todhchaí. Cuirfidh Raidió Rí-Rá an lárphointe sin ar fáil. 
 
2. Ardán d’amhráin as Gaeilge 
Níl tar éis éirí leis an tsraith albaim ‘CEOL’ stáisiúin raidió na tíre eile a mhealladh leis na hamhráin as Gaeilge a 
sheinm ach amháin i rith Sheachtain na Gaeilge in ainneoin go bhfuil an ceol ar chomhchaighdeán leis na 
leaganacha Béarla. Cuireann Raidió Rí-Rá ardán leanúnach ar fáil don cheol trí Ghaeilge. Cuirtear na hamhráin 
isteach sa sceideal agus seinnfear líon airithe díobh gach lá. Tá an t-ardán seo fíorthábhachtach agus is gá an líon 
éisteachta a mhéadú chun bannaí a mhealladh le hamhráin a chumadh as Gaeilge. 
 
3. Albam Raidió Rí-Rá 
Mar a luadh cheana féin, tá na halbaim ‘CEOL’ tar éis ceoil d’ardchaighdeán a chur ar fáil trí Ghaeilge le bannaí 
ceoil móra na hÉireann thuas go 2010. Líon Raidió Rí-Rá an bearna ó 2011 - 2014 agus chuireamar Albam Rí-Rá 
le chéile. Bhí samhail nua in úsáid againn agus scaipeadh 350,000 cóip den albam ó 2011. Chuaigh 200,000 amach 
le nuachtán laethúil náisiúnta agus dáileadh an 150,000 eile ar dhaoine óga sna coláistí samhraidh, sna 
hógchlubanna agus sna scoileanna. Bhí leithéidí Ed Sheeran agus Kodaline ar an albam is déanaí agus scaipeadh 
30,000 cóip den albam, idir cóipeanna crua agus íoslódálacha saor in aisce.   
 
4. Club Raidió Rí-Rá 
Úsáidfear an ceol Gaeilge taobh le taobh le bannaí móra idirnáisiúnta agus eile ar seinnliostaí Clubanna agus 
dioscónna Raidió Rí-Rá. 
 
5. Cath na mBannaí 
Ar an leibhéal is bunúsaí, caithfear bannaí ceoil nua a mhealladh le hamhráin a chumadh trí Ghaeilge. Déantar 
seo trí chomórtas chath na mbannaí agus úsáidtear na hamhráin i sceideal leanúnach Raidió Rí-Rá.  
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8. Sceideal Raidió Rí-Rá agus spriocmhargaí molta 

 
Tar éis trí thréimhse ar FM a dhéanamh, craoladh ar an idirlíon le 8 mbliana anuas, craoladh ar an aip ó 2009 agus craoladh 
ar DAB ó 2012, tá spriocmhargaí agus sceideal molta Raidió Rí-Rá forbartha thíos: 
 

Luan go Aoine: 
 

Am Seó Spriocmhargadh 

07.00-10.00 Pop 4 ar Maidin Aois: 12-30 bliain 
10.00-13.00 Ar Scoil Aois: Bunscoileanna - Meánscoileanna 

le ród-seó laethúil sna bunscoileanna 
13.00-16.00 Ceapaire Ceoil Aois: Meánscoileanna – Tríú leibhéal 

le ród-seó laethúil sna meánscoileanna 
16.00-19.00 TRL ar Éileamh Aois: 12-30 bliain 
19.00-21.00 Rí-Rá Dana Aois: 12-30 bliain 
  le ród-seó in ógchlubanna & ag imeachtaí tríú leibhéal 
21.00-00.00 Fuaim Eile Aois: Tríú leibhéal – 30 bliana 

 

 
 

Satharn agus Domhnach: 
 

Am Seó Spriocmhargadh 

08.00-11.00 Pop 4 ar Maidin Aois: 12-30 bliain 
11.00-14.00 Ar an Seit Aois: 12-30 bliain 
14.00-17.00 Seó Spóirt Aois: 12-30 bliain 

le ród-seó ag cluichí spóirt 
17.00-20.00 TRL ar Éileamh Aois: 12-30 bliain 
20.00-00.00 An Meascadh Aois: Tríú leibhéal – 30 bliana 
  Ag teacht beo ó Chlub Raidió Rí-Rá 
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9. Plean foirne Raidió Rí-Rá 
 
Mar a luadh cheana féin, beidh Raidió Rí-Rá ag feidhmiú ar bhonn uathúil. Beidh duine lánaimseartha mar phríomhláithreoir 
ar na príomh cláracha raidió agus beidh fo-fhoireann dheonach de mhic léinn tríú leibhéal agus eile ag cabhrú le gach seó. 
Beidh seirbhísí teicniúla ar chonradh in ionad duine a fhostú. 
 
Is gá daoine lánaimseartha a bheith ag na seónna chun:  

 leanúnachas ceart a thabhairt do na seónna 

 dílseacht a spreagadh in éisteoirí Raidió Rí-Rá 

 cinnte a dhéanamh go mbeidh na cláracha ar chomhchaighdeán nó caighdeán níos airde ná cláracha ar stáisiún 
raidió tráchtála agus pobail eile 

 
Tá liosta thíos de na poist, agus na bundhualgais a bhaineann leo, atá de dhíth ag an stáisiún: 
 

Post Dualgais 2017 2018 2019 

1. Bainisteoir  
Vice-Principle Officer 

·  An stáisiún a bhainistiú ó lá go lá €65,185 €67,541 €69,884 

·  Foireann a earcú agus a bhainistiú       

·  Urraíocht agus fógraíocht a lorg don stáisiún       

2. Riarthóir 
Oifigeach Cléireachais 

·  Seirbhís riaracháin a chur ar fáil ó lá go lá €20,859 €21,830 €22,805 

·  Déileáil le fiosrúcháin ón bpobal       

·  Tacaíocht a chur ar fáil don bhainisteoir       

3. Margaíocht 
Ard-Oifigeach 
Feidhmiúcháin 

·  Fógraíocht a lorg don stáisiún €46,081 €47,458 €48,831 

·  Plean margaíochta a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm       

·  Urraíocht a aimsiú do chomórtais ar an stáisiún       

4. Láithreoir (sinsearach) 
Oifigeach Feidhmiúcháin 

·  DJ ar seó raidió 3 uair a chloig 5 lá sa tseachtain (07.00-10.00) €27,464 €29,418 €30,924 

·  An fhoireann dheonach don seó a bhainistiú       

·  Seó Bóthair a chomhordú sna scoileanna / coláistí samhraidh       

5. Láithreoir (sinsearach) 
Oifigeach Feidhmiúcháin 

·  DJ ar seó raidió 3 uair a chloig 5 lá sa tseachtain (19.00-22.00) €27,464 €29,418 €30,924 

·  An fhoireann dheonach don seó a bhainistiú       

·  Na seónna oíche ó 22.00 go dtí 07.00 a bhainistiú       

6. Láithreoir (sinsearach) 
Oifigeach Feidhmiúcháin 

·  DJ ar seó raidió 3 uair a chloig 2 lá ar an deireadh seachtaine (13.00 - 16.00) €27,464 €29,418 €30,924 

·  An fhoireann dheonach don seó a bhainistiú       

·  Na seónna ar an deireadh seachtaine a bhainistiú       

7. Láithreoir (sóisearach) 
Oifigeach Cléireachais 

·  DJ ar seó raidió 3 uair a chloig 5 lá sa tseachtain (16.00-19.00) €20,859 €21,830 €22,805 

·  An fhoireann dheonach don seó a bhainistiú       

·  Seó Bóthair a chomhordú sna coláistí tríú leibhéal agus sna hógchlubanna       

8. Láithreoir (sóisearach) 
Oifigeach Cléireachais 

·  DJ ar seó raidió 3 uair a chloig 5 lá sa tseachtain (13.00-16.00) €20,859 €21,830 €22,805 

·  An fhoireann dheonach don seó a bhainistiú       

·  Tacaíocht son seó bóthair sna coláistí tríú leibhéal agus sna hógchlubanna       

9. Láithreoir (sóisearach) 
Oifigeach Cléireachais 
  

·  DJ ar seó raidió 3 uair a chloig 5 lá sa tseachtain (16.00-19.00) €20,859 €21,830 €22,805 

·  An fhoireann dheonach don seó a bhainistiú       

·  Tacaíocht don seó bóthair scoileanna & cur chun cinn an stáisiúin sa phobal       

 Iomlán den tuarastal bliantúil roimh cháin an fhostóra   €277,094 €290,573 €302,707 

  Cáin an fhostóra agus pinsin de 5% €43,642 €45,765 €47,676 

  Olliomlán sa bhliain €320,736 €336,338 €350,383 
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10. Buiséad 2017-2019 

 

Buiséad Raidió Rí-Rá 2017-2019       

    
IONCAM 2017 2018 2019 

Sa bhanc €0 €13,260 €3,568 

Fógraíocht €0 €50,000 €100,000 

Urraíocht €0 €10,000 €25,000 

Deontas ó Chiste na Gaeilge €75,000 €75,000 €0 

Deontas ón gCiste Náisiúnta Craolacháin €418,000 €625,000 €1,500,000 

Bailiú airgid / díolacháin €10,000 €15,000 €20,000 

Iomlán €503,000 €788,260 €1,648,568 

    
CAITEACHAS 2017 2018 2019 

Tuarastal, cáin & pinsin €294,008 €336,338 €350,383 

Costais foirne €20,000 €25,000 €30,000 

Costais oifige €10,000 €10,000 €10,000 

Cíos €4,456 €25,000 €35,000 

Trealamh €20,000 €2,000 €2,000 

Táille seirbhíse teicniúil €20,000 €25,000 €30,000 

Ceadúnas raidió €923 €1,000 €1,000 

PPI / IMRO €5,000 €5,000 €5,000 

Árachas €3,000 €3,000 €3,000 

Táille proifisiúnta & costais €2,104 €2,104 €2,104 

Bolscaireacht €20,000 €20,000 €50,000 

Idirlíon €10,000 €10,000 €20,000 

Costais bainc €250 €250 €250 

Iomlán an chaiteachais €409,741 €464,692 €538,737 

Costas craolacháin / tarchur* €80,000 €320,000 €1,100,000 

Olliomlan an chaiteachais €489,741 €784,692 €1,638,737 

    
MÓRIOMLÁN €13,260 €3,568 €9,831 

% den cheadúnas náisiúnta in 2014 0.19% 0.29% 0.69% 

*Costas tarchur bainteach leis na háiteanna 
seo: 

Baile Átha Cliath 
amháin 

BÁC, Gaillimh, 
Corcaigh, Leitir 
Ceanainn 

32 contae ar fad 
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Aguisín A: Sceideal Reatha Raidió Rí-Rá 

 

Dé Luain – Dé hAoine 

Am Clár Láithreoir 

07.00 Ceol ar Maidin Éagsúil 

08.00 Na Piscíní Jamie Mac Uiginn, Sophie Osborne, Aoife Ní Shuilleabháin, 
Ruth Darcy 

10.00 Beo ar an Aer Niamh Ní Chróinín, Aisling Nic Artáin, Nicole Ní Ghráda, 
Fearghal Ó Raifeartaigh, Máire McCafferty, Orla McNabola 

12.00 An Lón Mór Maria Schaler & Ciarán Wadd 

14.00 Lig do Scíth Amy Nic Amhlaidh  

16.00 Cnaga Sa Charr Ciara Pollock 

18.00 Fuaim Eile Traic Ó Braonáin 

20.00 Top 40 Oifigiúil na hÉireann Daithí Ó Dáibhín 

22.00 An Meascán - 

   

Dé Sathairn  

Am Clár Láithreoir 

07.00 Scott ar Maidin Scott King 

10.00 Ag Taisteal le Dónal Dónal Gallagher 

13.00 Ceol Eile Daire Ó Faogáin & Niamh Ní Ghoill 

16.00 Orlaith Nic Ghearailt Cosa Gan Chompás 

18.00 Top 40 Oifigiúil na hÉireann Daithí Ó Dáibhín 

20.00 Tús Maith Leath na hOíche Aisling Donovan 

22.00 An Meascán - 

   

Dé Domhnaigh    

Am Clár Láithreoir 

07.00 Oliver ar Maidin Oliver Ó Braonáin 

10.00 An Sos Róisín Maher 

13.00 Aodán ar an Aer Aodán Mac an Mhíle 

16.00 Niamh Libh Niamh Ní Chróinín 

18.00 Top 40 Oifigúil na hÉireann Daithí Ó Dáibhín 

20.00 Tús Maith Leath na hOíche  Aisling Donovan 

22.00 An Meascán - 

 

Craoltar giotaí éagsúla ar an stáisiún go rialta chomh maith ó láithreoirí eile, ar nós Popnuacht, Ar an Seit, Seó 

Spóirt, srl.  

 


