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Réamhrá 
 

Thar ceann Údarás Craolacháin na hÉireann, is mian liom mo bhuíochas a ghabháil le Aengus Ó 

Snodaigh, TD, as an gcuireadh teacht i láthair an Choiste Dé Céadaoin, 19 Bealtaine chun 

craoltóireacht na Gaeilge in Éirinn sa lá atá inniu ann a phlé.    

Ina Ráiteas Straitéise 2021-20231, faoin Téama Straitéiseach An Iolarthacht agus an Éagsúlacht a 

Chur chun Cinn leagann an BAI amach na tiomantais atá aige do: 

1) Cur le léiriú agus infhaighteacht an chlosábhair agus an ábhair chlosamhairc, ábhar Gaeilge san 

áireamh, arb ábhartha go cultúrtha é do luchtanna féachana/éisteachta Éireannacha; agus   

2) Cláir Ghaeilge den scoth a chothú agus a chur chun cinn le béim faoi leith ar nuacht agus cúrsaí 

reatha a sholáthar do luchtanna éisteachta i measc an aos óg.   

Soláthraíonn an BAI na tiomantais seo trína fheidhmeanna reachtúla agus coimhdeacha ar a n-áirítear 

ceadúnú, comhlíonadh, foghlaim agus forbairt earnála agus tuiscint ar na meáin i dteannta le raon 

tionscnamh eile. Tá na tionscnaimh seo leagtha amach i bPlean Gníomhaíochta an BAI don Ghaeilge 

agus cuimsítear leo cláir agus cartlannú faoin Scéim Maoinithe Craolacháin, iniúchadh a dhéanamh ar 

dheiseanna comhpháirtíochta, agus ócáidí agus tionscnaimh urraíochta a bheidh ceaptha chun cur leis 

an éagsúlacht agus an iolracht i gcraoltóireacht na Gaeilge.  Tá foireann thiomnaithe Gaeilge ag tacú 

le tiomantais agus obair Ghaeilge an BAI, agus ceathrar ball foirne lánaimseartha a bhfuil Gaeilge líofa 

nó fíormhaith acu atá ar an bhfoireann sin.  

I mí Feabhra 2020, d’fhoilsigh an BAI Scéim Ghaeilge nua 3 bliana de réir Alt 11 d’Acht na dTeangacha 

Oifigiúla 2003. Is é seo an tríú Scéim Teanga ag an BAI agus cuirtear in iúl léi don phobal agus dár 

bpáirtithe leasmhara cé na tiomantais Ghaeilge atá againn agus céard iad na seirbhísí a chuirtear ar 

fáil i nGaeilge.  Déantar iarracht léi chomh maith an dul chun cinn atá déanta ag an BAI maidir le 

seachadadh agus feabhsú a chuid seirbhísí as Gaeilge le roinnt blianta anuas a chomhdhlúthú agus 

forbairt a dhéanamh air sin.  I measc na dtiomantas nua faoin Scéim reatha tá úsáid mhéadaithe na 

Gaeilge ag ócáidí poiblí agus ar gach cumarsáid meán sóisialta de chuid an BAI, taighde Gaeilge a 

choimisiúniú, córas gearán ar líne i nGaeilge a fhorbairt, oiliúint shaincheaptha i nGaeilge don fhoireann 

i bhFuaim agus Fís agus acmhainní digiteacha agus gluaiseanna a sholáthar i nGaeilge do gach bhall 

foirne an BAI.   

 

Cuirfear ar fáil i gcorp lárnach na haighneachta seo tuilleadh sonraí faoi 1) Craoltóireacht na Gaeilge; 

agus 2) tionscnaimh chun tacú le Craoltóireacht na Gaeilge a sainaithníodh i bPlean Gníomhaíochta 

an BAI don Ghaeilge.  Tagraítear san aighneacht chomh maith do thionscadal taighde Céim a 3 ar 

Úsáid na Gaeilge ar an Raidió, arna ghabháil mar chúram ag an Dr. John Walsh as OÉ Gaillimh, a 

foilsíodh i mí Márta 2021.  Ní chuirtear ar fáil san aighneacht seo sonraí faoi thiomantais Ghaeilge an 

chraoltóra seirbhíse poiblí, RTÉ, atá mar ábhar ag próiseas athbhreithnithe ar leith idir an BAI agus an 

tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt & Meán. 

Beidh ionadaithe an BAI sásta nithe ar bith atá luaite san aighneacht a mhionléiriú agus ceisteanna ar 

bith ón gCoiste a fhreagairt.   

 

 
1 Ar fáil ag https://www.bai.ie/ga/media/sites/3/2021/01/BAI-Strategy-Statement-Final-Web-Irish-spreads.pdf  
 

https://www.bai.ie/ga/media/sites/3/2021/01/BAI-Strategy-Statement-Final-Web-Irish-spreads.pdf
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1. Craoltóireacht na Gaeilge – Raidió agus Teilifís 

Neamhspleách Tráchtála agus Pobail  

Tá tiomantais Ghaeilge na seirbhísí tráchtála raidió leagtha amach in Alt 66 den Acht Craolacháin, 

2009.    

Go hiondúil, leagfaidh conraitheoir tráchtála raidió a thiomantais Ghaeilge amach mar chuid dá iarratas 

ar chonradh craoltóireachta fuaime chuig an BAI.  Má éiríonn leo,  áireofar na tiomantais seo sa Ráiteas 

Beartais Clár a bheidh mar chuid den chonradh craoltóireachta fuaime idir an conraitheoir agus an BAI.  

Bíonn cóipeanna de Ráitis Bheartais Clár na gconraitheoirí le fáil go poiblí agus féadfar iad a chur ar 

fáil do bhaill den Choiste más gá.  Ag rannán 2.4 den Aighneacht seo d’aschur Gaeilge na seirbhísí 

ceadúnaithe raidió ar fad ag an BAI cuirtear ar fáil sonraí arna mbaint ó bheart monatóireachta agus 

bailiú sonraí a cuireadh i gcrích ag deireadh 2019. 

Tá seirbhís raidió Gaeilge ceadúnaithe ag an BAI i gCathair agus Contae Bhaile Átha Cliath – Raidió 

na Life – agus seirbhís raidió digiteach Raidió Rí Rá a chraolann i gcomhair lucht éisteachta den aos 

óg ach nach féidir é a chraoladh ach ar ardáin cábla digitigh, satailíte nó trastíre amháin.  Ba mhian leis 

an BAI tuilleadh seirbhísí den saghas seo a fheiceáil ach aithníonn sé go bhfuil dúshláin mhaoinithe 

roimh oibriú seirbhísí dá leithéid mar nach dócha go mbeidís inmharthana ar ioncam tráchtála amháin 

agus go mbeadh foinsí eile maoinithe ag teastáil uathu.  Tá Coiste Comhairleach don Ghaeilge ag 

an BAI ag cíoradh faoi láthair an poitéinseal do sheirbhís hibrideach Gaeilge faoi thionchar na hóige 

don raidió.  Mínítear obair an Choiste i rannán 2 agus i dTuarascáil 2020 Choiste Comhairleach na 

Gaeilge ag Aguisín 1.  

Níl ach riachtanais theoranta maidir le cláir Ghaeilge ar an tseirbhís tráchtála teilifíse, Virgin Media 

Television, atá ceadúnaithe faoi Ailt 70 agus 71 den Acht Craolacháin, 2009.  Foráiltear le hAlt 70 (2) 

den Acht Craolacháin, 2009 riachtanas ginearálta go n-áiritheodh an tÚdarás go ndéanfadh conraitheoir 

seirbhíse clár teilifíse na nithe seo a leanas ina chuid clár:   

• beidh aird aici ar leasanna agus ar chúraimí an phobail uile, coimeádfaidh sí i gcuimhne a 

riachtanaí atá comhthuiscint agus síocháin ar fud oileán na hÉireann uile, áiritheoidh sí go 

léireoidh na cláir na hairíonna éagsúla dá bhfuil cultúr phobal oileán na hÉireann uile 

comhdhéanta, agus beidh cás ar leith aici do na hairíonna a shainíonn an cultúr sin agus 

go háirithe don Ghaeilge, (70 (2)(a)).  

Tá catagóir eile conartha raidió agus teilifíse ann chomh maith faoi Alt 71 (digiteach), ach níl aon 

riachtanais faoin alt seo do chláir Ghaeilge nó cláir dhétheangacha.   

I gcás Craoltóirí Seirbhíse Poiblí, leagtar amach le hAcht 2009 forálacha reachtúla maidir le cláir 

Ghaeilge nó cláir dhétheangacha.  Leagtar amach le hAilt 114 agus 118 d’Acht 2009 príomhchuspóirí 

agus cumhachtaí gaolmhara RTÉ agus TG4 faoi seach.   

Bíodh is go bhfuil Craoltóirí Seirbhíse Poiblí freagrach as a gcuspóirí féin a shocrú maidir le tiomantais 

do chláir Ghaeilge, déanann an BAI cuspóirí na gCraoltóirí Seirbhíse Poiblí a athbhreithniú ar bhonn 

bliantúil, tiomantais Ghaeilge san áireamh, agus tugann sé tuairisc ar chomhlíontacht na gCraoltóirí 

Seirbhíse Poiblí in athbhreithniú ar Ráiteas Bliantúil Feidhmithe tiomantas na gcraoltóirí (“ASPC”). 
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2. Plean Gníomhaíochta don Ghaeilge    
 

Bhí roinnt fachtóirí mar bhonn eolais ag forbairt Phlean Gníomhaíochta don Ghaeilge an BAI, a foilsíodh 

i mí Feabhra 2019, ina measc reachtaíocht idirnáisiúnta agus náisiúnta, an Straitéis 20-Bliain don 

Ghaeilge 2010-2030, cuspóirí straitéiseacha an BAI maidir leis an nGaeilge agus comhairliúcháin idir 

BAI agus príomhpháirtithe leasmhara Gaeilge an BAI.  Beidh sé mar phríomhthoradh ar an bPlean 

Gníomhaíochta seo don Ghaeilge agus ar Chuspóirí Straitéiseacha an BAI maidir leis an nGaeilge go 

mbeidh tionscnaimh an BAI ina gcúis le méadaithe inchainníochtaithe ar na cláir Ghaeilge den scoth.  

D’fhonn tacú le seachadadh chuspóirí straitéiseacha an BAI ar An Iolarthacht agus an Éagsúlacht a 

Chur chun Cinn agus aird againn ar an ngá le cuidiú le forbairt clár Gaeilge den scoth in earnáil 

chlosamhairc na hÉireann, tá Plean Gníomhaíochta don Ghaeilge an BAI dírithe ar na cúig eochair-

réimse seo a leanas: 

• Cláir agus stáisiúin Ghaeilge a thacú, a fhorbairt agus a chur chun cinn trí thionscnaimh faoin gCiste 

Ceadúnaithe agus Craoltóireachta; 

• Comhpháirtíochtaí Gaeilge a chothú; 

• Tacú le Taighde; 

• Sonraí a bhailiú; agus  

• Próisis chuntasachta a fheabhsú, monatóireacht agus tuairisciú ar chomhlíontacht san áireamh. 

 

Bhí sé mar phríomhthionscnamh faoin bplean Coiste Comhairleach don Ghaeilge (“an Coiste”), a 

bhunú leis an BAI agus Foras na Gaeilge mar chomhchathaoirligh air.  Tá sé mar ról ag an gCoiste dlús 

a chur le feidhmiú an Phlean i gcomhairle le raon páirtithe leasmhara Gaeilge atá ina mbaill den Choiste 

chomh maith.     

In 2020, dhírigh an Coiste ar na tionscnaimh/réimsí béime seo a leanas a chur chun cinn:  

• An poitéinseal do sheirbhís hibrideach Gaeilge faoi thionchar na hóige don raidió a chíoradh   

go leanúnach;  

• Soláthar acmhainní tacaíochta do chraoltóirí; agus  

• Cruthú deiseanna chun comhoibriú agus comhroinnt acmhainní do chraoltóirí.  

 

Mionsonraítear obair an Choiste i dTuarascáil 2020 an Choiste atá i gceangal leis seo ag Aguisín 1.   

Lasmuigh d’obair an Choiste, seachadadh réimsí eile den Phlean trí raon gníomhaíochtaí oibre eile ag 

an BAI, atá achoimrithe thíos.     

 

2.1 Cláir agus stáisiúin Ghaeilge a thacú, a fhorbairt agus a chur chun cinn trí 

thionscnaimh faoin gCiste Ceadúnaithe agus Craoltóireachta: Fuaim & Fís  
 

Tugtar breac-chuntas i gCuid 10 den Acht Craolacháin ar fhorálacha an Chiste Craolacháin lena 

bhforáiltear go gcuirfear ar fáil 7% d’fháltais ghlana ón táille ceadúnais teilifíse don BAI gach bliain chun 

tacú le hoibriú raon scéimeanna.  In 2020, b’ionann seo agus suim de díreach os cionn €15.7 milliún. 

Tá dhá scéim á n-oibriú faoi láthair faoin gCiste Craolacháin – na Scéimeanna Físe agus Fuaime agus 

Cartlannaithe – agus tá soláthar déanta chomh maith do raon tionscnamh Coimhdeach.  
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Tá sé riachtanach faoin Scéim Físe agus Fuaime go leithdháilfear íosmhéid de 25% den chiste ar chláir 

a bhfuil ceachtar acu ábhar Gaeilge nó ábhar détheangach iontu.  Ar an iomlán, do 2020, mar an 

gcéanna le blianta roimhe sin, sáraíodh an t-íoschéatadán d’ábhar Gaeilge a bhí riachtanach, le c. 29% 

den mhaoiniú dulta go dtí cláir Ghaeilge nó cláir dhétheangacha thar raidió agus teilifís.  Cuimsítear 

sna cláir Ghaeilge formáidí agus seánraí éagsúla atá dírithe ar luchtanna éisteachta éagsúla, dráma, 

beochan, cláir faisnéise, ealaín/cultúr agus oideachas san áireamh. 

Tugadh faomhadh do Fuaim agus Fís 4 ar 6 Márta 2020 bheith ag oibriú go deireadh mhí Márta 

2022.  Feidhmíodh trí bhabhta maoinithe in 2020 faoin Scéim nua;  

• babhta raidió tráchtála (Babhta 35) mar fhreagairt ar Covid-19 i dtaca le hiarraidh ón Aire, a 

lainseáladh i mí Aibreáin, agus a bhfuarthas faomhadh ón Údarás do na moltaí maoinithe i mí 

Bealtaine (Babhta 35, €2.5m);  

o san áireamh sa bhabhta seo bhí stáisiúin tráchtála ar nós Galway Bay FM agus Radio 

Kerry a bhfuil ceantair Ghaeltachta sa cheantair acu mar aon le stáisiúin tráchtála 

náisiúnta a chraolann cláir Ghaeilge ar nós ‘Splanc’ ar Newstalk. 

 

• babhta maoinithe do raidió pobail, (Babhta 36) a lainseáladh i mí Iúil (€669k), i dtaca leis an 

iarraidh ón Aire chomh maith;  

o bhí an stáisiún Gaeilge Raidió na Life i measc thairbhithe Bhabhta 36, mar go bhfuair 

sé €29.8k faoi bhabhta 36.  

o chuaigh an babhta maoinithe seo chun tairbhe chomh maith do stáisiúin i gceantair 

Ghaeltachta ar nós Connemara FM. 

 

• maidir leis an tríú babhta, Babhta 37 a lainseáladh i mí Mheán Fómhair, ba bhabhta oscailte é 

do chraoltóirí teilifíse, léiritheoirí neamhspleácha teilifíse agus fuaime agus raidió seirbhíse 

poiblí (€5.58m).  Roimhe seo, i mí Mhárta, thug an tÚdarás faomhadh do na moltaí maoinithe 

don bhabhta dheiridh oscailte de Fís agus Fuaim 3. 

o Is ionann an leithdháileadh maoinithe do thionscadail Gaeilge nó tionscadail 

dhétheangacha agus c. 42% den mhaoiniú iomlán do bhabhta 37.  Nótáladh san 

aiseolas ó na measúnóirí caighdeán ard na n-iarratas a cuireadh faoi bhráid sa 

chatagóirí Beochana agus Dráma.     

 

Leanfar leis an Scéim Chartlannaithe reatha go dtí Meitheamh 2023.  Is é cuspóir na scéime ná cur 

chuige imeasctha a fhorbairt maidir le cartlannú ábhair chláir agus soláthar rochtana ar an ábhar sin.  

Tá maoiniú suntasach tugtha ag na scéimeanna do TG4 i leith roinnt tionscadal agus spreagfaimid 

craoltóirí raidió chun ról níos gníomhaí a chomhlíonadh sa phróiseas iarrata don chéad scéim eile.   

 

2.2 Comhpháirtíochtaí Gaeilge a chothú: 

-  Clár Foghlama agus Forbartha Earnála BAI 
-  Litearthacht sna Meáin Éire 
 

2.2.1 - Clár Foghlama agus Forbartha Earnála BAI   

Soláthraítear le clár Foghlama & Forbartha Earnála BAI maoiniú agus tacaíochtaí eile do raon 

líonraí chun tacú lena ngníomhaíochtaí foghlama agus forbartha éagsúla. Tá fo-bhuiséad de 

chlár Foghlama & Forbartha Earnála BAI tiomnaithe do thionscnaimh Éagsúlachta, iad siúd a 

bhaineann leis an nGaeilge ina measc.  Sampla maith de thionscadal Éagsúlachta (Gaeilge) is 
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ea tionscnamh Glúin Nua, a lainseáladh i mí Iúil 2020 ag Fleadh Scannán na Gaillimhe. Tá sé 

mar aidhm ag togra comhpháirtíochta idir an BAI, TG4, Ciste Craoltóireachta Gaeilge ag 

Scáileán Thuaisceart Éireann, agus Údarás na Gaeltachta, ar a dtugtar Glúin Nua cuidiú a 

thabhairt do stiúrthóirí agus scríbhneoirí céaduaire a bhfuil tuiscint mhaith acu ar an 

dtimpeallacht dhigiteach agus atá in ann scéalta mealltacha a chruthú sa Ghaeilge ar fud na n-

ardán.  Faoin togra comhpháirtíochta tá na comh-mhaoineoirí go léir tar éis tiomantas maoinithe 

de €60,000 a dhéanamh chun tacú le cláir meantóireachta d’iarratasóirí a n-éireoidh leo.  Sheol 

TG4 babhta roghnúcháin i mí na Nollag 2020 agus tá iarrthóirí/cuideachtaí léiriúcháin rathúla 

lena bhfógairt go gairid. 

Tacaíonn an ciste Éagsúlachta (Gaeilge) chomh maith le craoltóirí chun feabhas a chur ar a 

gcuid scileanna Gaeilge trí chúrsa féinrochtana ar líne do chraoltóirí raidió a chur ar fáil.   

Gaelchultúr a d’fhorbair an acmhainn seo le maoiniú ón BAI, agus tá sé ceaptha do chraoltóirí 

raidió a chraolann de ghnáth as Béarla ach ar mhian leo tuilleadh Gaeilge a ionchorprú ina 

gcuid clár.  Tá sé ceaptha chomh maith do láithreoirí a chraolann as Gaeilge ach ar mhian leo 

a gcruinneas a thabhairt chun feabhais.  Is é aidhm an chúrsa seo ná cabhrú le craoltóirí labhairt 

níos líofa agus téarmaíocht cheart a úsáid agus iad ag craoladh.  Tá an acmhainn ar fáil faoi 

láthair do chraoltóirí atá in ann logáil isteach ar shuíomh idirlín Aerthonnta.  Féadtar rochtain 

air chomh maith saor in aisce trí ranganna.com, an tairseach foghlama ar líne ag Gaelchultúr. 

Soláthraíonn Scéim Urraíochta BAI maoiniú urraíochta d’ócáidí agus gníomhaíochtaí meáin-

bhainteacha. Is iomaí ócáid agus gníomhaíocht a thacaíonn agus a cheiliúrann cláir Ghaeilge, 

ina measc: Féile na Meán Ceilteach, ceardlanna raidió Raidió Rí Rá agus Gradaim 

Chumarsáide an Oireachtais do na meáin Ghaeilge.  Bronntar na Gradaim Chumarsáide gach 

bliain agus aithnítear iad mar chomhartha barrfheabhais sa chraoltóireacht Ghaeilge.  Chun na 

hiarrachtaí a admháil atá déanta ag stáisiúin raidió tráchtála chun cláir raidió den scoth a léiriú 

i nGaeilge, cuireadh dhá dhámhachtain nua san áireamh in 2019, iad araon urraithe ag an BAI. 

Ba iad buaiteoirí 2020 sa chatagóirí raidió tráchtála /pobail Highland Radio (Ruaille Buaille) 

agus Phoenix FM (Aon Scéal?)  

2.2.2 Litearthacht sna Meáin Éire 

Comhaontas neamhfhoirmeálta d’eagraíochtaí agus daoine aonair is ea Litearthacht sna Meáin 

Éire (MLI) atá ag obair i gcomhar le chéile ar bhonn deonach chun litearthacht sna meáin a 

chur chun cinn in Éirinn.  Tá MLI arna éascú ag an BAI, mar chuid dá thiomantas do litearthacht 

sna meáin a chur chun cinn mar a leagtar amach i mbeartas Litearthachta sna Meáin an BAI, 

agus cruinníonn sé le chéile raon leathan páirtithe leasmhara ó earnálacha, mar shampla, na 

meáin, an saol acadúil, ardáin meán sóisialta, leabharlanna agus an tsochaí shibhialta.  

Spreagann MLI díospóireacht, sainaithníonn sé bearnaí i soláthar na litearthachta sna meáin 

agus déanann sé iarracht páirtithe leasmhara a chruinniú le chéile chun na bearnaí sin a 

líonadh.  Reáchtálann MLI seimineáir idirlín míosúla faoin litearthacht sna meáin a éascaíonn 

BAI agus a mbíonn bainisteoirí de chuid BAI mar aoichainteoirí orthu go rialta.    

Tá an BAI ina bhall de Mheitheal na Gaeilge ag MLI.2  I mí Mhárta, d’óstáil an mheitheal seo i 

gcomhpháirtíocht le Raidió na Gaeltachta ócáid lainse an fheachtais Be Media Smart. B’ócáid 

 
2 Is iad baill na meithle seo Máire Aoibhinn Ní Ógáin ó TG4, an tOllamh John Walsh ó OÉ Gaillimh, Shane 

Ó hEidhin ó Fhoras na Gaeilge, Seán Tadhg Ó Gairbhí ó Tuairisc, Gearoid MacDonncha ó Raidió na 

Gaeltachta, Muiris Ó Fiannachta ó Raidió na Life agus Sara McNamara ón BAI. 
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an-nuálach ar fad é seo agus is éard a bhí ann ná seimineáir idirlín a craoladh beo ar líne trí 

MLI ar 1ú Aibreán agus a athchraoladh ar an gclár An tSeachtain le Máirín Ní Ghadhra ar 

Dhomhnach na Cásca, 4ú Aibreán.  Glacadh go han-dearfach leis i measc phobal na Gaeilge. 

 

2.3 Tacú le Taighde: tacaíocht maoinithe ón BAI do thaighde Céim a 3 ar Úsáid na 

Gaeilge ar an Raidió BAI.  
 

In 2019 thairg an BAI tacaíocht mhaoinithe don Éagsúlacht (Gaeilge) don Dr John Walsh as OÉ Gaillimh 

chun tionscadal taighde a chur i gcrích ar úsáid na Gaeilge ar sheirbhísí Raidió na hÉireann. Tá an 

tionscadal taighde seo mar an tríú céim d’iniúchadh ar úsáid na Gaeilge ar sheirbhísí Raidió na 

hÉireann ar fad ach amháin ar stáisiúin a chraolann i nGaeilge amháin.  Breathnaíodh sa dá chéim 

tosaigh den staidéar ar fhorálacha reachtúla agus treoirlínte rialaithe maidir le cláir Ghaeilge agus 

rinneadh iniúchadh ar an gcaoi a feidhmíodh i ndáiríre iad.  An Dr John Walsh as OÉ Gaillimh i gcomhar 

leis an Dr Rosemary Day as Coláiste Mhuire gan Smál, Ollscoil Luimnigh a sheol Céimeanna a 2 agus 

a 3.  Dírítear le Céim a 3 ar thuairimí bhainisteoirí agus ionadaithe na stáisiún maidir leis na baic agus 

na deiseanna do chláir raidió Ghaeilge, anois agus amach anseo. 

Cuireadh tuarascáil taighde Chéim a 3 i gcrích go luath in 2021 agus foilsíodh é i ar 15 Márta, 2021. 

Leagtar amach sa tuarascáil roinnt príomhthátal a tháinig as na hagallaimh agus na cás-staidéir a 

rinneadh i gcaitheamh an staidéir.  Ar an taobh dearfach de, is léir go bhfuil an bhainistíocht i gcuid de 

na stáisiúin an-réamhghníomhach agus an-tacúil i bhforbairt agus cothabháil clár Gaeilge ar 

ardchaighdeán, agus aibhsítear sa tuarascáil samplaí den dea-chleachtas i léiriú ábhair Ghaeilge.  

Tairgeann roinnt stáisiún taifeadtaí podchraolta de chláir Ghaeilge ar a suíomhanna idirlín, rud a 

leathnaíonn raon an chláir agus a thugann infheictheacht bhreisithe dó.  Tá naisc cruthaithe ag cuid de 

na stáisiúin lena bpobail áitiúla (e.g. Gaelscoileanna, eagraíochtaí Gaeilge) rud a chuir le 

rannpháirtíocht agus gafacht an phobail. 

Ar na gnéithe nach bhfuil chomh dearfach céanna, luaitear sa tuairascáil go bhfuil an t-aschur Gaeilge 

íseal tríd is tríd, agus go gcraoltar an-chuid clár ag uaire seachbhuaice. Tá an- éagsúlacht idir an méid 

aschuir i measc stáisiún, agus níl aon difríocht shuntasach idir stáisiúin a fhreastalaíonn ar cheantair 

Ghaeltachta agus iad siúd nach bhfuil Gaeltacht laistigh dá réimse saincheadúnais.  Ina theannta sin, 

measann cuid de na craoltóirí gur riosca tráchtála iad cláir Ghaeilge. 

Áirítear i measc na ndúshlán a nótáil bainisteoirí stáisiúin, deacrachtaí i bhfoinsiú agus coimeád foirne 

láithrithe agus léirithe (go háirithe i measc stáisiún pobail) agus easpa acmhainní airgid agus ama chun 

cláir rialta Ghaeilge a léiriú, podchraoltaí a fhorbairt agus tacú le hábhar ar na meáin shóisialta.  Tá 

deiseanna ann ar oiliúint agus uasoiliúint, bealaí breise maoinithe clár a chíoradh, gabháil níos dlúithe 

leis an bpobal, agus comhairle agus tacaíocht lárnach a fháil maidir le forbairt clár Gaeilge. 

Áirítear sa tuarascáil chomh maith roinnt tograí agus moltaí do chraoltóirí raidió, don BAI, agus do 

rialtóirí.  Níl aon fhreagra foirmiúil eisithe ag an BAI ar an tuarascáil go dtí seo, ach ar mhaithe le plé, 

ba mhian linn na tuairimí seo a leanas a chur in iúl:  

• Scóip agus teorainneacha: Mar gheall ar scóip an tionscadail (sriantachtaí buiséid/ama), níor 

roghnaíodh ach 11 stáisiún don staidéar, cé go rabhthas dúthrachtach ag cinntiú go raibh na 

hagallaithe ionadaíoch do raon leathan tuairimí (cuireadh cineál craoltóra, ceantar geografach, 

lucht éisteachta Gaeltachta san áireamh sa phróiseas roghnúcháin).  Ós mar sin a bhí, ní raibh 

ann ach sampla ionadaíoch agus ní léiríonn sé eispéireas na gcraoltóirí go léir. 
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Níor áiríodh sa tuarascáil ach an oiread iniúchadh ar phróiseas ceadúnaithe an BAI ná 

athbhreithniú ar chomhfhreagras idir an BAI agus na conraitheoirí nuair a lorgann siad athruithe 

ar a n-oibleagáidí Gaeilge.  Dá bhrí sin, tá tagairtí don phróiseas ceadúnaithe bunaithe ar 

thuairimí na gcraoltóirí amháin. 

 

• Ceadúnú agus Comhlíontacht an BAI: Is in Alt 6 den Acht Raidió agus Teilifíse, 1988 atá  bunús 

na riachtanas agus na dtiomantas Gaeilge le fáil.  D’fhan siad gan athrú tríd is tríd ón am sin 

agus léirítear anois iad in Alt 66 den Acht Craolacháin, 2009.  Ní shainordaíonn na forálacha 

seo go leagfaí síos cuótaí i gconarthaí.  I gcomhréir leis na forálacha reachtúla, bíonn 

éagsúlacht i measc na dtiomantas Gaeilge ó stáisiún go stáisiún, ag brath ar roinnt fachtóirí ar 

a n-áirítear an cineál ceadúnais, an fhormáid seirbhíse agus an sprioc lucht éisteachta.  Tá an 

BAI agus a réamhtheachtaithe tar éis acmhainní suntasacha a infheistiú chomh maith chun 

tacú le tionscnaimh agus comhpháirtíochtaí chun an soláthar Gaeilge a fheabhsú agus a 

mhéadú. 

 

• Aschur na gclár agus craoladh buaice/seachbhuaice: Mar atá leagtha amach i dtionscadal 

Bailithe Sonraí Gaeilge an BAI (féach i rannán 2.4 thíos), tá anailís chuimsitheach déanta ag 

an BAI ar an soláthar clár Gaeilge ar fud na hearnála Teilifíse & Raidió.  Nuair a bhí uaire buaice 

raidió bunaithe ar an gcaighdeán tionscail 7am-7pm d’éisteacht uaire buaice, fuarthas amach 

gurbh é an deighilt laethanta seachtaine 48% buaic: 52% seachbhuaic, agus gurbh é an deighilt 

deireadh seachtaine 57% buaic: 43% seachbhuaic.   

 

• Pleanáil teanga: Mholfadh an BAI go rachadh stáisiúin i dteagmháil le heagraíochtaí ar nós 

Fhoras na Gaeilge a ghabhann le pleanáil fhairsing teanga.  Is fiú a thabhairt faoi deara go 

bhfuil roinnt oibre déanta ina leith seo ag Oireachtas na Gaeilge (arna mhaoiniú trí Chlár 

Foghlama agus Forbartha Earnála an BAI) bunaithe ar thuairisceáin daonáirimh, sa chaoi go 

mbeidh stáisiúin feasach go maith ar an raon de lucht labhartha na Gaeilge atá i measc an 

sprioc lucht éisteachta.  

 

• Obair Choiste Chomhairligh na Gaeilge: Mar bhaill den Choiste, tá ionadaithe CRAOL agus IBI 

freagrach as a mbaill stáisiúin a uasdátú faoi obair an Choiste agus faoi na tionscnaimh agus 

na tacaíochtaí atá á bhforbairt agus á gcur chun cinn chun tairbhe do chraoltóirí tráchtála agus 

pobail.  Tá breac-chuntas ar obair an Choiste tugtha in áit eile san aighneacht seo, agus ar an 

oiliúint, na socraíochtaí oibre agus na deiseanna foghlama atá á dtacú faoi láthair ag eite 

Foghlama agus Forbartha Earnála an BAI. 

 

• Nótálann an BAI an moladh go mbeadh a chuid oibre Gaeilge níos infheicthe agus níos curtha 

in iúl, agus tá pleananna á bhforbairt chun suíomh idirlín na heagraíochta a fhairsingiú chun an 

fhoireann Ghaeilge a aibhsiú agus chun a bhfuil bainte amach san Éagsúlacht a shárthaispeáint 

níos fearr. 

 

2.4 Sonraí a bhailiú: tionscadal Bailithe Sonraí Gaeilge an BAI.  

Chuir an BAI tús leis an tionscadal Bailithe Sonraí Gaeilge in 2020 agus d’iarr sé sonraí clár agus 

taifeadtaí ó chraoltóirí i gcomhair seachtaine sainiúla i mí Dheireadh Fómhair 2019, chun tosú ar bhonn 

cuimsitheach eolais a thógáil maidir le cainníocht agus raon na gclár Gaeilge/détheangach atá á 

gcraoladh thar an earnáil Teilifíse/raidió ar bhonn seachtainiúil.  Sainscagadh agus anailísíodh na 

sonraí seo i  rith 2020 agus leagtar amach i dTuarascáil Bailithe Sonraí Gaeilge na torthaí seo.  
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D’fhoilsigh an BAI an chéad Thuarascáil Bailithe Sonraí Gaeilge aige ar 18 Feabhra 2021.  Áirítear sa 

tuarascáil sonraí maidir leis an líon nóiméad Gaeilge/détheangach agus líon iomlán na gclár a craoladh 

i rith na seachtaine a iarradh.  Cuirtear ar fáil inti briseadh síos mionsonraithe ar an gcineál clár a 

craoladh, an sprioc lucht éisteachta, an leibhéal Gaeilge, craoladh buaice/seachbhuaice agus raon 

tacar sonraí eile.  Tugtar inti staitisticí faoi theilifís agus raidió agus foroinntear iad de réir cineáil 

craoltóra agus formáide ábhair.  Tá sé beartaithe go mbaileofar sonraí clár Gaeilge sa bhealach seo ar 

bhonn bliantúil chun treochtaí bliain-ar-bhliain a shainaithint agus go dtuairisceofar iad go débhliantúil.   

Is iad na príomhthorthaí atá sa tuarascáil: 

• I rith na tréimhse anailíse seacht-lá (7 – 13 Deireadh Fómhair 2019), craoladh 718.93 uair clár 

Gaeilge/détheangach, a bhí comhdhéanta de 1,075 clár. 

• As an líon iomlán nóiméad, bhí an Raidió ina shiocair le 87% (736 clár) vs an Teilifís ag 13% 

(339 clár).  

• As na 1,075 clár, ba chláir Ghaeilge 854 díobh (79%) agus ba chláir dhétheangacha 221 (21%) 

díobh.  Craoladh 74% de na cláir idir an Luan agus an Aoine. 

• Léirigh craoltóirí Gaeilge 644 as 1,075 clár, agus léirigh craoltóirí eile 431 díobh.  

• Ar sheirbhísí raidió, craoltóirí Gaeilge a léirigh 50% de na cláir agus craoltóirí eile a léirigh 50% 

díobh. Ar sheirbhísí Teilifíse, is ó chraoltóirí seirbhíse poiblí a tháinig 94% den líon iomlán 

nóiméad Gaeilge/détheangach.  

• Bhí cláir Ghaeilge/dhétheangacha ar an raidió dírithe ar an mór gcóir ar Luchtanna Éisteachta 

Ginearálta nó ar Dhaoine Fásta.  Ba iad Páistí an lucht éisteacha ba mhó do chláir teilifíse. 

• Maidir leis na formáidí ba mhó a raibh tóir orthu ar raidió ba iad sin Siamsaíocht (57%) Cláir 

Fhíriciúla (24%) agus Oideachas (7.5%).  Maidir leis na formáidí ba mhó a raibh tóir orthu i 

gCláir Teilifíse ba iad sin Beochan (51%) Siamsaíocht (19%) agus Cláir Fhíriciúla (14.5%). 

Trí shonraí a bhailiú ar bhonn bliantúil, tá an BAI ag dréim le treochtaí bliain-ar-bhliain a mhapáil agus 

a luacháil d’fhonn pointí arda agus ísle an tseachadta clár a shainaithint níos fearr agus díriú níos fearr 

ar réimsí óna dteastaíonn breis tacaíochta.  Bíodh is nach bhfuil sé dírithe ar chomhlíontacht, léirítear 

sa tuarascáil leibhéal maith comhlíontachta ag craoltóirí i leith tiomantas clár Gaeilge, agus ag an am 

céanna sainaithnítear réimsí atá le feabhsú amach anseo.  Tá cóip den tuarascáil le fáil sa rannán 

Foilseachán ar shuíomh idirlín an BAI.   

 

2.5 Cur le próisis cuntasachta, ar a n-áirítear monatóireacht comhlíontachta agus 

tuairisciú. 

Tacaítear i roinnt bealaí le cuntasacht maidir le cur i bhfeidhm an Phlean Gníomhaíochta don 

Ghaeilge.     

• Déantar tuairisciú rialta nuair a bhíonn Coiste Comhairleach na Gaeilge i mbun oibre, obair ar 

a n-áirítear monatóireacht agus measúnacht, agus tionscnaimh agus bearta a rinneadh chun 

an Ghaeilge a chur chun cinn in earnáil na craoltóireachta a chur in ord tosaíochta. 

• Ullmhaíonn an Coiste tuarascáil deireadh bliana ar fheidhmiú an Phlean Gníomhaíochta don 

Ghaeilge a chuirtear faoi bhráid an Údaráis BAI agus Bhord Fhoras na Gaeilge ar bhonn 

bliantúil.     

• Déantar tionscnaimh arna maoiniú ag BAI a phoibliú agus a chur chun cinn trí shuíomh idirlín 

an BAI chun infheictheacht a thabhairt do bhearta atá á ndéanamh ar bhonn leanúnach. 
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• Measúnaíonn an BAI i gcónaí feidhmíocht craoltóirí seirbhíse poiblí i gcomórtas lena 

dtiomantais straitéiseacha, bliantúla i leith ábhair clár Gaeilge agus déanann sé moltaí maidir 

le maoiniú poiblí. 

• Déanann an BAI monatóireacht ar chomhlíontacht conraitheora i leith théarmaí an chonartha 

trí roinnt gníomhaíochtaí ar a n-áirítear athbhreithnithe feidhmíochta agus éisteacht le 

agus/nó breathnú ar ábhar a chraoltar.  Measann an Coiste Comhlíontachta na tuarascálacha 

a thagann as na gníomhaíochtaí seo.  

• Bíonn an BAI i gcónaí ag lorg deiseanna comhpháirtíochta le gníomhaithe tábhachtacha ar 

nós comhlachtaí poiblí, maoineoirí eile, craoltóirí agus comhlachtaí ionadaíocha eile d’fhonn 

cur a thuilleadh le cuntasacht ar fud an tionscail. 

• Cuireann an BAI san áireamh sa Tuarascáil Bhliantúil aige tuarascáil ar fheidhmiú Scéim 

Ghaeilge an BAI agus uasdátú ar fheidhmiú an Phlean Gníomhaíochta don Ghaeilge. 
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Réamhrá 

Cúlra 

Bunaíodh an Coiste Comhairleach don Ghaeilge 
i mhí Aibreáin 2019 mar thionscnamh de chuid 
Phlean Gníomhaíochta don Ghaeilge an BAI. Is 
trí obair an Choiste, den chuid is mó, a chuirtear 
bearta an Phlean Ghníomhaíochta don Ghaeilge 
i bhfeidhm. Tá sé mar aidhm ag an gCoiste 
tionscnaimh a fhorbairt agus a chur chun cinn a 
chuirfidh leis an méid Gaeilge a bheidh ar an 
raidió agus ar an teilifís araon. Tacóidh na 
tionscnaimh sin leis na cúig Phríomhsprioc den 
Phlean Gníomhaíochta don Ghaeilge a bhaint 
amach. Tá BAI agus Foras na Gaeilge ina 
gcomhchathaoirligh ar an gCoiste. Ar na baill tá 
ionaidaithe ó RTÉ, TG4, CRAOL, IBI, SPI agus 
Oireachtas na Gaeilge. 

Tuairisciú  

Gabhann an Coiste air féin tuairisc achomair i 
scríbhinn a chur faoi bhráid Údarás an BAI agus 
Bord Fhoras na Gaeilge ar bhonn bliantúil. 

 

Cruinnithe 
 
Socraíodh cruinnithe ar bhonn ráithiúil do 2020, 
agus beartaíodh ionaid chruinnithe a mhalartú 
idir oifigí BAI agus Foras na Gaeilge. Mar gheall 
ar thús COVID-19 agus an dianghlasáil ina 
dhiaidh sin, cuireadh an chéad chruinniú ar an 25 
Márta ar ceal. Reáchtáladh an chuid eile de na 
cruinnithe ar líne, agus chuaigh siad ar aghaidh 
ar na dátaí seo a leanas: 
 

• 24 Meitheamh 2020 

• 16 Meán Fómhair 2020 

• 9 Nollaig 2020 
 

Introduction 

Background 
 
The Irish Language Advisory Committee was 
established in April 2019 as an initiative of the 
BAI Irish Language Action Plan. It is through the 
work of the Committee, for the most part, that the 
objectives of the Irish Language Action Plan are 
implemented. The aim of the Committee is to 
develop and promote initiatives that will help 
increase the levels of Irish available to audiences 
on both radio and television. These initiatives 
support the achievement of the five Key 
Objectives of the Irish Language Action Plan. 
The committee is co-chaired by the BAI and 
Foras na Gaeilge. Membership also includes 
representatives from RTÉ, TG4, CRAOL, IBI, SPI 
and Oireachtas na Gaeilge.  

Reporting  

The Committee commits to report to the BAI 
Authority and to the Board of Foras na Gaeilge in 
the form of a summary written report on a once-
yearly basis. 
 

Meetings 
 

Meetings were scheduled on a quarterly basis for 
2020, and it was planned for meeting venues to 
alternate between the offices of BAI and Foras 
na Gaeilge. Due to the onset of COVID-19 and 
the subsequent lockdown, the first meeting of 25 
March was cancelled. Remaining meetings were 
conducted online, and took place on the following 
dates: 
 

• 24 June 2020 

• 16 September 2020 

• 9 December 2020 
 



COISTE COMHAIRLEACH DON GHAEILGE: TUAIRISC 2020  

IRISH LANGUAGE ADVISORY COMMITTEE: 2020 REPORT 

 

   

2 
 

Achoimre ar Ghníomhaíochtaí 2020 

Socraíodh ar na tionscnaimh / réimsí fócais seo 

a leanas a fhorbairt le linn 2020: 

• Iniúchadh leanúnach ar an bhféidearthacht a 

bhaineann le seirbhís hibrideach raidió don 

aos óg a chur ar bun.  

• Forbairt bhreise ar acmhainní tacaíochta do 

chraoltóirí. 

• Deiseanna comhoibrithe idir chraoltóirí agus 

comhroinnt acmhainní. 

 

1. Iniúchadh leanúnach ar an 

bhféidearthacht a bhaineann le seirbhís 

hibrideach* raidió don aos óg a chur ar 

bun: 

Ceann de na gníomhaíochtaí ar dhírigh an Coiste 
Comhairleach don Ghaeilge air dul chun cinn a 
dhéanamh maidir le bunú/ceadúnú stáisiún raidió 
Gaeilge don aos óg. Cuireadh an Coiste ar an 
eolas faoi chainteanna tosaigh maidir le 
comhroinnt acmhainní a bhí ar siúl roimhe seo ag 
grúpa forbartha ar a raibh ionadaithe ó RTÉ 
(2FM, Raidió na Gaeltachta), TG4 agus Conradh 
na Gaeilge. I mí an Mheithimh 2020, tugadh 
cuireadh d’ionadaithe an ghrúpa forbartha 
freastal ar chruinniú Coiste d’fhonn na baill a chur 
ar an eolas faoi dhul chun cinn an ghrúpa go dtí 
seo, agus chun díospóireacht a thosú maidir le 
conas a d’oibreodh próiseas ceadúnaithe do 
sheirbhís den sórt sin agus cén saghas daoine / 
grúpaí eile ba cheart a bheith san áireamh 
d’fhonn tionscadal den sórt sin a chur chun cinn. 
Bhí plé úsáideach ann, agus léirigh an Coiste 
tacaíocht don tionscadal agus bhí fonn ar na baill 
cúrsaí a chur ar aghaidh. Chuige seo, bunaíodh 
Foghrúpa Coiste, atá á thiomáint ag Niamh Ní 
Churnáin ó RTÉ agus ina bhfuil ionadaíocht ó 
Raidió na Life, Raidió Rí-Rá, 2FM, Raidió na 
Gaeltachta agus Conradh na Gaeilge. Bhuail an 
foghrúpa le chéile roinnt uaireanta d’fhonn ábhair 
mar chomhpháirtíocht, féidearthachtaí maidir le 
comhroinnt acmhainní, riachtanais mhaoinithe, 
agus ardán oiriúnach don tseirbhís óige atá 
beartaithe a phlé. Is réamhriachtanas mór é 

Summary of Activities 2020 

The following initiatives/areas of focus were 
targeted for ongoing development during 2020: 

 

• Ongoing exploration of the potential for a 
youth-driven hybrid service for radio. 

• Further development of support resources 
for broadcasters. 

• Cooperation opportunities and resource-
sharing for broadcasters. 

 

1. Ongoing exploration of the potential for a 
youth-driven hybrid* service for radio: 

One of the targeted activities of the Irish 
Language Advisory Committee has been to 
progress developments relating to the proposed 
introduction/licensing of an Irish language youth 
radio station. The Committee was briefed on 
initial talks around resource-sharing that were 
held in the past by a development group made 
up of representatives from RTÉ (2FM, Raidió na 
Gaeltachta), TG4 and Conradh na Gaeilge. In 
June 2020, representatives of the development 
group were invited to attend a Committee 
meeting in order to update members on the 
group’s progress to date, and to open up a 
discussion as to how a licensing process might 
operate for such a service and what other 
persons/groups might be involved in order to 
advance such a project. A useful discussion took 
place, and the Committee expressed its support 
for the project and a desire to move matters 
forward. To this end, a Committee sub-group has 
been established, which is being driven by Niamh 
Ní Churnáin of RTÉ and includes representatives 
from Raidió na Life, Raidió Rí-Rá, 2FM, Raidió 
na Gaeltachta and Conradh na Gaeilge. The sub-
group has met a number of times in order to 
discuss matters such as partnership 
involvement, potential for resource-sharing, 
funding requirements, and a suitable platform for 
the proposed youth service. Funding is a major 
pre-requisite to the establishment of a youth 
station; estimates of c.€1m have been made by 
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maoiniú chun stáisiún don aos óg a bhunú;  rinne 
páirtithe eile meastacháin de thart ar € 1m, agus 
baineann sé seo leis an gcostas 2RN chun 
seirbhís FM a bhunú (costais tarchuradóra, srl.), 
bheadh sé seo ar an gcostas is mó a bheadh i 
gceist. Bheadh aon trealamh, ceadúnú, agus 
costais reatha laethúla sa bhreis air seo, agus 
faoi láthair níl sé soiléir cárbh as a dtiocfadh an 
maoiniú sin. Ina theannta sin, thug an Coiste 
agus an foghrúpa faoi deara go bhfuil athrú 
tagtha le déanaí ar an tslí a thagann daoine óga 
ar na meáin chraolta agus dhigiteacha, agus 
léiríonn figiúirí JNLR laghdú easpónantúil i líon 
na n-éisteoirí 15-24 bliana d’aois. Toisc go 
bhféadfadh go mbeadh ardáin eile lasmuigh de 
FM in ann an spriocghrúpa seo a mhealladh, 
moltar taighde cuimsitheach a dhéanamh 
d’fhonn imscrúdú a dhéanamh ar riachtanais 
agus mianta an sprioc-aoisghrúpa/lucht 
féachana ionchasaigh sula mbunófaí aon 
sheirbhís atá dírithe ar an aos óg. Phléigh 
Comhchathaoirligh an Choiste an fhéidearthacht 
atá ann comhthionscnamh taighde a mhaoiniú 
ina leith seo; ach níor socraíodh ar aon chinntí 
buiséadacha go fóill. 

 
*Tagraítear don tseirbhís mar sheirbhís 
‘hibrideach’ mar faoi láthair, níl spás 
leordhóthanach ar an mbanda FM chun seirbhís 
nua a oibriú go hiomlán ar an ardán seo. B’fhéidir 
go mbeadh féidearthacht ann, áfach, do 
sheirbhís a chónaisceann craolachán digiteach 
agus FM. Tá an Coiste agus an foghrúpa den 
tuairim gur chóir taighde a dhéanamh sula 
mbunófar seirbhís óige d’fhonn an t-ardán (nó an 
meascán) is fearr a roghnú chun seirbhís den 
sórt sin a chur ar bun. 
 

other parties, and this relates to the 2RN cost of 
setting up an FM service (transmitter costs, etc), 
which would be the greatest cost involved. Any 
equipment, licensing, and day-to-day running 
costs would be additional to this, and it is 
presently unclear where such funding could be 
sourced. In addition, the Committee and sub-
group have noted that young people’s 
engagement with broadcast and digital media 
has changed in recent times, with JNLR figures 
reporting an exponential decrease in the number 
of listeners aged 15-24 years old. As there may 
be potential for other platforms outside of FM that 
could reach this target audience, it is 
recommended that comprehensive research be 
conducted in order to examine the needs and 
wants of the target age group/potential audience 
prior to the establishment of any youth-driven 
service. The Co-chairs of the Committee have 
discussed the potential for funding a joint 
research initiative in this regard; however no 
budgetary decisions have been made as yet. 

 
*The service is referred to as a ‘hybrid’ service 
because currently, there is not sufficient capacity 
on the FM band for a new service to operate fully 
on this platform. There may, however, be a 
possibility for a service that combines digital and 
FM broadcasting. The Committee and the 
subgroup are of the view that research should be 
carried out in advance of the establishment of a 
youth service in order to determine the best 
platform (or combination) on which to launch 
such a service. 
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2. Forbairt bhreise ar acmhainní tacaíochta 

do chraoltóirí: 

Aerthonnta/Eolaire 
 
Aerthonnta: Tá Oireachtas na Gaeilge, a ghlac 
ceannas ar reáchtáil shuíomh gréasáin 
Aerthonnta ó Raidió na Life in 2019, ag forbairt 
an láithreáin ghréasáin chun é a thiontú ina 
acmhainn níos praiticiúla do chraoltóirí. Chuige 
sin, rinneadh taighde i measc craoltóirí (suirbhé / 
agallaimh) chun a dtuairimí ar thairbhe an 
láithreáin ghréasáin mar atá sé a mheas agus 
chun moltaí a lorg maidir leis na hacmhainní a 
d’fhéadfadh craoltóirí a úsáid. Cuirfidh torthaí an 
taighde bonn eolais ar fáil faoi ábhar agus leagan 
amach an láithreáin ghréasáin amach anseo. 
Leanfaidh an láithreán ag feidhmiú mar 
acmhainn don phobal, le liostaí cothrom le dáta 
de chláir Ghaeilge atá á gcraoladh ar fud na tíre 
gach lá. 
 
Bunachar sonraí Eolaire: Cruthaíodh riomh-aip 
ionas gur féidir le daoine atá líofa sa Ghaeilge atá 
ag iarraidh cur isteach ar phoist chraolacháin do 
chláir Ghaeilge clárú le Eolaire. Chomh maith leis 
sin, tá próiseas curtha i bhfeidhm chun a chinntiú 
go bhfuil an fhaisnéis atá cláraithe bailí go 
hiomlán. Tá tástáil curtha i gcrích ar an ngné seo 
d’Eolaire agus tá an tseirbhís fógraithe agus ag 
feidhmiú anois dóibh siúd ar mian leo clárú leis. 
Is féidir teacht ar Eolaire trí shuíomh gréasáin 
Aerthonnta. Is iad na chéad chéimeanna eile ná 
an córas logála isteach d’earcaitheoirí ag na 
stáisiúin éagsúla a úsáideann an eolaire a 
thabhairt chun críche agus earcaitheoirí a chur ar 
an eolas faoi chonas an leas is fearr a bhaint as 
an acmhainn. 
 
Tá na tionscnaimh thuas á maoiniú ag an BAI trí 
fho-bhuiséad Éagsúlachta (Gaeilge) Foghlaim 
agus Forbartha Earnála BAI. 
 
 
 

2. Further development of support 
resources for broadcasters: 

Aerthonnta/Eolaire 
 
Aerthonnta: Oireachtas na Gaeilge, who took 
over the running of the Aerthonnta website from 
Raidió na Life in 2019, are developing the 
website to make it into a more practical resource 
for broadcasters.  To this end, research has been 
conducted among broadcasters 
(survey/interviews) to assess their views on the 
usefulness of the website as it stands and 
seeking suggestions for resources that could be 
used by broadcasters. The research results will 
inform the content and layout of the website 
going forward. The site will continue to serve as 
a resource for the public, with up-to-date listings 
of Irish language programmes being broadcast 
throughout the country every day. 
 
Eolaire database: A program app has been 
created so that people who are fluent in Irish who 
want to apply for broadcasting jobs for Irish 
language programs can register with Eolaire. 
Also, a process has been put in place to ensure 
that the information registered is fully valid. 
Testing is complete on this aspect of Eolaire and 
the service is now advertised and operational for 
those who wish to register. Eolaire can be 
accessed via Aerthonnta. Next steps are to 
finalise the log-in system for recruiters at the 
various stations using the directory and to 
provide demonstrations to such recruiters on how 
to make the most of the resource. 
 
The above initiatives are funded by the BAI 
through the Diversity (Irish) sub-budget of BAI 
Sectoral Learning & Development. 
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Acmhainn foghlama Gaeilge do chraoltóirí 
 
In 2020, chuir an BAI méid beag maoinithe ar fáil 
don Choiste chun tacú le tionscnamh forbartha 
Gaeilge. Chomhaontaigh na baill an méid beag 
seo a úsáid chun cúrsa féin-rochtana ar líne a 
chur ar bun do chraoltóirí raidió. Faoi láthair tá 
Gaelchultúr ag cur bailchríoch ar dhearadh an 
chúrsa ar an suíomh gréasáin r-fhoghlama 
ranganna.com. Tá an acmhainn dírithe ar 
chraoltóirí raidió ar mian leo a gcuid scileanna a 
fhorbairt chun clár a chur i láthair trí mheán na 
Gaeilge. Is é aidhm an chúrsa cabhrú le craoltóirí 
Gaeilge níos cruinne agus níos nádúrtha a 
labhairt agus téarmaíocht cheart a úsáid. 
Díreoidh gach aonad den chúrsa ar ábhar difriúil, 
e.g., beannú don lucht féachana, amhrán / mír a 
chur i láthair. Beidh comhaid fuaime do gach 
téarma agus frása ar fáil mar chabhair 
fuaimnithe. Beidh an cúrsa ar fáil ar 
ranganna.com, ach beifear in ann é a leabú ar 
shuíomhanna eile freisin, e.g., Aerthonnta. Cé go 
mbeidh an cúrsa féin-mhúinte, tá an deis ann 
tuilleadh forbartha a dhéanamh amach anseo, 
mar shampla, foghlaim sa seomra ranga nó 
ceardlanna bunaithe ar an gcúrsa ar líne. 
Cuirfear an cúrsa ar fáil d’fhoghlaimeoirí i R1 
2021. 
 
3. Deiseanna Comhoibrithe agus 

comhroinnt acmhainní do chraoltóirí  
 
Leanann RTÉ agus TG4 orthu ag obair i bpáirt le 
chéile d’fhonn tuilleadh deiseanna a fhorbairt 
chun ábhar clár Gaeilge agus nuacht a roinnt.Tá 
Raidío na Life ag fáil ábhar nuachta Gaeilge atá 
roinnte ó fhoinsí CSP i gcónaí, agus úsáidtear an 
t-ábhar seo chun cur leis an soláthar nuachta 
aige. Beidh níos mó ná 700 uair an chloig d’ábhar 
Gaeilge craolta ag RTÉ faoi dheireadh 2020. Tá 
fochoiste Gaeilge bunaithe ag Screen Producers 
Ireland agus tá sé ar intinn ag an bhfoghrúpa seo 
dul i dteagmháil le TG4 agus RTÉ chun prótacail 
a aontú maidir le comhroinnt clár áta déanta ag 
cuideachtaí léiriúcháin neamhspleácha, agus 
chun an coiste a choinneáil ar an eolas faoi dhul 
chun cinn sa bhliain amach romhainn.  
 

Irish-language learning resource for 
broadcasters 
 
In 2020, the BAI made a small amount of funding 
available to the Committee to support an Irish 
Language development initiative. Members 
agreed to use this small amount to set up a self-
access online course for radio broadcasters. 
Gaelchultúr are currently in the final stages of 
designing the course on the e-learning website 
ranganna.com. The resource is aimed at radio 
broadcasters who wish to develop their skills in 
presenting a programme through Irish. The goal 
of the course is to help broadcasters to speak 
more accurate and natural Irish and to use 
correct terminology. Each unit of the course will 
focus on a different topic, e.g., greeting the 
audience, introducing a song/an item. All terms 
and phrases will be accompanied by audio files 
as a pronunciation aid. The course will be 
available on ranganna.com, but it will also be 
possible to embed it on other sites, e.g., 
Aerthonnta. While the course is self-taught, there 
is potential for further development in the future, 
for example, classroom-based learning or 
workshops based on the online course. The 
course will be made available to learners in Q1 
2021. 

 
3. Cooperation opportunities and resource-

sharing for broadcasters. 
 

RTÉ and TG4 continue to work together in order 
to develop further opportunities for the sharing of 
Irish language programme and news content. 
Raidío na Life continues to receive Irish-
language news content shared from PSB 
sources and uses this material to enhance its 
news bulletin content. RTÉ will have broadcast 
more than 700 hours of Irish language content by 
the end of 2020. Screen Producers Ireland have 
created an Irish-language sub-committee and 
there are plans for the sub-group to engage with 
TG4 and RTÉ to agree on protocols around 
content-sharing of programmes made by 
independent production companies and to keep 
the committee updated on progress in the 
coming year. 
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Aoichainteoirí a rinne cur i láthair don 
Choiste le linn 2020 
 
Mar a luadh thuas, bhí Dan Healy (2FM) agus 
Gearóid Mac Donncha (Raidió na Gaeltachta), 
ón ngrúpa forbartha do sheirbhís raidió Gaeilge 
don aos óg, i láthair ag cruinniú mhí an 
Mheithimh agus thug siad eolas don choiste ar 
ghníomhaíochtaí go dtí seo agus na spriocanna 
atá ag an ngrúpa don todhchaí. I Meán Fómhair, 
rinne Julian De Spáinn (Conradh na Gaeilge) cur 
i láthair a thug achoimre ar a dhearcadh ar 
Phlean Gníomhaíochta don Ghaeilge an BAI 
agus rinne moltaí maidir le cur chuige éagsúil don 
choiste agus d’iarr sé an t-eolas is déanaí ar 
thionscadail éagsúla. D’aontaigh an Coiste go 
gcoinneofaí Julian ar an eolas faoi thionscadail 
leanúnacha an Choiste. Ag cruinniú mhí na 
Nollag, rinne Dr John Walsh ó NUIG cur i láthair 
a thug achoimre ar dhréacht-thorthaí a 
thionscadail taighde ar úsáid na Gaeilge ar na 
meáin chraolta agus d’fhreagair sé ceisteanna. 
Tá súil ag John Walsh go mbeidh an tuairisc 
críochnaithe faoi Mí Mhárta 2021 agus é a 
sheoladh le linn Sheachtain na Gaeilge. 
 
Nuashonruithe eile don Choiste: 
 
Tionscadal Bailiúcháin Sonraí Gaeilge BAI: 
Cuireadh dréacht-tuarascáil faoi bhráid an 
choiste agus iarradh aiseolas ó na baill. Níor 
tháinig aon cheist chun cinn agus tá an tuarascáil 
á haistriú faoi láthair. Foilseofar í ar shuíomh 
gréasáin BAI i R1 2021. 
 
Foghrúpa don Ghaeilge - Media Literacy 
Ireland: Cuireadh an Coiste ar an eolas faoi 
bhunú foghrúpa MLI don Ghaeilge le déanaí. 
Tugadh cuireadh do bhaill an Choiste a bheith 
páirteach sa líonra. 
 

Guest speakers who made presentations to 
the Committee during 2020 
 
As mentioned above, Dan Healy (2FM) and 
Gearóid Mac Donncha (Raidió na Gaeltachta), of 
the development group for an Irish-language 
youth service for radio, attended the June 
meeting and updated the committee on previous 
activities of the group and its hopes for the future. 
In September, Julian De Spáinn (Conradh na 
Gaeilge) gave a presentation which outlined his 
perspective on the BAI’s Irish Language Action 
Plan. He also suggested some approaches for 
the committee and requested updates on various 
projects. The Committee agreed to keep Julian 
informed on ongoing Committee initiatives. At the 
December meeting, Dr. John Walsh of NUIG 
gave a presentation which outlined the draft 
findings of his research project and answered 
any questions arising. John Walsh hopes to have 
the report completed by March 2021 and to 
launch it during Seachtain na Gaeilge. 
 
Other updates to the Committee: 
 
BAI Irish Language Data Collection Project: A 
draft report was presented to the committee and 
feedback was sought from members.  No queries 
arose and the report is currently being translated 
and will be published on the BAI website in Q1 
2021.  
 
Media Literacy Ireland – Irish language 
subgroup: The Committee was informed of the 
establishment of MLI’s recent subgroup for the 
Irish Language. An invitation was extended to 
members of the Committee to join the network.  
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Cathaoirleacht:  
 
Beidh Michael O’Keeffe agus Éamonn Ó hArgáin 
ag éirí as mar Chomhchathaoirligh an Choiste. 
Beidh Fionnuala Murphy ina Chathaoirleach 
amach anseo ar son an BAI. Ceapfaidh Foras na 
Gaeilge Comhchathaoirleach nua in am trátha. 
 

Ráiteas Deiridh le Michael O’Keeffe 
agus Éamonn Ó hArgáin 
 
Agus muid ag fágáil slán ag an gCoiste, ba 
mhaith linn buíochas a ghabháil leis na baill as a 
rannpháirtíocht leanúnach ag cruinnithe agus as 
a dtiomantas tionscnaimh an choiste a stiúradh. 
Is tríd an tacaíocht agus an comhoibriú 
leanúnach seo is féidir ábhar clár Gaeilge a chur 
chun cinn i measc craoltóirí agus a chothú sa 
todhchaí. Guímid gach rath ar na Cathaoirligh 
nua agus ar bhaill an choiste sa bhliain amach 
romhainn. 
 
Michael O’Keeffe (BAI),  
Éamonn Ó hArgáin (Foras na Gaeilge),  
Comhchathaoirligh an Choiste, 2020 

 
Chairperson:  
 
Michael O’Keeffe and Éamonn Ó hArgáin will be 
stepping down as Co-Chairs of the Committee. 
Fionnuala Murphy will chair future meetings on 
behalf of the BAI. Foras na Gaeilge will appoint a 
new joint Chairperson in due course. 

 
Concluding Statement by Michael 
O’Keeffe and Éamonn Ó hArgáin 
 
As we take leave of the Committee, we wish to 
thank the members for their ongoing 
engagement at meetings and their commitment 
to driving the initiatives of the committee. It is 
through this continuous support and co-operation 
that Irish language programme content can be 
championed among broadcasters and nurtured 
into the future. We wish the incoming Chairs and 
committee members every success in the year 
ahead. 
 
 
Michael O’Keeffe (BAI),  
Éamonn Ó hArgáin (Foras na Gaeilge),  
Committee Co-Chairs, 2020  
 
 

 

 

 

 

 

 

 


