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pleanála

Ráiteas Bliantúil aR thiomantais Feidhmíochta
2012 

carachtar muinín



Ráiteas 
Seirbhíse 
Poiblí RTÉ 
2010

Déanfaidh RTÉ, tar éis 
comhchomhairle poiblí, 
tráth nach déanaí ná 12 
mhí tar éis an tAcht seo 
a rith, agus gach 5 bliana 
ina dhiaidh sin, nó de réir 
mar a cheanglóidh an tAire 
(Cumarsáid, Fuinneamh 
agus Acmhainní Nádúrtha), 
ráiteas seirbhíse poiblí a 
ullmhú ina leagfar amach 
na prionsabail a bheidh 
le comhlíonadh agus na 
gníomhaíochtaí a bheidh 
le gabháil de láimh ag 
RTÉ chun a cuid cuspóirí 
seirbhíse poiblí a chomhall.

Cuireadh Ráiteas Seirbhíse 
Poiblí RTÉ faoi bhráid an 
Aire an 12 Iúil 2010 agus tá 
sé ar fáil ag RTÉ.ie.

Ráiteas 
Straitéise RTÉ 
2010-2014 

Tráth nach déanaí ná 6 
mhí tar éis an tAcht seo a 
rith agus gach 5 bliana ina 
dhiaidh sin, déanfaidh RTÉ 
Ráiteas Straitéise a ullmhú 
agus a thíolacadh don Aire. 
Leagfar amach sa ráiteas 
straitéise straitéis Bhord 
RTÉ chun a chuspóirí a 
bhaint amach faoin Acht 
seo le linn na tréimhse lena 
mbaineann an ráiteas, ag 
féachaint d’acmhainní atá 
ar fáil do RTÉ. 

Cuireadh Ráiteas Straitéise 
RTÉ 2010-2014 faoi bhráid 
an Aire an 12 Eanáir 2010 
agus tá sé ar fáil ag RTÉ.ie.

Ráiteas 
Bliantúil ar 
Thiomantais 
Feidhmíochta

Gach bliain ullmhóidh 
RTÉ ráiteas bliantúil ar 
thiomantais feidhmíochta 
de réir (a) a chuspóirí, 
(b) a Ráiteas Straitéise, 
(c) a Ráiteas Seirbhíse 
Poiblí agus lena n-áirítear 
na gníomhartha a bhfuil 
sé beartaithe ag an 
gcorparáid tabhairt fúthu 
sa bhliain airgeadais sin 
chomh maith le táscairí 
feidhmíochta lena 
mbaineann.

Tuairisceoidh RTÉ gach 
bliain ina Thuarascáil 
Bhliantúil ar cibé ar 
comhlíonadh na tiomantais 
a rinneadh ina Ráiteas 
Bliantúil ar Thiomantais 
Feidhmíochta nó nár 
comhlíonadh.

Cuireadh Ráiteas Bliantúil ar 
Thiomantais Feidhmíochta 
2012 ar aghaidh chuig 
Údarás Craolacháin na 
hÉireann (BAI) an 29 
Feabhra 2012. Cuireadh 
ASPC a raibh athfhormáidiú 
déanta air ar aghaidh ina 
dhiaidh sin chuig an BAI 
agus an DCENR an 27 
Lúnasa 2012.

An tAcht Craolacháin 2009
Thug an tAcht Craolacháin 
2009 (an tAcht) isteach trí 
cheanglas nua ó thaobh 
tuairisciú i gcás RTÉ agus 
seo a leanas iad: 

carachtar pleanála muinín
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Réamhrá

Is é fís RTÉ cur le muinín mhuintir na hÉireann as an tseirbhís mar fhoinse 
eolais agus inspioráide a léiríonn agus a shaibhríonn a saol. Chun cur leis 
an muinín sin ní mór do RTÉ na caighdeáin is airde a shocrú ó thaobh a 
ghníomhaíochtaí go léir agus féachaint lena mbaint amach.

Léiríonn Ráiteas Straitéise RTÉ 2010 – 2014 mar a chomhlíonfaidh RTÉ a 
raon dualgas seirbhíse poiblí i rith na tréimhse cúig bliana sin agus mar a 
leagtar síos cuspóirí straitéiseacha ardleibhéil na heagraíochta.

Tá an Ráiteas Bliantúil ar Thiomantais Feidhmíochta (ASPC) 2012 bunaithe 
go díreach ar an Straitéis agus tógann sé go díreach ar an ASPC 2011.
Léiríonn na tiomantais sin, is féidir a mheas go neamhspleách, mar atá 
sé beartaithe ag RTÉ a chuspóirí straitéiseacha a chur chun cinn i rith na 
bliana 2012, le raon de phríomhbhearta, gníomhartha agus spriocanna ar 
leith.

Taifeadfaidh RTÉ sa Tuarascáil Bhliantúil do 2012 an tslí ar comhlíonadh na 
tiomantais agus cuirfear an cháipéis sin ar fáil ag RTÉ.ie.
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Raon seirbhísí meán náisiúnta a oibriú ar 
mhaithe le leas an phobail 

Dhá sheirbhís teilifíse, 4 sheirbhís raidió FM agus 
seirbhís ar líne ar fáil

A bheith lánpháirteach go hiomlán san aistriú 
chuig craoladh digiteach

Leanúint den fheachtas faisnéise poiblí SAORVIEW 
a fheidhmiú ar fud na tíre chun an pobal a chur ar an 
eolas faoi ASO agus chun feasacht 90% faoi ASO a 
bhaint amach i measc daoine fásta na hÉireann

Seirbhísí raidió digitigh uathúla le clúdach T-DAB 
a choinneáil ag 52% den daonra

Dáileadh / seachadadh ábhair ar feadh gach 
ardán agus gaireas, trastíre digiteach, cábla, 
satailít chomh maith le idirlíon (soghluaiste) a 
ar fud líonraí IP a chinntiú

An fáil ar tháirgí SAORVIEW-cheadaithe a 
chur chun cinn lena chinntiú go gceannaíonn 
tomhaltóirí trealamh ag a bhfuil ráthaíocht go 
n-oibreoidh sé leis an tseirbhís SAORVIEW. 
Sprioc 50% de dhíolacháin TV & STB miondíolta 
le bheith ina samhlacha SAORVIEW-cheadaithe 

Clúdach spriocdhaonra 98% a bhaint amach do DTT

Leagan 5 de Radioman 5 a thabhairt isteach ag 
gach seirbhís Raidió RTÉ

Tiomantais Feidhmíochta 

Raon Gníomhaíochtaí

Raon leathan clár a chraoladh, lena n-áirítear 
cláir a bheidh siamsúil, eolasach, oideachasúil 
agus cuimsitheach 

389 uair an chloig Siamsaíochta & Ceoil agus 362 
uair an chloig Fíorasach ar an Teilifís

6,000 uair an chloig Siamsaíochta, 17,500 uair an chloig 
Ceoil agus 1,500 uair an chloig Fíorasach ar an Raidió

Dhá shraith de chláir TV a chur ar fáil mar thacú 
do Bhaile Átha Cliath, Cathair Eolaíochta 2012

Sraith clár raidió de dhíospóireachtaí poiblí 
a chraoladh le heolaithe ceannródaíocha le 
comóradh a dhéanamh ar Bhaile Átha Cliath, 
Cathair Eolaíochta 2012

Raon de thaibhithe ceoil a sheachadadh chun 
siamsaíocht agus oideachas a chur ar fáil

180 Cur i Láthair Poiblí ag Grúpaí Oirfide

75 cur i láthair oideachais, cainte agus ceardlann 
ag Grúpaí Oirfide

7 tionscnamh chun leanúint le cláir ensemble 
níos lú a fhorbairt chun lucht éisteachta nua a 
aimsiú do Ghrúpaí Oirfide 

Clúdach Raidió RTÉ ar 10 bhféile mhóra 
ceoilagus nideogacha 

Raon clár a chraoladh ar fud an sceidil le comóradh a 
dhéanamh ar Sheachtain Mhór Cheoil RTÉ 2012

Ábhar a Sholáthar 

Príomhbhearta/Príomhghníomhaíochtaí
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Cláir agus seirbhísí a sheachadadh a bheidh 
ábhartha do riachtanais shóisialta agus chultúir 
na ndaoine óga a chónaíonn in Éirinn 

650 uair an chloig Cláir do Dhaoine Óga ar an 
Teilifís

Sceideal clár arna léiriú in Éirinn a thairgeadh ar 
Raidió RTÉjr chun riachtanais leanaí óga in Éirinn 
a léiriú agus chun freastal orthu 

Dhá shraith do dhaltaí Ardteistiméireachta: 
Countdown ar RTÉ 2fm agus A-Rá ar Raidió na 
Gaeltachta

Seirbhís chuimsitheach nuachta agus cúrsaí 
reatha a sheachadadh

1,074 uair an chloig Nuachta & Cúrsaí Reatha ar 
an Teilifís agus 1,653 uair an chloig Nuachta ar 
an Raidió

Lucht féachana suntasach a chothabháil 
do chláir nuachta agus chúrsaí reatha 
cheannródaíocha

Rochtain charnach do Nuacht RTÉ: 35% do Six 
One agus Nine o’Clock (meán in aghaidh na 
seachtaine 5+nóim)

Sciar an lucht féachana 27% do Prime Time 
(féachaint bheo)

Rochtain 12% do Morning Ireland 

Léirthuiscint an lucht féachana agus cur le 
hábharthacht chláir nuachta agus chúrsaí 
reatha RTÉ

AI os cionn 80 do Nuacht Theilifís RTÉ 

AI os cionn 80 do Nuacht Raidió RTÉ 

Clúdach seachtrach a chothabháil agus a 
fheabhsú nuair is féidir chun dearcadh na 
hÉireann ar imeachtaí idirnáisiúnta a sheachadadh

Clúdach ar ardchaighdeán ar phríomhimeachtaí 
idirnáisiúnta a sheachadadh, laistigh d’acmhainní

Grúpaí Oirfide RTÉ a bheith ar an 
bpríomhsholáthróir ceoil bheo ardchaighdeáin 
agus éagsúlacht ceoil ina réimsí

Lucht féachana / éisteachta na nGrúpaí Oirfide a 
choimeád ag os cionn 170,000

Spás a chur ar fáil inar féidir le plé, machnamh 
agus díospóireacht náisiúnta tarlú, agus 
a chlúdaíonn gnóthaí poiblí, luachanna 
daonlathacha, cultúr, agus creideamh agus 
cleachtais reiligiúin

Sraith teilifíse iomlán, sraith dhá chlár agus 10 gclár 
faisnéise aonair a dhéanann iniúchadh ar Éirinn 
chomhaimseartha agus ó thaobh na staire de

Sciar lucht féachana (féachaint bheo) 30% le 
coinneáil ag The Frontline

Ábhar Cúrsaí Reatha imscrúdaitheach a 
choimeád mar chuid den sceideal Cúrsaí Reatha

An sciar de lucht éisteachta 25% a bhí ag RTÉ Raidió 1 
le linn na seachtaine ó 7am-7pm i 2011 a choinneáil

Sraith nua a chraoladh ar RTÉ Raidió 1 le 
tomhaltas eolasach agus díospóireacht ar na 
meáin a spreagadh

Tiomantais Feidhmíochta Príomhbhearta/Príomhghníomhaíochtaí
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Tiomantais Feidhmíochta Príomhbhearta/Príomhghníomhaíochtaí

Tionscnaimh tras-ardán agus tras-mheán a 
sheachadadh

3 imeacht a sheachadadh 

Clúdach cuí ar phríomhimeachtaí idirnáisiúnta 
agus náisiúnta a chinntiú

Clúdach Raidió a chur ar fáil do chomórthaí 
náisiúnta tábhachtacha, mar Céad Bliain de 
Pháirtí an Lucht Oibre agus comóradh 50 bliain 
ar an Teilifís in Éirinn agus ar Thitim an Aontais 
Shóivéadaigh

Clúdach tras-ardán ar phríomh-imeachtaí spóirt 
a sheachadadh

Tiomantas do chláir cultúir na hÉireann a 
chothabháil

20 dráma nua a chraoladh ar RTÉ Radio 1

Sraith drámaíochta Gaeilge - Baile an Droichid - 
a chraoladh ar Raidió na Gaeltachta 

Raidió RTÉ le comóradh a dhéanamh ar an 
deireadh le cóipcheart ar shaothar James Joyce 
i rith 2012

Irischlár teilifíse seachtainiúil, The Works, agus 
ocht gclár faisnéise teilifíse ar na healaíona a 
chraoladh

Tabhairt faoi thionscnaimh oideachais agus 
fhor-rochtana 

Oideachas agus For-rochtain RTÉ lyric fm chun 
cuairt a thabhairt ar 45 scoil agus institiúid tríú 
leibhéal 

Seachadfaidh RTÉ sraith litearthachta ar Theilifís 
RTÉ: A Story with Me in It

Raidió RTÉ chun sraith 4 cheardlann do 
Chumadóirí Óga a reáchtáil 

Tiomantas do chláir Ghaeilge a chothabháil 

4 shraith teilifíse nua agus 2 shraith a rinneadh 
cheana: Scannal agus Cloch le Carn

Raon clár agus mír Raidió le Seachtain na 
Gaeilge a cheiliúradh

Ceiliúradh a dhéanamh ar RTÉ Raidió na 
Gaeltachta agus ar RTÉ Radio 1 ar Chomóradh 
40 Bliain Raidió na Gaeltachta

Éagsúlacht a chur chun cinn agus an saol ó lá 
go lá, údair imní agus éagsúlacht cultúir agus 
réigiúnach mhuintir na hÉireann go léir a léiriú 

Sraith a bheidh á tabhairt ar ais – 21st Century 
Child – agus 3 shraith nua ar Dhéagóirí ar 
Máithreacha iad, ar Bhulaithe agus scrúdú 
ar thionchar an chúlaithe eacnamaíochta ar 
náisiúnaigh nua

4 shraith ag comóradh 50 bliain de theilifís agus 
réimsí eile den saol in Éirinn 

2 shraith raidió ar ghnóthaí tuaithe (Countrywide) 
agus ar chúrsaí mara (Seascapes) chun leanúint 
ar aghaidh

Sraith raidió a sheachadadh - Parliament na mBan 
– le hagallaimh le mná i Sochaí na hÉireann
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Tiomantais Feidhmíochta Príomhbhearta/Príomhghníomhaíochtaí

Uilechuimsitheacht a chur chun cinn agus 
clúdach ar ghníomhartha creidimh, pobail 
agus cultúrtha a sholáthar, lena n-áirítear 
mionchúltúir agus suimeanna mionchúltúir 

Sraith teilifíse nua The Choice agus 2 shraith le 
tabhairt ar ais: Would You Believe? agus The 
Meaning of Life chomh maith le clúdach ar an 
gComhdháil Eocairisteach Idirnáisiúnta

1 sraith teilifíse agus 1 clár faisnéise faoi scéalta 
daoine ó ar fud an domhain agus an Lucht Siúil in 
Éirinn

Clúdach ar 31 cluiche beo i gCraobhchomórtais 
CLG 

Clúdach ar 52 Aifreann seachtainiúil ar an Raidió

Sraith Raidió: The God Slot

Clúdach Raidió ar an 50ú Comhdháil 
Eocairisteach Idirnáisiúnta 

Lucht féachana atá ann cheana a choinneáil 
agus lucht féachana nua a mhealladh trí na 
seirbhísí ábhartha a sholáthar  

Meán-rochtain sheachtainiúil os cionn 90% ar 
sheirbhísí RTÉ go léir i measc daoine fásta 15+ 

Meán-rochtain sheachtainiúil do Theilifís RTÉ 
os cionn 80% (féachaint chomhdhlúite) i measc 
gach duine 4+

Rochtain 7 lá iomlán do Raidió RTÉ os cionn 53% i 
measc daoine fásta 15+

Meán-rochtain sheachtainiúil RTÉ.ie ag 24% i 
measc daoine fásta 15+

 I. Meán-rochtain sheachtainiúil do Sheirbhísí 
RTÉ go léir os cionn 90% i measc daoine 15-
34 bliain d’aois 

 II. Meán-rochtain sheachtainiúil do Sheirbhísí 
RTÉ go léir os cionn 90% i measc daoine 
fásta 34+ bliain d’aois 

III. Meán-rochtain sheachtainiúil do Sheirbhísí 
RTÉ go léir os cionn 90% i measc daoine 25-
44 bliain d’aois 

 I. Ceangal an lucht féachana le teilifís os cionn 80
 II. Ceangal an lucht éisteachta le raidió os cionn 80

Cur an oiread agus is féidir leis an sciar den 
mhargadh, iarracht a dhéanamh sciar den lucht 
féachana teilifíse a chothabháil in ainneoin 
iomaíochas mór náisiúnta agus idirnáisiúnta 
agus cur an oiread agus is féidir leis an sciar 
den lucht éisteachta ar phríomhsheirbhísí raidió 

Sciar bhuaicama daoine aonair RTÉ Náisiúnta 
iomlán de 36% (féachaint chomhdhlúite)

Sciar tráchtála buaicama Raidió RTÉ os cionn 
30%

 Seirbhís a sholáthar do dhiaspóra na hÉireann 

Fás 5% a bhaint amach ar lucht éisteachta daoine 
nach gcónaíonn in Éirinn i ndáil le gach seirbhís 
raidió tríd an RTÉ Radio Player ar líne agus trí 
fheistí fón póca 

An líon seachtainiúil de bhrabhsálaithe uathúla 
idirnáisiúnta ar RTÉ.ie a mhéadú go dtí550,000
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A bheith ina phríomhfhoinse d’ábhar arna 
dhéanamh in Éirinn / sa bhaile go náisiúnta 
agus ó na réigiúin, ag cinntiú cion ard clár atá 
déanta sa bhaile i rith an bhuaicama ar RTÉ 
One

60% d’uaireanta buaicama ar RTÉ One le bheith 
comhdhéanta d’uaireanta dúchasacha

Seacht sraith réigiúnach nua a chlúdaíonn raon 
ábhar le craoladh ar an Teilifís

Cláir bhuaicama ar RTÉ Radio 1 agus ar RTÉ 2fm 
a thabhairt timpeall na tíre

Céilí House le 30 clár a chraoladh ó 15 chontae 
éagsúla i rith 2012

The John Murray Show Walking Club agus 
Talent Showcase a sheachadadh as sé shiúlóid 
ar fud na tíre

Na cláir agus na seirbhísí ar an gcaighdeán 
is fearr a sheachadadh, agus an léargas ar 
cháilíocht a chothabháil 

AI os cionn 80 do Theilifís RTÉ

AI os cionn 80 do Raidió RTÉ

18 as 20 clár ar liostaí na 20 clár is fearr do 
Theilifís RTÉ

18 as 20 clár ar liostaí de na 20 clár is fearr Raidío 
RTÉ

75 clár RTÉ ar a laghad ar ghearrliostaí i 
gcomórtais idirnáisiúnta

Cruthaitheacht, smaointe nua agus léiriú 
cultúir a chothú, trí thacú le himeachtaí 
cultúir, lena n-áirítear spéiseanna mionlaigh, 
tallann nua a fhorbairt (láithreoirí, ceoltóirí, 
ealaíontóirí, déantóirí clár agus cruthaitheoirí 
ábhair), ceannaireacht a léiriú laistigh de na 
tionscail chruthaitheacha agus saothar nua a 
choimisiúnú agus a chur i láthair

6 ócáid nua do cheoltóirí agus do lucht féachana 
/ éisteachta ó Ghrúpaí Oirfide RTÉ agus 
tionscnaimh, formáidí agus stíleanna clár nua

Láithreacht RTÉ ag Taispeántas na nEolaithe 
Óga, Craobhchomórtas Náisiúnta Treafa, Féile 
Drámaíochta Amaitéarach Uile Éireann agus ag 
ócáid chultúir amháin eile

Clúdach raidió ar 4 fhéile ealaíon

Clúdach raidió ar Fhéile Eurosonic 2012

Scríbhneoireacht ghrinn nua agus taibhiú grinn 
nua ar RTÉ Radio 1

TV: Tallann nua ar Theilifís RTÉ

Rannpháirtíocht leanúnach i dtionscadail 
beochana: Infheistíocht in Frameworks – 2 
ghearrscannán

Comhpháirtíochtaí straitéiseacha a fhorbairt le 
príomh-rannpháirtithe chun ardáin bhreise a chur 
ar fáil do RTÉ

Tiomantais Feidhmíochta Príomhbhearta/Príomhghníomhaíochtaí
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Na deiseanna maidir le comhpháirtíochtaí 
cultúir agus cruthaitheacha nua a iniúchadh  

Leanúint leis an gcomhthionscadal le Cartlanna 
UCD chun cáipéisí litearthachta agus cultúir a 
aistriú ó Chartlann Scríofa Chorparáideach RTÉ 
agus Cartlannaí Tionscadal a cheapadh

RTÉ Radio 1 le bheith ina chomhpháirtí meáin 
d’Fhéile Scannán Bhaile Átha Cliath Jameson

Comhthionscnamh idir Raidió RTÉ agus an IBI a 
sheachadadh – RadioGAUGE Ireland 

Comhpháirtíochtaí straitéiseacha a thógáil agus 
a neartú le heagraíochtaí Ealaíon agus Cultúir

An chomhpháirtíocht leis an Irish Traditional 
Music Association (ITMA) a fheabhsú chun 
rochtain phoiblí ar cheol traidisiúnta a chur ar 
fáil

Dul i gcomhar le soláthróirí ábhair tríú páirtí 
chun ábhar ardchaighdeáin RTÉ a chur ar fáil 
don lucht féachana / éisteachta

Leanúint ag comhoibriú le comhlachtaí 
seachtracha chun gearrscannáin a fhorbairt

Dlúthchaidreamh a chothabháil le craoltóirí 
agus le comhlachtaí eile mar BBC (NI), ITV, NI 
Screen agus STV 

Teagmháil a dhéanamh le gníomhaireachtaí 
eile chun beartas maidir le sealúchais Náisiúnta 
Chlosamhairc a thabhairt chun cinn

Infheistíocht i StoryLand, an comórtas 
drámaíochta agus grinn ar líne bliantúil

Cur le comhpháirtíocht Raidió le RAAP 
(Recorded Artists Actors Performers) in 2012 

Raidió RTÉ: Cumadóir cónaithe le trí shaothar 
nua a chur amach

Raidió RTÉ: Dhá dhlúthdhiosca a fhoilsiú le 
cabhrú le cumadóirí na hÉireann rochtain a fháil 
ar lucht éisteachta níos leithne

Teilifís RTÉ: Sraith nua, Amber agus dhá shraith 
le tabhairt ar ais, Fair City agus Raw

Tiomantais Feidhmíochta Príomhbhearta/Príomhghníomhaíochtaí
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Sárchleachtas rialachais agus córais tuairiscithe 
a chothabháil

Ardchaighdeán Thuarascáil Bhliantúil RTÉ agus 
Ráitis Airgeadais an Ghrúpa a chothabháil 

Tuairisc sa Tuarascáil Bhliantúil ar tháillí agus 
speansais chomhiomlána a íoctar le comhaltaí 
an Bhoird

Cur an oiread agus is féidir leis an úsáid a 
bhaintear as teicneolaíocht chun seachadadh 
nuála i gcláir a éascú, ag cur formáidí, 
tionscnaimh agus cláir nua ar gach meán

A chinntiú go bhfuil ‘Clipper’, córas deighilte 
ábhair ar líne, ar fáil le cur i bhfeidhm ar gach 
Seirbhís Raidió 

Teicneolaíochtaí feidhmiúchán taistil agus sóisialta 
a úsáid chun taithí an úsáideora ar bhrandaí agus 
cláir teilifíse agus raidió a fheabhsú

Plan a fhorbairt agus a fheidhmiú chun lorg 
digiteach RTÉ Two a fheabhsú

Comhlíonadh na gcód ábhartha go léir a 
chinntiú

Comhlíonadh Chód Cleachtais maidir le 
Rialachas Comhlachtaí Stáit a chothabháil

Athbhreithniú a dhéanamh ar Chóid nua an BAI 
(Cothroime) gníomhartha cuí a ghlacadh chun 
comhlíonadh a chinntiú

A chinntiú go bhfuiltear ag cloí go hiomlán le 
Cód Fógraíochta agus Cód Fógraíochtaí Leanaí, 
agus nach seastar le gearán ar bith

Na ceanglais reachtaíochta agus rialúcháin go 
léir a chomhlíonadh

Comhlíonadh iomlán le gach cuid de na 
hAchtanna um Shaoráil Faisnéise agus na 
hAchtanna Cosanta Sonraí a chinntiú

Dhá scéim athchóirithe a fhoilsiú agus a 
fheidhmiú: Scéim Gaeilge & scéim cartlainne

Comhlíonadh Cód Cleachtais Regtel a chinntiú, 
gan aon ghearán ag seasamh

Oibleagáid seirbhíse uilíoch a chomhlíonadh 
do theilifís agus raidió analógach

Clúdach tarchuir 98% a chothabháil do Theilifís 
agus do Raidió in áiteanna le déimeagrafaic nó 
topagrafaíocht a bhíonn ag athrú 

Rialachas  

Teicneolaíocht  

Cuspóirí IBD le hailíniú le córas tomhais 
feidhmíochta an Ráitis Bhliantúil ar Thiomantais 
Feidhmíochta (ASPC) 

Feidhmeannas RTÉ agus Bord RTÉ le 
monatóireacht a dhéanamh ar an dul chun cinn 
i rith na bliana lena chinntiú go gcomhlíontar 
ASPC 2012

Tiomantais Feidhmíochta Príomhbhearta/Príomhghníomhaíochtaí
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An clár athraithe teicneolaíochta a chur i 
bhfeidhm trí shamhlacha léiriúcháin ilmheán 
nua a fhorbairt agus teicneolaíocht a úsáid 
go héifeachtach do dhéantús clár cuí agus do 
tharchur seirbhísí 

An fheidhm Teilifís ceangailte le bosca 
díchódaithe an RTÉ Player a thástáil agus a 
sheoladh 

Tionscadal 2025 a bhrú chun cinn Spriocanna 
Chéim 1 a bhaint amach faoi 2014

Criosú cuí a bhaint amach don talamh go léir in 
RTÉ Domhnach Broc
Tabhair ar Aird: Neamhspleách ar RTÉ

Clár Digitithe ceann le ceann a chur i 
bhfeidhm. Líonra léiriúcháin ábhar digiteach 
ceann le ceann a thógáil agus aistriú chuig 
HDTV

Teicneolaíocht Freastalaithe Comhaid d’ábhar 
Faighte agus sreabha oibre feabhsaithe do na 
seirbhísí go léir a thabhairt isteach

Cruthú seirbhísí SD nua a chumasú agus ábhar 
Faighte HD ar RTÉ Two a mhéadú

Infreastruchtúr léiriúcháin a fheabhsú le gur féidir 
tuilleadh ábhair spóirt a léiriú in HD

Rochtain ar ábhar a éascú trí na meáin 
dhigiteacha agus an líon pointí ceangail 
leRTÉ a mhéadú, an fáil ar ábhar cartlainne 
a chothabháil, seirbhísí Raidió Digitigh a 
fhás, feidhmiúcháin taistil a sheachadadh 
agus bealaí nua a fhorbairt chun ceangal a 
dhéanamh le hoileán iomlán na hÉireann

Meán-rochtain sheachtainiúil RTÉ Player ag os 
cionn 20% i measc daoine fásta 15+

Cur leis an éisteacht iomlán ar Raidió RTÉ 10% ar 
shruthanna beo agus ar-éileamh

Straitéis a fhorbairt chun rochtain dhigiteach 
chuimsitheach ar chláir, blaisíní, taispeántais agus 
marsantú RTÉ a chur ar fáil 

Láithreán gréasáin Chartlanna agus Leabharlanna 
RTÉ a athdhearadh

Líon na líonta tí in Éirinn a bhfuil raidió digiteach 
acu ag 8%

Méadrachtaí rochtana bunlíne a bhunú trí ardáin 
dhigiteacha do Raidió RTÉ go léir, Seirbhísí 
Digiteacha san áireamh

An úsáid a bhaintear as seirbhísí RTÉ ar líne a fhás 
go dtí 16m iarratas ar leathanaigh in aghaidh na 
seachtaine

Cás gnó a tháirgeadh maidir le saoráid UGC le 
haghaidh Spóirt a fhorbairt 

Gnéithe agus feidhmiúlacht na meán sóisialta 
a úsáid i maoin dhigiteach agus próisis deartha 
ábhartha mar chuid den Léarscáil Straitéise

Nuacht ar-éileamh, 24 uair an chloig RTÉ a 
fheabhsú trí mhéid agus raon na hiriseoireachta 
gréasán-sonrach a mhéadú
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Tionscnaimh chun costais a rialú agus srian a 
chur leo

Costais Oibríochta teilifíse a choimeád ag 
leibhéal 2011

Sócmhainneacht: Sprioc-infhaighteacht airgid 
tirim / saoráidí chun freastal ar thiomantais de 
réir a bheidh siad dlite 

Tuairisciú ar chúlchistí airgid tirim a bheadh ar 
fáil

Córais ERP (Pleanáil Acmhainní Fiontair) a 
athbhreithniú agus córas lánpháirtithe nua a 
chur i bhfeidhm faoi 2014  

Díolacháin Raidió a aistriú chuig córas 
díolachán teilifíse Landmark, i ndiaidh staidéir 
féidearthachta

A chinntiú go gcomhlíonann coimisiúnú 
neamhspleách Raidió agus Teilifíse ceanglais 
chaiteachais reachtúla 

Oibleagáidí Caiteachais Reachtúil a 
chomhlíonadh faoin Acht Craolacháin 2009

Cur an oiread agus is féidir le foinsí maoinithe, 
tríd an úsáid a bhaintear as gach sruth ioncaim, 
idir thraidisiúnta agus nua, a uasmhéadú, trí 
éagsúlú agus trí fhoinsí maoinithe a mhéadú 
agus comhpháirtíochtaí airgeadais nua a 
fhiosrú chun ioncam a uasmhéadú nó costais a 
íoslaghdú

Spriocanna ioncaim a bhaint amach maidir le 
Teilifís, Raidió, Líonra agus Digiteach

Foinsí maoinithe a éagsúlú agus a mhéadú tríd 
an gcéatadán ioncaim ó fhoinsí éagsúlaithe a 
fhás

An leas is fearr is féidir a bhaint as Suíomh Táirgí 
íoctha, laistigh de pharaiméadair na rialachán 

Tuilleadh clár a chur leis an sceideal trí urraíocht 
agus tionscnaimh AFP

Seirbhís luach ar airgead a sheachadadh, ag 
cinntiú go mbaintear an luach is fearr amach 
i ngach réimse den ghnó, trí leanúint den 
leas is fearr is féidir a bhaint as ioncam na 
Táille Ceadúnais agus cur le tuairim an lucht 
féachana go mbaineann “luach ar airgead” leis 
an táille ceadúnais

Cláir a sheachadadh le buiséad laghdaithe 
bliain ar bhliain agus leas a bhaint as deiseanna 
cómhaoinithe

Tuairisciú ar leithdháileadh na Táille Ceadúnais

Costais daoine a rialú, trí mhonatóireacht agus 
bainistiú a dhéanamh ar an laghdú ar Chostais 
Oibríochta a Bhaineann le Pearsanra (PROC) 
agus ar an líon foirne agus conarthaí nua 

Sprioc PROC a bhaint amach do Bhuiséad 2012

Córas rianaithe agus sreafa oibre uathoibrithe 
nua a thabhairt isteach i ndiaidh próiseas 
tairisceana rathúil in 2011

Sprioc buiséid a bhaint amach do 2012 Aschur buiséid comhaontaithe don bhliain

Cistí Poiblí a Úsáid

Tiomantais Feidhmíochta Príomhbhearta/Príomhghníomhaíochtaí



11RTÉ Ráiteas Bliantúil i dtaobh Gealltanas Feidhmíochta 2012

Acmhainní a bhainistiú go héifeachtúil trí 
mhonatóireacht a dhéanamh ar an gcostas in 
aghaidh na huaire tarchurtha, úsáid éifeachtúil 
a bhaint as saoráidí agus nósanna imeachta 
bainistithe acmhainní níos fearr agus úsáid níos 
fearr a bhaint as pearsanra clár

Costas in aghaidh gach Uair Tarchurtha a fhoilsiú sa 
Tuarascáil Bhliantúil

Sprioc Úsáide de 75% san Ionad Teilifíse

Nós imeachta a chur i bhfeidhm chun 
monatóireacht a dhéanamh ar thuarascálacha 
mionsonraithe ar an éileamh ar Shaoráidí an Ionaid 
Teilifíse in 2012 agus costais na Saoráidí a choimeád 
laistigh den bhuiséad

Sprioc úsáide de 76% sa Stiúideo Raidió

Tá tuilleadh monatóireachta ar acmhainní na 
bhfoirne clár teilifíse de dhíth

Cur an oiread agus is féidir leis an struchtúr 
eagraíochtúil agus le cleachtais oibre d’fhonn an 
cuspóir poiblí a chomhlíonadh ar an tslí is fearr, 
athbhreithniú rialta a dhéanamh ar an líon foirne 
le optamú breise a dhéanamh nuair is féidir 

Seirbhísí Roinnte RTÉ breise a chur i bhfeidhm, 
lena n-áirítear Riarachán Díolachán, Teicneolaíocht, 
Margaíocht & Cumarsáid, chomh maith le tuilleadh 
athstruchtúrú a dhéanamh in Acmhainní Daonna

Struchtúr RTÉ nua a chur i bhfeidhm, ag 
cuimsiú Stiúrthóir Tráchtála, Príomhoifigeach 
Teicneolaíochta agus rannán nua, RTÉ Digiteach, a 
thabhairt isteach

Plean daonchumhachta bliantúil a sheachadadh i 
ngach IBD

Leanúint ag cur athchóiriú ar chleachtais oibre 
i bhfeidhm, ag ailíniú scileanna le timpeallacht 
ilmheán

Daoine agus scileanna a fhorbairt trí oiliúint 
inmheánach costas-neodrach agus trí 
dheiseanna forbartha foirne ábhartha a chur ar 
fáil ag teacht le riachtanais ghnó

Oiliúint ar theicneolaíocht an iPhone maidir le 
taifeadadh, eagarthóireacht, comhadú, closáin ar 
déanadh píolótú orthu agus acmhainní oiliúna ar 
líne forbartha

Cuirfear oiliúint bhreise d’iriseoirí ilmheán ar fáil i 
réimsí aschuir d’fhonn cur le hinniúlacht mar fhéin-
eagarthóirí 

Insight Track - A Programme of Presentations on 
the Business of Radio a sheachadadh 

Sárchleachtas i gcumarsáid leis an bhfoireanna 
chothabháil trí fheasacháin foirne rialta a 
sheachadadh, chomh maith le cruinnithe le 
Bainisteoirí Sinsearacha

Tiomantais Feidhmíochta Príomhbhearta/Príomhghníomhaíochtaí
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Na caighdeáin eagarthóireachta is airde a 
chur i bhfeidhm, ag athbhreithniú treoirlínte 
eagarthóireachta i gcomhthéacs reachtaíochta 
agus cóid chleachtais agus ag íoslaghdú 
gníomhartha ceartaitheacha dlíthiúla / rialála

Treoirlínte Déantóirí Clár nua do 2012 a 
dhréachtadh agus a fhoilsiú 

Treoirlínte nua maidir le tuairisciú na meán 
sóisialta a dhréachtadh agus a fhoilsiú 

Nóta Comhairle Ginearálta maidir le 
Príobháideachas a fhoilsiú, lena úsáid ag 
déantóirí clár agus ar a laghad ceithre sheimineár 
ar an dlí clúmhillte / dhíspeagadh cúirte a 
sheachadadh

Nach seasfadh gearán BAI ar bith i gcoinne 
Raidió agus Teilifís RTÉ 

Déileáil le 100% de ghearáin BAI go pras agus 
laistigh de chreataí ama éigeantacha

Ceannaireacht maidir le seirbhísí rochtana a 
léiriú trí íoschaighdeáin a shárú agus seirbhísí 
nua / nuálacha a sholáthar nuair is féidir, chun 
rochtain ar an teilifís a éascú do dhaoine a 
bhfuil míchumais chéadfacha orthu 

Fotheidil a sheachadadh agus leanúint le tiomantas 
maidir le gach clár buaicama agus gach clár nuachta 
agus cúrsaí reatha a chuimsiú, lena n-áirítear 
imeachtaí speisialta náisiúnta agus idirnáisiúnta 
agus tuilleadh fotheideal ar chláir do leanaí

8,500 uair an chloig d’fhotheidil ar Theilifís RTÉ 

Seirbhís theicniúil Clos-Tuairiscithe a 
sheachadadh

Na caighdeáin chuntasaíochta agus ghnó is 
airde a chinntiú trí chloí go deonach le cóid 
agus IFRS idirnáisiúnta 

Tuarascáil Bhliantúil RTÉ agus Ráitis Airgeadais 
an Ghrúpa ag cloí le IFRS

An beartas Tuairiscithe de Mheon Macánta (ar a 
tugadh an beartas Sceithireachta roimhe seo) a 
thabhairt cothrom le dáta

Teacht le Cód Cumaisc ar Rialachas 
Corparáideach na Ríochta Aontaithe agus le 
riachtanais Iarscríbhinn Rialachais Chorparáidigh 
Stocmhalartán na hÉireann a bhaineann go 
sonrach le hÉirinn

Nuacht agus cúrsaí reatha neamhchlaonta agus 
oibiachtúla a sheachadadh

Dearcadh an lucht féachana ar “chothroime agus 
neamhchlaontacht” RTÉ News: Nine o’clock ag 
os cionn 95%

Dearcadh an lucht féachana ar “chothroime agus 
neamhchlaontacht” Morning Ireland ag os cionn 
80%

Tuarascáil faoi Fhreagracht Shóisialta 
Chorparáideach a fhoilsiú gach bliain

Tuairisc CSR a thabhairt cothrom le dáta agus a 
fhoilsiú ar RTÉ.ie

Rochtain phoiblí a chothabháil via seirbhísí 
eolais teileafóin agus ríomhphoist lárnacha

A chinntiú go mbeidh an tseirbhís eolais 
teileafóin ar fáil 6 lá in aghaidh na seachtaine

Freagrach & Iontaofa
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Taighde a sheachadadh chun riachtanais Lucht 
Féachana na hÉireann a mheas, lena chinntiú 
go gcomhlíonfaimid na riachtanais sin agus le 
ceangal an luchta féachana le RTÉ a chruthú

Taighde den scoth ar an lucht féachana a chur 
ar fáil do dhéantóirí clár – cur leis an eolas ar 
“meán-thomhaltas foriomlán an luchta féachana” 
ar aschur RTÉ 

Taighde a leabú tuilleadh i bpróisis 
chinnteoireachta tríd an leas is fearr a bhaint 
as buntáistí a bhaineann le feabhsúcháin ar an 
bPainéal Freagartha Lucht Éisteachta (ARP)

Imscrúdú a dhéanamh ar an tslí agus ar na 
himthosca ina mbaineann lucht féachana, daoine 
15-34 go háirithe, úsáid as ilteicneolaíochtaí nua 
go comhuaineach agus / nó ar an tslí a dtéann 
siad i ngleic leo

Comhpháirtíochtaí i gcomhar le príomh-
chomhlachtaí tionscail, geallsealbhóirí, 
rialtóirí, craoltóirí agus leis an EBU agus le 
comhlachtaí Eorpacha eile, de réir mar is cuí, 
a chothabháil agus a fhás  

Raidió: Próiseas coimisiúnaithe an IRP le leanúint 
ar aghaidh. Teilifís: Lá oscailte tras-seánra 
agus cruinnithe seánra aonair leis an an Earnáil 
Neamhspleách

Raidió le ceardlann oiliúna dhá lá a chur ar fáil do 
Léiritheoirí Neamhspleácha agus Laethanta Raidió 
a reáchtáil don tríú leibhéal

Leanfaidh Grúpaí Oirfide RTÉ ar aghaidh ag fiosrú 
deiseanna comhpháirtíochta agus comhoibrithe

Rannóg Tráchtála RTÉ chun an ceathrú comhdháil 
ar mheáin leictreonacha a óstáil

Cruinnithe agus cumarsáid rialta le comhlachtaírialála 
mar an BAI, ComReg agus an Rialtas

Leanúint ar aghaidh ag cruthú dlúthchaidrimh 
le comhlachtaí trádála trí fhreastal go rialta 
ar chruinnithe tionscail mar IBEC, SPI agus 
comhchoistí taighde

RTÉ lyric fm chun 30 ceolchoirm le hábhar as Éirinn 
a thairg don EBU

Clár faisnéise a léiriú agus a chraoladh i gcomhar le 
Radio Ulster chun comóradh Céad Bliain an Titanic 
a cheiliúradh

Comhpháirtíochtaí agus comhléiriúcháin féideartha 
leis an BBC agus le craoltóirí eile a iniúchadh 

Trédhearcacht agus cumarsáid fhorghníomhach 
a chinntiú 

Leanúint le straitéis um ghnóthaí poiblí a 
chur i bhfeidhm via for-rochtain chuig grúpaí 
geallsealbhóirí

Ráiteas Bliantúil RTÉ ar Thiomantais 
Feidhmíochta 2012 (ASPC) a fhoilsiú 
agus tuarascáil ar chomhlíonadh nó 
neamhchomhlíonadh ASPC 2011
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