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Leis an straitéis seo, tá RTÉ á chur ar bhealach inmharthana lena ndéanfar meáin chumarsáide 
seirbhíse poiblí (PSM) a athshamhlú do ghlúin nua.  Féachtar le nasc agus ceangal a chothú leis an uile 
dhuine, gan bheann ar an láthair ina bhfuil siad. 

Leanfaidh RTÉ, ar feadh an bhealaigh sin, d’ábhar ardchaighdeáin sainiúil de chuid na hÉireann a chur 
ar fáil ar fud na gcainéal agus na seirbhísí traidisiúnta an tráth céanna a ndéantar forás agus forbairt 
maidir leis an spás digiteach.  Beidh an lucht féachana agus éisteachta i lár an aonaigh ag RTÉ maidir 
leis an smaointeoireacht agus tiocfaidh an eagraíocht in oiriúint ionas go mbíonn tábhacht i gcónaí léi 
ag gach dream éagsúil sa lucht éisteachta agus féachana. 

Aisling, 
Misean agus 
Luachanna 

Aisling RTÉ
A bheith ina chrann seasta ag 
cultúr na hÉireann tríd an lucht 
féachana agus éisteachta a 
chothú le hábhar atá iontaofa, 
spéisiúil agus dúshlánach; 
ceiliúradh a dhéanamh ar 
iléagsúlacht shaoithiúil na tíre; 
agus, daoine cumasacha de 
chuid na hÉireann a chothú.

Misean RTÉ 
Cur le saol na hÉireann 
le hábhar atá ina lón 
smaointeoireachta, 
foghlama agus 
siamsaíochta. 
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Luachanna RTÉ  
I ndáil le RTÉ, an eagraíocht  
agus na daoine san eagraíocht 
sin, beidh a n-aghaidh amach. 
Beidh tréithe na cruthaitheachta, 
an mheas, na hinmharthanachta 
agus na freagrachta, an chomhair 
agus na follasachta ag rith 
leo. Léireofar chomh maith 
beartaíocht mar seo  
a leanas:

An aghaidh amach
Tuiscint ghéar dhomhain ar an lucht 
éisteachta agus féachana agus ar a 
gcuid riachtanas.
Am agus fuinneamh a chaitheamh 
le súil a choinneáil ar athruithe sna 
meáin chumarsáide. Cruthaitheacht

A bheith acmhainneach nuálach i 
mbun lón ábhair a chruthú. 
A bheith cróga – dul i bhfiontar agus 
a bheith sásta ciall a cheannach 
nuair nach n-éiríonn le beart. 

Meas
Déileáil le daoine, baill foirne agus a 
gcuid páirtnéirí san áireamh, le teann 
measa, fiú nuair a bheadh deacracht 
leis sin. 
Muinín a chothú trína bheith cóir, 
cothrom, follasach maidir le cinntí  
a dhéantar.

Inmharthanacht & 
freagracht
 Bainistíocht fhreagrach a dhéanamh 
ar an ngnó.
A bheith freagrach dá chéile taobh 
istigh de RTÉ agus don lucht 
éisteachta agus féachana agus do 
na geallsealbhóirí. 

An Comhar
Oibriú in éineacht agus beocht a 
chur in eagraíocht ‘Aon RTÉ Amháin’. 
Oibriú i gcomhar le páirtnéirí chun 
riachtanais lucht féachana agus 
éisteachta RTÉ a shásamh.

Follasacht
Cinntí a dhéanamh ar bhealach 
macánta oscailte. 
Na cúiseanna le bearta a lua go 
neamhbhalbh.
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D’eascair RTÉ ón tseirbhís raidió a chuir Rialtas na 
hÉireann ar bun gairid tar éis neamhspleáchas na 
tíre a bhaint amach, seirbhís a chuidigh le sainléiriú a 
thabhairt ar ghlór an náisiúin nua.  Le teacht na teilifíse 
i rith na 1960idí, bhí ról buntábhachtach arís le RTÉ 
maidir le bríomhaireacht shóisialta agus chultúrtha 
na tíre a chur in iúl, agus go deimhin a chothú, tráth 
a raibh Éire na nua-aimsearthachta ag teacht chun 
tosaigh go tréan. 

Agus sinn ag teannadh anois le céad bliain ó bhunú 
an Stáit – tréimhse inar tháinig RTÉ chun cinn ó 
bheith ina chraoltóir raidió go bhfuil ina sholáthraí 
raidió, teilifíse agus seirbhísí digiteacha – ní mór 
do RTÉ athcheapadh a thabhairt arís eile ar an 
misean agus tús a chur leis an ‘treaschéim’ maidir 
le meáin chumarsáide náisiúnta seirbhíse poiblí 
de réir mar a dhéantar eagraíocht slánchóirithe 
ilmheán as.  Beidh teicneolaíocht dhigiteach de 
chineálacha éagsúla, domhan cónasctha ceangailte, 
eagraíochtaí sochóirithe agus iléagsúlacht shóisialta 
de shaintréithe leis an gcéim seo, a tharlaíonn ag aon 
tráth le tús ré a cheaptar go coitianta leis an gcéad 
Réabhlóid Tionsclaíochta eile.

Ráiteas ó na 
Cathaoirligh
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Throughout its history, RTÉ has responded to the challenges and opportunities of the day with skill and 
imagination. RTÉ must once more embrace an ambitious re-thinking of its role as a national public service 
media if it is to remain relevant as a vital driving force for Irish cultural identities and creativity in the global 
context. 

This strategy outlines the direction the national broadcaster will take as we move towards the milestone year 
of 2022, the centenary of the foundation of the modern Irish state. The plan is built on the belief that RTÉ can 
and should continue to play an enabling role at the heart of Irish cultural life, energising local communities, 
championing our world-class achievers and supporting the wider creative sector. Central to this strategy is a 
renewed commitment to innovation, talent development and collaboration as we work to connect to the most 
creative and resourceful capabilities across the country. 

Thug RTÉ, ó thús stair na heagraíochta, le barr cumais agus samhlaíochta, faoin ábhar dúshláin agus faoi na 
deiseanna a cuireadh roimhe. Ní mór do RTÉ anois glacadh arís eile le hathcheapadh ardaidhmeach ar an ról 
mar mheán cumarsáide náisiúnta seirbhíse poiblí más é atá le tabhairt i gcrích go mbíonn tábhacht i gcónaí 
leis mar fhórsa siocrach bríomhar maidir le saoithiúlacht cultúir in Éirinn agus le cruthaitheacht i gcomhthéacs 
domhanda. 

Leagtar amach sa straitéis seo an stiúir a bheidh faoin gcraoltóir náisiúnta agus sin ag teannadh leis an mbliain 
mhórshuntasach 1922, cothrom céad bliain ó bunaíodh an stát nua-aimseartha. Tá an plean bunaithe ar an 
tuiscint gur féidir le RTÉ leanúint de chion cumasúcháin a dhéanamh i gceartlár shaol an chultúir in Éirinn, 
agus gur chóir sin a dhéanamh, ag cur borradh faoin bpobal i gcomharsanachtaí áitiúla, ag cur Éireannaigh 
chun cinn a sháraíonn scoth an domhain ina réimsí féin agus ag cur bonn treise faoi earnáil na cruthaitheachta 
go ginearálta.  Is cuid lárnach den straitéis seo dúthracht athnuaite maidir le nuáil, le daoine cumasacha a 
thabhairt chun cinn agus le hoibriú i gcomhar de réir mar a fhéachtar le ceangal a chothú idir na daoine is mó 
cruthaitheacht agus acmhainneacht ar fud na tíre. 

Ar aon dul leis na meáin seirbhíse poiblí ar fad, ní mór do RTÉ glacadh leis gur mogalra casta d’fhórsaí 
sóisialta, eacnamaíochta, polaitíochta agus cultúir is saintréithe don 21ú céad.  Ní mór struchtúir eagrúcháin 
atá éifeachtach sochóirithe chun dul i ngleic le hábhar dúshláin dá sórt, chomh maith le réimsí scileanna atá i 
gcomhréir leis an sárchleachtas ar fud thionscail na cruthaitheachta.  

Leanfaidh RTÉ de na cruacheisteanna a chur agus de lucht na cumhachta a chur faoi scrúdú.  Ó thráth a 
bhunaithe, d’fhéach RTÉ le seirbhís a chur ar fáil atá saor ó bhrú éigneach pháirtithe cumhachtacha, cibé 
leas tráchtála nó leas polaitíochta i gceist.  Dlúthchuid den straitéis sin an tuairim gur cheart do RTÉ, i ngach 
cuid den bheartaíocht, fónamh a dhéanamh do shaoránaigh na hÉireann agus cur lena gcuid cumhachtasan.  
Leanfar de threisiú leis na tionscnaimh cruthaitheachta agus eacnamaíochta is fearr in Éirinn agus i measc 
phobal domhanda na hÉireann agus dá gcur chun cinn.  Tá tábhacht freisin leis an tionchar a imrítear ar chineál 
an chomhrá náisiúnta agus an fhreagracht atá orainn cion tairbhe a dhéanamh maidir leis an díospóireacht 
náisiúnta, cur i gcoinne an ní nach inghlactha agus ceiliúradh a dhéanamh ar an ní is suntasach.

Os a choinne sin, má tá ciall ar bith ceannaithe i rith an 21ú céad go dtí seo, is é atá ann nach bhfuil aon 
eagraíocht náisiúnta níos tréine ná na dreamanna a n-oibrítear i gcomhar leo agus a gceanglaítear 
páirtnéireacht leo.  Leagtar béim sa phlean seo ar an rún daingean atá ag RTÉ: 
• Earnáil na léiritheoirí neamhspleácha in Éirinn a chothú 
• Modhanna a chruthú inar féidir guth an tsaoránaigh a cheapadh agus a chur i láthair 
• Ábhar a chruthú atá ina léiriú ar an iléagsúlacht a bhaineann le náisiún atá faoi shíorathrú 
• Oibriú leis na príomheagraíochtaí polaitíochta chun córas cistíochta inmharthana a oireann do ré seo an 

athraithe a thabhairt chun cinn 

Arna dhéanamh seo, tuigtear an deis atá ann Éirinn a chur i gceann an róid maidir leis an mbeartas i leith mheáin 
chumarsáide seirbhíse poiblí ar fud an domhain.

Déanfar leis an straitéis seo, faoi stiúir an Phríomh-Stiúrthóra, RTÉ a athcheapadh mar eagraíocht meán 
cumarsáide seirbhíse poiblí a oireann don 21ú aois agus ina dtugtar tús áite do chúrsaí digiteacha. Beidh 
an claochlú fisiciúil ar champas RTÉ i mBaile Átha Cliath ina chomhartha ar an athrú domhain taobh istigh 
d’eagraíocht ina bhfuil athnuachan á dhéanamh ar an gcaidreamh leis an lucht éisteachta agus féachana a 
bhfuiltear ag freastal orthu. 

Le linn stair an stáit, bhí de léargas agus de dhúthracht ag rith le ceannairí polaitíochta na hÉireann gur chuidigh 
siad leis an éabhlóid ar an gcraoltóireacht seirbhíse poiblí ag tráthanna cinniúnacha.  Táthar ag tnúth le 
hathnuachan ar an gcúnamh taca sin agus RTÉ á thabhairt isteach sa tríú ré seo romhainn agus is díol suntais go 
dtarlaíonn sin an tráth céanna a bhfuil Stát na hÉireann ag tús an dara céad.  Táthar lán dóchais ag tabhairt faoin 
straitéis seo, gan neamhaird a dhéanamh de chomhairle an eacnamaí John Maynard Keynes: ní i smaointe nua a 
leagan amach atá an deacracht ach in éalú ó na seansmaointe.

Moya Doherty, 
Cathaoirleach

P.J. Mathews, 
Cathaoirleach, Coiste Straitéise an Bhoird

Ráiteas ó na 
Cathaoirligh
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Ag cur bonn treise 
faoi earnáil na 

cruthaitheachta 
go ginearálta

Ag cur Éireannaigh a 
sháraíonn scoth an 
domhain ina réimsí 

féin chun cinn

Ag spreagadh 
pobail áitiúla



Le breis agus 50 bliain anuas, tá ceangal faoi leith 
cothaithe go síorleanúnach ag RTÉ idir iriseoireacht, 
polaitíocht, cultúr agus pobail an tráth céanna ar 
coinníodh meas agus muinín an phobail. Tá RTÉ i 
gcroílár shaol poiblí na hÉireann i gcónaí, agus níos mó 
ná 90% de na daoine a chónaíonn in Éirinn ag tapú na 
seirbhísí gach seachtain. 
 
Ina ainneoin sin, dá dhlúithe an ceangal ag an bpobal 
le RTÉ, níl aon amhras ach go bhfuil brú seachas 
mar a bhí riamh cheana ar an ról atá ag meáin 
chumarsáide poiblí i saol na hÉireann. 

Tá pátrúin sheanbhunaithe ar fud chuid mhór 
earnálacha, earnáil na meán cumarsáide níos mó ná 
cuid mhór, faoi bhrú ón nuáil, nó ó nuáil bhrostaitheach 
chlaochlaitheach de chineál an lae inniu ba chirte a 
lua. 

Cé go bhfuil pátrúin ghinearálta maidir le tapú na 
meán cumarsáide ar bun go fóill, agus éileamh an-
mhór i gcónaí ar theilifís agus ar raidió líneach, tá 
athrú á chur, ag mórathruithe ar an margadh, ar 
nósmhaireacht daoine agus ar an ní a mbíonn súil 
acu leis (go háirithe ag daoine níos óige) ionas gur 
mó de sheirbhísí ar líne agus de sheirbhísí fóin póca a 
thapaítear. 
 
I rith na gcúig bhliana seo romhainn, de réir mar a 
bhrostaítear le luas an bhanda leathan agus de réir 
mar a bhíonn teacht go hiomlán ar cheangal den 
sórt sin i gceantair thuaithe, de réir mar a chuirtear le 
‘clisteacht’ ghléasanna digiteacha agus de réir mar 
a ghéaraítear arís eile ar an iomaíocht dhomhanda, 
is é is dócha gur tapa agus gur doimhne an toradh a 
bheidh ag an gclaochlú digiteach ar réimse na meán 
cumarsáide.  

Réamhrá an 
Phríomh-
Stiúrthóra
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Leagtar amach sa straitéis an dóigh a ndéanfar athcheapadh ar RTÉ don chéad ghlúin eile  – 
an ghlúin nár chleacht an saol gan aon idirlíon, gan gléasra ‘cliste’, gan seirbhísí físeáin ar a 
n-éileamh, gan meáin shóisialta agus gan teacht ar na cláir agus ar an lón ábhair is fearr ó gach 
áit ar domhan; glúin nach bhfuil in RTÉ acu ach ceann amháin den iliomad foinse nuachta, clár 
agus eolais a bhfuil meas acu orthu agus muinín acu astu. 

Ar ndóigh, ní hionann sin agus próifíl mhórlach an lucht féachana agus éisteachta sa lá atá inniu 
ann.  Ina dhiaidh sin féin, ó tharla brostú faoin ráta athraithe, ní mór do RTÉ a bheith ag ullmhú 
don saol ina mbíonn rogha neamhtheoranta maidir le hábhar ar a éileamh, an t-iliomad scáileán 
agus comhcheangal forbheartach ina ghnáthrud ag an uile dhuine.  
 
Más linn an tábhacht atá le RTÉ a chaomhnú, ní mór dúinn tosú an tráth seo ar riachtanais na 
glúine nua a thuiscint agus a shásamh agus athshamhail dá bhfuil i gceist le meáin chumarsáide 
seirbhíse poiblí a cheapadh amach sa chaoi is go mbíonn ábhar fiúntais agus spéise ann ag an 
uile dhuine gan bheann ar an láthair ina bhfuil siad. 

Ní chiallaíonn sin go mbeadh cúl á thabhairt leis an lucht féachana agus éisteachta líneach 
reatha; tá líon na ndaoine ar an lucht féachana agus éisteachta sin tréan seasta i gcónaí 
agus is mór acu, mar ghrúpa, a ndéanaimid gach lá.  Ní foláir dúinn leanúint d’ábhar cláir atá 
sártharraingteach suimiúil a chur ar fáil ar fud na gcainéal líneach agus na seirbhísí líneacha 
an tráth céanna a ndéanfar forbairt agus tástáil ar an spás digiteach.  Ní mór leanúint den 
tuairiscíocht agus den iriseoireacht is fearr a chur ar fáil do na réimsí craoltóireachta ach, 
anuas air sin agus níos minice de réir a chéile, do na hardáin nua agus do na hardáin atá i mbéal 
forbartha.  Is minic gur gá freastal do na hardáin sin ar dtús agus i bhformáidí nua.  

Chun formáidí nua a thabhairt chun cinn, déanfaidh RTÉ infheistíocht i Saotharlann Dhigiteach, 
aonad léiriúcháin formáidí gairide.  Beidh an bhéim is treise ar ábhar seirbhíse poiblí a chruthú 
atá sárspéisiúil tábhachtach don lucht airdill ar líne, go háirithe do dhaoine níos óige.  Idir 
shraitheanna digiteacha formáidí fada agus ghearrfhíseáin ghairide, phodchraoladh agus ábhar 
VR, beidh ábhar úrnua ar líne á chruthú ag an Saotharlann Dhigiteach do sheinnteoir an RTÉ 
Player faoi chló nua agus do sheirbhísí eile ar líne agus ar na meáin shóisialta.

Seachas aon rud eile, is iad na scéalta a insítear agus na cláir a léirítear agus a chuirtear ar 
coimisiún is teist orainn. Beidh nuacht agus cúrsaí reatha, drámaíocht agus greann, spórt, 
siamsaíocht agus ceol, ealaín agus cultúr, cláir fíorasacha, cláir do leanaí agus do dhaoine óga ar 
na príomhcholúin ábhair againn go ceann na gcúig bhliana seo romhainn.  

Is é is fearr a dhéanfaidh RTÉ maidir lena gcuirtear de dhúshlán romhainn mar gheall ar 
mhargadh domhanda a bhfuil géire níos mó leis an iomaíocht ann, scaipeadh níos mó ar an lucht 
féachana agus éisteachta agus éagruthú níos mó mar gheall ar chúrsaí digiteacha, an bhéim a 
choinneáil ar chláir agus ábhar ardchaighdeáin de chuid na hÉireann ar fud na bpríomhréimsí sin 
ar fad. 

Trí dhíriú ar chruthaitheacht agus ar ábhar cláir den nuáil, agus trí bhonn treise a chur faoi lucht 
léirithe clár agus faoi iriseoirí, neartaíonn RTÉ na buanna is mó atá ag rith leis agus cinntítear go 
mbíonn teacht i gcónaí ag an lucht féachana agus éisteachta in Éirinn ar ábhar cláir ar le hÉirinn 
go sonrach a bhaineann sé. Cuideofar le hearnáil léiriúcháin agus earnáil meán cumarsáide beo 
bríomhar dúchasach a choinneáil ar bun ina bhfuil tábhacht ar leith le príomhpháirtnéirí RTÉ 
maidir le hearnáil na cruthaitheachta in Éirinn.  

Cothóidh RTÉ ceangal le daoine cumasacha agus le smaointe cruthaitheachta.  Ós é RTÉ an 
eagraíocht meán cumarsáide seirbhíse poiblí is mó in Éirinn, ní mór na daoine is cumasaí agus 
is mó cruthaitheachta a bheith inti.  Tá de cheart ag an lucht féachana agus éisteachta in Éirinn 
a bheith ag dréim leis na glórtha is nua, an cumas is nua agus an tuairimíocht is nua a bheith á 
n-aimsiú agus á gcothú go seasta síoraí ag RTÉ.  Ina gcás siúd a n-éiríonn go geal leo, go háirithe 
go hidirnáisiúnta, ní mór RTÉ a bheith ina heagraíocht a dtagann siad ar ais chuici go minic rialta 
i mbun an chomhair.

Réamhrá an Phríomh-Stiúrthóra
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Straitéis i 
ndáil le 
hábhar

Leanúint de sceidil 
líneacha a 

fhorfheabhsú

Forbairt agus 
infheistíocht in 
ábhar digiteach



Beidh béim faoi leith, ina chomhthéacs seo, ar dhrámaíocht teilifíse de chuid na hÉireann i rith na 
mblianta atá romhainn. Tugann an drámaíocht deis dúinn dúshlán an lucht féachana a thabhairt 
agus an ní nach foirfe in Éirinn agus an mhíréir a léiriú chomh maith le cultúr agus muintir na tíre 
a thaispeáint ar bhealach nach féidir a dhéanamh le seánraí eile – agus téann an drámaíocht i 
gcion, ar lucht féachana níos óige go háirithe, ar bhealaí seachas mar a dhéantar, nó mar is féidir 
a dhéanamh, le seánraí eile. 

I rith na gcúig bhliana seo romhainn, is mian linn cuidiú le hearnáil thréan drámaíochta a chruthú 
in Éirinn trína mbíonn deiseanna ag roinnt de na léiritheoirí, scríbhneoirí, stiúrthóirí agus aisteoirí 
is ábalta dá bhfuil againn agus trínar féidir linn caidreamh comhléiriúcháin agus dáiliúcháin 
idirnáisiúnta níos dlúithe a chothú. 

Déanfar an tuiscint ar an lucht féachana agus éisteachta, agus an ceangal leo, a threisiú, 
neartófar an acmhainn nua anailíse agus cuirfear an lucht éisteachta agus féachana i lár an 
aonaigh maidir le cúrsaí smaointeoireachta agus pleanála.  Ní foláir athrú a thabhairt i bhfeidhm 
maidir leis an margaíocht ar bhrandaí cláir agus cainéil agus ar chothú na mbrandaí sin; tá 
buntábhacht leis sin má tá i ndán is go gcoinneofar an suntas agus an tsainiúlacht a bhaineann 
le RTÉ i dtimpeallacht meán cumarsáide digiteach ar mó den mhanglam agus den tranglam i 
gceist leis le himeacht aimsire.

Beidh orainn sceidil níos iléagsúla a chur ar fáil ná mar a dhéantar faoi láthair – cothromaíocht 
a aimsiú idir seánraí éagsúla agus cineálacha éagsúla cláir ionas go mbíonn rogha dáiríre ag 
an lucht éisteachta agus féachana agus éagsúlacht níos leathanréimsí á chur ar fáil ar fud na 
gcainéal éagsúil chomh maith.  Chun freastal do riachtanais an uile dhuine, ní mór léiriú níos fearr 
ar an iléagsúlacht níos mó atá ag baint le hÉirinn na linne seo a bheith le sonrú ar an scáileán 
agus ar an aer.

Tá an struchtúr nua eagrúcháin leagtha amach chun an straitéis seo a thabhairt i bhfeidhm. 
Fágann an rannóg nua maidir le Lucht Éisteachta agus Féachana, Cainéil agus Margaíocht gurb 
é an lucht éisteachta agus féachana bun na cúise agus cinntí á ndéanamh againn. 

Tá rannóg nua maidir le Lón Ábhair á cruthú againn a ligfidh dúinn na cláir agus an lón ábhair 
is suntasaí spéisiúla a chur ar fáil ar fud na gcainéal teilifíse, raidió agus digiteach – ionas go 
gcruthaítear tionchar níos troime agus gur féidir dul i ngleic le téamaí agus topaicí níos troime ar 
bhealaí níos tarraingtí. 

Tá slánchóiriú á thabhairt ar na córais oibriúcháin go léir chun na próisis léiriúcháin a bheith 
chomh caomhchóirithe agus is féidir.  Fágfaidh sin go mbeidh ar ár gcumas nithe nua a 
dhéanamh agus riachtanais nua de chuid an lucht féachana agus éisteachta a shásamh. 

Tá athdháileadh á thabhairt ar acmhainní agus athrú á thabhairt ar an struchtúr eagrúcháin 
maidir leis an Rannóg Nuachta agus Cúrsaí Reatha chun seirbhís nuachta atá digiteach ar 
an gcéad dul síos a chur ar fáil in éineacht le cláir nuachta agus cúrsaí reatha na seirbhísí 
craoltóireachta. 

Réamhrá an Phríomh-Stiúrthóra
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Cé go bhfuil ísliú á dhéanamh ar líon an lucht saothair in RTÉ, beidh gá againn le scileanna nua 
a chur leis an acmhainn taithí agus cumais atá san eagraíocht faoi láthair.  Beidh orainn athrú 
a chur ar na modhanna ina n-oibrítear le daoine agus dreamanna eile ionas go gcothaítear 
páirtnéireachtaí nua a mbíonn tairbhe phoiblí dáiríre astu agus tionchar dá réir. 

Mar fhocal scoir, beidh gá againn le hinfheistíocht shuntasach i dteicneolaíocht nua agus i 
mbonneagar léiriúcháin agus dáiliúcháin digiteach. Déanfar an infheistíocht sin a mhaoiniú ón 
teacht isteach ó shócmhainní talún de chuid RTÉ i nDomhnach Broc a dhíol. 
 
Is léir nach féidir le RTÉ claochlú a shásóidh riachtanais na linne seo romhainn a thabhairt i 
gcrích gan acmhainní breise. 
 
Tá bonn tuisceana maidir le cúrsaí airgeadais de bhonn faoin straitéis seo í féin.  Tá glactha 
againn leis go ndéanfaidh an Rialtas athchóiriú ar chóras bailiúcháin tháille an cheadúnais 
teilifíse i rith na mblianta beaga seo romhainn agus gurb é toradh a bheidh ar an gcóras a leasú 
go mbeidh breis cistí poiblí ar fáil ón mbliain 2019 amach.  Tá glactha againn leis go dtarlóidh 
forás tráchtála ar feadh na gcúig bhliana ar fad.  Táthar tugtha chomh maith do bhearta 
éifeachtúlachta maidir le líon na foirne a ísliú, athrú maidir le lón ábhair agus seirbhísí agus 
bearta eile. 
 
Mura dtarlaíonn an cumasc sin idir athchóiriú maidir le cistíocht phoiblí, forás tráchtála agus 
breis éifeachtúlachta, ní féidir le RTÉ dul in oiriúint don am atá romhainn ná teacht ar chothrom 
airgeadais an athuair, agus ní dhéanfar an sainordú a chomhlíonadh ná an réimse seirbhísí a chur 
ar fáil a chuirtear faoi láthair. 

Léirigh RTÉ riamh anall go rabhthas sochóirithe agus buanseasmhach nuair a tháinig athrú agus 
ábhar dúshláin roimhe.  Bhí muinín riamh as an gcumas maith a dhéanamh den ghealltanas a 
bhain lena chur ar bun breis agus 50 bliain ó shin.  Tá an muinín sin, agus an dúthracht maidir 
le cruthaitheacht, athnuachan agus nuáil, bunriachtanach faoin tráth seo más le RTÉ a bheith 
tábhachtach agus fiúntach dáiríre ag an lucht féachana agus éisteachta san am atá le theacht.  
 
Táimse cinnte go gcuireann an straitéis seo RTÉ ar bhealach nua ionas go gcinntítear gur féidir 
leanúint leis an ról lárnach i gcroílár shaol na tíre agus an ní is mian leat a chur ar fáil duit, an tráth 
ar mian leat é agus san áit ar mian leat é.   

Nuair atá ‘nuacht bréige’ agus mífhaisnéis sa saol, laghdú ar mhuinín an phobail agus an tsochaí 
á deighilt agus á dealú, agus lagú seachas mar a bhí riamh cheana ag na meáin chumarsáide 
domhanda ar chultúr náisiúnta agus logánta, is den bhuntábhacht go leanfadh RTÉ le ról sainiúil 
rífhiúntach an aontaithe agus an tarraingt le chéile atá aige i saol na hÉireann.
 
Táimse go daingean den tuairim gur fiú an ról sin a chosaint, gur fiú a chaomhnú agus gur fiú a 
athnuachan don chéad ghlúin eile.

Dee Forbes
Príomh-Stiúrthóir, RTÉ
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Comhthéacs Agus straitéis 2018-2022 á leagan amach go sonrach 
ag RTÉ, ní mór leas mhuintir na hÉireann a thabhairt 
san áireamh.  Ní mór chomh maith beobheartaíocht 
thionscal na meán cumarsáide a chur san áireamh 
agus an riocht ina bhfuil RTÉ ag teannadh le deireadh 
ré an chéad straitéis chúig bhliana 2013-2017.
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Chuir RTÉ tuairisc faoi thimpeallacht na meán cumarsáide in Éirinn ar fáil níos luaithe i mbliana.  Bhí anailís 
dhian ann ar a bhfuil d’ábhar dúshláin seachtrach á chur roimh RTÉ, pátrúin maidir leis an lucht féachana 
agus éisteachta, le cúrsaí teicneolaíochta agus le cúrsaí iomaíochta san áireamh. Tugtar achoimre thíos ar na 
príomhthorthaí. 

Deighilt agus dealú an lucht féachana agus éisteachta
Tá daonra na hÉireann ag méadú, ag dul in aois agus ag éirí níos iléagsúla1. 

1 Foinse: An Phríomhoifig Staidrimh www.cso.ie 

Timpeallacht na meán cumarsáide

Daonra 5m faoin 
mbliain 2021

Ardú 
6%

borradh nua 
faoi líon na 
mbreitheanna

21% 
sa bhliain 
2021

Daoine Fásta
55+ 

24% 
sa bhliain 
2021

11%

15%

17%

17%

12%

13%

15%

21%

8%

9%

13%

14%

Ní in Éirinn a 
rugadh

Ní Caitliceach 
Rómhánach/
Gan 
creideamh/ 
Ní luaitear

Iomlán na 
ndaoine faoi 
mhíchumas

2002

2006

2011

2016

2002

2006

2011

2016

2002

2006

2011

2016
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Pátrúin teicneolaíochta
Tugann infreastruchtúr níos fearr, 
luas ceangailte níos airde maidir 
leis an mbanda leathan agus rátaí 
níos ísle maidir le táillí sonraí níos 
mó roghanna do dhaoine i ndáil 
le hábhar a thapú agus tá sin ina 
shiocair le borradh faoi thapú na 
meán cumarsáide ar líne.

leathanbhanda 

ardluais
ar fáil ar fud na 
tíre faoin 
mbliain 2020

Árais 
chónaithe ina 
mbeidh 
ceangal 
leathanbhan-
da faoin 
mbliain 2020 

90%

An Fón Póca 

an 
príomh-
scáileán 
don Idirlíon

Ardú 

cúig 
oireadar 
an úsáid sonraí ar 
�ón póca ó R4 
2013

Ceangal 4G 
atá i gceist le 

42% 
de na síntiúis 
maidir le fón 
póca

Fón 
cliste

PVR

Táibléad

Teilifís 
Idirlín 
(VoD)

Seirbhís 
Sruthanna 
Fuaime

76%

93%

58%

57%

71%

43%

59%

23%

39%

66%

Uile 15+

15-34

Uile 15+

15-34

Uile 15+

15-34

Uile 15+

15-34

Uile 15+

15-34

Foinse: JNLR/Ipsos MRBI, 2016

Úinéireacht Gaireas
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Fuaim
daoine fásta 

uile15+

Raidió  87.7

Ceol dá gcuid féin 8.6
Sruthchraoladh 2.8
Podchraoladh / Athéisteacht 0.9

Fuaim
daoine fásta

15-34

Raidió  73.1

Ábhar Teilifíse Beo  76.1

Ábhar Teilifíse
 taifeadta   12.2

Seirbhís físeáin ar leith/
seirbhís le táille  3.3

Gearrchuid d’�íseáin
 níos faide   7.5

DVD  1.3
Spórt íoc mar a bhreathnaítear   0.7
Fuílleach Idirlín  0.7

Líonra “Ar a éileamh”/
ó Sheinnteoirí 2.5

Ceol dá gcuid féin 17.8
Sruthchraoladh  7.2
Podchraoladh / Athéisteacht 1.9

Físeán
daoine fásta 

uile15+

Ábhar Teilifíse Beo   53.3
Ábhar Teilifíse taifeadta   16.1

Seirbhís físeáin 
ar leith/  seirbhís 
le táille 6.4

Gearrchuid d’�íseáin 
níos faide   13.1

DVD  2.6
Spórt íoc mar a bhreathnaítear  1.5
Fuílleach Idirlín 1.8

Líonra “Ar 
a éileamh”/ó 
Sheinnteoirí 5

Físeán
daoine fásta

15-34

Foinse: TAM Ireland, Total Viewing Habits Study, 2016

Roghnaíonn daoine féachaint ar ábhar, éisteach le hábhar agus ábhar a léamh ar na bealaí is áisiúla acu féin.  

Timpeallacht na meán cumarsáide
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64% 56% 28% 29% 29% 29% 

74% 63% 56% 18% 70% 33% 

Úinéireacht Cuntas Meán Sóisialta
% in Éirinn a bhfuil cuntas meán 
sóisialta acu- Ean. 2017

Úsáid gach Lá
% díobh sin a bhfuil cuntas acu 
leis an ardán a luaitear

Daoine faoi 
14 bl. ag faire 
teilifíse gach lá

122
nóiméad

Daoine faoi 
14 bl. ag faire 
teilifíse gach lá

122
nóiméad

Daoine faoi 
14 bl. ag tapú 
físeáin ar líne 
gach lá

120
nóiméad

faire 
físeáin 
ar líne

59%

74%

4-7 bliana

8-10 bliana

83%11-14 bliana

Foinse: Tam Ireland/Nielsen TAM, Sonraí comhdhlúite, Nat, Leanaí 4-14, 2016

Foinse: Ipsos MRBI Social Networking Tracker, Eanáir 2017 agus Ipsos MRBI Social Messaging Tracker, Eanáir 2017

Tá na meáin shóisialta ar an bhfoinse is mó a úsáidtear anois maidir le hábhar nuachta i  measc daoine fásta 
san aoisghrúpa 18-342. 

Glacann daoine níos óige den lucht éisteachta agus féachana níos luaithe le seirbhísí nua agus le bealaí nua 
chun ábhar a thapú. 

2 Foinse: Reuters Institute Digital News Report 2016 (Ireland), News platforms by age group, p. 29
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Breathnaíonn daoine in Éirinn,
 ar níos mó ná

trí uaire an chloig 
d'ábhar teilifíse 
ar an meán gach lá
agus éisteann le níos mó ná

trí uaire an chloig 
go leith d'ábhar 
raidió.

Foinse: TAM Ireland/Nielsen TAM, 2016 agus JNLR/Ipsos MRBI 2016/4

Ina ainneoin sin, ní thagann athrú chomh tréan ná chomh bunúsach agus a shílfí ar nósanna agus ar 
ghnáthchúrsaí an lae ag daoine. 

Timpeallacht na meán cumarsáide
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Cruthú Comhthiomsú Soláthar Faire

Cruthú ábhair

Others

Over the top (OTT)

Cainéil Phríomhtharraingte Soláthraithe 
Dáileacháin 
Teilifíse

Cainéil Saor go hAer

Tomhaltóirí

Cúrsaí Iomaíochta
Ní tionscal neamhspleách as féin tionscal na teilifíse feasta.  Tá iomaíocht ar siúl sa tionscal sin idir 
comhlachtaí teicneolaíochta, teileachumarsáide agus ardáin agus níos mó de chomhlachtaí meán 
cumarsáide agus dáiliúcháin  na hÉireann faoi úinéireacht iasachta ná mar a bhí riamh cheana.

Tá tionchar níos mó á imirt ag ardáin nua – leithéid Google, Amazon agus Facebook – ar ábhar a thabhairt 
faoi deara, agus ar an ábhar nuachta agus siamsaíochta a thapaítear, go háirithe i  measc lucht féachana 
agus éisteachta níos óige.
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Timpeallacht na meán cumarsáide

An sciar den chaiteachas
 fógraíochta ar an
 idirlíon in Éirinn 

80%

Spórt Beo
Ábhar 
príomhtharraingte i 
ndáil le craoladh beo 
teilifíse. Iomaíocht le 
comhlachtaí 
teileachumarsáide 
agus iomaitheoirí nua 
ina chúis le róbhoilsciú 
ar chostas maidir le 
cearta

Drámaíocht
An seánra is 
tábhachtaí. Tá 
ré órga ar bun 
maidir le 
drámaíocht 
teilifíse.

Formáidí 
Ollbhrandaí  
Inmharthanacht 
iontach maidir le 
formáidí ollbhran-
daí de leithéid 
'Strictly'.  Fiúntas i 
gcónaí le brandaí 
clasaiceacha 
seanbhunaithe.

Ceannachán & 
punainn 
iomlána 
stiúideónna
Á gceannach ar 
bhonn 
mórdhíolacháin.

Nuacht 
Scaipeadh agus 
dealú maidir le 
meon Nuachta.

Ábhar Áitiúil
Chun tosaigh sa 
chuid is mó de na 
dlínsí maidir le 
Teilifís den 
seanchineál.

80%

Tá cuid mhór de lucht úsáide na 
n-ardán sin a ghéilleann a gcuid 
príobháideachais ar mhaithe le 
deis gan táille a fháil ar ábhar.  
Tá brandaí ag deifriú go dtí na 
hardáin sin ar mhaithe le ceangal 
a dhéanamh leis an dream ar a 
dtugtar ‘millennials’. 

An lón ábhair atá i gceartlár slabhra luacha na meán cumarsáide ar fad agus tá géarú na hiomaíochta agus 
beartaíocht dhomhanda ina siocracha le forbhoilsciú ar chostas chearta na meán cumarsáide. 
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An t-am atá romhainn

Ní raibh oiread iomaíochta i gceist riamh le timpeallacht 
na meán cumarsáide in Éirinn.  Tá RTÉ ag feidhmiú anois 
i dtimpeallacht ina bhfuil infheistíocht shuntasach á 
dhéanamh ag iomaitheoirí idirnáisiúnta agus iomaitheoirí 
domhanda i lón ábhair agus i dteicneolaíocht ar mhaithe 
le sciar den mhargadh a ghnóthú.  Ní bhíonn siad faoi 
réir chuntasacht den chineál céanna le tionscal na meán 
cumarsáide rialála agus ní bhíonn an bhéim chéanna acu ar 
ábhar sainiúil ardchaighdeáin de chuid na hÉireann ná muinín 
den chineál céanna astu a bhíonn as meáin chumarsáide 
seirbhíse poiblí. 

Ní hé atá i gceist leis an ré atá ag teacht go dtiocfaidh meath 
ar mheáin chumarsáide líneach le teacht chun tosaigh 
chórais ar éileamh.  Is casta go mór an scéal ná sin.  Ní mór 
do RTÉ, fearacht cuid mhór eagraíochtaí meán cumarsáide 
ar fud an domhain, dul in oiriúint arís agus arís eile má tá 
beocht agus biseach i ndán dóibh i dtimpeallacht a leanfar 
den síorathrú air go ceann na mblianta.  
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Sásaíodh 
spriocanna 
feidhmíochta: 
Aimsiú os cionn 

90% i rith 
na seachtaine - 
uilechuim-
sitheacht

Coinníodh 
iontaoibh: 
Is dóigh le 

90% de 
dhaoine fásta 
na hÉireann go 
bhfuil tábhacht 
agus fiúntas le 
RTÉ i saol na 
hÉireann

Ceannródaíocht 
i mbun 
Iriseoireachta, 
anailís ar chúrsaí 
toghchánaíochta 
níos fearr ná 
rinneadh cheana, 
2016 bliain 
chomóradh an 
chéid 

Ábhar 
digiteach saor 
ó tháille agus 
éasca le tapú:  
Saorview, 
RTÉ.ie, 
seinnteoirí, aip 
News Now

Athbhreithniú 
comhchéime de 
chuid chomhaltaí 

an EBU ar 
ghnáis oibre 

Gradam an 

NSAI 
maidir le 
Gnólachtaí atá 
Freagrach i 
mbun Oibre

RTÉ faoi láthair 

Tá ábhar dúshláin ag baint leis an riocht ina bhfuil RTÉ ag teannadh le deireadh ré na straitéise roimhe seo. 

Tá cuid mhór a amach le cúig 
bhliana anuas3: 

Tugadh breith neamhspleách 
maidir le hardchaighdeáin 
rialachais RTÉ i rith na bliana 
2017:

3  RTÉ Health and Reputation Brand Tracker Base, R1 2017. Red C (daoine fásta uile 18+, n= 513)
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Níor leasaíodh an 
córas cistíochta 

poiblí 
Mí-oiriúnach do ré 
na seirbhísí cliste 

Laghdú tuairim is 
€20 milliún ina 

aghaidh na bliana i 
mBuiséad 2011 

agus i mBuiséad 
2014 

D'admhaigh triúr Airí 
Cumarsáide sin 

Mí-éifeachtúlacht 
agus leibhéil 

sheachanta nach 
féidir glacadh leo 

Níor tharla athrú ar 
an táille ceadúnais 

de réir an ráta 
boilscithe 

Íslíodh maoiniú 
RTÉ 

Easpa maoiniúcháin 
carntha €79m i 

gcomórtas leis na 
pleananna sa straitéis 

deiridh

Bhí tionchar ag 
tosca éagsúla ar an 

ioncam tráchtála 
Caiteachas 

margaíochta ag 
athrú go dtí meáin 

ar líne 

Cainéil ón Ríocht 
Aontaithe le rogha 

fógraí

Lucht iomaíochta 
níos acmhainní

Reifreann Brexit

Ina ainneoin sin, cuireadh deacrachtaí agus constaicí éagsúla  
roimh RTÉ maidir leis an straitéis a thabhairt i gcrích: 
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Cailleadh cuid mhaith, maidir leis an ábhar ba mhian le RTÉ a chur ar fáil agus le cobhsaíocht RTÉ ó thaobh 
cúrsaí airgeadais, le hábhar dúshláin de na cineálacha sin a shárú: 

RTÉ faoi láthair  

Ioncam gan méadú 
agus ardú ar 

chostais

Srian agus moill ar 
in�eistíocht ar líne 

agus ar 
in�eistíocht 

chaipitil

Laghdú ar an 
gcaiteachas ar 

earnáil na 
léiritheoirí 

neamhspleácha

Easpa in�eistíochta 
in ábhar

Dúshlán maidir le 
Feidhmíocht 
Airgeadais 

Easnamh glan 
2016 €19.6m

2017 & 2018 
deacrachtaí 

móra
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Déanann an BAI 
leordhóthanacht na 
gcistí poiblí do RTÉ 

a mheas

Measadh nach 
raibh na cistí 

leordhóthanach 
i gcás athbh-

reithniú bliantúil 
trí bliana as a 

chéile

Níorbh leor na 
cistí chun 
straitéis 

2013-2017 a 
thabhairt i gcrích 

Rinneadh dhá 
bheart athbh-

reithnithe 
neamhspleácha 

maidir le RTÉ

Níl aon scóip ann 
maidir le breis 

éifeachtúlachta

Ní mór díriú ar 
in�eistíocht 

chaipitil

Tapaíonn RTÉ 
deiseanna tráchtála 
chomh mór agus is 

féidir 

Bíonn leibhéal suntasach de chistí poiblí ag RTÉ agus bítear, mar is ceart, faoi réir ag bearta forleathana 
maoirseachta rialacháin agus rialachais ina leith: 

D’fhoilsigh Comhchoiste an Oireachtais maidir le Maoiniú Chraoltóireacht Seirbhíse Poiblí san am atá le 
teacht tuarascáil ar an 28 Samhain 20174. Tar éis comhairliúchán forleitheadach le geallsealbhóirí agus leis 
an bpobal, tháinig an coiste ar an gcomhairle:
• go bhfuil seirbhísí craoltóireachta poiblí atá cothrom, neamhchlaon, neamhspleách agus a bhfuil 

acmhainní leordhóthanacha ar fáil dóibh ina chuid bhunriachtanach de shochaí dhaonlathach na hÉireann.
• go bhfuil an córas cistíochta reatha gan rath agus iomrallach agus gur gá leasú a dhéanamh air.
• go bhfuil gá le seifteanna gearrthéarmacha chun an chistíocht maidir le meáin chumarsáide seirbhíse 

poiblí a chur ar bhonn daingean.  

Is cúis áthais do RTÉ 10 moladh a chur ar fáil go soiléir sa tuarascáil faoi na bealaí inar cheart athchóiriú 
forleitheadach a oibriú ar an gcóras cistíochta poiblí go gearrthéarmach agus go fadtéarmach.

4  http://www.oireachtas.ie/parliament/oireachtasbusiness/committees_list/ccae/reports/
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Struchtúr nua ‘Aon RTÉ Amháin’
Tá atheagar bunúsach á chur ar RTÉ chun an straitéis seo a thabhairt i gcrích.  Is é atá i gceist a bhaint amach 
leis an athchóiriú eagrúcháin:
• Branda níos sainiúla, níos tréine agus níos téagartha – lena dtreisítear le cáil maidir le fairsinge réimse agus 

le hardchaighdeán ábhair taobh istigh de thimpeallacht feidhme lena mbaineann iomaíocht an-ghéar  
• Luathbheartaíocht níos fearr maidir le punann ábhair – freastal do riachtanais shíorathraitheacha an 

lucht féachana agus éisteachta agus sin á chothú ag an meon go dtugtar tús áite don lucht féachana agus 
éisteachta  

• Cur chuige lena mbaineann níos mó den chomharobair i ndáil le hábhar a chruthú – i gcás mheithle a 
oibríonn le chéile ar fud na seirbhísí éagsúla agus i gcás obair i gcomhar le páirtnéirí seachtracha, go 
háirithe in earnáil na léiritheoirí neamhspleácha 

• Eagraíocht dhigiteach – nuáil a dhéanamh maidir le meon ‘digiteach i dtosach báire’ a chothú an tráth 
céanna a gcuirtear leis an gcaighdeán, leis an ábhar agus leis an gcaidreamh i ndáil leis na seirbhísí 
líneacha 

• Lucht saothair ildánach níos luathchóirithe – a mbeidh ar a gcumas soláthar a dhéanamh do sheirbhísí 
digiteacha agus do sheirbhísí líneacha araon agus oibriú ar bhealach níos éifeachtúla mar aon eagraíocht 
amháin  

• Eagraíocht níos éifeachtaí – le sruthanna oibre níos fearr, ina n-úsáidtear acmhainní ar bhealach níos 
éifeachtúla agus níos spreagúla, ina seachnaítear dúbailt saothair agus ina dtugtar sábháil costais i ndáil le 
cúrsaí oibriúcháin i gcrích.

Tiocfaidh na feidhmeanna le chéile i struchtúr eagrúcháin nua ‘Aon RTÉ Amháin’. 

Tabharfaidh RTÉ struchtúr eagrúcháin nua ‘Aon RTÉ Amháin’ i gcrích trí na bearta seo a leanas a dhéanamh:
• Tabharfaidh an rannóg nua maidir leis an Lucht Féachana agus Éisteachta, Cainéil agus Margaíocht na 

cainéil teilifíse, raidió agus ar líne le chéile, chomh maith le lón léargais faoin margaíocht agus faoin lucht 
éisteachta agus féachana, ionas go mbíonn an lucht éisteachta agus féachana bunsiocrach le cinntí de 
chuid RTÉ. 

• Ligfidh an rannóg Ábhair do RTÉ an t-ábhar cláir is spéisiúla a chur ar fáil ar fud na gcainéal teilifíse, raidió 
agus digiteacha – chun dul i gcion níos doimhne ar dhaoine agus ligean do RTÉ plé le téamaí agus le topaicí 
níos tromchúisí ar bhealaí níos spéisiúla. 

• Tabharfaidh rannóg chomhtháite nua maidir le Cúrsaí Oibriúcháin caomhchóiriú ar phróisis léiriúcháin sa 
chaoi is go bhféadann RTÉ tabhairt faoi bhearta nua agus riachtanais dhreamanna nua den lucht féachana 
agus éisteachta a shásamh. 

• Déanfar athdháileadh ar acmhainní Nuachta agus Cúrsaí Reatha agus athrófar na struchtúir eagrúcháin 
ionas go gcuirtear seirbhís nuachta don réimse digiteach i dtosach báire ar fáil chomh maith leis an ábhar 
nuachta agus cúrsaí reatha ar na seirbhísí craoltóireachta. 

• Tá ísliú á dhéanamh ar líon iomlán na ndaoine ar an bhfoireann trí scéim a thabhairt isteach don 
iomarcaíocht dheonach agus beidh roinnt scileanna nua á gcur leis an réimse taithí agus cumais atá in RTÉ 
cheana féin. 

• Cruthóidh RTÉ timpeallacht oibre lena mbaineann níos mó de mheon an chomhair agus beidh meithle 
áirithe ag athrú ionaid ar fud an champais i nDomhnach Broc. 

• Cuirfidh RTÉ claochlú ar an modh ina n-oibrítear le dreamanna eile agus cothófar páirtnéireacht le 
dreamanna nua a mbeidh fiúntas poiblí agus toradh suntasach ag baint leo. 

• Déanfar infheistíocht shuntasach maidir le teicneolaíocht nua, léiriúchán digiteach agus infreastruchtúr 
dáiliúcháin. 

• Cuirfear cistí don atheagar agus d’infheistíocht a ghabhann leis sin ar fáil ón bhfáltas a thagann ó 
shócmhainní talún RTÉ i nDomhnach Broc a dhíol.

 
Aistreoidh RTÉ go hiomlán go dtí an struchtúr nua i rith na bliana 2018.
• Fógraíodh struchtúr eagrúcháin ‘Aon RTÉ Amháin’ i mí Márta 2017.
• Tugadh meitheal ceannasaíochta ‘Aon RTÉ Amháin’ le chéile agus fógraíodh an struchtúr don chéad 

leibhéal eile i mí Lúnasa 2017.
• Déanfar ceapacháin, sa chás go bhfuil gá leis sin, i rith R1 2018. 
• Tosófar ar an tuairiscíocht i leith an chórais nua eagrúcháin sa bhliain 2018.

RTÉ faoi láthair  

28



An Príomh-Stiúrthóir

Ábhar

Nuacht agus Cúrsaí Reatha

Cúrsaí Feidhmiúcháin 
agus Seirbhísí Léiriúcháin

Gnóthaí Corparáide

Cúrsaí AirgeadaisGnóthaí Tráchtála

Acmhainní Daonna

Claochlú agus 
Teicneolaíocht

Lucht Féachana agus 
Éisteachta, Cainéil a

gus Margaíocht

• 
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Siocracha 
Príomh-
thábhachta 
i ndáil le Straitéis RTÉ

Ábhar 
Ardchaighdeáin

Ceangal – 
modh, 
tráth, áit

Tús áite don lucht 
éisteachta agus 
féachana

Iléagsúlacht agus 
uilechuimsitheacht ar an aer
Lucht féachana agus éisteachta níos 
óige
Lucht féachana agus éisteachta 
maidir le cúrsaí oideachais 
Ré an tsaoil ag réimsí faoi leith den 
lucht féachana agus éisteachta
Lucht féachana agus éisteachta dílis
Inrochtaineacht
RTÉ i measc an phobail
Dreamanna den lucht éisteachta 
agus féachana thar sáile

Ardáin Teilifíse
Ardáin Raidió
Ardáin cheangailte
Modhanna nua chun lucht 
féachana agus éisteachta a 
mhealladh
Grúpaí Oirfide
Cartlanna

Na healaíona agus cultúr
Leanaí agus daoine óga
Drámaíocht agus greann
Siamsaíocht agus ceol
Cláir �íorasacha
Cláir Ghaeilge
Nuacht agus cúrsaí reatha
Spórt
Imeachtaí Speisialta

Léargas ar an lucht féachana 
agus éisteachta
Nuálaíocht agus 
cruthaitheacht
Páirtnéireacht 
Chruthaitheachta
Cúrsaí oibriúcháin, teicneo-
laíochta agus sonraí
Inmharthanacht airgeadais

Straitéis RTÉ 
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Fágann athruithe ar chúrsaí na meán cumarsáide go bhfuil roghanna 
seachas mar a bhíodh ag an lucht féachana agus éisteachta.  Tá 
claochlú ar na pátrúin maidir le hábhar na meán cumarsáide a thapú 
agus leanfaidh athruithe i ndiaidh a chéile ag teacht chun cinn go 
ceann na mblianta fós.  Ní mór do RTÉ dul in oiriúint chun dul san 
iomaíocht agus beidh athrú cúrsa ó thaobh straitéise i gceist chun: 
•  Freastal ar an lucht féachana agus éisteachta líneach an tráth 

céanna a dtugtar faoi dhíriú ar na meáin dhigiteacha i dtosach báire 
•  Eolas agus tuiscint níos fearr a chur ar an lucht éisteachta agus 

féachana agus ceangal a chothú leo 
•  Iléagsúlacht na hÉireann a léiriú ar an aer agus i réimsí eile  
•  Nuáil a dhéanamh le múnla nua maidir le hábhar i bhformáidí gairide 
•  Fairsinge agus dlús breise a chur leis an gcomhar idir RTÉ agus 

páirtnéirí cruthaitheachta

Chun sin a bhaint amach, tá straitéis RTÉ dírithe ar thrí cinn de 
phríomhghnéithe: 
•  Tús áite don lucht féachana agus éisteachta
•  Lón ábhair ar ardchaighdeán a chur ar fáil
•  Ligean don lucht féachana agus éisteachta ábhar de chuid RTÉ a 

thapú ar na bealaí is mian leo, san áit ar mian leo agus an tráth ar 
mian leo sin a dhéanamh. 

Tugtar tús áite don lucht féachana agus éisteachta leis an straitéis 
seo.  Is mian le RTÉ an lucht féachana agus éisteachta a ghreamú 
agus ceiliúradh a dhéanamh ar éagsúlacht bhreá na tíre seo.  Is den 
bhuntábhacht eolas a ghnóthú ar an lucht féachana agus éisteachta 
in Éirinn, iad a léiriú agus caidreamh a chothú leo.  Beidh RTÉ ag 
díriú ar lucht féachana agus éisteachta níos óige a tharraingt an 
tráth céanna a gcoinnítear an lucht féachana agus éisteachta dílis 
seanbhunaithe.  

Ní mór talamh slán a dhéanamh de lón ábhair arna léiriú in Éirinn ionas 
go leanann earnáil cruthaitheachta ar bun in Éirinn atá bisiúil bríomhar 
agus a chuireann cultúr, scéalta agus saol na hÉireann i láthair.  Is iad 
na bearta tús áite maidir le réimsí ábhair a cheanglaítear go dlúth 
leis an straitéis seo go mbeadh meascán agus éagsúlacht breise ar 
fáil, formáidí fada agus formáidí gairide san áireamh, tráth a gcraolta 
agus ar éileamh ar atráth; agus cur leis an gcomhar páirtnéireachta a 
nasctar le hearnáil na cruthaitheachta in Éirinn.
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Is mian le RTÉ rogha agus smacht níos mó a bheith ag daoine ar an 
modh, an tráth agus an áit a dtapaítear ábhar de chuid RTÉ.  Cuirfidh 
RTÉ an réimse seirbhísí in oiriúint do riachtanais an lucht féachana 
agus éisteachta de réir na n-acmhainní a bhíonn ar fáil.  Déanfar sin 
de réir an chur chuige ghabhlánaigh lena ndírítear ar fhreastal ar an 
lucht féachana agus éisteachta líneach an tráth céanna a dtugtar faoi 
ábhar a bheith ar fáil ar na meáin dhigiteacha ó thosach báire. 

Tá an straitéis seo a thabhairt i gcrích ag brath ar roinnt siocracha 
príomhthábhachta:
•  Tuiscint ghéar ghrinn ar an lucht féachana agus éisteachta in Éirinn 
•  An chruthaitheacht agus an nuálaíocht a bhrostú chun cinn maidir le 

lón ábhair a léiriú  
•  Leathnú ar an bpáirtnéireacht leis an earnáil neamhspleách 
•  Deiseanna a chruthú don lucht foirne agus daoine cumasacha nua a 

mhealladh a bhfuil éagsúlacht scileanna acu 
•  Feabhas a chur ar mhodhanna oibriúcháin agus ar an ngléasra 

teicneolaíochta ionas go mbítear níos éifeachtaí, níos sochóirithe 
agus níos fearr i mbun oibriú i gcomhar 

•  Cistíocht bhreise maidir le hábhar meán cumarsáide seirbhíse poiblí 

Tá an straitéis seo agus inmharthanacht RTÉ ó thaobh cúrsaí 
airgeadais bunaithe ar réamheastacháin agus ar bhonn tuisceana 
maidir le cúrsaí airgeadais agus ag brath ar bhonn fírinne a bheith leo 
sin le himeacht aimsire.  Áirítear orthu sin struchtúr eagrúcháin nua 
‘Aon RTÉ Amháin’ a thabhairt i bhfeidhm go críochnúil agus ardú a 
theacht ar an gcistíocht phoiblí lena mbainfeadh leasú ar chóras tháillí 
an cheadúnais teilifíse.

Táscairí feabhais
Déanfaidh RTÉ an dul chun cinn maidir leis an straitéis a chur i 
bhfeidhm a mheas le réimse táscairí a bheidh ina léiriú ar an tionchar 
a bhíonn aige ar shaol na hÉireann.  Beidh na táscairí sin á mbreithniú 
go leanúnach agus cinnteofar go ndéantar iad a leasú agus a athrú 
chun riachtanais RTÉ a shásamh agus sinn ag féachaint le freastal 
ar an lucht féachana agus éisteacha agus dul in oiriúint do mhargadh 
síorathraitheach na meán cumarsáide. 
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Tús áite don lucht éisteachta agus féachana

Léargas ar an lucht féachana 
agus éisteachta
Nuálaíocht agus cruthaitheacht
Páirtnéireacht Chruthaitheachta
Cúrsaí oibriúcháin, teicneolaíochta 
agus sonraí
Inmharthanacht airgeadais

Na healaíona agus cultúr
Leanaí agus daoine óga
Drámaíocht agus greann
Siamsaíocht agus ceol
Cláir �íorasacha
Cláir Ghaeilge
Nuacht agus cúrsaí reatha
Spórt
Imeachtaí Speisialta

Ardáin Teilifíse
Ardáin Raidió
Ardáin cheangailte
Modhanna nua chun lucht féachana agus 
éisteachta a mhealladh
Grúpaí Oirfide
Cartlanna

Iléagsúlacht agus uilechuimsitheacht ar an aer
Lucht féachana agus éisteachta níos óige
Lucht féachana agus éisteachta maidir le cúrsaí 
oideachais 
Ré an tsaoil ag réimsí faoi leith den lucht féachana 
agus éisteachta
Lucht féachana agus éisteachta dílis
Inrochtaineacht
RTÉ i measc an phobail
Dreamanna den lucht éisteachta agus 
féachana thar sáile

Cé go mbíonn teacht ag an uile dhuine ar RTÉ, tá 
ábhar dúshláin ag baint le dreamanna níos óige den 
lucht éisteachta agus féachana a tharraingt agus le 
dreamanna a bhíodh dílis le fad aimsire a choinneáil.  
Chun an lucht éisteachta agus féachana a thuiscint, 
iad a léiriú agus ceangal leo a chothú, déanfaidh 
RTÉ:  
• Iléagsúlacht an náisiúin a léiriú ar an aer agus i 

ngach réimse eile d’obair na heagraíochta 
• Ceangal a chothú leis an iliomad pobal a 

mhaireann in Éirinn 
• Caidreamh débhealaigh a chothú le dreamanna 

den lucht éisteachta agus féachana maidir le 
cúrsaí oideachais 

• Leanúint den fhreastal ar dhaoine faoi mhíchumas 
céadfaíoch 

• Ceangal a chothú leis an mbaile do mhuintir na 
hÉireann thar lear agus Éire a chur i láthair dóibh 
siúd ar spéis leo cultúr na hÉireann 

Ar thús áite a thabhairt don lucht éisteachta agus 
féachana, tuigtear do RTÉ: 
• Gurb de réir ré an tsaoil is mó a tharlaíonn 

idirdhealú idir riachtanais maidir leis na meáin 
chumarsáide 

• Gur gá feabhas a chur ar thábhacht agus ar 
fhiúntas an ábhair do dhreamanna uile an lucht 
éisteachta agus féachana  

• Go bhfuil buntábhacht leis an gcáil ar RTÉ One 
maidir le tionchar a imirt ar an dearcadh a bhíonn 
ar RTÉ go ginearálta 

• Go mbraitheann daoine den lucht féachana RTÉ 
One a bheith tromchúiseach dáiríre agus gurbh 
fhearr leo breis éagsúlachta agus siamsaíochta 

Tá ról suntasach ag RTÉ i saol na hÉireann a bhfuil 
fiúntas ar leith ag baint leis.  Tá teacht air ag an uile 
dhuine agus baineann níos mó ná 90% de na daoine 
fásta leas as ceann amháin ar a laghad de sheirbhísí 

5 Foinse: RTÉ Brand Tracker 2014-16

6 Foinsí: B&A Digital Tracker (Iúil 2016), TAM Ireland Ltd (Iomlán na Bliana 2016), JNLR Ipsos MRBI, 2016/4 

7 Foinsí: TAM Ireland/Nielsen TAM, Sonraí Comhtháite, 24uair, Luan-Domh. JNLR Ipsos MRBI, 2016/4, sciar 24uair laethanta na 

seachtaine 

RTÉ gach seachtain. Tapaítear líon suntasach de 
sheirbhísí raidió agus teilifíse RTÉ, ar fud réimse 
forleathan seánraí, mar is léir ó liosta na 20 clár is mó 
lucht féachana agus éisteachta.  Tá  RTÉ One agus 
RTÉ Radio 1 ar na cainéil is mó lucht féachana agus 
lucht éisteachta sa tír agus baineann leath de na 
daoine fásta in Éirinn úsáid as seirbhísí ar líne agus 
seirbhísí fón póca de chuid RTÉ gach seachtain. 

Tá RTÉ ar cheann de na heagraíochtaí is mó a bhfuil 
iontaoibh aisti ar fud na tíre, go háirithe mar gheall 
ar an ábhar nuachta agus cúrsaí reatha.  Aontaíonn 
níos mó ná 80% de na daoine fásta go seasta rialta 
go gcuireann RTÉ ar a gcumas coinneáil ar an eolas 
faoi ócáidí agus imeachtaí náisiúnta agus go bhfuil 
RTÉ ina chuid thábhachtach de shaol na hÉireann5. 

Ina ainneoin sin, tá ábhar dúshláin ag gabháil le gach 
bua acu sin.  Tá dreamanna níos óige de na daoine 
fásta ar thús cadhnaíochta maidir le hathrú go dtí 
ábhar ar líne, ar a éileamh agus i bhformáidí gairide, 
agus le hathrú go háirithe ó theilifís líneach.  Tá de 
phátrún ag baint le próifílí lucht éisteachta agus 
féachana sheirbhísí líneacha RTÉ gur iondúil an aois 
níos airde ná an daonra náisiúnta go ginearálta6.

Tá maolú áirithe ar an méid den daonra faoi 35 
bliana d’aois a mbíonn aird acu i rith na seachtaine ar 
RTÉ le blianta beaga anuas agus ísliú go ginearálta 
ar sciar RTÉ den lucht féachana teilifíse agus den 
lucht éisteachta raidió araon le deich mbliana 
anuas7. 

Is é tuairim RTÉ nach é an meath ar an lucht 
féachana agus éisteachta líneach i gcomórtas le 
seirbhísí ar a n-éileamh bun na cúise maidir lena 
bhfuil i ndán.  Ina ionad sin, is é a thiocfaidh chun 
cinn, an meascán idir cluas nó amharc a thabhairt 
ar ghléasanna éagsúla do chraoladh beo agus 
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seirbhísí tráth ar bith, in ionad ar bith, ar a n-éileamh 
a thapú anuas air sin. Tá an t-éileamh ar ábhar 
ardchaighdeáin, agus an ceangal tréan a bhíonn 
ag an lucht féachana agus éisteachta le cláir agus 
le hábhar iriseoireachta a léirítear go háitiúil, ina 
chionsiocair leis sin. 

Is léir ó thoradh saothar taighde arna choimisiúnú 
ag RTÉ go bhfuil an ré den saol ar an gcúis 
idirdhealaithe is mó maidir le riachtanais meán 
cumarsáide mhuintir na hÉireann.  Bíonn an ré saoil, 
nó an tréimhse dá saol, ina gcúiseanna le meon agus 
le nósmhaireacht.  Imríonn leanaí cleithiúnaigh sa 
teaghlach agus aois na leanaí sin an tionchar is géire 
agus tá aois, inscne agus aicme sóisialta an duine, 
de réir a n-ord tábhachta, ar na tosca is suntasaí ina 
dhiaidh sin.  

Tá riachtanais éagsúla maidir leis na meáin 
chumarsáide ag réimsí faoi leith den lucht éisteachta 
agus féachana.  Tá speictream i gceist idir an mian 
suaimhniú, scíth a ligean agus éalú, nó an mian a 
bheith neartmhar agus ar an eolas faoin nuacht is 
deireanaí, ach is mian le gach réimse go mbeadh 
taitneamh ag baint leis na meáin chumarsáide dóibh.  
Bíonn riachtanais phearsanta á gcomhlíonadh freisin 
le tapú na meán cumarsáide, mar shampla roinnt 
ama ar a gcomhairle féin ag daoine, am in éineacht 
leis an teaghlach agus cúrsaí cuideachta.  Is léir ón 
obair taighde freisin go mbíonn RTÉ One ar aon 
chúis is tábhachtaí amháin le dearcadh an phobail 
ar RTÉ. 

Is mian le RTÉ cuisle na tíre a léiriú, a chur in iúl agus 
a thabhairt faoi anailís leis an lón ábhair.  Déanfar:
• Cur chuige níos dírithe ar an taobh amuigh 

a leanúint chun tuiscint níos fearr a fháil ar 
riachtanais an lucht éisteachta agus féachana 
seachas cúrsaí déimeagrafaíochta 

• Fiosrú níos mine a dhéanamh ar na nithe a imríonn 
tionchar ar an saol ag daoine 

• Cuma shainphearsanta agus chaomhnaithe a 
chur ar na modhanna ina dtaithíonn siad ábhar 
RTÉ 

Maidir le breis eolais, féach an rannóg faoi Léargas 
ar an Lucht Féachana agus Éisteachta ar leathanach 
42. 

Iléagsúlacht agus uilechuimsitheacht ar an aer 
Is de dhlúth agus d’inneach aisling RTÉ an 
iléagsúlacht agus an uilechuimsitheacht.  Tá d’aidhm 
ag RTÉ a bheith i gceann an róid maidir le cúrsaí 
iléagsúlachta agus uilechuimsitheachta, ar an aer 
agus i réimsí eile an ghnó. Fágfaidh sin go gcaithfidh 
athrú a theacht maidir le lón ábhair agus toradh 
saothair RTÉ, chomh maith leis an eagraíocht féin 
agus cultúr na heagraíochta.  Déanfaidh RTÉ: 
• Infheistíocht in oiliúint lucht foirne 
• Cúrsaí iléagsúlachta ar an aer a thomhas
• Glún nua de dhaoine cumasacha i mbun cúrsaí 

reatha a thabhairt chun cinn 
• Caidreamh a chothú le dreamanna mionlaigh 

den lucht féachana agus éisteachta agus aird a 
thabhairt orthu 

Tá athrú suntasach ar dhaonra na hÉireann le fiche 
bliain anuas.  Tá beagnach an ceathrú cuid den daonra 
os cionn 55 bliain d’aois agus tá méadú ag teacht 
freisin ar líon na leanaí.  Tá meascán níos mó ó thaobh 
eitneachta ag baint le bailte móra agus go háirithe le 
cathracha na hÉireann. Tá líon níos mó againn a luann 

míchumas de chineál amháin nó de chineál eile linn féin.  
Le hathruithe sóisialta le tamall anuas, tháinig tuiscint 
níos géire ar iléagsúlacht creidimh, ar chlaonta gnéis 
agus ar iléagsúlacht inscne, agus is léir ar an toradh a 
tháinig ar an gcúlú eacnamaíochta agus an ghéarchéim 
maidir le daoine gan dídean gur mó éagothromaíochta 
agus dépholarúcháin i gceist leis an tsochaí. 

Agus an straitéis seo á tabhairt chun cinn, rinne RTÉ 
caidreamh forleitheadach le geallsealbhóirí, leis an 
lucht foirne agus le saineolaithe seachtracha ar chúrsaí 
iléagsúlachta.  Is é is bunúsaí, go mbeidh léiriú níos 
dáiríre i gcláir agus i lón ábhair RTÉ ar shaol na hÉireann 
sa lá atá inniu ann agus iad níos tarraingtí ag daonra 
nua-athraithe na hÉireann. 

RTÉ i measc an phobail
Tá ceangal ag RTÉ le réimse leathan imeachtaí 
náisiúnta, réigiúnacha agus áitiúla a fhágann gur 
féidir caidreamh a dhéanamh ar bhealach níos dírí 
leis an lucht féachana agus éisteachta.  Áirítear 
orthu sin, Taispeántas Eolaí Óg & Teicneolaíochta 
British Telecom, Féile Lá Fhéile Pádraig, Bloom, 
Féile Drámaíochta Uile-Éireann RTÉ, Féile Rós Thrá 
Lí, an Comórtas Náisiúnta Treabhdóireachta, an 
Oíche Chultúir, Féile Scannánaíochta Chorcaí agus 
Mojocon. 

Trí scéim faoi leith don chaidreamh seachtrach ag 
RTÉ, cuireadh fáilte ar an láthair i rith na bliana 2016 
roimh 42 grúpa ó fhorais oideachais dara agus tríú 
leibhéal, ó thionscadail shóisialta i lár cathracha, ó 
áiteanna thar lear agus ó ghrúpa cathartha. 

Déanann RTÉ cion tairbhe dá chuid féin maidir le 
saol agus cultúr na hÉireann leis an scéim  RTÉ 
Supporting the Arts a bhfuil an-rath air ag cur 
borradh faoin tinreamh ag féilte agus imeachtaí 
cultúir de chuid na ndaoine trí am craoltóireachta 
luachmhar a chur ar fáil chomh maith le cúnamh 
breise ar na meáin shóisialta.  Chuidigh RTÉ le líon 
ba mhó ná 100 ócáid den sórt sin i rith na bliana 2016 
agus meastar luach tráchtála €1 milliún leis an am 
craoltóireachta a scaoileadh le heagraíochtaí ealaíon 
ar fud na tíre. 

Tá RTÉ ag féachaint le treisiú leis an gcaidreamh 
i measc an phobail i gcomharsanachtaí ar fud na 
hÉireann trí chomhar páirtnéireachta a cheangal 
go díreach, trí thagairtí eagarthóireachta agus 
trí rannpháirtíocht i réimse leathan imeachtaí.  
Déanfaidh RTÉ:  
• Ceangal a chothú leis an iliomad pobal in Éirinn, 

bídís bunaithe ar chúrsaí tíreolaíochta, teanga nó 
ábhar sainspéise, agus iad a léiriú 

• Caidreamh le geallsealbhóirí, le Comhairle an 
Lucht Féachana agus Éisteachta agus leis an 
bpobal 

• Clár iléagsúil d’imeachtaí agus de chraoltóireacht 
ó áiteanna ar fud na tíre a chur ar fáil 

• Cúnamh a thabhairt le tionscnaimh phobail agus 
le tionscadail chathartha agus le straitéis náisiúnta 
maidir le cuidiú le cúrsaí ealaíon

• Iniúchóireacht ar an mbeartaíocht de réir na 
réigiún 

• Comhordú maidir leis an mbeartaíocht ar fad ar 
fud na heagraíochta i réimse an phobail, leis an 
gcaidreamh seachtrach agus i gcúrsaí oideachais  

• Ceannródaíocht maidir le dea-chaighdeáin 
saoránachta ag comhlachtaí 
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Tús áite 
don lucht 
éisteachta 
agus 
féachana

Lucht féachana agus éisteachta maidir le cúrsaí 
oideachais 
Déanann RTÉ cion suntasach tairbhe maidir le 
cúrsaí foghlama agus oideachas poiblí in Éirinn tríd 
an raidió, an teilifís agus ábhar ar líne, chomh maith le 
réimse leathan de thionscnaimh oideachais agus de 
chomhair páirtnéireachta neamhchraoltóireachta.  
Fágtar cuid mhór den scéal sin gan aithris.  
Déanfaidh RTÉ iniúchóireacht ar an scóip atá leis 
na bearta oideachais agus athbhreithniú maidir leis 
na modhanna ina ndéantar ábhar lena bhfuil fiúntas 
oideachais a chruthú agus a athchóiriú ar fud na 
seánraí agus na n-ardán ar fad. 

Cothóidh RTÉ cainéal débhealaigh leis an lucht 
féachana agus éisteachta i gcúrsaí oideachais, 
in earnáil an oideachais fhoirmeálta agus san 
oideachas neamhfhoirmeálta feadh saoil. Díreofar 
ar dhreamanna príomhthábhachtacha den lucht 
féachana agus éisteachta óg agus déanfar cuid 
dhlúth de ghnáthbheartaíocht an lae acusan d’ábhar 
de chuid RTÉ ionas go gcuirtear leis an aird atá acu 
ar RTÉ.  Déanfar cíoradh maidir leis an straitéis ar 
théarmaí éagsúla, mar shampla, ceol, an Ghaeilge, 
na cartlanna, litearthacht na meán agus gnáis oibre 
na meán.  Cuideoidh an straitéis freisin le sainordú 
RTÉ i ndáil le cúrsaí inrochtaineachta, le cúrsaí 
iléagsúlachta agus leis an nGaeilge a chur chun cinn.

Déanfaidh RTÉ, anuas ar an méid sin, láithreán 
gréasáin (RTÉ Learn) a chur ar bun chun ábhar, 
páirtnéireacht agus teicneolaíocht oideachais a chur 
i láthair.  Beidh sin ina aon phointe ceangail amháin 
ag lucht oideachais agus é ar fáil ar ríomhairí boird, 
ar an bhfón póca agus ar tháibléid.  Beidh teacht air 
ag gach duine den phobal. 

Inrochtaineacht 
Bhí RTÉ, sa bhliain 2014, ar an gcéad chraoltóir in 
Éirinn, agus ar an aon chraoltóir amháin in Éirinn, a 
thug cuntas fuaime (AD - maidir le audio description) 
isteach ionas go mbíonn tuairisc AD ar fáil don dall 
agus don té a bhfuil lagú ar an amharc aige nó aici, 
maidir le hábhar a chraoltar. 

Thug RTÉ mol i dTeanga Comharthaíochta na 
hÉireann (ISL) chun cinn ar an seinnteoir RTÉ Player 
sa bhliain 2016. Cuireann sin líon is mó ná 100 clár 
ar fáil tráth ar bith don phobal ISL.  Seirbhís cláir 
atrátha agus seirbhís cartlainne atá ann a ndéantar 
athrú go seasta síoraí ar an ábhar air. 

Tá maith déanta ag RTÉ le cúig bhliana anuas de 
mhórchuid mhór na ngeallúintí maidir le cúrsaí 
inrochtaineachta, ainneoin srianta ar leibhéil 
infheistíochta go ginearálta taobh istigh de RTÉ. 

I bhfianaise phobal na hÉireann a bheith ag dul in 
aois agus an daonra ag méadú, is é is dóiche gur mó 
an t-éileamh a bheidh ar sheirbhísí inrochtaineachta.  
Leanfaidh RTÉ de bhearta nuála a dhéanamh 
chun freastal do riachtanais an lucht éisteachta 
agus féachana iléagsúil, iad siúd a bhfuil míchumas 
céadfaíoch ag gabháil dóibh san áireamh. 

Déanfaidh RTÉ:  
• Ceannasaí Seirbhísí Inrochtaineachta a cheapadh 

a bheidh freagrach as iniúchóireacht a dhéanamh 
ar na leibhéil reatha maidir le hacmhainní agus 
gnáis oibre, an scóip a bhainfeadh le húsáid 
níos éifeachtúla as an teicneolaíocht is nua 
a fhiosrú (e.g. sainaithint glórtha) agus na 
modhanna is éifeachtaí a shonrú chun seirbhísí 
inrochtaineachta a chur ar fáil maidir leis an ábhar 
líneach agus leis an ábhar digiteach araon 

• Caidreamh leanúnach a chothú leis na 
geallsealbhóirí cuí agus le saineolaithe de chuid an 
tionscail i ndáil leis an réimse seo 

• Ceannródaíocht maidir le seirbhísí 
inrochtaineachta meán cumarsáide náisiúnta a 
chur ar fáil i ndáil le réimse forleathan de sheánraí 
cláir, ábhar beo, ábhar de dhéantús na hÉireann 
agus ábhar ón iasacht san áireamh.

• Forfheabhas a chur ar an mol ar leith ISL ar an 
seinnteoir RTÉ Player i rith ré feidhme na straitéise 
seo.

Dreamanna den lucht éisteachta agus 
féachana thar sáile
Tugtar de shainordú do RTÉ seirbhís teilifíse agus 
raidió a chur ar fáil do mhuintir na hÉireann thar lear.  
Tuigtear go hiomlán freisin an tairbhe agus an fiúntas 
a ghabhann leis an tseirbhís sin a chur ar fáil don 
iliomad Éireannach thar sáile a thapaíonn seirbhísí 
RTÉ chun ceangal a choinneáil le scéalta nuachta, le 
himeachtaí agus ócáidí, agus le cúrsaí siamsaíochta 
a dtír dhúchais, agus dóibh siúd a chuireann spéis in 
Éirinn.

Is dream iléagsúil daoine na hÉireannaigh thar lear, 
ar a n-áirítear lucht imirce a bhfuil rún acu filleadh 
abhaile in am trátha agus Éireannaigh atá ag cur 
fúthu go buan thar sáile.  Is ceangal tábhachtach 
leis an mbaile atá in RTÉ ag na daoine seo ar fad 
agus is minic gur ceangal riachtanach a bhíonn i 
gceist.  Tá ról suntasach freisin ag RTÉ maidir le 
cultúr na hÉireann a chur i láthair ar fud an domhain 
mhóir agus a mbaintear amach sa tír a chur in 
iúl do shaoránaigh an domhain cibé áit ina bhfuil 
siad, chomh maith le caidreamh dlúth a chothú le 
diaspóra  na hÉireann.

Bíonn teacht go leitheadach ag dreamanna den 
lucht féachana agus éisteachta thar lear ar ábhar de 
chuid RTÉ:
• trí sheirbhísí ar líne RTÉ (RTÉ.ie, seinnteoir RTÉ 

Player, aip RTÉ News Now, seinnteoir RTÉ Radio 
Player) 

• trí chraoladh beo raidió, sruthchraoladh beo 
raidió agus craoladh atrátha raidió - cé go mbeidh 
deireadh á chur leis an tseirbhís raidió fadtonnta, 
tá stáisiún DAB d’Éireannaigh á bheartú sa Ríocht 
Aontaithe 

• trí shainseirbhísí ar líne RTÉ do na hÉireannaigh 
thar lear (GAAGO agus an seinnteoir RTÉ Player 
International)

• trí bheartaíocht RTÉ ar na meáin shóisialta 

Beidh RTÉ ina cheangal leis an mbaile ag na 
hÉireannaigh thar lear maidir le cúrsaí nuachta, 
ócáidí náisiúnta, siamsaíocht agus cultúr.  Cuirfidh 
RTÉ Éire i láthair freisin do dhaoine thar lear ar spéis 
leo cultúr na hÉireann. 
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Ábhar Ardchaighdeáin

Léargas ar an lucht féachana 
agus éisteachta
Nuálaíocht agus cruthaitheacht
Páirtnéireacht Chruthaitheachta
Cúrsaí oibriúcháin, teicneolaíochta 
agus sonraí
Inmharthanacht airgeadais

Na healaíona agus cultúr
Leanaí agus daoine óga
Drámaíocht agus greann
Siamsaíocht agus ceol
Cláir �íorasacha
Cláir Ghaeilge
Nuacht agus cúrsaí reatha
Spórt
Imeachtaí Speisialta

Ardáin Teilifíse
Ardáin Raidió
Ardáin cheangailte
Modhanna nua chun lucht féachana agus 
éisteachta a mhealladh
Grúpaí Oirfide
Cartlanna

Iléagsúlacht agus uilechuimsitheacht ar an aer
Lucht féachana agus éisteachta níos óige
Lucht féachana agus éisteachta maidir le cúrsaí 
oideachais 
Ré an tsaoil ag réimsí faoi leith den lucht féachana 
agus éisteachta
Lucht féachana agus éisteachta dílis
Inrochtaineacht
RTÉ i measc an phobail
Dreamanna den lucht éisteachta agus 
féachana thar sáile

Tá ábhar atá in oiriúint do riachtanas an lucht féachana 
agus éisteachta ina bhun agus ina bharr le gach a 
ndéanann RTÉ.  Tá sin bunaithe ar an aidhm: 
• Aird lucht féachana agus éisteachta na hÉireann a 

tharraingt le cláir de na cineálacha is spéisiúla ar an 
gcaighdeán is airde 

• Scrúdú agus ceiliúradh a dhéanamh ar thaithí, 
iléagsúlachta agus mórchastacht síorathraitheach shaol 
na linne in Éirinn 

• Cíoradh a dhéanamh ar na ceisteanna atá ina n-ábhar 
buartha agus imní againn ar fad 

Chun sin a thabhairt i gcrích, tá réimsí príomhthábhachta 
maidir le lón ábhair sonraithe ag RTÉ, trína ndéanfar: 
• Scéal na hÉireann a chur in iúl ar fud na seánraí ar fad
• Meascán níos iléagsúla de lón ábhair a chur ar fáil 
• Ócáidí agus imeachtaí uile-RTÉ a eagrú go rialta 
• Craoladh beo níos minice as áiteanna éagsúla ar fud na 

tíre 

Tá na prionsabail seo a leanas de bhonn faoi na bearta 
buntábhachta sin:
• Ba chóir cruthaitheacht agus nuáil a bheith de bhonn 

treise faoi gach cuid den lón ábhair a chruthú  
• Ba chóir go mbeadh an lón ábhair oiriúnach 

tábhachtach ag gach cuid den lucht féachana agus 
éisteachta  

• Ní mór do RTÉ díriú ar cheangal a athchothú le 
dreamanna níos óige den lucht éisteachta agus 
féachana  

• Déanfar ábhar buaicthráthanna a chosaint sa chás gur 
gá roghnú idir cineálacha ábhair 

Fágfaidh struchtúr ‘Aon RTÉ Amháin’ go mbeidh feabhas 
ar na bealaí inar fearr a fhéadann RTÉ freastal ar 
riachtanais an lucht éisteachta agus féachana.  Leagtar 
amach na pleananna anseo síos de réir cholúin nua seánraí 
comhdhlúite RTÉ, mar seo a leanas: 
• Na hEalaíona agus cultúr
• Leanaí agus daoine óga
• Drámaíocht agus greann
• Siamsaíocht agus ceol
• Cláir fíorasacha
• Cláir Ghaeilge

• Nuacht agus cúrsaí reatha
• Spórt

Na hEalaíona agus cultúr
Tá ról lárnach ag RTÉ maidir le cur i láthair na 
cruthaitheachta agus an chultúir in Éirinn a thabhairt 
chun aire agus a neartú, chomh maith le sainiúlacht agus 
iléagsúlacht an tsaoil in Éirinn a chothú.  Déanfaidh RTÉ an 
chruthaitheacht de gach cineál a thabhairt chun suntais, a 
chothú, a chur chun cinn, a mhíniú agus a cheiliúradh agus 
déanfar athnuachan agus athshamhlú ar an gcur chuige 
maidir le cúrsaí ealaíon agus cultúir.
 
Chun sin a thabhairt i gcrích, déanfaidh RTÉ: 
• An chéad Cheannasaí Ealaíon agus Cultúir ag an 

nGrúpa a cheapadh 
• Na healaíona agus cultúr a chur i láthair ar fud na 

n-ardán ar fad 
• Leathnú agus doimhniú maidir le páirtnéireachtaí 

cruthaitheachta 
• Ócáidí agus imeachtaí móra tras-ardáin a chur ar fáil 

lena ndéantar cúrsaí ealaíon agus cultúir a chur chun 
cinn

• Bonn treise a chur faoi phobal na cruthaitheachta go 
ginearálta  

Leanaí agus daoine óga 
Féachann RTÉ le scrúdú agus léiriú a thabhairt ar an 
domhan spleodrach athraitheach ina bhfuil leanaí agus 
déagóirí ag teacht aníos.  Léireofar sin de réir mar a 
fheictear dóibhsean é agus de réir mar a chaitheann siad 
an saol ó thráth a mbeirthe go mbíonn 18 bliana slán acu.  
Tuigeann RTÉ go maith go bhfuil athrú mór ar phátrúin 
maidir le tapú na meán cumarsáide i measc leanaí.  
Cinnteofar go mbíonn lón ábhair RTÉ don dream iléagsúil 
seo atá ag dul i líonmhaireacht ar fáil mar ar mian leis na 
leanaí é a thapú. 

Déanfaidh RTÉ: 
• Meascán iléagsúil den nuáil d’ábhar do leanaí a chur ar 

fáil 
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• Bonn treise a chur faoi anamúlacht arna 
dhéanamh in Éirinn 

• Cur leis an tuiscint ar leanaí ionas go gcuirtear lón 
ábhair ar fáil dóibh san áit agus ar an gcaoi inar 
mian leo é a thapú

Drámaíocht agus greann
RCuirtear scéalta tréana i láthair le drámaíocht 
RTÉ, léiriú ar chrógacht i ndáil le heachtraíocht 
agus ábhar dúshláin le linn ré ina bhfuil scáth 
agus sceipteachas i réim.  Is léiriú cláir ghrinn 
RTÉ ar shaol na hÉireann agus na saintréithe 
leithleasacha a ritheann leis, chomh maith le 
cultúr na linne. Rachaidh RTÉ i bhfiontar ó thaobh 
chúrsaí cruthaitheachta i ndáil leis an dá sheánra 
seo, tabharfar daoine cumasacha chun cinn agus 
cothófar daoine d’aos cruthaitheachta na hÉireann.

Déanfaidh RTÉ:
• Ceannasaí Drámaíochta agus Clár Grinn an 

Ghrúpa a cheapadh 
• Cultúr na hÉireann a léiriú le breis drámaíochta 
• Siamsaíocht a chur ar fáil don lucht féachana agus 

éisteachta le breis ábhar grinn 
• Daoine cumasacha de chuid na hÉireann a chothú 

i ndáil leis na seánraí seo

Siamsaíocht agus ceol
Cruthóidh RTÉ ábhar siamsaíochta a bhfuil 
éagsúlacht níos mó ag baint leis agus atá 
taitneamhach freacnairceach chomh maith 
lena bheith ina thionchar agus ina léiriú ar thaithí 
saoil an lucht féachana agus éisteachta.  Beidh 
an t-ábhar eolach grinn agus é ar fáil ag an lucht 
éisteachta agus féachana san áit ar mian leo féin 
é.  Tabharfaidh cláir siamsaíochta teaghlaigh agus 
comharsanachtaí le chéile freisin chun féachaint ar 
chláir le chéile. 

Leanfaidh RTÉ den ról tábhachtach maidir le 
hoirfidigh agus cumadóirí nua ceoil a chur i láthair 
an phobail i gcoitinne, chomh maith le ceoltóirí 
aitheanta.   Cuirfear ceol de chuid na hÉireann i 
lár an aonaigh agus cuirfear deiseanna ceol nua a 
thaithí chun cinn le hócáidí beo agus le nuáil maidir 
le bealaí nua ina ndéantar caomhnóireacht i leith an 
cheoil. 

Chun na haidhmeanna sin a bhaint amach, 
déanfaidh RTÉ: 
• Ceannasaí Siamsaíochta agus Ceoil a cheapadh 

ar leibhéal an Ghrúpa 
• Meascán siamsaíochta níos ilghnéithí a thabhairt i 

gcrích a rachaidh i gcion níos mó ar dhaoine 
• Caidreamh níos doimhne a chothú leis an gceol ag 

an lucht éisteachta, go háirithe le ceol na hÉireann 

Cláir fhíorasacha
Baineann cláir faisnéise; oideachais, eolaíochta agus 
an dúlra; slite maireachtála agus teilifís i rith an lae; 
agus ábhar creidimh leis an seánra ilghnéitheach 
seo. 

Déanfaidh RTÉ Ceannasaí Clár Fíorasach a 
cheapadh ar leibhéal an Ghrúpa chun comhar 
páirtnéireachta a chothú le dreamanna 
cruthaitheachta agus an leibhéal cruthaitheachta 
agus caighdeáin is airde a thabhairt i gcrích an tráth 
céanna a ndéantar maitheas maidir le ton sceidil 
RTÉ a mhaolú trí chur le hoiread an ábhair atá níos 
éadroime agus níos dírithe ar an mórshlua agus 
maidir le snáitheanna tras-RTÉ a chur ar fáil atá 
bunaithe ar imeachtaí agus ar ócáidí.

Cláir Faisnéise 
Déanann RTÉ, trí fheabhas na scéalaíochta, taithí 
saoil mhuintir na linne seo in Éirinn, dá éagsúla agus 
dá chasta é, a chíoradh agus cuntas a thabhairt ar 
na daoine agus ar na háiteanna arb iad tréithe agus 
mianach na tíre iad. Déanfaidh RTÉ:
• Leanúint le cláir faisnéise mhórshuntais a 

chur ar fáil ar an teilifís a tharraingíonn caint 
ar fud an náisiúin agus den tsraith iomráiteach 
Documentary on One, a mbíonn oiread moladh ag 
léirmheastóirí uirthi, a chur ar fáil ar RTÉ Radio 1 

• Réimse níos iléagsúla láithreoirí a thabhairt chun 
cinn i measc lucht aisteoireachta, drámaíochta 
agus grinn, chun cur i láthair níos éadroime i gcás 
cláir faisnéise áirithe  

Oideachas, eolaíocht agus an dúlra
Cuireann RTÉ lón ábhair maidir le cúrsaí oideachais, 
eolaíochta agus an dúlra ar fáil a mbíonn suim 
mhór ann maidir le húsáid neamhlíneach, rud atá 
tarraingteach ag páirtnéirí eagarthóireachta agus 
cistíochta in earnáil an oideachais. Déanfaidh RTÉ:
• Leanúint de na slata tomhais maidir leis na seánraí 

seo a leathnú agus tionscnaimh breise tras-RTÉ a 
fhorbairt atá bunaithe ar imeachtaí agus ar ócáidí 

• Díriú ar bhreis luacha a chur le hoidhreacht 
iarchraolta an ábhair seo agus cion tairbhe a 
dhéanamh maidir leis an mbeartas poiblí, le 
díospóireacht agus le hoideachas. 

Slite maireachtála agus cláir teilifíse i rith an lae
Díríonn RTÉ ar théamaí tomhaltóireachta agus 
daonspéise a chothaíonn ceangal ag an lucht 
féachana agus éisteachta le cláir a bhfuil ábhar 
siamsaíochta, eolais agus aitheantais iontu. 
Déanfaidh RTÉ:
• Oibriú i gcomhar le hearnáil na léiritheoirí 

neamhspleácha chun formáidí nua a fhorbairt a 
chuidíonn le ton sceidil teilifíse RTÉ a mhaolú agus 
lena bheith á dtapú ag líon níos mó daoine   

• Cur leis an ábhar a chuirtear ar fáil i rith an lae, 
ionas go mbíonn ábhar spéisiúil ar fáil ag an lucht 
féachana i rith an lae  

Cúrsaí creidimh 
Cuireann RTÉ ábhar tréan, téagartha, tras-ardáin 
ar fáil maidir le cláir reiligiúin agus ábhar creidimh. 
Déanfaidh RTÉ:
• An cultúr reiligiúnda agus éagsúlacht shaol 

an chreidimh in Éirinn a léiriú i gcláir faisnéise, 
i sraitheanna faire agus i bhformáidí de 
chineálacha eile 

• Leanúint de dheasghnátha adhartha a chur ar 
fáil beo agus modhanna nua ina bhféadfaí an 
tseirbhís sin a chur ar fáil a scrúdú

Cláir Ghaeilge
Féachann RTÉ leis an nGaeilge a bheith i gceartlár 
gach a ndéanann an eagraíocht: 
• trí dhlúthchuid a dhéanamh ar bhealach nádúrtha 

den Ghaeilge maidir le cainéil agus seirbhísí uile 
RTÉ 

• trí ábhar ardchaighdeáin Gaeilge a chruthú agus 
scéalta sármhaithe a insint sa teanga

• trí riachtanais dhreamanna éagsúla den lucht 
féachana agus éisteachta Gaeilge a shásamh, idir 
fhoghlaimeoirí agus chainteoirí líofa 

Déanfaidh RTÉ: 
• A theacht chun cinn mar bhunáit nuálaíochta i 

ndáil leis na meáin chumarsáide Gaeilge 
• Timpeallacht bhríomhar a chruthú maidir le 

hábhar Gaeilge a cheapadh agus a léiriú sa chaoi 

Ábhar 
Ardchaighdeáin
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is go mbaintear an leas is fearr as an gcumas, na 
scileanna agus an chruthaitheacht atá i mbaill 
foirne a bhfuil úsáid na Gaeilge acu  

• Na socruithe páirtnéireachta le TG48 a neartú 
sa chaoi is go gcuirtear le hacmhainn an dá 
eagraíocht ábhar Gaeilge a chur ar fáil   

Nuacht agus cúrsaí reatha
Tá d’aidhm ag Nuacht agus Cúrsaí Reatha RTÉ a 
bheith ina eagraíocht nuachta den chineál ‘digiteach 
i dtús báire’.  Cuirfear le buanna na craoltóireachta 
traidisiúnta, scéalta a insint, díospóireacht náisiúnta 
a eagrú agus tuairiscíocht a dhéanamh as gach 
cearn d’oileán na hÉireann. Déanfaidh RTÉ na 
buanna sin a aistriú ar mhaithe le lucht féachana 
agus éisteachta nach móide ábhar nuachta agus 
cúrsaí reatha RTÉ á thapú acu ar na hardáin 
sheanbhunaithe.  Féachann RTÉ leis an aird a bhíonn 
ar na seirbhísí nuachta agus cúrsaí reatha a leathnú 
trí ábhar don réimse digiteach amháin a chruthú 
agus díriú ar lucht féachana agus éisteachta níos 
óige, an tráth céanna a gcaomhnaítear an lucht 
féachana agus éisteachta reatha. 

Déanfaidh RTÉ:
• Athshamhlú ar na seirbhísí trí ábhar áirithe a 

athrú ón gcraoladh líneach go dtí seirbhísí ar a 
n-éileamh 

• Ábhar breise neamhlíneach a léiriú a bheidh ar fáil 
ar a éileamh ag an lucht féachana agus éisteachta 
ar RTÉ agus trí na meáin shóisialta 

• Na cláir agus na príomhfheasacháin nuachta a 
bhíonn ar an teilifís agus ar an raidió faoi láthair a 
choinneáil ar bun

• Leanúint de mhíniú a iarraidh ar an lucht údaráis 
agus den chomhrá náisiúnta a riar tríd an ábhar 
cúrsaí reatha  

Spórt
Is é misean Spórt RTÉ cluichí náisiúnta, foirne 
náisiúnta agus imeachtaí móra (náisiúnta agus 
idirnáisiúnta) a chur i láthair an lucht féachana agus 
éisteachta ar na hardáin ar fad atá ar fáil ar bhealach 
atá nuálach, eolasach, siamsúil agus éifeachtach ó 
thaobh costais.  Leanfaidh Spórt RTÉ ag féachaint 
lena bheith ar an gcéad rogha ag daoine i measc 
soláthraithe meán cumarsáide maidir le himeachtaí 
spóirt a tharraingíonn muintir na tíre le chéile. 
Aimseofar an lucht féachana agus éisteachta agus 
nascfar an ceangal leo gan bheann ar na hardáin 
is rogha leosan.  Leanfaidh Spórt RTÉ d’ábhar cláir 
agus d’ábhar iriseoireachta ardchaighdeáin iontaofa 
a chur ar fáil agus den bharr feabhais agus den 
chruthaitheacht a chinntiú ina leith sin. 

Déanfaidh RTÉ: 
• Muintir na tíre a tharraingt le chéile le himeachtaí 

spóirt atá lárnach maidir le cultúr na hÉireann
• Imeachtaí suntasacha spóirt a bhfuil tábhacht 

mhór ag lucht féachana agus éisteachta na 
hÉireann leo a chur ar fáil 

• Ábhar breise seachas na himeachtaí móra spóirt 
a chur ar fáil agus tráchtaireacht a dhéanamh ar 
ghnáthchúrsaí spóirt 

•  Fairsinge réimse agus téagar tráchta a chur ar fáil, 
go háirithe san ábhar a chuirtear ar fáil ó lá go lá 

8 TG4 an cainéal Gaeilge atá ag Teilifís na Gaeilge, an craoltóir seribhíse poiblí Gaeilge 

Imeachtaí speisialta
Tá RTÉ tugtha i gcónaí do thráchtaireacht ar an 
gcaighdeán is airde is féidir a chur ar fáil i gcónaí 
ar phointí cinniúnacha staire ag muintir na tíre 
seo.  Tá sin de ról ag RTÉ, teacht a bheith ag an 
lucht féachana agus éisteachta ar imeachtaí agus 
fónamh do chuspóir poiblí i gcomhar.  Is acmhainn 
agus dúthracht beartaíochta sin atá de dhlúth agus 
d’inneach sna Meáin Chumarsáide Seirbhíse Poiblí.

Cuireadh tús sa bhliain 2012 le Clár Deich mBliana 
Chomóradh an Chéid a bhí dírithe i dtosach báire ar 
an iliomad comóradh céad bliain den suntas a bhí ar 
bun sa tréimhse 2012-2016. Tá tábhacht chomh mór 
céanna leis na cúig bhliana amach romhainn agus 
comóradh á dhéanamh ar thoghchán na bliana 1918, 
ar bhunú Dháil Éireann sa bhliain 1919, ar Chogadh 
na Saoirse, ar bhunú an stáit agus ar Chogadh na 
gCarad.

Anuas air sin, tarlóidh reifreann maidir leis an Ochtú 
Leasú i rith na bliana 2018 chomh maith, is dócha, le 
cuairt an Phápa go hÉirinn agus, b’fhéidir, toghchán 
uachtaránachta. In imeacht na sé mhí tosaigh den 
bhliain 2019, tarlóidh comóradh céad bliain an 
Chéad Dáil i mí Eanáir agus Brexit i mí Márta, nuair a 
fhágfaidh an Ríocht Aontaithe an tAontas Eorpach 
go foirmiúil.  Beidh toghcháin áitiúla agus toghcháin 
na hEorpa ar siúl i dtús an tsamhraidh.  

Cruthú ábhair
Is féidir achoimre mar seo a leanas a thabhairt ar 
chuspóirí RTÉ i ndáil le hábhar a chruthú: 
• Ábhar cláir agus lón ábhair a thabhairt chun cinn a 

bhfuil dlús saoithiúlachta agus éagsúlacht níos mó 
ag baint leis 

• Breis cruthaitheachta, eolais agus nuálaíochta a 
chur chun tosaigh – go hinmheánach agus ar fud 
earnáil na meán cumarsáide 

• Daoine cumasacha nua agus cur i láthair nua a 
aimsiú agus a thabhairt chun cinn 

Déantar ábhar cláir de chuid RTÉ a chruthú 
go hinmheánach nó a choimisiúnú ó earnáil na 
léiritheoirí neamhspleácha.  Déantar an fhorbairt 
agus an chistíocht faoi scáth RTÉ go hiomlán nó 
trí shocruithe páirtnéireachta comhchistíochta nó 
comhléiriúcháin.  

Maidir le léiriúchán inmheánach, fágfaidh struchtúr 
nua ‘Aon RTÉ Amháin’ gur féidir leas a bhaint as 
comharoibriú, solúbthacht, cruthaitheacht agus 
nuálaíocht breise chun ábhar ríspéisiúil seirbhíse 
poiblí a chur ar fáil le tionscnaimh ilardáin.  Tiocfaidh 
éifeachtúlacht breise freisin de bharr struchtúr 
eagrúcháin nua, go háirithe mar gheall ar aon 
fheidhm oibriúcháin amháin a bheidh ina bhonn 
treise faoi shruthanna oibre de chineálacha na 
cruthaitheachta.   

Tá earnáil na léiritheoirí neamhspleácha in Éirinn, 
ar a n-áireamh in éineacht, ar an bpáirtnéir 
cruthaitheachta is mó de chuid RTÉ.  Tá de rún ag 
RTÉ níos mó ábhair a chur ar coimisiún i rith ré na 
straitéise seo agus ar a laghad 50% den fháltas ó 
leasú ar an gcóras cistíochta poiblí a chaitheamh ar 
choimisiúin ó léiritheoirí neamhspleácha. Bheadh 
ardú suntasach ar chaiteachas iomlán RTÉ in earnáil 
na léiritheoirí neamhspleácha i gceist leis sin. 
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Léargas ar an lucht féachana 
agus éisteachta
Nuálaíocht agus cruthaitheacht
Páirtnéireacht Chruthaitheachta
Cúrsaí oibriúcháin, teicneolaíochta 
agus sonraí
Inmharthanacht airgeadais

Na healaíona agus cultúr
Leanaí agus daoine óga
Drámaíocht agus greann
Siamsaíocht agus ceol
Cláir �íorasacha
Cláir Ghaeilge
Nuacht agus cúrsaí reatha
Spórt
Imeachtaí Speisialta

Ardáin Teilifíse
Ardáin Raidió
Ardáin cheangailte
Modhanna nua chun lucht féachana agus 
éisteachta a mhealladh
Grúpaí Oirfide
Cartlanna

Iléagsúlacht agus uilechuimsitheacht ar an aer
Lucht féachana agus éisteachta níos óige
Lucht féachana agus éisteachta maidir le cúrsaí 
oideachais 
Ré an tsaoil ag réimsí faoi leith den lucht féachana 
agus éisteachta
Lucht féachana agus éisteachta dílis
Inrochtaineacht
RTÉ i measc an phobail
Dreamanna den lucht éisteachta agus 
féachana thar sáile

Déanfaidh RTÉ na seirbhísí a chóiriú chun freastal 
do riachtanais athraitheacha an lucht féachana agus 
éisteachta agus chun deiseanna nua a thapú.  Mar 
bhonn treise faoi na pleananna seo, tá na prionsabail 
go mbíonn ábhar agus seirbhísí:
• Ar fáil don uile dhuine de lucht féachana agus 

éisteachta na hÉireann 
• Ar fáil ar bhealach atá cóiriúil don lucht féachana 

agus éisteachta 
• Brandáilte agus éasca le haimsiú agus le 

láimhseáil 
• Ar fáil ag an lucht féachana agus éisteachta ar an 

gcaighdeán is airde a d’fhéadfaí 

Beidh na seirbhísí ar fáil lena dtapú ar an iliomad 
gléas agus ardán ionas gur fairsinge an rogha a 
bhíonn ag daoine faoin modh, faoin tráth agus faoin 
áit a nascann siad ceangal chun ábhar a thapú. 

9 Foinse: TAM Ireland/Nielsen TAM – Establishment Survey, Iúil 2017

Ní mór do RTÉ bheith sochóirithe luathbheartach 
i mbun seirbhísí nua a sheoladh agus deireadh a 
chur le cainéil áirithe nó seánraí áirithe a chur ar fáil.  
Beidh ról buntábhachtach leis an rannóg nua maidir 
le Lucht Féachana agus Éisteachta, Cainéil agus 
Margaíocht. 

Teilifís
Cothóidh RTÉ an caidreamh is fearr le hardáin agus 
córais teilifíse saor ó tháille agus ar tháille chun a 
bheith ar fáil i ngach áras cónaithe in Éirinn le lón 
ardchaighdeáin físe agus fuaime. Cinnteoidh RTÉ go 
dtugtar tús áite dá chuid cainéal agus ábhair agus go 
mbíonn siad so-aitheanta i dtreoracha leictreonacha 
clár (EPG), agus le halgartaim nascleanúna agus 
aimsithe, agus go gcuirtear an sciar chothrom den 
luach i leith RTÉ. De réir mar a thagann comhéadain 
ardáin chun cinn, oibreoidh RTÉ leis na hardáin chun 
cur le taithí an lucht úsáide agus le so-aimsitheacht 
na seirbhísí. 

Tá Saorview ar an ardán teilifíse is mó in Éirinn agus 
é ar fáil i 660,000 áras cónaithe9, 191,000 díobh atá 
taobh le Saorview amháin. D’oibrigh RTÉ i gcomhar 
le Freesat sa Ríocht Aontaithe chun táirge nua 
ceangailte, Saorview Connect, a thabhairt chun 
cinn. Tá sin leagtha amach sa chaoi is gur féidir a 
cheangal le haeróg (chun cainéil trastíre a ghlacadh) 
agus le ceangal leathanbhanda (chun ábhar atrátha 
agus ábhar ar a éileamh a thapú). 

Coinneoidh RTÉ na seirbhísí agus na brandaí eile 
faoi athbhreithniú agus ag teacht le riachtanais agus 
pátrúin úsáide an lucht féachana agus éisteachta, 
leis na cuspóirí atá le straitéisí ábhair RTÉ agus leis 
na hacmhainní atá ar fáil. 

Ceangal – modh, tráth, áit

Teilifís    

RTÉ One agus   
RTÉ One +1
RTÉ2
RTÉjr
RTÉ News Now 
Oireachtas TV

Raidió 

RTÉ Radio 1
RTÉ 2fm
RTÉ lyric fm
RTÉ Raidió na 
Gaeltachta 
Raidió Digiteach 
RTÉ

Ardáin 
cheangailte
RTÉ Player
RTÉ Player 
International
RTÉ Radio Player
RTÉ.ie
GAAGO
RTÉ Aertel

Deiseanna eile 
caidrimh
Ceolfhoirne agus 
Cóir RTÉ 
Cartlanna RTÉ 
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Raidió
Meastar go mbeidh an banda FM ar an modh is 
mó tábhachta i gcónaí maidir le héisteacht leis an 
raidió in Éirinn.  Bheadh gá le bearta rialála agus le 
comharobair in éineacht leis an earnáil tráchtála 
chun forbairt bhreise a thabhairt ar DAB+ sa tír seo. 

Is cóiriúla podchraoladh agus sruthchraoladh agus 
leanfaidh RTÉ leis an bhforbairt agus an dáileadh ar 
ábhar fuaime atá spéisiúil tábhachtach ag an lucht 
éisteachta. 

Cuirfear deireadh de réir a chéile le seirbhís raidió 
RTÉ ar na fadtonnta sa Ríocht Aontaithe.  Tá 
beartaithe stáisiún raidió DAB de chuid RTÉ a chur 
ar fáil sa Ríocht Aontaithe. 
 
Gléasra Ceangailte 
De réir mar is mó atá an lucht éisteachta agus 
féachana ag tapú ábhair ar ghléasanna ceangailte 
agus trí ardáin OTT (over-the-top), beidh tús áite á 
thabhairt ag RTÉ d’ardáin a ligeann do chaidreamh 
díreach a chothú leis an lucht féachana, éisteachta 
agus úsáide agus do thaithí forfheabhsaithe a 
thairiscint dóibh. 

Leanfaidh RTÉ den pháirtnéireacht a chothú le 
húinéirí ábhair in Éirinn ionas go mbíonn ardáin faoi 
leith (e.g. seinnteoir RTÉ Player agus GAAGO) ar fáil 
chun dreamanna ilghnéitheacha den lucht féachana 
agus éisteachta maidir le hábhar de chuid na 
hÉireann a shásamh, in Éirinn agus thar lear.   

Tuigtear do RTÉ an tábhacht atá le meáin shóisialta 
agus le meáin dáiliúcháin maidir le scéalta nuachta 
a fháil, ábhar a aimsiú agus caidreamh a cheangal 
agus a chothú le lucht éisteachta agus féachana 
níos óige.  Leanfar den obair maidir leis an hardáin 
shóisialta ar fad ar bhonn comhleasa. 

Ceolfhoirne agus Cóir RTÉ 
Leanfaidh RTÉ de bheith ar an bpríomhsholáthraí 
sa tír maidir le ceol ceolfhoirne. Tá tús curtha ag 
RTÉ le hathbhreithniú ar an soláthar ceolfhoirne trí 
chomhairliúchán forleathan le geallsealbhóirí lena 
mbaineann an t-ábhar. Beidh moltaí á ndéanamh 
de thoradh an athbhreithnithe faoi bhealaí inar 
féidir beocht fhadtéarmach, ardchaighdeán agus 
inmharthanacht ábhar cheolfhoirne RTÉ a chinntiú. 

Cartlanna RTÉ 
Tá an chartlann is sine agus is fairsinge d’ábhar 
taifeadta bunaidh fuaime agus físe in Éirinn ar 
caomhnú ag RTÉ chomh maith leis an leabharlann is 
fairsinge de cheol tráchtála, bailiúchán grianghraif a 
bhfuil suntas náisiúnta leis agus taisce forleathan de 
thaifid cuideachta. 

Tagann forás tuairim is 7% in aghaidh na 
bliana ar an gcartlann agus tá sí ar cheann de 
phríomhshócmhainní gnó RTÉ – is ó Chartlann RTÉ 
a thagann 27% den ábhar nuachta ar fad, le 40,000 

de bhlúirí físeáin ón gcartlann in úsáid i gcláir nua 
gach bliain. 

Ina ainneoin sin, fágann an srianadh ar leibhéal na 
hinfheistíochta go bhfuil an bunchóras teicniúil 
agus fisiciúil ar gcúl go mór i gcomparáid le 
gnathchaighdeáin an tionscail.  Tá bailiúcháin suas 
le 500,000 uair a chloig de sheanábhar gan digitiú 
go fóill.  Is féidir le dul as feidhm agus meath fisiciúil 
ar acmhainní seanfhormáidí a fhágáil dosheinnte.  
Mura ndéantar infheistíocht a bhfuil géarghá léi i 
mbunchórais dhigiteacha, beidh ábhar cartlainne á 
chailleadh go deo.

Beidh tús á chur go gairid ag RTÉ le hathbhreithniú 
faoi stiúir dhreamanna seachtracha lena mbainfidh 
comhairliúchán le geallsealbhóirí mórthábhachta 
taobh amuigh agus taobh istigh den eagraíocht.  
Déanfar an sárchleachtas go hidirnáisiúnta a mheas, 
ceisteanna de leithéid chúrsaí digitiúcháin agus 
thuairiscíocht i ndáil leis an gcartlann oidhreachta 
a bhreithniú chomh maith le deis níos forleithne a 
thabhairt ar an ábhar cartlainne, roghanna maidir le 
páirtnéireacht, maoiniú san am atá le teacht agus 
roghanna rialachais. 

Modhanna nua chun lucht féachana agus 
éisteachta a mhealladh
Déanfaidh RTÉ modhanna nua chun lón ábhair a 
fhorbairt, a thapú agus a dháileadh a scrúdú agus 
a thástáil le craoltóirí, le líonraí, le húinéirí ardáin 
agus le comhlachtaí teicneolaíochta.  Tiocfaidh 
athrú ar na modhanna ina dtapaíonn daoine ábhar 
mar gheall ar chineálacha nua teicneolaíochta atá 
ag teacht chun cinn (e.g. sainaithint gutha agus 
Idirlíon na Rudaí).  Déanfaidh RTÉ teicneolaíocht 
dáiliúcháin de na cineálacha sin a mheas agus 
cóireofar na modhanna oibre de réir mar is cuí.  
Beidh infheistíocht de dhíth in ábhar, i gcearta agus i 
ngnéithe éagsúla den táirge forfheabhsaithe.

Bainfidh RTÉ úsáid as saindíriú níos pearsanta, córas 
níos fearr maidir le hábhar a mholadh agus feabhas 
maidir le sainchóiriú ábhair ionas gur fearr an taithí 
a bhíonn ag an lucht féachana agus éisteachta a 
thapaíonn ábhar. 
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Siocracha Príomhthábhachta i ndáil le 
Straitéis RTÉ

Léargas ar an lucht féachana 
agus éisteachta
Nuálaíocht agus cruthaitheacht
Páirtnéireacht Chruthaitheachta
Cúrsaí oibriúcháin, teicneolaíochta 
agus sonraí
Inmharthanacht airgeadais

Na healaíona agus cultúr
Leanaí agus daoine óga
Drámaíocht agus greann
Siamsaíocht agus ceol
Cláir �íorasacha
Cláir Ghaeilge
Nuacht agus cúrsaí reatha
Spórt
Imeachtaí Speisialta

Ardáin Teilifíse
Ardáin Raidió
Ardáin cheangailte
Modhanna nua chun lucht féachana agus 
éisteachta a mhealladh
Grúpaí Oirfide
Cartlanna

Iléagsúlacht agus uilechuimsitheacht ar an aer
Lucht féachana agus éisteachta níos óige
Lucht féachana agus éisteachta maidir le cúrsaí 
oideachais 
Ré an tsaoil ag réimsí faoi leith den lucht féachana 
agus éisteachta
Lucht féachana agus éisteachta dílis
Inrochtaineacht
RTÉ i measc an phobail
Dreamanna den lucht éisteachta agus 
féachana thar sáile

Tá roinnt siocracha príomhthábhachta, mar a 
thugtar anseo síos, riachtanach ionas gur féidir le 
RTÉ na gnéithe den straitéis a leagtar amach thuas 
maidir leis an lucht éisteachta agus féachana, an lón 
ábhair agus na seirbhísí a thabhairt i gcrích:
• Tuiscint ghéar ghrinn ar an lucht féachana agus 

éisteachta in Éirinn 
• An chruthaitheacht agus an nuálaíocht a bhrostú 

chun cinn maidir le lón ábhair a léiriú  
• Leathnú ar an bpáirtnéireacht leis an earnáil 

neamhspleách 
• Deiseanna a chruthú don lucht foirne agus daoine 

cumasacha nua a mhealladh a bhfuil éagsúlacht 
scileanna acu 

• Feabhas a chur ar mhodhanna oibriúcháin agus ar 
an ngléasra teicneolaíochta ionas go mbítear níos 
éifeachtaí, níos sochóirithe agus níos fearr i mbun 
oibriú i gcomhar 

• Cistíocht bhreise maidir le hábhar meán 
cumarsáide seirbhíse poiblí 

Tá an straitéis seo – an lucht féachana agus 
éisteachta, ábhar, seirbhísí agus siocracha 
príomhthábhachta – a thabhairt i gcrích agus 
inmharthanacht RTÉ ó thaobh cúrsaí airgeadais a 
chinntiú bunaithe ar réamheastacháin agus ar bhonn 
tuisceana maidir le cúrsaí airgeadais agus ag brath 
ar bhonn fírinne a bheith leo sin le himeacht aimsire.  
Áirítear orthu sin an struchtúr eagrúcháin nua ‘Aon 
RTÉ Amháin’ a thabhairt i bhfeidhm go críochnúil 
i rith R4 2017 agus tús na bliana 2018, agus ardú a 
theacht ar an gcistíocht phoiblí lena mbainfeadh 
leasú ar chóras tháillí an cheadúnais teilifíse.

Léargas ar an lucht féachana agus éisteachta  
Tá tuiscint ar an lucht féachana agus éisteachta, 
anailís ar a gcuid nósanna agus réamhthuar a gcuid 
riachtanas buntábhachtach maidir le ‘tús áite a 
thabhairt don lucht féachana agus éisteachta’.  
Déantar ar an gcaoi sin lón léargais a chur ar fáil 
mar bhonn treise faoi chinntí maidir le hábhar cláir 
agus seirbhísí, ionas gur féidir le RTÉ an sainordú 
seirbhíse poiblí a chomhlíonadh.  

Déanfaidh RTÉ:
• Tuiscint níos doimhne a fháil ar an lucht féachana 

agus éisteachta in Éirinn, lena n-áirítear gnéithe de 
leithéid bhunadh eitneach, ábhar suime pearsanta 
agus sóisialta, ábhar buartha agus modhanna ina 
dtapaítear ábhar

• Cur le leibhéal na comharoibre idir lucht taighde 
agus léiritheoirí ábhair, ionas go gcinntítear 
go mbíonn buntábhacht le léargas ar an lucht 
féachana agus éisteachta i ndáil leis an timthriall 
léiriúcháin 

• An leas is fearr is féidir a bhaint as an léargas 
atá ar fáil ó fhoinsí sonraí faoi láthair, agus cur le 
páirtnéireachtaí inmheánacha agus seachtracha 

• An tábhacht atá le RTÉ agus an cion tairbhe a 
dhéantar do shochaí na hÉireann in éineacht le 
geallsealbhóirí príomhthábhachta a léiriú 
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Nuálaíocht agus cruthaitheacht
Tuigeann RTÉ an gá atá go leanúnach leis an 
gcruthaitheacht agus an nuálaíocht a chothú agus 
a athspreagadh, ar an scáileán agus i réimsí eile.  
Déanfar dlúthchuid de sin I i gcultúr RTÉ ionas gur 
fearr an freastal a dhéantar ar an lucht féachana 
agus éisteachta. 

Déanfaidh RTÉ:
• Breis infheistíochta i gcláir maidir le ceannaireacht 

cruthaitheachta ionas go dtugtar cumas 
cruthaitheachta chun cinn agus go gcuirtear 
craobhchóras ceannairí ar bun a chothóidh agus 
a bhrostóidh leis an acmhainn cruthaitheachta in 
RTÉ 

• Glacadh le córas (arna bhunú ar mhodh Stanford 
University maidir le riachtanais, cur chuige, 
buntáistí agus iomaíocht) a fhágann gurb é 
an lucht féachana agus éisteachta atá i lár an 
aonaigh agus cinntí á ndéanamh maidir le cúrsaí 
cruthaitheachta 

• Páirtnéireachtaí nuálaíochta a fhorbairt le 
soláthraithe oiliúna agus scrúdú a dhéanamh 
maidir le comhar páirtnéireachta a d’fhéadfaí a 
chothú le comhlachtaí atá i gceann an róid maidir 
le cúrsaí nuálaíochta

• Modhanna nua léiriúcháin agus cineálacha nua 
teicneolaíochta a thabhairt isteach chun go 
mbeidh toradh níos fearr ag an lucht féachana 
agus éisteachta

An tSaotharlann Dhigiteach
Déanfaidh RTÉ infheistíocht in aonad léiriúcháin a 
chruthóidh lón ábhair sárspéisiúil seirbhíse poiblí don 
lucht féachana agus éisteachta ar líne agus freastal 
do riachtanais athraitheacha an lucht féachana agus 
éisteachta níos óige.  Idir shraitheanna digiteacha 
formáidí fada agus ghearrscannáin ríghairide agus 
phodchraoladh agus físeáin VR, beidh glúin nua 
léiritheoirí i mbun lón ábhair úrnua ar líne a chruthú 
a bheidh ar fáil ar ghléas ceangailte ar bith.  Beidh 
teicneolaíocht agus áiseanna de scoth an domhain 
ag an tsaotharlann ionas gur féidir ábhar a chruthú 
ar bhealaí nua agus tástáil ar réaltacht fhíorúil 
(VR), 360°, réaltacht bhreisithe (AR) agus intleacht 
shaorga (AI) a bhrú chun cinn.  Spás oscailte a 
bheidh ann don chomharobair agus fágfar gur féidir 
le treaspháirtí comhchruthú a dhéanamh le RTÉ.

Is cuid lárnach de straitéis dhéthaobhach RTÉ i ndáil 
le lón ábhair – leanúint d’fhorfheabhsú ar sceidil 
líneacha an tráth céanna a ndéantar forbairt agus 
infheistíocht maidir leis an ábhar digiteach – an 
tsaotharlann dhigiteach a chur ar bun.

Páirtnéireacht Cruthaitheachta
Tá ról níos tábhachtaí de réir a chéile i gceist le 
comhar páirtnéireachta i gcúrsaí cruthaitheachta 
maidir le maoiniú agus forbairt ar lón ábhair don 
lucht féachana agus éisteachta in Éirinn. Soirbhíonn 
comhar páirtnéireachta den saghas sin don 
chomhléiriúchán agus don chomhchistíocht i ndáil le 
léiriúchán ardleibhéil, de réir mar atá ardú ag teacht 
ar an gcostas léiriúcháin i ndáil le hábhar cláir (mar 
shampla, anamúlacht do leanaí, drámaíocht, cláir 
ghrinn, cláir faoin eolaíocht agus faoin dúlra).  Tá 
earnáil na léiritheoirí neamhspleácha in Éirinn, ar a 

n-áireamh le chéile, ar an bpáirtnéir is mó agus is 
tábhachtaí ag RTÉ i gcúrsaí cruthaitheachta. Is mian 
le RTÉ níos mó ábhair a choimisiúnú ón earnáil seo. 
Déanfaidh RTÉ:
• Cur go suntasach, ó thaobh scóip, scála agus 

éagsúlachta, leis an réimse páirtnéireachta 
• Ar a laghad 50% den ghnóthachtáil ó leasú 

ar gcóras cistíochta poiblí a chaitheamh ar 
choimisiúin ón earnáil léiriúcháin neamhspleách 

Beidh ardú suntasach i gceist leis sin ar chaiteachas 
iomlán RTÉ leis an earnáil agus is léiriú é ar 
dhúthracht leanúnach RTÉ i ndáil le hearnáil na 
cruthaitheachta in Éirinn, le bonn daingean a chur 
faoi fhostaíocht agus faoi fhorás. 

Oibríonn RTÉ le páirtnéirí éagsúla agus leanfar de 
sin.  Tá bunriachtanas le comhar páirtnéireachta 
den sórt sin – le Ciste Fuaime agus Físe Údarás 
Craolacháin na hÉireann (BAI), an Bord Scannán 
(IFB), British Broadcasting Corporation (BBC) 
Worldwide,  craoltóir poiblí na Fraince agus 
na Gearmáine (ARTE), Animation Ireland, an 
Chomhairle Ealaíon, Fondúireacht Eolaíochta 
Éireann, forais oideachais, TG4 agus  Aontas 
Craolacháin na hEorpa (EBU) – chun ábhar cláir atá 
sainiúil, tábhachtach agus suntasach a chur ar fáil.

Beidh mórthábhacht ag RTÉ ó thaobh 
páirtnéireachta le hÉire Ildánach, clár oidhreachta 
an Rialtais maidir le hÉire 2016.  Tá cuid mhór de na 
haidhmeanna céanna atá ag Éire Ildánach ag RTÉ 
agus, trína chur leis an ról lárnach a bhí ag RTÉ i 
gcomóradh na bliana 2016, bhí RTÉ gníomhach ag 
cur bonn treise faoi fhorbairt an chláir sin. 

Leagtar Éire Ildánach amach de réir cúig cinn de 
cholúin a bhfuil gach ceann acu ag teacht go  mór 
leis an sainchúram a leagtar ar RTÉ.  Tá tábhacht 
ar leith ag RTÉ le Colún 4 a bhfuil de chuspóir leis 
bonn daingean a chur faoi fhorbairt na hÉireann 
mar “lárionad sárfheabhais maidir le léiriú meán 
cumarsáide”. Déanfaidh RTÉ, faoi scáth Cholún 1, 
oibriú i gcomhar chun tionscadal náisiúnta den nuáil 
a thabhairt i gcrích atá ina spreagadh ag leanaí ionas 
go ndéanann siad féin beart cruthaitheachta arna 
spreagadh ag ceol breá ceolfhoirne. 

Daoine
Tá níos mó ná 1,800 duine (48% mná agus 52% fir) 
fostaithe ag RTÉ. Cuireann RTÉ dul chun cinn agus 
deiseanna le linn ré gairme ar fáil chomh maith le 
gnáis oibre a chuidíonn le cothromaíocht idir an obair 
agus an chuid eile den saol agus le solúbthacht. Tá 
straitéis RTÉ maidir le daoine bunaithe go daingean 
ar leanúint de RTÉ paiseanta, cruthaitheach, 
sochóirithe a thabhairt chun cinn atá ceangailte 
dáiríre leis an lucht féachana agus éisteachta agus a 
shásaíonn an sainordú a thugtar dó mar eagraíocht 
náisiúnta meán cumarsáide seirbhíse poiblí. 

Tríd an straitéis maidir le daoine, déanfaidh RTÉ:
• Dlúthchuid iomlán den bheartaíocht earcaíochta, 

foghlama agus cóitseála a dhéanamh den 
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Siocracha 
Príomhtháb-
hachta i ndáil le 
Straitéis RTÉ

iléagsúlacht agus den uilechuimsitheacht 
• Deiseanna níos fearr agus deiseanna slí gairme a 

chruthú don lucht foirne trí eagraíocht níos simplí 
ina gcuirtear breis cruthaitheachta, comharoibre, 
gluaisteachta agus solúbthachta chun cinn ionas 
gur fusa daoine cumasacha a choinneáil agus gur 
féidir cumas ionchais a spreagadh 

• Daoine cumasacha nua den iléagsúlacht a 
mhealladh agus caidreamh a chothú le forais tríú 
leibhéal ionas go gcinntítear sruth inbhuanaithe  
de dhaoine óga cumasacha 

• Infheistíocht san fhoghlaim leanúnach agus san 
fhorbairt agus tús áite á thabhairt d’fheabhas 
ar cheangal RTÉ leis an lucht féachana agus 
éisteachta agus an infheistíocht i gcomhar a chur 
chun cinn maidir le húinéireacht ar an tslí ghairme 

• Na scileanna is gá a thabhairt do cheannairí chun 
ceannas a ghlacadh go héifeachtúil ar mheithle 
ildánacha agus bonn a chur faoin bhforbairt 
ar an duine aonair le hoiliúint, cóitseáil agus 
meantóireacht  

• Suirbhéireacht maidir le dlús an cheangail i gcás 
na bhfostaithe agus leas a bhaint as torthaí na 
suirbhéireachta sin chun réimsí a shonrú inar féidir 
feabhas a thabhairt i gcrích. 

I bhfianaise go gcuirfear athrú mór ar RTÉ i rith na 
mblianta seo romhainn (agus ina dhiaidh sin amach), 
tá meitheal Ceannaireachta maidir le Bainistíocht 
Athraithe curtha ar bun chun:
• Muinín a chothú agus cur le rannpháirtíocht 

ghníomhach na foirne mar chuid den athrú 
leanúnach 

• Forfheabhas a chur ar an gcumarsáid inmheánach 
leis an bhfoireann –  follasacht, leanúnachas agus 
minicíocht 

• Oibriú leis an meitheal Feidhmeannachta chun 
tionscnaimh athraithe a chur i bhfeidhm a  
chuireann leis an straitéis seo 

• Ábhar dúshláin a shárú agus seifteanna a aimsiú 
chun constaicí, bacanna agus ábhar buartha a 
shárú

Cúrsaí oibriúcháin, teicneolaíochta agus sonraí
Tiocfaidh breis éifeachtachta agus luacha de 
thoradh ar rannóg nua oibriúcháin RTÉ an tráth 
céanna a gcuirtear bonn treise agus borradh faoi 
shruthanna oibre na cruthaitheachta. Fágfaidh 
sin ísliú suntasach ar chostais agus feabhas ar 
chaighdeán na seirbhísí oibriúcháin. 

Leanfaidh RTÉ d’fheabhas a chur ar chúrsaí 
feidhmiúcháin ó thaobh na timpeallachta de.  Tá 
laghdú suntasach maidir le húsáid uisce, cruthú 
dramhaíola agus ídiú fuinnimh tugtha i gcrích cheana 
féin chomh maith le sábháil mhór costais. 

Ní mór do RTÉ a theacht chun cinn mar ghnólacht 
éifeachtúil éifeachtach maidir le lón ábhair digiteach. 
Ón mbliain 2012 i leith, táthar ag teannadh le 
timpeallacht aon chineál amháin teicneolaíochta atá 
solúbtha.  Os a choinne sin, fágann na srianta maidir 
le hinfheistíocht caipitil go bhfuil mí-éifeacht ag baint 
le gnéithe áirithe agus go bhfuil roinnt seanchórais 
in úsáid nuair ba chóir cinn nua a bheith tagtha ina 
n-áit, rud a bhfuil castacht breise leis chomh maith 
le contúirt. 

Tá na sé bheart tús áite seo a leanas leagtha 
amach ag RTÉ maidir le cúrsaí teicneolaíochta go 
gearrthéarmach:
• Struchtúr na gcóras teicneolaíochta a fheabhsú 

chomh mór agus is féidir 
• Cúrsaí craolacháin a chur ar bhonn prótacáil idirlín 

(IP) 
• A thabhairt gur féidir modhanna oibre níos fearr a 

chur ar bun agus treisiú leo
• Leas a bhaint as an bhfiúntas atá le sonraí RTÉ 
• Scrúdú a dhéanamh ar an gcéad chineál eile den 

teicneolaíocht físeáin 
• Sárfheabhas oibriúcháin a thabhairt i gcrích trí 

mhaolú ar an gcastacht a bhaineann le réimsí 
áirithe 

Cuirfidh RTÉ feabhas ar chúrsaí rialachais, anailíse 
agus léirmhíniúcháin i ndáil le sonraí ionas go mbíonn 
ina eagraíocht bunaithe ar shonraí is fearr atá in 
ann riachtanais an lucht féachana agus éisteachta 
a shásamh.  Tá dhá ghné ag baint le straitéis sonraí 
RTÉ: 
• Bainistíocht agus rialachas maidir le sonraí 

(na gnéithe uile a bhaineann leis an Rialachán 
Ginearálta ón AE maidir le Cosaint Sonraí 
san áireamh) ionas go gcinntítear aon leagan 
údarásach amháin de na sonraí ar fáil 

• Slánchóiriú, anailís agus léiriú sonraí sa chaoi is 
gur féidir cinntí bunaithe ar shonraí a dhéanamh ar 
bhealaí sochóirithe 
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Inmharthanacht airgeadais
Craoltóir le dhá fhoinse cistíochta atá in RTÉ. 
Déantar an sainordú seirbhíse poiblí a chomhlíonadh 
trí chumasc idir cistí poiblí agus ioncam tráchtála a 
ghnóthaítear ó shaothrú na gcuspóirí seirbhíse poiblí 
faoi mar a leagtar síos san Acht Craolacháin 2009.

Cistí poiblí
Chun dul i ngleic leis an ábhar dúshláin a bhaineann 
le hearnáil meán cumarsáide athraitheach sa ré 
dhigiteach, ní mór athrú ó bhonn ar an mbeartas 
poiblí ionas go dtugtar san áireamh na modhanna 
ina dtapaíonn an lucht féachana agus éisteachta 
lón ábhair agus na modhanna is fearr chun ábhar 
seirbhíse poiblí den scoth a mhaoiniú.  Rinneadh 
athbhreithniú den sórt sin ar an mbeartas poiblí i 
roinnt mhaith tíortha eile san Eoraip – mar shampla 
an Ghearmáin, an Iodáil, an Phortaingéil agus an 
Fhionlainn – ar bhealaí a d’fhág feabhas ó thaobh 
cúrsaí inmharthanachta agus tábhachta le Meáin 
Chumarsáide Seirbhíse Poiblí. 

Is mian le RTÉ a chinntiú go mbíonn creata 
reachtaíochta agus rialúcháin náisiúnta ina  mbonn 
daingean faoin ról atá le Meáin Chumarsáide 
Seirbhíse Poiblí in Éirinn, faoina bhforbairt agus 
faoi chuntasacht ina leith, agus ina shiocair le 
saoithiúlacht cultúir na hÉireann a chosaint agus a 
chaomhnú in earnáil na meán cumarsáide in Éirinn 
go ginearálta. 

Ba chóir leasú a thabhairt ar chóras mí-éifeachtach 
an cheadúnais teilifíse chun bonn treise a chur faoin 
bpolasaí seo agus chun leibhéil na gcistí poiblí a ardú 
ar mhaithe le hearnáil na meán cumarsáide ar fad 
in Éirinn.  Tá réimse roghanna leasaithe ar fáil ag an 
Rialtas. 

Tá an tsamhailchóras airgid a chuirtear de bhonn 
faoin straitéis seo bunaithe ar mheastacháin stuama 
maidir le leasú ar chóras an cheadúnais teilifíse 
agus ar an mbonn tuisceana nach ag RTÉ amháin a 
bheadh buntáiste as an leasú sin. 

Fágann an leibhéal seachanta (15%) faoi láthair agus 
an costas ard a bhaineann le bailiú na dtáillí (5.5%) 
cuid mhór scóip don leasú gan aon ardú a chur ar an 
táille.  Bheadh níos mó ná €40 milliún de chistí poiblí 
breise ar fáil ach an córas a leasú de réir na linne seo. 

Dhéanfaí an t-ardú sin ar na cistí poiblí a 
infheistiú den chuid is mó in earnáil na léiritheoirí 
neamhspleácha chun ábhar ar scoth an domhain a 
chruthú a bhainfeadh leis na príomhréimsí seirbhíse 
poiblí. Chaithfeadh RTÉ níos mó ná 50% den ardú 
a thiocfadh de bharr an leasaithe ar earnáil na 
léiritheoirí neamhspleácha.  Mar gheall ar thionchar 
breisitheach suntasach i ndáil le forás agus le 
fostaíocht, chuirfeadh sin borradh athbheochana 
faoi earnáil na cruthaitheachta go ginearálta chomh 
maith le feabhas a dhéanamh maidir le scála 
eacnamaíochta agus acmhainn inmharthanachta na 
hearnála. 

Ioncam tráchtála 
Ioncam ó fhógraíocht teilifíse an phríomhfhoinse 
maidir le hioncam tráchtála RTÉ.  Fógraíocht raidió 
agus fógraíocht ar na réimsí digiteacha is tábhachtaí 
ina dhiaidh sin.

Gnóthaítear ioncam freisin ó réimse éagsúil go 
maith d’fhoinsí tánaisteacha arb é cuntas ginearálta 
orthu gur sruthanna ioncaim ó bhearta seachas 
craoltóireacht iad. Tapóidh RTÉ aon deiseanna a 
thagann chun tosaigh mar gheall ar athrú ar chúrsaí 
reachtaíochta nó rialála leathnú leis na sruthanna 
ioncaim. 

Féachfaidh RTÉ le socruithe tráchtála a chothú agus 
le múnlaí nua a thabhairt i bhfeidhm maidir leis na 
cainéil líneacha agus le seirbhísí ábhar ar a éileamh 
i gcomhar le príomhghníomhairí uile an mhargaidh.  
Tá RTÉ ag agairt freisin go leasófaí an reachtaíocht 
ar bhealach a ligfeadh do RTÉ íocaíocht chóir a 
aimsiú ar an bhfiúntas a chruthaítear d’oibritheoirí 
teilifís ar tháille agus do dháilitheoirí ionchais eile 
maidir leis na cainéil líneacha. 

Tosca macreacnamaíochta 
Tá cúrsaí eacnamaíochta ag dul ar aghaidh go 
tréan in Éirinn i gcónaí mar gheall ar thosca intíre, 
feabhas ar chúrsaí airgid ag teaghlaigh agus ísliú 
ar líon na ndaoine dífhostaithe, agus meastar go 
mbeidh na tosca sin uilig mar bhonn daingean 
faoin tomhaltóireacht i rith na mblianta 2018-2022. 
Meastar go leanfaidh an borradh faoin easpórtáil 
chomh maith, cé go bhféadfadh timpeallacht 
chorraitheach, mar gheall ar Brexit sa Ríocht 
Aontaithe, athruithe ionchais i ndáil leis an athrú 
uachtaráin sna Stáit Aontaithe agus athrú ar chúrsaí 
polaitíochta san Eoraip, a bheith ina chur isteach air 
sin. 

Réamh-mheastacháin airgeadais 
I bhfianaise a bhfuil d’ábhar dúshláin roimh RTÉ 
maidir le cúrsaí airgeadais, tá bearta bunúsacha á 
ndéanamh maidir le ciorrú costais a fhágfaidh go 
mbeidh beagnach 17% den fhoireann ag imeacht 
ón eagraíocht.  Beidh cur isteach ag imeacht na 
ndaoine sin ar scóip agus ar scála an lón ábhair a 
chuireann RTÉ ar fáil agus ar a chuid beartaíochta.  
Tabharfar sábháil shuntasach costais i gcrích leis na 
bearta sin i rith na mblianta 2018-2022, ach ní leor 
iad astu féin chun a thabhairt gur féidir an straitéis 
seo a chur i bhfeidhm go rathúil inbhuanaithe.

Ní féidir an straitéis seo a thabhairt i gcrích mura 
gcuirtear cistí poiblí breise ar fáil ionas gur féidir 
infheistíocht bhreise a dhéanamh i lón ábhair i réimsí 
éagsúla, mar shampla drámaíocht, cláir ghrinn, 
leanaí agus daoine óga, agus na healaíona agus 
cultúr, chomh maith leis na réimsí príomhthábhachta 
eile a leagtar amach sa straitéis seo. 

45



46



Conclúid Thug RTÉ faoin straitéis seo a thabhairt chun cinn le 
meon an bhreathnú amach, an oibriú i gcomhar agus 
na dianseasmhachta.  Chuathas i gcaidreamh leis an 
lucht féachana agus éisteachta agus i gcomhairle le 
réimse leathan geallsealbhóirí. 

Ghlac líon is mó ná 300 ball foirne páirt ann ar bhealaí 
éagsúla – ag cur tuairimí ar fáil do ghrúpaí oibre 
agus i gceannas ar ghrúpaí, ag plé ceisteanna ag 
ceardlanna, ag cur tuairimí faoi bhráid agus ag freastal 
ar ócáidí cur i láthair don lucht foirne. 

Rinne lucht Feidhmiúcháin RTÉ roghanna a mheas 
agus a phlé go cuimsitheach sula ndearnadh cinntí 
agus bhí baint dhlúth ag Bord RTÉ le forbairt na 
straitéise.

Tá straitéis mhionsonraithe curtha faoi bhráid an 
Údaráis Craolacháin agus chomhairleoirí an Údaráis.  
Beidh toradh an athbhreithnithe a dhéanann siadsan 
ar an straitéis mar bhun le tuairisc a thabharfaidh an 
tÚdarás don Aire i dtús na bliana 2018.

Déanfaidh an tAire agus an Chomh-Aireacht ina 
dhiaidh sin tuarascáil an  Údaráis Craolacháin a 
mheas agus cinneadh á dhéanamh maidir le cistíocht 
phoiblí do RTÉ san am atá romhainn.
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Development of RTÉ Strategy 2018 - 2022

Iúil 2017 Iúil 2018Eanáir 2017 Eanáir 2018 

Scéim ghinearálta an 
Bhille Craolacháin 
foilsithe i mí Meithimh 

Breithniú Chomhchoiste an Oireachtais maidir le maoiniú na craoltóireachta seirbhíse poiblí amach anseo

Cruinnithe BAI/ 
sainchomhairleoirí

RTÉ uile – seisiúin 
don �oireann

Athbhreithniú ar Straitéis RTÉ

Príomhchruinnithe 
Feidhmiúcháin agus 
Boird RTÉ

Ráiteas tosaigh 
RTÉ chuig an JOC 
Samhain

Aighneacht RTÉ 
chuig comhairliúchán 
poiblí an JOC 
Feabhra

Sainchomhairleoirí 
BAI Ceaptha

Aighneacht RTÉ 
chuig an JOC 
ar an scéim ghinearálta 
agus táillí 
tarchuradóireachta
Iúil

Fóram Poiblí JOC �
‘Future Broadcast’ �

Iúil

Tuarascáil JOC
chuig an Aire
 Samhain

• •

•

Seoladh tuarascáil 
agus moltaí an BAI
Dáta TBC

Athbhreithniú Timpeallachta Seachtraí

Moltaí na Foirne
Ceardlanna lucht féachana 
agus éisteachta Baile Átha 
Cliath, Gaillimh, Corcaigh

Ceardlanna 
Físe

Athbhreithniú 
Comhchéime 
EBU

• Tuarascáil ar Thírdhreach 
Meán RTÉ

Straitéis 2018-2022 RTÉ curtha 
faoi bhráid an BAI�
Deireadh Fómhair

Comhairliúchán le Páirtithe Leasmhara

Athbhreithniú ar an tSeirbhís agus ar Ábhar Straitéisí i ndáil le hÁbhar agus Tacaíocht

Fógraíodh foireann 
feidhmiúcháin RTÉ 

Seoladh na 
Straitéise

•

•

•

Athbhreithniú cúig bliana an BAI ar mhaoiniú do chraoltóirí seirbhíse poiblí

Timpeallacht 
Sheachtrach

Fógraíodh struchtúr nua 
‘Aon RTÉ Amháin’

Pleanáil mhionshonraithe, seoladh agus feidhmiú straitéis 2018-2022

Aistriú chuig struchtúr nua ‘Aon RTÉ Amháin’

Straitéis RTÉ 2018-2022 á forbairt

Athbhreithniú Aireachta agus 
Rialtais i ndáil le maoiniú

na craoltóireachta seirbhíse poiblí

Páirtíocht �oireann 
RTÉ & grúpaí oibre

Conclúid
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Tá athrú mór faoi earnáil na meán cumarsáide.  Tá an 
borradh brostaitheach atá faoin nuálaíocht i saol an 
lae inniu ag cur isteach ar phátrúin sheanbhunaithe.  
Tá méadú ar an tionchar atá ag ardáin dhomhanda, 
go háirithe ar lucht féachana agus éisteachta níos 
óige.  De réir mar atá feabhas ó thaobh luais agus 
réimse tíre ar chórais leathanbhanda, agus ó thaobh 
‘clisteachta’ ar ghléasanna, is tréine agus is treise an 
tionchar a imreofar ar na meáin chumarsáide in Éirinn.

Ní bhíonn athrú nach gcruthaítear deiseanna dá réir, 
an deis athshamhlú, athnuachan agus cor éabhlóide a 
dhéanamh.  Sin é atá de rún ag RTÉ a dhéanamh leis 
an straitéis seo. 

Déanfaidh RTÉ beart trí athrú ar mhaithe leis an nglúin 
atá ag teacht, ionas go leantar den ról lárnach i saol 
na hÉireann, maidir le cultúr agus ábhar plé, atá leis an 
eagraíocht leis na blianta fada. 

Conclúid
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Déanfaidh RTÉ, tríd an straitéis seo, athshamhlú ar a bhfuil 
i gceist le Meáin Chumarsáide Seirbhíse Poiblí ionas go 
mbíonn fónamh agus ábhar spéise iontu ag an uile dhuine, 
gan bheann ar an áit ina bhfuil siad.  Déanfaidh RTÉ 
infheistíocht in ábhar cláir ardchaighdeáin de chuid na 
hÉireann agus i lón ábhair ar líne.  Beidh nuacht agus cúrsaí 
reatha, drámaíocht agus cláir ghrinn, spóirt, siamsaíochta 
agus ceoil, ealaíon agus cultúir, cláir fhíorasacha agus cláir do 
leanaí agus do dhaoine óga ar na príomhréimsí ábhair.  Beidh 
nuálaíocht agus an comhar páirtnéireachta, go háirithe le 
hearnáil na léiritheoirí neamhspleácha, i gcuisle RTÉ.

Ní féidir le RTÉ claochlú inmharthanach a thabhairt air féin 
chun cuspóirí na straitéise seo a thabhairt i gcrích gan breis 
acmhainní chuige sin.  Tá an rath a bheidh ar an straitéis ag 
brath dá bhrí sin ar thosca áirithe, leasú ar chúrsaí cistíochta 
san áireamh, agus ar an mbeartas náisiúnta a bheith ina 
bhonn daingean fúithi. 

Is fiú meáin chumarsáide seirbhíse poiblí muintir na hÉireann 
lena mbaineann an scála leordhóthanach, an caighdeán 
agus an tábhacht lenar féidir riachtanais shaoránaigh na 
tíre a shásamh agus seasamh ar chomhchéim leis na meáin 
i dtíortha eile.  Tá RTÉ ag tnúth leis an sainordú seirbhíse 
poiblí a chomhlíonadh, tríd an aisling seo a thabhairt i gcrích, 
i rith na gcúig bhliana seo chugainn agus i rith na mblianta ina 
dhiaidh sin.

Conclúid
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