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Tá sé de cheart ag Údarás Craolacháin na hÉireann (“an BAI”) ceartú nó soiléiriú a dhéanamh ar aon chuid 

de na Treoirlínte Aighneachta: Leas san Fhoráil de Sheirbhísí Craolacháin Fuaime Tráchtála Analóige Nua 

(“Treoirlínte”) ag aon am roimh dháta deiridh de na haighneachtaí.   

 

Cuirfear a leithéid d’aon cheartúcháin, soiléirithe nó eolas bhreise ar shuíomh idirlín an BAI, www.bai.ie 

 

Ba chóir na fiosrúcháin ar fad maidir leis an teoirlínte seo a sheoladh ar ríomhphost roimh an 12 meán lae, 

3ú Lúnasa 2017:  

Jean Crampton 

Údarás Craolacháin na hÉireann 

Ríomhphost: bss@bai.ie 

http://www.bai.ie/
mailto:bss@bai.ie
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1. Réamhrá  

1.1 I gcomhréir le Mír 26 (1)(a) den Acht Craolacháin 2009 (“Acht 2009”), tá an tÚdarás faoi láthair ag 

tabhairt faoi réamhobair le haghaidh an athbhreithnithe dá Straitéis Seirbhíse Craolacháin (“an SSC 

reatha”). Is é ceann de na príomhghnéithe den obair seo ná ag tabhairt faoi phíosa thábhachtach de 

thaighde a chuirfidh anailís chomhshaoil agus eacnamaíocht chuimsitheach ar fáil den mhargadh in 

Éirinn inniu. 

1.2 Chun cuidiú a thabhairt don tionscadal taighde, tá an tÚdarás ag lorg aighneachtaí ó pháirtithe a 

bhfuil suim san fhoráil de sheirbhísí chraolacháin nua. Tá an tÚdarás oscailte do mholtaí i dtaca 

nádúr an tseirbhís/seirbhísí a bheidh ar fáil agus na ceantair a bheifear ag freastal air trí na seirbhísí 

breise.  

1.3 Beidh na haighneachtaí measta le linn an tionscadail taighde agus san áireamh tabharfaidh sé seo 

aird ar chaighdeán, réimse agus saghas na cláir a bheidh ar fáil agus go háirithe, an méid a chuirfidh 

aon seirbhís nua leis an éagsúlacht seirbhísí in aon cheantar áirithe. 

1.4  Ba chóir do pháirtithe leasmhara a n-aighneachtaí a dhéanamh i bhformáid leictreonach (PDF) gan a 

bheith níos mó ná 8MB i saghas chuig an BAI nó úsáid an áis chomhairliúcháin ar líne ar shuíomh 

idirlín BAI, www.bai.ie/ga/comhairliuchain.   

1.5 Ba chóir eolas maidir leis an tseirbhís beartaithe a chuir in iúl san fhormáid leagtha amach i Mír a 3 

sa doiciméad seo faoi Aighneachtaí Leas san Fhoráil de Sheirbhísí Raidió Tráchtála Analóige Nua. 

1.6 Tá aighneacht ar leith ag teastáil le haghaidh gach seirbhís nua beartaithe. 

1.7 Is é an dáta deiridh le haghaidh aighneacht a dhéanamh ná 12 meán lae an Déardaoin 3ú Lúnasa 

2017.   

1.8 Beidh na haighneachtaí ar fad ar fáil don taighdeoir faoi chonradh ón BAI chun athbhreithniú a 

dhéanamh ar an earnáil chraolacháin, atá ag tosaigh i Lúnasa 2017. 

1.9 Beidh na haighneachtaí ar fáil go poiblí freisin nuair atá siad measta ag an Údarás.  

1.10 Tabhair do d’aire nach mbreathnófar ar aighneacht leasa san fhoráil de sheirbhís nua mar iarratas 

do chonradh craolacháin fuaime. Tá na haighneachtaí á lorg do chúiseanna taighde agus eolas 

amháin ag an am seo. 

 

http://www.bai.ie/ga/comhairliuchain
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2. CEADÚNÚ DO SHEIRBHÍSÍ RAIDIÓ TRÁCHTÁLA ANALÓIGE  

2.1 Leagann an tAcht Craolacháin 2009 (“Acht 2009”) síos an creat reachtúil don cheadúnú agus 

rialachán de sheirbhísí teilifíse agus raidió breise ar chláir éagsúla. Maidir leis seo, leagann Acht 

2009, aidhmeanna leathana áirithe den cheadúnú do Chonarthaí Craolacháin Fuaime agus chuir 

siad seo in iúl an fhorbairt de pholasaí an BAI le haghaidh ceadúnaithe seirbhísí craolacháin fuaime, 

mar a bhí leagtha amach san SSC reatha, a tugadh isteach i 2012 agus na pleananna ceadúnaithe 

bainteach. Tá Acht 2009 agus cáipéisí BAI ar fáil ar shuíomh idirlín BAI ag 

http://www.bai.ie/ga/nuacht-eolas/fiolseachain.   

2.2 Leagann an SSC reatha na critéir síos do ghníomhaíochtaí ceadúnaithe an Údaráis agus a thuiscint 

ar a leithéid de ghníomhaíochtaí ceadúnaithe. Is é ceann de na príomhaidhmeanna aimsithe ná 

forbairt fhreagrach, bheoga agus fhreagrúil d’earnáil craolacháin na hÉireann a éascú, a 

fhreastalaíonn ar riachtanais na ndaoine den oileán in Éirinn, ag tógáil san áireamh an méadú 

ilchineálachta cultúrtha de lucht éisteachta. Tá an ilchineálacht in ábhar, na cláir, eolas agus 

siamsaíocht chuig lucht féachana agus lucht éisteachta agus an fhoráil de chaighdeán ard, nuálach 

agus ábhar ábhartha chuig muintir na hÉireann lárnach don aidhm phoiblí riachtanaigh seo.   

Cuireann an SSC san áireamh sraith aidhmeanna faoi leith i dtaca le héagsúlacht d’ábhar chun a 

chinntiú go bhfreastalaíonn seirbhísí atá ceadúnaithe ag an BAI ar riachtanais muintir na hÉireann; a 

chinntiú go gcuirtear ar fáil a leithéid de sheirbhísí d’éagsúlacht ábhair chuig lucht éisteachta chun 

machnamh a dhéanamh ar a gcuid spéise ilchineálachta; an fhoráil de chláir d’ardchaighdeán ar 

sheirbhísí atá ceadúnaithe in Éirinn a chur chun cinn; cruthaitheacht agus nuálaíocht a chur chun 

cinn san earnáil chraolacháin in Éirinn, agus, iolracht i ndearcadh, asraon agus foinse laistigh 

d’earnáil chraolacháin na hÉireann a bhaint amach.  

Ba chóir do fhreagróirí poitéinsiúla iad féin a chur ar an eolas maidir leis an SSC reatha roimh an 

aighneacht seo a chomhlíonadh. 

 

2.3 Sheol an BAI an tríú Ráiteas Straitéise (2017-2019) (“an Straitéis”) i bhFeabhra 2017, a leagtar 

amach tuiscint an Údaráis do ‘thírdhreach meáin Éireannacha a léiríonn agus a chruthaíonn cé muid 

féin’. Tá na haidhmeanna straitéiseacha leagtha amach faoi chúig théama straitéiseacha atá san 

áireamh; ag cur chun cinn ilchineálacht agus iolracht; agus ag cur le nuálaíocht agus 

inbhuanaitheacht earnála. Is gné ar féidir a dhéanamh é an fhorbairt agus an feidhmiú de SSC 

athbhreithnithe a leanann chun pleananna agus polasaithe ceadúnaithe dinimiciúla a éascú, an 

caighdeán cláir i dteanga na hÉireann a chur chun cinn san áireamh, taobh istigh den Straitéis nua.       

Tá tuilleadh eolais ar an Straitéis agus aidhmeanna straitéiseacha bainteach ar fáil ar shuíomh idirlín 

an BAI ag www.bai.ie/ga/maidir-linne. 

2.4  Beidh na haighneachtaí leasa a fhaightear mar pháirt den taighde don athbhreithniú den SSC reatha 

agus beidh aird ar aon mheasúnú ar na haighneachtaí chuig aidhmeanna polasaithe an Údaráis 

d’ilchineálacht, inbhuanaitheacht, iolracht agus an úsáid éifeachtúil den speictream. Ba chóir don 

tseirbhís/í beartaithe cuir leis an tírdhreach raidió reatha sa cheantar áirithe roghnaithe ag an 

bhfreagróir san ábhar de na haidhmeanna seo: - 

http://www.bai.ie/ga/nuacht-eolas/fiolseachain
http://www.bai.ie/ga/maidir-linne
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 Ilchineálacht: chun seirbhísí ilchineálachta a chur chun cinn le léargas chun an pobal a 

sholáthair le rochtain chuig réimse leathan de sheirbhísí d’ardchaighdeáin ó fhoinsí éagsúla;   

 Inbhuanaitheacht: chun an t-éacht agus cothabháil de inbhuanaitheacht níos mó laistigh den 

earnáil craolacháin a éascú; 

 Iolracht: chun meascán guthanna, tuairimí agus foinsí nuachta agus cúrsaí reatha i meáin 

closamhairc a éascú a chuireann le díospóireacht dhaonlathach agus saoránach gníomhach 

in Éirinn. Leagann Polasaí Úinéireachta agus Smachta (2012) an Údaráis amach polasaí 

reatha an Údaráis i dtaca leis seo agus tá sé ar fáil ar shuíomh idirlín an BAI ag 

http://www.bai.ie/ga/nuacht-eolas/fiolseachain.   

 Úsáid éifeachtúil den speictream: chun úsáid éifeachtúil agus bainistiú de mhinicíochtaí ar 

fáil a chinntiú. 

2.5 Tá na príomh fhorálacha in Acht 2009 i dtaca leis an cheadúnú de sheirbhísí raidió tráchtála nua mar 

seo a leanas: 

 Alt 65; leagann sé seo amach an próiseas iarratais a chaithfidh an BAI a leanúint. I gceist 

ann tá an tÚdarás ag déanamh cinneadh ar na seirbhísí ar chóir a bheith ceadúnaithe, ag 

leanúint comhairliúcháin le ComReg ar chúrsaí speictream agus ansin eiseofar treoracha 

chuig Coiste an Chonartha Bronnta (“an Coiste”) den BAI chun an próiseas nó na próisis 

ceadúnaithe a chur i gcrích.  

 Alt 66: leagann sé seo amach an chritéir a chaithfidh a bheith ag an gCoiste nuair atá siad 

ag smaoineamh ar na hiarratais faighte. 

 Alt 69: leagann sé seo amach cumhacht an Údaráis maidir le téarmaí agus coinníollacha do 

chonarthaí craolacháin fuaime. 

 Alt 33: leagann sé seo amach na hoibleagáidí dualgais tobhaigh do chonarthaí craolacháin 

fuaime.   

 Cuid 3: leagann sé seo amach na dualgais curtha i bhfeidhm ar chonarthaí craolacháin 

fuaime  maidir le cláir agus fógraíocht.  

 Cuid 4 & 5: leagann sé seo amach próiseas an ghearáin agus na bealaí cúitigh do 

neamhchomhlíonadh trí chonarthaí craolacháin fuaime.   

  

2.6 I dtaca leis na dualgais leagtha amach faoi Chuid a 3 d’Acht 2009, san áireamh san SSC reatha tá 

na bearta reachtúla a chuireann an tÚdarás i bhfeidhm leis na riachtanais reachtúla d’ábhar nuachta 

agus cúrsaí reatha faoi mhír 39 (1) (c). I gcomhréir le mír 39 (3) is féidir leis an Údarás smaoineamh 

ar mhaolú ó na riachtanais seo cás ar chás agus tá cur chuige an Údaráis dá leithéid de mhaolú 

leagtha amach san SSC reatha. 

2.7  Tírdhreach raidió reatha: Is meascán de sheirbhísí náisiúnta, réigiúnach agus áitiúla é an 

tírdhreach raidió reatha ar féidir leis a bheith poiblí, tráchtála nó pobal go nádúrtha, ag tairiscint 

ábhar difriúla agus éagsúla.     

 

http://www.bai.ie/ga/nuacht-eolas/fiolseachain
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Nuair atá ag smaoineamh ar an gcur chuige den cheadúnú do sheirbhísí nua, beidh an tÚdarás ag 

lorg chun forbairt ar an tírdhreach reatha san ábhar den pholasaí straitéiseach a bheidh bainte 

amach trí na gníomhaíochtaí ceadúnaithe.   

2.8 Cuirfidh an anailís taighde comhshaoil agus eacnamaíochta cuimsitheacha údaraithe ag an BAI, 

agus atá ceangailte leis na haighneachtaí leasa san fhoráil de sheirbhísí raidió tráchtála analóige 

nua faighte, eolas tábhachtach ar fáil don Údarás a thabharfaidh tacaíocht don fhorbairt den SSC 

athbhreithnithe. Beidh sonraí faoi leith ar an mhargadh reatha, forbraíocht tionscail agus treonna 

amach anseo a chuirfidh in iúl cur chuige an Údaráis chuig ceadúnú sa todhchaí agus aon 

phleananna agus gníomhaíochtaí ceadúnaithe bainteach.      

 

3. NÓS IMEACHTA CHUN AIGHNECHT LEASA A DHÉANAMH 

Le do thoil léigh na treoirlínte seo a leanas roimh an Aighneacht Leasa a chomhlíonadh:   

3.1 Formáid: Ba chóir an aighneacht leasa a chuir isteach i mBéarla nó i nGaeilge san fhormáid a 

ghabhann leis na Treoirlínte seo mar sin cuir san áireamh an t-eolas ar fad atá iarrtha iontu. 

3.2  Aighneacht: Caithfear an aighneacht leasa a chomhlíonadh i gclóscríbhinn nó i mbloclitreacha i 

ndúch dubh. Ba chóir cóip leictreonach amháin i bhformáid PDF, gan a bheith níos mó na 8MB i 

saghas, a chuir isteach ionas go dtiocfaidh sé ag oifigí BAI roimh 12 meán lae an Déardaoin 3ú 

Lúnasa 2017. Is féidir áis chomhairliúcháin ar líne an BAI a úsáid chun d’aighneacht a dhéanamh, 

www.bai.ie/ga/comhairliuchain.  

Rochtain Phoiblí: Tabhair do d’aire go n-úsáidfear an t-eolas a chuirfear ar fáil sna haighneachtaí 

leasa a bhfaighfear chun forbairt athbhreithnithe an SCC de chuid an BAI a chur in iúl agus beidh sé 

ar fáil go poiblí tar éis dóibh a bheith curtha san áireamh ag an BAI. 

3.3 Eolas Rúnda: Is féidir leis an BAI gan cead a thabhairt de bhaill den phobal theacht ar ábhar 

páirteach in aighneacht leasa nuair a cheapann an BAI gur cheart ábhar mar seo a bheith rúnda. 

Meastar gur eolas rúnda é inter alia, faisnéis atá íogair ó thaobh tráchtála de, agus eolas, a 

nochtadh de, a bheadh sárú d’oibleagáid rúnda ann a bhfuil de chomaoin ag páirtí leasmhar don tríú 

páirtí.   

Nóta: Caithfear eolas a cheaptar a bheith rúnda ó pháirtí leasmhar le taispeáint in aguisín chuig an 

aighneacht leasa. Ba chóir don aguisín a bheith marcáilte “rúnda”. Caithfear a leagann amach na 

cúiseanna a chreidtear an t-eolas a bheith rúnda. Nuair a cheapann an BAI gur chóir ábhar a leagtar 

in aguisín rúnda a bheith ar fáil d’imscrúdú, lorgóidh sé a theacht ar réiteach leis an bpáirtí leasmhar 

maidir le méid an nochtadh eolais. Mura féidir theacht ar réiteach taobh istigh d’achar ama mar atá 

socraithe ag an BAI, faoi rogha aonair chomh réasúnta as is féidir, déileálfaidh an BAI le heolas go 

bhfuil tarraingthe agus ní mheastar é mar pháirt den aighneacht leasa.   

Saoráil Faisnéise: Is féidir eolas a chur ar fáil don phobal i dteannta d’iarratais faoin tShaoráil 

Fhaisnéise 2004. Rachaidh an BAI i gcomhairle leis an bpáirtí leasmhar faoi aon eolas a chreidtear a 

http://www.bai.ie/ga/comhairliuchain
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bheith rúnda ag am na haighneachta, roimh chinneadh a dhéanamh ar aon iarratas Shaoráil 

Fhaisnéise a fhaightear. 

3.4 Tá aon chomhaontuithe idir an BAI agus na páirtithe leasmhara maidir le faisnéis rúnda agus/nó atá 

íogair ó thaobh na tráchtála de gan réamhchlaonadh chuig oibleagáidí an BAI de réir an dlí, de réir 

an Achta Craolacháin 2009 agus an tAcht Saoráil Faisnéise a bhfuil tagairt ar sa mhír 2.4 roimhe 

seo. Mar sin ní féidir leis an BAI an t-eolas atá glacadh mar rúnda a iarradh ar pháirtí leasmhar nó a 

chreidtear dá réir, d’fhéadfadh nach bhfuil sé nochta de bhun dlí.   

3.5 FORMÁID D’AIGHNEACHTAÍ LEASA  

Le do thoil cinntigh go gcloínn d’aighneacht leis an fhormáid leagtha amach anseo thíos agus go 

gcuireann tú ar fáil an t-eolas ar fad atá iarrtha.  

 

Trí aighneacht a dhéanamh tá tú ag deimhniú a seo a leanas leis an BAI: - 

 

 gur léigh tú agus gur thuig tú na Treoirlínte Aighneachta de Sheirbhísí Craolacháin Fuaime 

Tráchtála Analóige Nua;  

 go mbeidh d’aighneacht déanta go poiblí; agus, 

 go bhfuil an acmhainn agus an taithí agat chun an tseirbhís beartaithe a chur ar fáil. 

 

Tá an formáid don Aighneacht Leasa mar seo a leanas: - 

 

1.  Freagróir: 

 

1.1 Le do thoil cuir ar fáil cuntas ginearálta don duine/aonán ag déanamh an aighneacht. 

 

1.2 Le do thoil cuir ar fáil do chuid sonraí teagmhála (ainm an teagmhálaí, seoladh, uimhir 

theileafóin agus r-phost). 

 

1.3 Le do thoil cuir ar fáil sonraí de chúlra agus/nó taithí ábhartha an freagróir sa chomhthéacs a 

sholáthraíonn an tseirbhís beartaithe.  

 
2. Limistéar Saincheadúnais agus Spriocphobal: 

2.1 Le do thoil déan cur síos ar an limistéar saincheadúnais beartaithe i dtéarmaí tíreolaíoch le 

léarscáil suirbhéireachta ordanáis ar chóir a bheith faoi iamh. Níl freagróirí teoranta d’aon 

teorainneacha limistéar saincheadúnas reatha. Ba chóir don limistéar saincheadúnais molta 

an phlean tharchuir céanna a leanúint atá leagtha amach i gCuid a 3 den mhír seo.       

 

2.2 Le do thoil cuir ar fáil gearrchuntas don daonra iomláin (aois 15+) sa limistéar 

saincheadúnais beartaithe.  
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2.3 Le do thoil déan cur síos agus cuir ar fáil gearrchuntas ag déanamh tagairt do na 

haoisghrúpaí den spriocphobal sa limistéar saincheadúnais.  
 

2.4 Le do thoil cuir ar fáil an lucht éisteachta beartaithe (sprioc) sa spriocghrúpa seo don 

tseirbhís beartaithe.   

 

3. Teicniúil: 

  

3.1 Le do thoil cuir ar fáil plean tarchuir beartaithe ina bhfuil ainm an suíomh, Tagairt Eangaí 

Náisiúnta (Exxxxxx Nyyyyyy), Airde an Suíomh, Airde an Aeróg, CÉR Beartaithe, Patrún an 

Aeróg agus cuntas den chlúdach a d’fhéadfaí a bhaint amach ó gach ceann de na stáisiúin 

tarchuradóirí. 

3.2  Le do thoil cuir ar fáil réasúnaíocht don phlean tarchuir beartaithe. Ba chóir dó seo cuntas 

den chlúdach iomlán, aird a dhíriú ar limistéir a d’fhéadfadh clúdach teoranta nó dona a fháil 

agus a mhíniú cén fáth go léiríonn gach togra úsáid éifeachtach de speictream.  

3.3 Le do thoil tabhair léiriú ginearálta ar an uimhir, saghas agus suíomh na stáisiúin atá ag 

teastáil chun an tseirbhís beartaithe a sholáthar. 
 

4. Seirbhís Chláir: 

4.1 Le do thoil cuir ar fáil cuntas ginearálta den fhormáid agus ábhar den tseirbhís chláir 

beartaithe.  

 

4.2 Le do thoil leag amach do réasúnaíocht don tseirbhís beartaithe sa chomhthéacs a 

chuidíonn leis an ilchineálacht de chláir/seirbhísí chraolacháin ag tagairt do:   

 an spriocphobal; agus  

 na seirbhísí ar fáil sa limistéar saincheadúnais.  

 

4.3 Le do thoil cuir ar fáil sonraí táscach de: - 

 líon uaireanta de chraolachán (sa lá/tseachtain);  

 líon uaireanta beo (sa lá/tseachtain); agus 

 líon uaireanta go huathoibríoch (sa lá/tseachtain). 
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4.4  Le do thoil léirigh do chur chuige, leis an líon uaireanta craolacháin go laethúil atá le 

déanamh i dtaca leis na réimsí seo a leanas don tseirbhís beartaithe san áireamh:   

 cláir nuachta agus cúrsaí reatha; 

 cláir urlabhra; agus 

 cláir cheoil. 

 

4.5 Le do thoil cuir ar fáil sonraí d’aon socruithe líonraithe atá i gceist. 

 

5. Sonraí i bhfeidhm: 

5.1 Le do thoil déan cur síos ar an tsamhail oibríoch agus eacnamaíoch ginearálta i gceist 

maidir leis an tseirbhís beartaithe (le do thoil cur san áireamh sonraí d’aon líonra sindeacáite 

i gceist) 
 

5.2 Le do thoil cuir ar fáil ioncam táscach in aghaidh na bliana agus meastacháin caiteachais 

don chéad trí bliana don oibriúchán.   
 

 

5.3      Le do thoil cuir ar fáil sonraí táscach de: 

 struchtúr eagrúcháin atá beartaithe (bainistiú agus soláthar foirne); agus 

 foinsí príomh-ioncaim i gceist. 
 

5.4    Le do thoil leag amach cén fáth a gceapann tú go mbeidh an tseirbhís beartaithe 

inbhuanaithe ó dhearcadh eacnamaíochta ag déanamh tagairt do na socruithe oibriúchán in 

iomlán agus aon cheisteanna ábhartha eile.   

5.5  Le do thoil leag amach cén fáth a gceapann tú go gcloíonn an tseirbhís beartaithe don 

limistéar áirithe atá roghnaithe agat le hoibleagáid an BAI chun an t-éacht agus cothabháil 

d’earnáil craolacháin dúchasach inbhuanaithe a éascú. 
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Fóscríbhinn 1 

 

Limisteár Saincheadúnais  Cineál Seirbhíse  Uimh. Stáisiún Reatha  Ábhar Tipiciúil 

Náisiúnta Seirbhís Phoiblí 1 RTÉ Raidió 1 

Bunaithe ar urlabhra nuacht & eolas, cláir 

cheoil & ealaíona (ábhar spóirt áirithe ar an 

deireadh seachtaine) 

Náisiúnta Seirbhís Phoiblí 1 RTÉ 2FM 
Seirbhís cheoil agus Siamsaíochta do 25 - 44 

bliana d’aois 

Náisiúnta Seirbhís Phoiblí 1 RTÉ Lyric FM Bunaithe ar cheol le laofacht chlasaiceach  

Náisiúnta Seirbhís Phoiblí 1 
RTÉ Raidió Na 

Gaeltachta 

Seirbhís Ghaeilge do na Réigiúin Ghaeltachta 

agus cainteoirí dúchais in Éirinn  

Náisiúnta Tráchtála  – Formáid leathan  1 Today FM 
Seirbhís siamsaíochta, ceoil, urlabhra agus 

nuacht dírithe ar 15+ 

Quasi - Náisiúnta   Tráchtála  – Urlabhra/Nuacht 1 Newstalk Seirbhís bunaithe ar urlabhra dírithe ar 25+ 

Quasi - National  
Náisiúnta -  Quasi -  Tráchtála - 
Críostaí 1 Spirit Radio 

Seirbhís bunaithe ar Chríostaíocht dírithe ar 

15+ 

Il-Chathair Tráchtála -  Bunaithe ar cheol 1 
4FM (seirbhís Bunaithe 

ar cheol dírithe ar 45+) 
Seirbhís bunaithe ar cheol dírithe ar 45+ 

Réigiún Thiar Theas 

(Contaetha Chiarraí, 

Luimnigh, An Clár, 

Tiobraid Árainn Thuaidh, 

Laois Thiar Theas) 

Tráchtála – Bunaithe ar cheol 

(Óige) 4 

Spin South West 

Seirbhísí bunaithe ar cheol dírithe 15 - 34 

bliana d’aois i réigiún áirithe  

Réigiún Thoir Theas 

(Cathair & Contae Phort 

Láirge, Tiobraid Árann 

Theas, Contaetha 

Ceatharlach, Cill 

Chainnigh & Loch 

Garman) 

Beat FM 

Réigiún Thiar Thuaidh 

(Contaetha na Gaillimhe, 

Maigh Eo, An Longfort, 

Ros Comáin, Sligigh, 

Liatroma & Dún na nGall) 

iRadio NW 

Lár na Tíre & Réigiún 

Thoir Thuaidh (Contaetha 

de Lú, An Mhí, An 

Cabhán, Muineachán, Cill 

Dara, Lú, Uíbh Fhailí agus 

an Iarmhí Thoir Thuaidh) 

iRadio NEM 

Cathair & Contae Bhaile 

Átha Clitah  

Tráchtála – Bunaithe ar cheol; 15 

– 34 bliana d’aois 

8 

FM104 

Seirbhísí bunaithe ar cheol dírithe ar 

aoisghrúpaí difriúla sa chontae faoi leith  

Cathair & Contae Bhaile 

Átha Clitah 

Tráchtála  – Bunaithe ar cheol; 25 

– 44 bliana d’aois 
98FM 

Cathair & Contae Bhaile 

Átha Clitah 

Tráchtála – Bunaithe ar cheol; 35 

– 54 bliana d’aois 
Q102 

Cathair & Contae Bhaile 

Átha Clitah 

Tráchtála  – Bunaithe ar cheol; 

Rac-Chlasaiceach 25+ bliana 

d’aois 

Radio Nova 

Cathair & Contae Bhaile 

Átha Clitah 

Tráchtála – Bunaithe ar cheol; 

Meascán Tuaithe, Ceol 

Clasaiceach, Ceol Gaelach & 

Sunshine 106.8 
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Limisteár Saincheadúnais  Cineál Seirbhíse  Uimh. Stáisiún Reatha  Ábhar Tipiciúil 

comhlántach 

Cathair & Contae Bhaile 

Átha Clitah 

Tráchtála  – Bunaithe ar cheol; 15 

– 34 bliana d’aois 
Spin 103.8 

Cathair & Contae Chorcaí  
Tráchtála – Bunaithe ar cheol; 15 

– 34 bliana d’aois 
RED FM 

Cathair & Contae Chorcaí 
Tráchtála – Bunaithe ar cheol; 24 

– 44 bliana d’aois 
Cork’s96FM 

Cathair & Contae Chorcaí 

Tráchtála –Formáid Leathan  18 

Cork’s C103 

Réimse leathan d’ábhar, nuacht agus eolas 

áitiúil dírithe ar spriocphobal aosaigh áitiúil 

san áireamh, grúpaí mionlaigh agus leasa sa 

limistéar saincheadúnais ábhartha san 

áireamh 

Contae an Chláir Clare FM 

Contae Chill Mhantáin East Coast FM 

Cathair & Contae na 

Gaillimhe 
Galway Bay FM 

Dún na nGall Thoir Highland Radio 

Contaetha Chill Chainnigh * 

Ceatharlach 
KCLR 96FM 

Contae Chill Dara KFM 

Contae & Cathair Luimnigh  Limerick’s Live 95FM 

Contae Lú LMFM 

Contae Mhaigh Eo Mid West Radio 

Contaetha Laoise, Uíbh 

Fhailí & na hIarmhí 
Midlands 103 

Contaetha An Longfoirt, Ros 

Comáin & Liatroim Theas 
Shannonside FM 

Contaetha an Chabháin & 

Muineacháin 
Northern Sound Radio 

Contae Shligigh, Liatroim 

Thuaidh  & Dún na nGall 

Theas 

Ocean FM 

Contae Chiarraí  Radio Kerry 

Contae Loch Garman South East Radio 

Contae Thiobraid Árann Tipp FM 

Contae Phort Láirge WLR FM 

 

Ina theannta sin, tá réimse de neamhthráchtála, pobal, pobal leasa, institiúideach agus roinn a 71 de 

seirbhísí raidió ceadúnaithe ag an BAI. Tá níos mó eolais ar fáil ar shuíomh idirlín an BAI: www.bai.ie   

 

 

 

http://www.bai.ie/
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Údarás Craolacháin na hÉireann 

2-5 Plás Warrington 

Baile Átha Cliath D02 XP29. 

 

Teileafón:  01 644 1200 

Faics:  01 644 1299 

R-phost: info@bai.ie 

Suíomh Idirlín: www.bai.ie 

mailto:info@bai.ie

