CISTIÚ
FUAIM
AGUS FÍS
Scéim cistithe is ea Fuaim
agus Fís 3 a thacaíonn le cláir
ardchaighdeáin teilifíse agus raidió
atá bunaithe ar théamaí chultúr,
oidhreacht agus eispéireas na
hÉireann agus ar fheabhas a chur
ar litearthacht sna meáin. Cistítear
an scéim trí 7% de tháille an
cheadúnais teilifíse. Seo conas
a leithdháileadh an cistiú in 2016.

CISTIÚ A IARRADH IN 2016

FORMÁIDÍ MHAOINITHE

Cistiú a iarradh: €64.1m

Cistiú a cuireadh ar fáil:
€16,652,948
do 355 tionscadal
raidió agus teilifíse
i measc 55 craoltóir

LEITHDHÁILEADH MAOINITHE
325 Cláir faisnéise
60 Drámaíocht
32 Siamsaíocht

CEADÚNÚ
Ba phríomhlimistéar gníomhaíochta
don BAI ceadúnú le bliain anuas.
Déanann pleananna reatha
ceadúnaithe an Údaráis soláthar do
19 seirbhís raidió pobail, pobal leasa,
sainspéise agus tráchtála a cheadúnú.
Faoi dheireadh na bliana síníodh
ceithre chonradh, bhí an próiseas
ceadúnaithe le haghaidh sé cinn
bhreise nach mór tugtha chun críche,
agus bhí na próisis chun na seacht
seirbhís eile ar bun. Chomh maith leis
sin, bronnann an BAI conarthaí
sealadacha raidió ar ghrúpaí/dhaoine
aonair chun seirbhísí a oibriú ar feadh
tréimhse ghearr ama. In 2016,
cheadúnaigh an BAI 15 cinn de na
seirbhísí siúd.

GEARÁIN
CHRAOLACHÁIN

Raidió €1,609,608

26 Oideachas

Teilifís €15,043,340

6 Beochan

CEADÚNAIS SHEALADACHA
A BHRONNADH I 2016
1 Sheirbhís Mheabhairshláinte

5 Sheirbhís Phíolótacha Phobail

1 Sheirbhís Cheoil Speisialaithe

2 Sheirbhís Tríú Leibhéal/Mheánscoile

1 Thionscadal Reiligiúnach

2 Sheirbhís Scannán Tiomáin Isteach

1 Seirbhísí Pobal Sealadacha

1 Sheirbhís Nollag

1 Thionscadal Ealaíne

CINNTÍ AN BAI MAIDIR LE GEARÁIN
PHRÓISEÁILTE CHRAOLACHÁIN

CÓID FAOINAR SEOLADH
GEARÁIN AR AGHAIDH

Tugann na figiúirí ardleibhéal
comhlíonta le fios ag an earnáil
maidir le cóid agus rialacha
craolacháin.

In 2016, fuair an BAI 133 gearán
a bhain le cláir agus craoltaí fógraí
ar raidió agus teilifís na hÉireann.
Faigheann an BAI gearáin, go
ginearálta, nuair nach bhfuil
gearánaithe sásta leis an
bhfreagairt a fhaigheann siad,
ó chraoltóir, ar ghearán, nó sa chás
nár dhéileáil na craoltóirí leis an
ngearán.
Bhain formhór mór na ngearán
le saincheisteanna maidir le
cothroime, neamhchlaontacht agus
oibiachtúlacht i gcumhdach nuachta
agus cúrsaí reatha. Bhain gearáin
eile le caighdeáin i gcláir agus le
caighdeáin i bhfógraíocht/urraíocht.

106: Cód Cothroime,
Oibiachtúlachta agus
Neamhchlaontachta

9% Gearáin ar seasadh leo

18: Cód um Chaighdeáin
Chláir

13% Gearáin a réitíodh (idir
an gearánaí agus an craoltóir)

9: Cód Ginearálta um
Chumarsáid Tráchtála

6% Gearáin a aistarraingíodh/
a neamhbhailíochtaíodh

72% Gearáin a diúltaíodh

URRAÍOCHT AGUS
FORBAIRT EARNÁLA
Tacaíonn an BAI, chomh maith, leis an
earnáil chraolacháin agus le hearnáil
níos fairsinge na meán trína Chlár
Forbartha agus Foghlama Earnála agus
trína Scéim Urraíochta.
In 2016, leithdháil an BAI €406,000
do 17 dtionscnamh oiliúna agus
forbairtí. Áiríodh leo seo cistiú líonra le
haghaidh eagraíochtaí ionadaíocha, ar
nós CRAOL (an comhlacht ionadaíocht
le haghaidh raidió pobail), Learning
Waves (an eagraíocht oiliúna le
haghaidh craoltóirí raidió pobail),
Léiritheoirí Scáileáin Éireann (‘Screen
Producers Ireland’), Women On Air,
agus Ceardchumann Náisiúnta na

nIriseoirí. I measc na dtionscnamh
Foghlama agus Forbartha Earnála eile
le haghaidh 2016, bhí an Scéim Cistithe
um Thaighde ar na Meáin agus an
Scéim Tacaíochta um Chraolachán
Pobail.
Leithdháileadh €130,000, chomh maith
leis sin, ar 22 imeacht agus
gníomhaíocht faoi Scéim Ur-raíochta an
BAI in 2016. Bronnadh cistiú urraíochta
ar réimse leathan clár, Dámhachtainí
Raidió PPI, Seachtain na Gaeilge,
Aostacht agus Deiseanna, Féile
Scannán Gaze, Ciste Iriseoireachta
Mary Raftery agus Fleadh Scannán
na Gaillimhe ina measc.

NA MEÁIN
SHÓISIALTA
Le 12 mhí anuas, seinneadh físeáin a
uaslódáladh ar chuntas Vimeo an BAI
1,015 uair, arb ionann seo agus méadú
88 faoin gcéad i gcomparáid leis an
tréimhse 12 mhí roimhe sin.
Ba é ár bpostáil a raibh an tóir ba mhó
uirthi ar Facebook an phostáil le
haghaidh Oíche an Chultúir i Meán
Fómhair, nuair a chuir an BAI tráthnóna
rathúil ar bun a rinne ceiliúradh ar 100
bliain den raidió in Éirinn.
Ar Twitter, ba é ár dtvuít a raibh an
tóir ba mhó uirthi an tvuít a bhain
le hionduchtaithe Laochra Raidió
an PPI.

I dTREO
2017
Bhí Ráiteas Straitéise nua a
fhorbairt don tréimhse
2017-2019 ar cheann de na
príomhgh-níomhaíochtaí faoinar
thug an BAI i mbliana. Bhain
go leor idirchaidrimh leis an
bpróiseas forbartha le páirtithe
leasmhara an BAI agus áiríodh
comhairliúchán foirmiúil leis ar
an dréacht-Ráiteas Straitéise,
agus Fóram Breithniúchain a chur
ar bun le sampla ionadaíoch den
phobal chun a dtuairimí a bhailiú
ar na tograí.

TVUÍT

POSTSÁIL AR FACEBOOK

LÍON AN LUCHT LEANÚNA (+394)

LÍON NA N-UAIREANTA AR TUGADH
LE FIOS ‘IS MAITH LIOM’ (+387)

PRÍOMHCHUSPÓIRÍ 2017–2019

A—
Éagsúlacht agus
iolracht a chur
chun cinn

B—
Luchtanna féachana
a chumasú

C—
Barr feabhais a chur
ar nuálaíocht agus
ar inbhuanaitheacht
earnála

D—
Sármhaitheas agus
Cuntasacht a bhaint
amach

E—
Cumarsáid agus
Tionchar a Imirt

Foilseoidh an BAI a Ráiteas
Straitéise nua 2017—2019
go luath san Athbhliain.

Tuilleadh Eolais:
— www.bai.ie
— @BAItweets
— www.facebook.com/BAIreland/

