TREOIRLÍNTE AIGHNEACHTA

NOCHTADH DEONACH DO RÚN CHUN

SÍNEADH A CHUR LE TÉARMA AN CONRADH CRAOLTÓIREACHTA
FUAIME

LE HAGHAIDH SEIRBHÍSE RÉIGIÚNACH CRAOLTÓIREACHTA FUAIME
FAOI THIONCHAR CEOIL (AOS ÓG)

DON RÉIGIÚN SAN OIRTHUAISCEART AGUS LÁR TÍRE
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1.

RÉAMHRÁ

1.1

Tá an conradh craoltóireachta fuaime faoi thionchar ceoil (aos óg) don réigiún san Oirthuaisceart
agus Lár Tíre, atá faoi sheilbh iRadio an tOirthuaisceart agus Lár Tíre Teoranta faoi láthair agus atá
ag trádáil mar iRadio NEM, (“an Conradh”) réidh le rith amach ar an 2ú Samhain 2018.

1.2

D’fhoilsigh an tÚdarás Craolacháin na hÉireann (“an tÚdarás”) Fógra Nochtadh Deonach ar a
suíomh idirlín ag www.bai.ie, ar an 6ú Iúil 2017 ag cur in iúl rún an Údaráis chun síneadh ama a chur
le téarma an conradh go dtí an 31ú Nollaig 2019. Mar thoradh ar seo bheadh nós imeachta bronnta
conartha oscailte le haghaidh bronnadh Conradh nua do Réigiún san Oirthuaisceart agus Lár Tíre a
bheith iarchurtha go dtí lár 2018.

1.3

San áireamh is iad cúiseanna tábhachtach an tÚdarás don síneadh beartaithe do théarma an
Chonartha ná:
•

Na coinníollacha margaí deacra san earnáil craoltóireachta raidió ina bhfuil tionchar go
háirithe aige ar sheirbhísí craoltóireachta nua atá ceadúnaithe ag an Údarás le 10 mbliana
anuas. Chruthaigh na coinníollacha margaí seo timpeallacht níos iomaíche le haghaidh
Ioncaim fógraíochta náisiúnta, athruithe substaintiúil i ngréasáin ídithe na meáin agus
neamhchinnteachtaí de bharr toradh an Reifreann Brexit. Sa chomhshaol seo tá an tÚdarás
ag cur le chéile Plean Ceadúnaithe nua do na blianta 2018/2019 is dóigh a mbeidh tionchar
ar struchtúr na seirbhísí craoltóireachta sa todhchaí a bheith ar fáil sa limistéar
saincheadúnais san Oirthuaisceart agus Lár Tíre.

•

Tá tús curtha freisin ag an Údarás le hobair ullmhúcháin ar an fhorbairt de Straitéis Seirbhíse
Craoltóireachta nua a leagfaidh amach polasaithe an Údaráis agus an cur chuige sa
todhchaí maidir le ceadúnú de sheirbhísí craoltóireachta fuaime. San áireamh i gcroí pháirt
den straitéis nua seo beidh athbhreithniú sonraithe den mhargadh craoltóireachta fuaime
reatha, scrúdú de cheisteanna inmharthanachta agus inbhuanaitheachta atá tagtha chun
cinn do chrailtóirí nua le cúpla bliain anuas agus cén cineál/acha raidió is fearr chuig
tírdhreach meáin atá ag forbairt. Beidh tionchar mór ag ábhar an Straitéis Seirbhíse
Craoltóireachta nua an Údaráis ar smaointe ar chóir go gcuirfeadh sé eolas ar fáil ar an
gceadúnú de sheirbhísí craoltóireachta fuaime sa todhchaí, an limistéar saincheadúnais
réigiúnach den Oirthuaisceart agus Lár Tíre san áireamh. I gcúinsí áirithe, tá sé meáite
riachtanach agus oiriúnach do bhronnadh de chonradh craoltóireachta nua don limistéar
saincheadúnais réigiúnach san Oirthuaisceart agus Lár Tíre a bheith déanta sa
chomhthéacs den Straitéis Seirbhíse Craoltóireachta ar chóir a bheith críochnaithe déanach
i 2017.

•

I bhFeabhra 2010, bhí sé riachtanach don Údarás líon bearta costchiorraithe a cheadú chun
inmharthanacht iRadio NEM agus an tseirbhís chraoltóireachta réigiúnach don aos óg sa
limistéar saincheadúnais Iarthuaisceart a chinntiú (ina bhfuil an conraitheoir reatha iRadio
Teoranta ag trádáil mar iRadio NW). San áireamh anseo bhí an comhshuíomh den dá
sheirbhís a cheadú, comhroinnt an fhoireann agus réamhrá de sceideal cláir amháin a
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cheadú. Leis seo, bhí sé riachtanach don Údarás chun comhtháthú breise de na seirbhísí a
cheadú agus laghdú i leibhéil fhoirne i rith 2011 chun go mbeadh an dá sheirbhís ceadaithe
feidhmiú go héifeachtach ar bhonn comhtháite agus comhroinnte don chuid eile de na
conarthaí craoltóireachta reatha.
1.4

Sna cúinsí seo, measann an tÚdarás gur chóir moill a chuir ar bhronnadh an Conradh
Craoltóireachta nua don limistéar saincheadúnais san Oirthuaisceart agus Lár Tíre le haghaidh
tréimhse de 14 mí chun a chinntiú go mbeadh an Conradh bronnta ar bhealach comhsheasmhach le
Straitéis Seirbhísí Chraoltóireachta nua an Údaráis agus a Phlean Ceadúnúcháin do 2017/2018.
Chun leanúnachais eagraithe den tseirbhís chraoltóireachta san idirthréimhse a chinntiú, tá sé
measta go bhfuil sé riachtanach don Údarás síneadh a chur le téarma an conradh reatha go dtí 31ú
Nollaig 2019.

1.5

D’fhoilsigh an tÚdarás Fógra Nochtadh Deonach den 6ú Iúil 2017 chun aon pháirtithe leasmhara a
cheadú chun aighneachtaí a dhéanamh má chuireann siad in aghaidh an tsínidh beartaithe den
Chonradh reatha go dtí an 31ú Nollaig 2019.

1.6

Tá sé riachtanach aon aighneacht dá leithéid a bheith déanta taobh istigh de 21 lá d’fhoilseacháin an
Fhógra Nochtadh Deonach, roimh 12 meán lae 27ú Iúil 2017.

1.7

Sna haighneachtaí i scríbhinn, ba chóir don pháirtí leasmhara na réimsí a leagann amach a
chuireann sé in aghaidh an tsínidh ábhartha de théarma an Conradh. Go háirithe ba chóir don pháirtí
leasmhara aon tionchar diúltach a aithint a mbeadh ceadú an síneadh beartaithe de théarma an
Conradh ar an bpáirtí, san áireamh, sonraí iomlán d’aon thorthaí airgeadais diúltach atá líomhnaithe
a theacht aníos ón síneadh Chonartha beartaithe.

1.8

Mar chúnamh do na páirtithe leasmhara, tá na hoibreoirí raidió reatha sa limistéar saincheadúnais
san Oirthuaisceart agus Lár Tíre liostaithe in Aguisín I sna Treoirlínte Aighneachta seo.

1.9

Tá aon aighneacht i scríbhinn mar fhreagra don Fhógra Nochtadh Deonach den 6ú Iúil 2017 le bheith
déanta i gcomhréir leis an struchtúr sonraithe in Alt a 2 den Treoirleabhar seo.

1.10

Tá treoirleabhar táscach do bhreithniú na n-iarratas le haghaidh bronnadh do chonradh
craoltóireachta fuaime tráchtála faoi Alt 65(8) d’Acht 2009 ar fáil ar iarraidh ó oifigí BAI nó is féidir
leat d’iarratas a sheoladh ar ríomhphost chuig licensing@bai.ie.

1.11

Foilseofar gach aighneacht a fhaightear mar fhreagra ar an Fhógra Nochtadh Deonach de 6ú Iúil
2017 ar shuíomh idirlín an BAI in am trátha.
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2.

NÓS IMEACHTA CHUN AIGHNEACHTAÍ A DHÉANAMH

2.1

Tá teimpléad “foirm freagartha” ar fáil le húsáid ag páirtithe leasmhara ó shuíomh idirlín an BAI ag
www.bai,ie, nó is féidir é a fháil ar iarraidh ó oifigí BAI ag (01) 644 1200 nó seol ríomhphost chuig
licensing@bai.ie ar féidir a úsáid chun aighneachtaí i scríbhinn a dhéanamh chuig an Údarás mar
fhreagra ar an Fhógra Nochtadh Deonach den 6ú Iúil 2017. Má roghnaíonn tú gan an fhoirm
theimpléid seo a úsáid, le do thoil cinntigh go bhfuil d’aighneachtaí ag cloí leis an struchtúr leagtha
amach thíos agus go gcuireann tú ar fáil an t-eolas ar fad atá iarrtha.
Trí do fhreagra a chuir isteach tá tú ag deimhniú é seo a leanas don Údarás: -

2.2

•

gur léigh agus gur thuig tú “Treoirlínte Aighneachta: Nochtadh Deonach do Rún chun Síneadh a
chur le Téarma an Conradh Craoltóireachta Fuaime le haghaidh Seirbhíse Réigiúnach
Craoltóireachta Fuaime faoi Thionchar Ceoil (Aos Óg) don Réigiún san Oirthuaisceart agus Lár
Tíre”;

•

go bhfuil tú nó an t-aonán atá tú ag ionadaíocht in áit chun tairiscint a dhéanamh don Chonradh;
agus,

•

go n-aontaíonn tú le do fhreagra/aighneachtaí a bheith ar fáil go poiblí.

Tá an struchtúr le haghaidh freagra le bheith mar seo a leanas: 2.2.1

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

2.2.1.2 Le do thoil cuir ar fáil do chuid sonraí teagmhála (ainm an teagmhálaí, seoladh,
uimhir theileafóin agus r-phost).

2.2.2

Sonraí d’aighneachtaí:
Tá ar gach fhreagróir na réimsí a leagann amach a bhfuil sí/sé in aghaidh an tsínidh
ábhartha den théarma an Conradh. Go háirithe ba chóir don pháirtí leasmhara aon tionchar
diúltach a aithint a mbeadh ceadú an síneadh beartaithe de théarma an Conradh ar an
bpáirtí, san áireamh, sonraí iomlán d’aon thorthaí airgeadais diúltach atá líomhnaithe a
theacht aníos ón síneadh Chonartha beartaithe.

2.2.3

Tá ar gach freagróir a gcuid aighneachtaí/freagra a shíniú agus dáta a chur leis.
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2.3

Caithfear na haighneachtaí/freagra sínithe agus dátaithe a bheith faighte ag an BAI ar 12 meán lae,
27ú Iúil 2017 ar a mhoille agus is féidir é a chur isteach trí ríomhphost chuig licensing@bai.ie, nó trí
phost nó trí lámh, chuig:
Jill Caulfield,
Bronnadh Conarthaí,
BAI,
2 – 5 Plás Warrington,
Baile Átha Cliath D02 XP29.
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Aguisín I
Oibreoirí Raidió sa Réigiún Oirthuaisceart agus Lár Tíre
Cineál Limistéir
Shaincheadúnais

Stáisiún/iúin Reatha

Gnáth Ábhar

Náisiúnta

RTÉ Radio 1

Tionchar ar urlabhra , nuacht & eolas, cláir cheoil agus ealaíona
(ábhar mór spóirt ar an deireadh seachtaine)

Náisiúnta

RTÉ 2FM

Seirbhís cheoil agus siamsaíochta do 20 -44 bliana d’aois

Náisiúnta

RTÉ Lyric FM

Tionchar ar cheol le laofacht chlasaiceach

Náisiúnta

RTÉ Raidió Na Gaeltachta

Seirbhís Ghaeilge do na Réigiúin Ghaeltachta agus cainteoirí
dúchais in Éirinn

Náisiúnta

Today FM

Seirbhís struchtúir leathan dírithe ar 15+ le fócas ar 21-44 bliana
d’aois

Náisiúnta - Quasi

Newstalk

Náisiúnta - Quasi

Spirit Radio

Il-chathair

4FM

Réigiúnach
Crios Comaitéireachta &
Áitiúil

iRadio North East & Midlands
Radio Nova

Seirbhís tionchair ar urlabhra dírithe ar 25+
Seirbhís tionchair ar Chríostaíocht dírithe ar 15+
Seirbhís tionchair ar cheol dírithe ar 45+
Seirbhís tionchair ar cheol dírithe ar 15-34 bliana d’aois sa
réigiún
Tionchar ar cheol rac clasaiceach dírithe ar 25+

Midlands 103
Struchtúr Leathan Áitiúil

LM FM
KFM

Réimse leathan d’ábhar, nuacht agus eolas áitiúil dírithe ar
spriocphobal áitiúil, grúpaí mionlaigh agus leasa sa limistéar
saincheadúnais ábhartha san áireamh

Northern Sound

Pobal /Pobal Suime

Dundalk 100 FM, Athlone
Community Radio

Seirbhísí atá faoin úinéireacht agus oibrithe ag na pobail a
fhreastalaíonn siad air; bheadh caighdeán limistéir de chlúdach
mar chroílár le raon de chúig mhíle

Alt 71

Eg. Raidió Rí Rá, UCB

Conarthaí forála d’ábhar do sheirbhísí déanta ar an ardán
trialach DAB.
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Údarás Craolacháin na hÉireann
2-5 Plás Warrington
Baile Átha Cliath D02 XP29.

Fón: 01 644 1200
Faics: 01 644 1299
R-phost: info@bai.ie
Suíomh Idirlín: www.bai.ie

Treoirlínte Aighneachta: Nochtadh Deonach do Rún chun Síneadh a chur le Téarma an Conradh Craoltóireachta Fuaime le haghaidh
Seirbhíse Réigiúnach Craoltóireachta Fuaime faoi Thionchar Ceoil (Aos Óg) don Réigiún san Oirthuaisceart agus Lár Tíre.
8

