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Aighneachtaí Spéise maidir le Seirbhísí Raidió Tráchtála Nua

Achoimre ar Léirithe Suime
Fuair BAI 18 bhfreagra ar a ghlao ar léirithe suime chun seirbhísí craolacháin fuaime tráchtála nua a
sholáthar. Bhain 10 gcinn de na freagraí le seirbhísí nua a sholáthar, agus 3 cinn le hathruithe ar
sheirbhísí reatha. Is léirithe suime iad an 13 cheann a bhain le seirbhísí craolacháin fuaime a bheadh
dírithe ar an gceol, agus tá achoimre orthu sa tábla thíos. Sna 5 fhreagra eile bhí tuairimí maidir leis an
earnáil craolta reatha.
Moltaí maidir le Seirbhísí Nua
Baineann éagsúlacht leis an 10 seirbhís ceolthiomáinte beartaithe ó thaobh cineáil agus limistéar
saincheadúnais de. Ar an ábhar seo, baineann 3 cinn de na moltaí le limistéar saincheadúnais
náisiúnta, rud nach bhfuil indéanta faoi láthair ar chúiseanna teicniúla. Is seirbhísí nideoige iad na
seirbhísí seo, agus tá siad an-éagsúil óna chéile.
Moltar seirbhís nua amháin i gCo. Chill Mhantáin, seirbhís ceolthiomáinte don óige. Baineann 2
sheirbhís eile le réigiúin contaetha, a chlúdódh eatartha leath de mhargadh náisiúnta na hÉireann. Is
seirbhís ilchathrach agus/nó ilchathrach/ilbhaile mór an 3 cheann eile. Is fiú a thabhairt faoi deara go
molann 4 cinn de na seirbhísí seo inneachar bunaithe ar cheol tíre/ceol Éireannach. Tá deis níos mó
ann le haghaidh clúdach teicniúil ar na limistéir saincheadúnais mholta seo.
Athruithe ar Sheirbhísí Reatha
Baineann 3 cinn de na léirithe suime le hathruithe ar chonarthaí reatha. Ar an ábhar seo, tá gach ceann
ag iarraidh cur lena limistéar saincheadúnais faoi seach, agus leis sin, cur go mór lena lucht éisteachta
ionchasach.
Barúlacha
Mhol an 5 aighneacht a chuir barúlacha isteach - ach nach raibh seirbhísí nua uathu - a bheith cúrmach
mar gheall ar staid dheacair an mhargaidh mar atá agus d'iarr siad freisin go gcuirfí deireadh leis an
tobhach craolacháin. D'aibhsigh aighneacht amháin an ról tábhachtach a imríonn an raidió pobail agus
é ag cuidiú le BAI a spriocanna sonraithe a bhaint amach. I gceann eile iarradh ar BAI cuóta 60% de
cheol na hÉireann ar sheinnliostaí do stáisiúin raidió na hÉireann.
D'fhógair BAI do na freagróirí ionchasacha ar fad go bhféadfaí na haighneachtaí uile a phlé le linn an
athbhreithnithe ar an Straitéis agus go gcuirfí iad ar fáil do lucht taighde BAI. Is féidir na haighneachtaí
a fháil le hiarratas a dhéanamh ón oifig BAI nó teagmháil a dhéanamh le info@bai.ie.

Tábla Achoimre - Seirbhísí Nua Molta agus Moltaí maidir le hAthruithe ar Sheirbhísí Reatha
Uimh.

Curtha Isteach Le

Seirbhís atá á moladh

Limistéar saincheadúnaithe

SpriocLucht

1

Raidió Rí Rá

2

Mr. N. Mahoney & T.
Ms. T. Lee

3

Radio Kerry /
Shannonside Nthn
Sound / Midwest Radio

Stáisiún ceolthiomáinte 24 uair
an chloig don óige. Clárú
cainte éadtrom, spraoiúil.
Nuacht fhíor-ama faoin
nGaeilge/pobal na Gaeilge.
Stáisiún 24 uair an chloig le
meascán de shiamsaíocht,
ceol agus caint. An bhéim ar
spraoi; dearfach deimhneach.
Stáisiún ceol-thiománta 24 uair
an chloig. Dírithe ar cheol
comhainseartha & ar cheol tíre,
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Náisiunta (Thabharfaí isteach
Tuaisceart na hÉireann laistigh
de 3 bliana).

Éisteachta
12-30 bliain

Náisiúnta

25-54 bliana

Cathracha - Baile Átha Cliath,
Corcaigh, Luimineach, Gaillimh
agus Port Láirge.

35+
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Limistéar saincheadúnaithe

SpriocLucht

an bhéim ar cheoltóirí
Meiriceánacha agus
Éireannacha (idir bhunaithe
agus nua). Roinnt clár
siamsaíochta éadrom.
Stáisiún ceoil tíre 24 uair an
chloig do gach aoisghrúpa

4

Clare FM / Tipp FM

5

8Radio.com

Ceol malartach

6

Easy Media
Broadcasting Ltd. t/a
Country FM

7

East Coast Radio Ltd.

8

Midlands Community
Radio Services t/a
Midlands 103

9

Classic Rock
Broadcasting Ltd t/a
Radio Nova

Stáisiún ceoil tíre 24 uair an
chloig. Ceol tíre clasaiceach
agus comhaimseartha le
haschur mór de cheol tíre na
hÉireann.
Stáisiún ceoil
chomhaimseartha 24 uair an
chloig dírithe ar lucht
éisteachta óg. Ceol pop agus
siamsaíocht a bhaineann le
lucht éisteachta óg.
Stáisiún ceol na hÉireann 24
uair an chloig. Meascán de
cheol tíre, comhaimseartha,
clasaiceach agus ceoltóirí nua
Éireannacha. Bheadh an
clárú dírithe ar chultúr agus
taithí na hÉireann.
Stáisiún ceol rac 24 uair an
chloig. Príomhshruth,
clasaiceach agus do dhaoine
fásta. Ceol Éireannach idir 2030%.

10

Skylark Media Services

Stáisiún uirbeach
ceolthiomáinte 24 uair an
chloig. Dírithe ar lucht
éisteachta níos sine, 50í-80í.
Cláracha ag féachaint siar ar
na tréimhsí sin.
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Éisteachta

80% de Chontae na Gaillimhe,
Contae Luiminigh, Tuaisceart
Chiarraigh, Contae Thiobraid
Árann agus Contae an Chláir.
Baile Átha Cliath agus a
Chontae, Cathair Chorcaigh
agus cuid den Chontae, Cathair
Luimnigh agus cuid den
Chontae agus Cathair na
Gaillimhe agus cuid den
Chontae (Measfar na
féidearthachtaí maidir le
ceantracha uirbeacha eile)
Baile Átha Cliath agus a
Chontae, an Iarthuaisceart agus
Lár Tíre/an Oirthuaisceart

Lucht
leanúna an
cheoil tíre gach
aoisghrúpa
25-54 bliana

35+

Contae Chill Mhantáin

15-34 bliana

Ceatharlach, Cill Dara, Cill
Choinnigh, Laois, Liatroim
(theas), Longfort, an Lú, an
Mhí, Uíbh Fhailí, Ros Comáin,
Tiobraid Árann agus an Iarmhí.

45+

Baile Átha Cliath, an Contae
agus an ceantar coimitéara,
Cathair Chorcaigh agus cuid
den Chontae, Cathair Luimnigh
agus cuid den Chontae agus
Cathair na Gaillimhe agus cuid
den Chontae, Cill
Coinnigh/Ceatharlach, an
tOirthuaisceart, Lár Tíre, an
tOirdheisceart.
Baile Átha Cliath, an Contae
agus an ceantar coimitéara,
Corcaigh, Luimneach, Gaillimh,
Port Láirge, Droichead Átha,
Dún Dealgan, An Uaimh, Loch
Garman, Cill Choinnigh,
Ceatharlach agus Baile Átha

25+

55+
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Limistéar saincheadúnaithe

SpriocLucht

Luain (agus ceantracha eile
laistigh de 3 bliana)
11

Choice Broadcasting
Ltd. t/a Classic Hits
4FM

Stáisiún ceolthiomáinte 24 uair
an chloig. Ceol ó na 60í go dtí
an lá inniu. Clárú labhartha cláir cainte.

12

Ken Murray

13

Star Broadcasting Ltd
t/a Sunshine FM

Stáisiún ceoil traidisiúnta na
hÉireann agus ceol tíre.
Dírithe ar cheol traidisiúnta na
hÉireann agus ar cheol tíre.
Cláir dirithe ar dhaoine a
chónaíonn i dtuath na
hÉireann.
Récheol
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Baile Átha Cliath, an Contae
agus an ceantar coimitéara,
Cathair Chorcaigh agus an
Contae, Cathair Luimnigh agus
agus an Contae, Cathair na
Gaillimhe agus agus an Contae,
Contae an Chláir, Cathair Phort
Láirge, Cathair Chill Choinnigh,
Baile Átha Luain, Port Laoise,
Sligeach, Dún Dealgan agus
Droichead Átha
Náisiúnta

Cathair Chorcaí agus an
Contae, Cathair Luiminigh agus
an Contae, Cathair na Gaillimhe
agus an Contae, cathair Phort
Láirge, Cathair Chill Choinnigh

Éisteachta

40+

26-65 bliana

15+

