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1. Réamhrá
Scéim is ea Fuaim agus Fís 4 (“an Scéim”) a bunaíodh i gcomhréir le forálacha an Achta
Chraolacháin, 2009 (“an tAcht”) d’fhonn deontais a cheadú chun tacú le cláir teilifíse agus raidió
nua. Sonraítear sé chuspóirí san Acht; ceann amháin dóibh is ea forbairt a dhéanamh ar chláir
áitiúla agus pobail. Sonraítear foráil eile in Acht 2009 go mbeidh aird ag an Údarás ar riachtantais
forbartha na gcraoltóirí pobail agus scéim á cur i dtoll a chéile aige.
D’fhonn baint amach an chuspóra áirithe seo a bhrú chun tosaigh agus i bhfianaise na forála nach
mór aird a thabhairt ar riachtanais forbartha, tá an BAI ag cur tionscnamh nua i bhfeidhm chun
tacú leis an earnáil chraolacháin fuaime pobail in Éirinn. Sruth ar leith iad na Craoltóirí Pobail
chomh fada is a bhaineann siad leis an earnáil chraolacháin in Éirinn, de réir an Údaráis. Seo
mar a leanas sainmhíniú an Údarais:
“Is iad na húinéirí agus cláir an stáisiúin agus an pobal ar a ndéanann an stáisiún freastal
air, a dhéanann stáisiún raidió pobail. Is le heagraíocht neamhbhrabús an stáisiún agus
tá leas úrlámhais ag an eagraíocht sin air. Is as an bpobal áitiúil a thagann an
bhallraíocht, an lucht bainistíochta, an lucht feidhmithe agus na cláir don stáisiún. Ba
cheart go mbeadh na cláir bunaithe ar an inrochtaineacht phobail agus ba cheart dóibh
suimeanna agus riachtanais an lucht éisteachta ar a bhfuiltear ceadaithe freastal orthu a
léiriú”.
Glactar leis go bhfreastalódh stáisiúin raidió pobail ar phobal tíreolaíoch nó ar phobal suime atá
sainmhínithe go soiléir; go spreagfaí agus go dtacófaí leis an bpobal seo bheith rannpháirteach
ag gach uile leibhéil feidhmíochta sa stáisiún; agus go rithfí an stáisiún ar bhealach a thagann le
héiteas nó leis na luachanna atá mar bhunlchloch i saol an phobail áitiúil.
Tuigeann an BAI an brú airgid a bhíonn ar chonraitheoirí craolacháin fuaime pobail agus tuigtear,
ach go háirithe, a dhírithe is gá do chonraitheoirí bheith d’fhonn maoiniú cinnte a fháil chun íoc
as cursaí foirne agus feidhmíochta ar bhonn leanúnach. Laghdaítear na deiseanna forbairt a
dhéanamh ar réimsí eile den tseirbhís amhail cláir for-rochtana, cúrsaí oiliúna agus forbartha,
cúrsaí a bhaineann le hearcaíocht agus le hoibrithe deonacha a choimeád. I ngeall ar an méid
sin, féadann an craoltóir teorann a chur leis an leibhéal ag a gcomhlíonann sé a chuid cuspóirí
sóisialta.
Moladh tábhachtach a d’eascair as an achomhairc neamhspleách a rinneadh ar Fhuaim agus Fís
31 a é beartas coimhdeach a chur ar bhonn d’fhonn maoiniú a sholáthar ar bhealach níos
éifeachtaí ná an seanchóras a bhí ann nuair a reáchtáladh comórtais oscailte d’fhonn moltaí do
chláir a fháil.
Tugadh faoi deara le linn an achomhairc ‘go bhfuil tionchar ag na seirbhísí seo ar níos mó ná
maoiniú na n-ábhar craolta don tseirbhís phoiblí; go bhfuil an tionchar seo forleathan ag an
leibhéal áitiúil agus go gcuireann siad le scileanna a fhorbairt, le comhtháthú sóisialta agus
cultúrtha níos fearr agus le cur chun cinn na hilghnéitheachta réigiúnaí’.
I bhfianaise an méid sin, cuirfidh an tÚdarás maoiniú ar fáil trí thionscnamh maoinithe nua a bhfuil
sé mar chuspóir aige tacú le forbairt an raidió phobail; an ‘Ciste Raidió Pobail’ is teideal don
tionscnamh sin. Feidhmeofar an t-ionstram maoinithe seo ar bhonn piolótach agus déanfar
athmheasunú air dhá bhliain i ndiaidh a chuireadh i bhfeidhm.

1

Mediatique Athbhreithniú ar Fhuaim agus Fís 3, lch. 4, 11, 27, 34 agus 54.
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I gcomhréir le Ráiteas Straitéise an Údaráis, is é is cuspóir leis an mbeartas coimhdeach rochtain
agus ionadaíocht a éascú, agus ilghnéitheacht níos mó sna pobail áitiúla / suime / suime
speisialta ina stáisiún raidió pobail áitiúil a chruthú. Cuideoidh rannpháirtiocht agus ionadaíocht
an phobail le hábhair chraolta níos ilghnéithi a chruthú, le haird agus le huileghabhálacht níos mó
a mhealladh ón bpobal, agus le tacaíocht a sholáthar do phobail tuiscint níos fearr a fhorbairt ar
ábhair chraolta trína chuid ghníomhanna leis an raidió pobail agus bheith níos rannpháirtí inti.
Leis an tionscnamh seo, ba cheart go bhfaighidh na conraitheoirí craolacháin fuaime deis diriú ar
fhorbairt acmhainní d’fhonn tacú le inmharthanacht níos mó as seo amach,
2. Aidhmeanna agus cuspóirí an bheartais choimhdigh
Is é is aidhm leis an mbeartas coimhdeach:
•

Deis a sholáthar do stáisiúin acmhainní a fhobairt d’fhonn a gcuspóirí sóisialta a bhaint
amach ar bhealach níos éifeachtaí, de réir mar a luaitear iad sna Ráitis ar bheartais do
chláir2, agus de réir an ceanglais dlí i dtaca le conraitheoirí pobail fuaime, i. go seastar
agus go bhfuiltear freagrach don phobal agus gurb é an t-aon chuspóir amháin atá ag a
gcuid clár díriú go sonrach ar shuimeanna an phobail agus bua sóisialta a sholáthar don
phobal sin.
Sonraítear na buanna sóisialta agus na cineálacha buanna sóisialta sa cháipéis Social
Benefit Framework for Community Radio, a foilsíodh (i mBéarla) ar an 19 Meitheamh
2020: Sainmhíniú
“Rud atá tairbheach do dhuine aonair nó do ghrúpa gníomhaithe sa phobal agus dá saolta
ar bhealach sóisialta, cultúrtha nó eacnamaíochta, nó i dtéarmaí forbartha, cumasaithe
agus/nó folláine, nach bhfeicfidís ariamh, murach é”.
Cineálacha Buanna Sóisialta
1. Tá muinín ag méadú i measc daoine aonair; daoine ó phobail mhionlaigh agus daoine
imeallaithe, ach go háirithe; tá siad níos cruthaithí agus tá siad ar a suaimhneas níos
mó as bheith ag éisteacht agus ag plé go díreach leis an staisiún.
2. Tá daoine ag méadú a roghanna fostaíochta de bharr níos mó scileanna agus muinín
bheith acu anois.
3. Tá daoine anois eolach faoina bhfuil ag tarlú mórthimpeall orthu sa phobal.
4. Tá daoine ag tabhairt aghaidh ar cheisteanna tábhachtacha, idir áitiúil agus
domhanda, ar bhealach níos éifeachtaí ná cheana de bharr rochtain a bheith acu ar
go leor tuairimí éagsúla agus ar fhaisnéis níos fearr.
5. Déantar freastal ar ghníomhaithe comhchoiteann ar nós eagraíochtaí pobail
(CBOnna) agus eagraíochtaí neamhrialtais (NGOnna) is araile agus cuirtear lena nacmhainní d’fhonn a gcuid spriocanna a bhaint amach.
6. Cuirtear le hanam agus le féiniúlacht an phobail agus tá an pobal níos comhtháite,
dá bharr.

•

2

Tacú leis an earnáil chraolacháin fuaime pobail d’fhonn aidhmeanna Bheartas an Údaráis
i leith na Craoltóireachta Raidió Pobail a bhaint amach ar bhealach níos fearr.

Sceideal 3 i gConradh Craolacháin Fuaime Pobail de chuid an BAI
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•

Tacú le forbairt na hearnála craolachán pobal trí chuidiú le torthaí a fheabhsú ag an
leibhéal bainistíochta, feidhmíochta, léiriúcháin agus craolta i stáisiúin raidió pobail agus
trí chuidiú leo lena n-inmharthanacht.

3. Cé atá in ann iarratas a dhéanamh
Tá an Beartas Coimhdeach don Raidió Pobail oscailte do sheirbhísí craolacháin fuaime a bhfuil
ceadúnas BAI acu, gur seirbhísí pobal suime, agus seirbhísí pobal suime speisialta iad, agus do
sheirbhísí craolacháin fuaime Chríostaí / Chreidmheacha amháin.
I gcomhréir leis an méis sin thuas, soláthraítear maoiniú do sheirbhísí craolacháin fuaime pobail
a bhfuil ceadúnas BAI acu agus dóibh siúd:
•
•
•

A léiríonn dea-rialachas corparáideach agus dea-bainistiú airgeadais;
A fhoilsíonn a gcuid cuntas ar bhonn bhliantúil agus na cuntais sin comhlíontach acu;
agus,
A bhfuil dea-chlú orthu ó bheith ag cloí le rialacha agus treoracha an BAI.

4. Méid an mhaoinithe
€750,000 an méid maoinithe a bheas ar fáil i mbliana agus is é an Dé Céadaoin, 30 Meán
Fómhair 2020 an spriocdháta le haghaidh iarratais.
De réir aidhmeanna an tionscnaimh mhaoinithe seo, déanfar na suimeanna a airgid a bhronnadh
ar sheirbhísí bunaithe ar an gcineál seirbhíse craolacháin fuaime atá i gceist. Bronnfar suim airgid
níos airde ar sheirbhísí craolacháin fuaime a bhfuil buanna sóisialta don phobal i gcoitinne ag
baint leo agus atá tiomanta dona buanna sin, ná seirbhísí a bhfuil buanna sóisialta do phobal
suime nó suime speisialta ag baint leo agus atá tiomanta dona buanna níos cúinge sin. Sa
chomhthéacs sin, seo a leanas an t-uasmhéid maoinithe a mbronnfar:

Ábhar Craolacháin Fuaime
Seirbhísí Craolacháin Pobail Fuaime

Uasmhéid
a mbronnfar (in €)
€40,000

Pobal Suime / Suime Speisialta

€30,000

Beidh an ceart ag an BAI suim airgid níos lú a thairiscint d’iarratasóirí ná an suim airgid a iarrtar.
Nuair a tharlaíonn a leithéid, tabharfaidh an BAI aiseolas agus míneoidh sé na cúiseanna taobh
thair den chinneadh sin.
5. Céard dó an maoiniú
Is é sprioc dheiridh an bheartais dul chun chinn sóisialta ag an leibhéal áitiúil, agus i measc pobail
agus pobail suime / suime speisialta, trí thacaíocht airgid a sholáthar do sheirbhísí craolacháin
fuaime pobail d’fhonn go mbeadh siad in ann cur lena gcuid acmhainní agus a n-inmharthanacht.
De bharr gur seo an chéad bhabhta de thionscnamh nua, tá réimse leathan féidearthachtaí ann
ó thaobh úsáid an mhaoinithe de. Is é atá tábhachtach, go ndéanfar iarratas ar mhaoiniú do
ghníomhaíocht nó do ghníomhaíochtaí a bheidh dul chun chinn nó buanna sóisialta ag baint leo
don phobal mar thoradh orthu. Sonraítear anseo thíos, mar eiseamláir amháin, roinnt samplaí do
chásanna a d’fhéadfaí maoiniú a iarraidh ina leith.
D’fhéadfaí maoiniú a iarraidh chun costais feidhmíochta an stáisiúin, ar nós solais, teas agus
cíos, a chlúdach (ní cheadófaí aon chostais chaipitil, áfach). D’fhéadfaí iarratas a dhéanamh
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d’fhonn post nua for-rochtana a chruthú agus/nó d’fhonn íoc as gníomhaíocht foirne ar leith.
D’fhéadfadh sé bheith mar sprioc ag an ngníomhaíocht/bpost áirithe seo dlús a chur le hearcú
oibrithe deonacha / comhpháirtíochtaí pobail, nó feabhas a chur le hoiliúint nó leis an ráta
coinnithe foirne. Tríd an méid sin, d’fhéadfadh sé rochtain agus rannpháirtíocht níos fearr a chur
i measc an lucht bhainistíochta, fheidhmíochta agus/nó léiriúchán na gclár don tseirbhís.
D’fhéadaí seo a bhaint amach trí post foirne a chruthú a bheadh dírithe ar ghníomhaíochtaí forrochtana nó trí mheantóireacht, oiliúint agus deiseanna forbartha a sholáthar i gcomhpháirt le
grúpa deonacha agus cumainn áitiúla. Ar an lámh eile, d’fhéadfadh sé tarlú go mba mhian le
conraitheoir craolacháin fuaime pobail cur le héagsúlacht na gclár reatha laistigh den réimse
saincheadúnais agus cuidiú leis an éagsúlacht chúltúrtha a chur chun cinn agus a chosaint sa
phobal ar a ndéantar freastal. D’fhéadfadh na gníomhaíochtaí a leanas bheith mar chuid de;
oiliúint, meantóireacht, ceardlanna, tionscnaimh a bhaineann leis an litearthacht mheáin,
léiriúchán cláir, craoltóireacht i gcomhpháirt le léiritheoirí raidió neamhspleácha.
Ba cheart d’iarratasóirí tabhairt faoi deara gur chóir do dhaoine ón bpobal, daoine aonair agus/nó
daoine/grúpaí gníomhaithe a bhí bainteach le déanamh na gclár, bheith rannpháirteach iontu.
Chuirfeadh an BAI fáilte speisialta roimh chláir i nGaeilge, ach go háirithe. Ba cheart tabhairt faoi
deara gur ghá d’iarratasóirí cloí leis na ceanglais a leagtar síos san Acht Fuaim agus Fís 4, 2009;
mar aon leis an réimse seánraí agus formáidí a shonraítear sa tábla thíos. Níl ach an t-aon seánra
cláir ann nach bhfuil ceadaithe, is é sin cláir atá dírithe ar an nuacht agus ar chúrsaí reatha go
príomha.
Formáidí
ceadaithe:

Faisnéis; Oideachas; Beochan/Cartúin; Drámaíocht; agus Siamsaíocht

Seánraí ceadaithe:

Páistí; Cultúr agus Ealaín; Saolchláir; Stair/Oidhreacht;
Eolaíocht/Nádúr/Timpeallacht; agus Litearthacht Mheáin/Dhaoine fásta

Seánraí nach bhfuil
ceadaithe

Nuacht agus Cúrsaí reatha

Seo a leanas na cineálacha costais a d’fhéadfaí clúdach leis an mBeartas Coimhdeach:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Costais agus luach saothair na mball foirne a bhíonn ag obair ar thionscnaimh /
gníomhaíochtaí. (seachas aon mhaoiniú eile a fhaightear i leith na dtionscnaimh / na
ngníomhaíochtaí sin a chlúdaíonn na costais áirithe sin).
Costais riaracháin atá bainteach (seachas aon mhaoiniú a fhaightear ó fhoinsí eile a
chlúdaíonn costais riaracháin agus forchostais).
Billí fóntais / Costais reatha (seachas aon mhaoiniú a fhaightear ó fhoinsí eile a
chlúdaíonn costais riaracháin agus forchostais).
Costais a bhaineann le tionscnamh a chríochnú.
Costais a bhaineann le spás stiúideo iomchuí.
Comhfhreagras stáisiúin agus fógraíocht maidir le gníomhaíochtaí a bhaineann leis an
tionscnamh/gníomhaíocht maoinithe.
Costais a bhaineann le hoiliúint agus forbairt ghairmiúil agus meantóireachta.
Costais léiriúcháin cláir, mar aon le haon bheartas gur ghá cur i bhfeidhm mar fhreagra
ar éigeandáil náisiúnta.
Costais a bhaineann le hobair dheonach
Costais taistil do rannpháirtithe atá bainteach leis an tionscnamh/na tionscnaimh
m(h)aoinithe.
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Ní dhéanfar na costais a leanas a chlúdach tríd an tionscnamh maoinithe seo:
Costais caipitil nó do threallamh oifige, ócáidí urraíochta/tiomsaithe airgid, táillí fiacha agus táillí
seirbhísí fiacha, i leith aon íocaíochtaí úis gur ghá a dhéanamh, drochfhiacha, obair a rinneadh
cheana féin, tionscnaimh / gníomhaíochtaí / poist atá á maoiniú ar bhonn leanúnach ag Rialtas
na hÉireann, nó ag aon fhoinse poiblí / an AE, táillí costais d’aon tionscnaimh eile atá á maoiniú
ag foinsí tráchtála nó poiblí (an Rialtas agus an tAE), fíneálacha reachtacha, táillí ceadúnais /
cóipcheart, costais a bhaineann le scairshealbhóirí / iasachtaí agus costais dá leithéid.

6. An próiseas iarratais
Ní mór d’iarratais a dhéantar i gcomhair maoinithe a fháil faoin mbeartas coimhdeach seo cloí
leis na riachtanais atá leagtha síos sa cháipéis treorach seo.
•

Foirm Iarratais: Foilsítear foirm iarratais speisialta don bpróiseas seo agus ba cheart
d’aon pháirtí atá ag smaoineamh faoi iarratas a dhéanamh faoin mBeartas Coimhdeach
don Raidió Pobail an fhoirm áirithe seo a líonadh amach:
Foirm Iarratais: F&F4 Beartas Coimhdeach don Raidió Pobail
Iarrtar réimse faisnéise leathan a sholáthar ar an bhfoirm chun go mbeidh an BAI in ann
an t-iarratas a mheas. Mar sin, déan cinnte de go bhfuil gach uile chuid den fhoirm
iarratais líonta amach.

•

Seicliosta d’iarratais: Ba cheart d’iarratasóirí bheith ábalta freagra dearfach a
thabhairt ar na sé cheisteanna a leanas le bheith incháilithe d’iarratas a dhéanamh i
gcomhair maoinithe:

1

An bhfuil an t-iarratas seo á dhéanamh thar cheann seirbhís craolacháin a bhfuil conradh
craolacháin fuaime pobail aige leis an mBAI d’fhonn seirbhís craolacháin fuaime a sholáthar
do phobal / phobal suime / phobal suime speisialta nó d’fhonn seirbhís craolacháin fuaime i
leith suime speisialta ar son seirbhís náisiúnta Críostaí / Creidmheach?

Tá / Níl

2

An bhfuil an Scéim F7F agus an treoir reatha d’iarratasóirí: F 7F4 Ciste Raidió Pobail léite agat?

Tá / Níl

3

An ndéanfaidh tú an fhoirm iarratais a chomhlíonadh agus í a shábháil i bhfoirm
MSWORD/PDF in aon chomhad amháin sula seolfar ar aghaidh é chuig sv4@bai.ie ?

Déanfaidh /
Ní dhéanfaidh

Ba cheart aon fhaisnéis rúnda a shábháil in aguisín agus ba cheart míniú a thabhairt faoi na
cúiseanna a bhfuil tú ag iarraidh an fhaisnéis sin a choinneáil faoi rún i rphost eile a sheolfar
chuig sv4@bai.ie
4

An bhfuil gach uile chuid riachtanach den fhoirm iarratais líonta amach agat?

Tá / Níl

5

An bhfuarthas síniú ó bheirt atá údaraithe ag an staisiún (agus duine amháin acu siúd ina bhall
den Choiste Bainistíochta) le deimhniú go bhfuil an fhaisnéis a luaitear ar an bhfoirm iarratais
a comhlánaíodh cruinn, ceart agus fíor?

Fuarthas /

An bhfuil liosta den cháipéisíocht riachtanach a thacaíonn leis an iarratas curtha le chéile
agat? (i. Liosta foirne; Cuntais bhliantúla a bhfuil iniúchadh neamhspleách déanta orthu nó a
mhacasamhail; Cuntais bhainistíochta nó a mhacasamhail; i gcás aon oiliúint nó forbairt
ghairmiúil- plean imlíne agus na torthaí a bhfuiltear ag súil leo?

Tá / Níl

6
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•

Líon na n-iarratas: Glacfar le hiarratas amháin ó stáisiúin don Chiste Raidió Pobail.
Ba cheart iarratais a sheoladh isteach chuig an BAI trí rphost chuig: sv4@bai.ie

•

Deimhniú Faisnéise: Ní mór go mbeidh aon fhaisnéis a luaitear mar chuid den iarratas
bheith cruinn agus fíor. Ní mór d’iarratasóirí deimhniú scríofa a sheoladh isteach leis an
iarratas, deimhniú a bheas sínithe ag duine údaraithe cuí le cur in iúl go bhfuil an fhaisnéis
san iarratas agus in aon cháipéisíocht bhreise a sheoltar leis an iarratas, cruinn agus fíor
chomh fada lena n-eolas. Más gá an t-iarratas nó an cháipéisíocht bhreise a leasú in aon
chor, ní mór fios a chur ar an mBAI láithreach.

•

Faisnéis Rúnda: Ba cheart don iarratasóir aon fhaisnéis rúnda a sholáthar in aguisín a
bheas ceangailte leis an iarratas féin agus ba cheart dó lipéad/fógra ‘faisnéis rúnda’ a
chur an bhfaisnéis áirithe seo. Déanfaidh an BAI cinnte de go láimhseáiltear an fhaisnéis
seo ar bhealach iomchuí le linn agus i ndiaidh an phróisis iarratais.

•

Saoráil Faisnéise: Déanfar gach uile iarracht faisnéis a fhaightear mar fhreagra ar an
bpróiseas seo a choinneáil faoi rún, i gcomhréir le ceanglais dlí an BAI lena n-áirítear an
tAcht um Shaoráil Faisnéise, 2014. Iarrtar ar iarratasóirí agus ar chonraitheoirí a
machnamh a dhéanamh faoinar cheart d’aon fhaisnéis a sholáthraítear chuig an BAI
bheith nochtaithe ar chor ar bith de bhrí ar a bhfuil ráite san fhaisnéis. Chomh maith
leis sin, iarrtar orthu a lua cén fhaisnéis atá i gceist, más ann di, agus na cúiseanna a
bhaineann leis an ngá rúndachta. Rachaidh an BAI i mbun comhairle le hiarratasóirí i
dtaca le haon fhaisnéis rúnda, phearsanta nó tráchtála a d’fhéadfadh bheith íogair sula
ndéanfar aon chinneadh faoi fhaisnéis a scaoileadh faoi théarmaí an Achta um Shaoráil
Faisnéise. Scaoilfí faisnéis dá leithéid mar fhreagra ar iarratas faoin Acht um Shaoráil
Faisnéise.

•

Cosaint Sonraí: D’fhonn an tionscnamh maoinithe seo a rith ar bhealach éifeachtach,
iarrfaimid sonraí a bhaineann leis an iarratasóir, a chomhpháirtithe agus sonraí beachta
i dtaca leis na tionscnaimh mholta. Cuimsítear anseo, sonraí agus cáipéisíocht ina
luaitear sonraí pearsanta amhail teidil phoist, tuarastail agus seoltaí rphoist.
Comhlíonfaidh an BAI a ndualgais faoin Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí,
an Data Protection Act, 2018 agus faoi aon dlíthe nó rialacháin príobháideachais iomchuí
a bhaineann le sonraí agus é ag láimhseáil nó ag próiseáil aon fhaisnéis phearsanta a
fhaightear le linn an phróisis mhaoinithe seo.
Úsáidfear an fhaisnéis a chuirtear le hiarratais, le n-áirítear faisnéis phearsanta chun an
t-iarratas a chur ar aghaidh agus chun dul i dtéagmháil leis an iarratasóir.
Ní choinneofar na sonraí pearsanta a chuirtear leis na hiarratais ach amháin sa chás go
n-éiríonn leis an iarratas. Bheadh na sonraí seo de dhíth d’fhonn an conradh maoinithe
a eisiúint agus d’aon mheasúnú a dhéanfaí ar fheidhmíocht maidir leis an deontas agus
aon torthaí gaolmhara. D’fhéadfaí na sonraí a úsáid ar mhaithe le hachomhairc a
dhéanamh ar an tionscnamh maoinithe féin agus d’fhéadaí na sonraí bheith úsáidte ag
taighdeoirí seachtracha. Scriosfaí aon sonraí pearsanta ar fhoirmeacha srl. sna cásanna
sin.
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Tá an BAI tiomanta do chosaint a dhéanamh ar na sonraí pearsanta go léir a
sholáthraítear mar fhreagra ar an nglaoch iarratais i leith an bheartais mhaoinithe seo.
Tá Oifigeach do Chosaint Sonraí ceaptha ag an BAI cheana agus tá an t-oifigeach seo
cláraithe leis an gCoimisiún um Chosaint Sonraí.
Tá tuilleadh eolais maidir leis an gcaoi a dhéantar próiseáil ar shonraí pearsanta ar fáil i
mBeartas a d’fhoilsigh an BAI anseo: https://www.bai.ie/ga/maidir-linne/raiteas-umbeartas-cosanta-sonrai/ agus tá téarmaí agus coinníollacha an BAI ar fáil anseo:
https://www.bai.ie/ga/maidir-linne/tearmai-coinniollacha/
7. Measúnú na n-iarratas
Déanfaidh an BAI na hiarratais a phróiseáil san ord a fhaightear iar agus táthar ag súil
go mairfidh an tréimhse mheasúnaithe 6 seachtaine; beidh sé sin ag brath ar chaighdeán
an iarratais, áfach.
Tá cúpla céim ann sa phróiseas. Beidh measúnú a dhéanamh ar iarratas in aghaidh critéir
a aontaíodh cheana féin ag gach uile chéim den phróiseas. Tá na critéir sin ag teacht le
hAcht 2009 agus le beartais an BAI. Seo a leanas na céimeanna sa phróiseas:
•
•
•

Céim an mheasúnaithe incháilithe
Céim an mheasúnaithe cháilíochtúla
Cinneadh an Údaráis

Ionas go mbeidh an próiseas soiléir d’iarratasóirí, seo a leanas briseadh síos beacht ar
gach uile chéim den phróiseas iarratais:
7.1 Céim an mheasúnaithe incháilithe: Ní mór d’iarratasóirí roinnt critéir a shásamh sula
ndéanfar measúnú orthu i leith maoinithe. Ní mór dóibh bheith incháilithe le hiarratas a
dhéanamh ar an mBeartas Coimhdeach don Raidió Pobail agus ní mór iarratas a
dhéanamh do thionscnaimh a cheadaítear faoin mBeartas (féach ar Chuid 3 den cháipéis
seo) agus ní mór maoiniú a iarraidh laistigh de na teorainneacha ceadaithe. Leagtar
amach an Creatlach Scórála Cáilithe don chéim seo in Aguisín 1. Mura shásaítear na
bunchritéir seo go léir, ní dhéanfar an t-iarratas a mheas tuilleadh. Rachaidh an BAI i
gcomhairle leis an iarratasóir agus tabharfaidh sé aiseolas sonrach i dtaca le haon
deacrachtaí a tugadh faoi deara ag an gcéim seo. Féadfaidh an t-iarratasóir an t-iarratas
a sheoladh isteach arís eile ansin.
7.2 Céim an mheasúnaithe cháilíochtúla: Tá an t-iarratas i dteideal measúnaithe i
gcomhair maoiniú a fháil, má dheimhnítear go bhfuil an t-iarratasóir agus an t-iarratas
incháilithe le linn na céime incháilithe. Is í céim an mheasúnaithe cháilíochtúla an chéad
chéim eile. Déanfar an t-iarratas a mheas bunaithe ar a láidreachtaí i gcomhthéacs
spriocanna an bheartais choimhdigh agus na gcritéir cháilíochtúil réamh-mheasta. Tá an
Creatlach Scórála Cáilíochtúla ar fáil in Aguisín 1. Déanfar measúnú ar an gcaoi a
thaispeánann an t-iarratas go mbeidh buanna sóisialta breise ag teacht as an méid a
mholtar san iarratas, a riachantaí is atá an maoiniú don staisiún agus déanfar measúnú
ar an méid a léiríonn an t-iarratas go bhfuil sé ag cloí leis na critéir eile.
Rangaítear na critéir i ndá mhórchatagóir; bunchritéir agus critéir bhreise. Tá na
bunchritéir croí lárnach don Chiste Raidió Pobail. Ní mór d’iarratasóir marc 50% nó os a
chionn a fháil do chuile cheann de na bunchritéir seo le dul ar aghaidh i gcomhair breis
measúnaithe. Léiríonn na critéir bhreise, riachtanais an bheartais choimhdigh agus thairis
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sin, léiríonn siad spriocanna straitéiseacha reatha an Údaráis agus léiríonn siad ábhair
imní na hearnála agus an tsochaí i gcoitinne. Seo a leanas na bunchritéir:
•
•
•
•
•

Bua sóisialta a bheith ag dul leis an tionscnamh
Ilghnéitheacht
Indéantacht
Acmhainní
Stair an iarratasóra roimhe seo

Critéir bhreise:
• An Ghaeilge
• Comhionannas inscne
• Comhpháirtíochtaí
• Scileanna agus Forbairt phearsanta
7.3 Cinneadh an Údaráis: Sa chéim deiridh, déantar an cinneadh deiridh, bunaithe ar na
moltaí a d’eascair ó na céimeanna roimhe seo. Anuas air sin, bunaítear cinntí an Údaráis
ar an Ráiteas Straitéise 2017-2019 agus tugtar aird ar an sliocht seo a leanas uaidh, ach
go háirithe; ábhair éagsúla ilghnéitheacha agus ábhartha ó thaobh an chultúir de, a
chothú do lucht féachana/éisteachta Éireannacha, mar aon le cláir Ghaeilge. Ar an
mbonn sin, is é is aidhm le cinntí maoinithe an Údaráis méadú a dhéanamh ar thuiscint,
spreagadh agus rannpháirtíocht na bpobal áitiúla maidir lena seirbhísí craolacháin fuaime
agus ionadaíocht agus rochtain na bpobal áitiúil ilchultúrtha a mhéadú freisin. Tabharfar
aird ar na impleachtaí a d’fhéafadh tionchar a bheith acu ar inmharthanach na seirbhíse
craolacháin poiblí.
8. An cinneadh a dhéanamh – an próiseas ó thus go deireadh:
Seo a leanas na próisis ar fad a leanfar agus measúnú á dhéanamh ag an mBAI ar
iarratais maidir lena n-incháilitheacht do mhaoiniú a fháil:
8.1 Déanfaidh painéal inmheánach sa BAI measúnú ar an iarratas le deimhniú an
sásaíonn sé na critéir cáilithe a leagadh síos. Déanfar measúnú ar an iarratas in
aghaidh na critéir cáilithe. Cruthaíonn an Coiste Feidhmiúcháin tuairisc achomair maidir
leis an iarratas chun na críche sin.
8.2 I ndiaidh don phainéal plé a dhéanamh ar an iarratas, bronnfar marc pas nó teip air
de réir na gcritéir cháilithe a leagtar síos sa chreatlach scórála ar leathanach 13 den
cháipéis seo. Cuirfear as an áireamh aon iarratas nach sásaíonn aon cheann de na critéir
luaite agus eiseofar aiseolas sonrach don iarratasóir ina leith.
8.3 Nuair a éiríonn le hiarratas, cuirtear le chéile painéal oibrithe BAI chun measúnú
cáilíochtúil a dhéanamh air. Bíonn baill foirne a bhfuil na scileanna ábhartha acu ar an
bpainéal agus aon mheasúnóir cáilithe seachtrach, más gá.
8.4 Déanfaidh an uile dhuine ar an bpainéal measúnú ar an iarratas ina n-aonair agus
ansin tiocfaidh an painéal go léir le chéile le plé a dhéanamh ar an iarratas. Aontófar scór
don iarratas agus déanfar cinneadh faoina bhfuil an iarratas cáilithe d’fhonn maoiniú a
eisiúint, nó nach bhfuil. Seolfaidh an Coiste Feidhmiúcháin dréachtcháipéis chuig na baill
go léir ina liostálfar na nithe a haontaíodh lena machnamh a dhéanamh. In éis deireadh
a chur leis an gcruinniú measúnachta agus in éis an cháipéisíocht ón gcruinniú go léir a
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shíniú, cuirfear nóta le chéile a sheolfar chuig an Údarás. Sa nóta sin, cuirfear in iúl
moladh an phainéil, na cúiseanna taobh thiar den chinneadh, sonraí i dtaca leis an
iarratas agus seolfar an nóta chuig cruinniú de chuid an Údaráis, áit a ndéanfar
machnamh air agus ansin cinneadh agus daingniú.
8.5 Agus moladh maoinithe daingnithe ag an Údarás, titeann sé ar Choiste
Feidhmiúcháin an BAI fios a chur ar an iarratasóir maidir leis an gcinneadh sin. Má éiríonn
leis an iarratas, cuirfear fios ar an iarratasóir, tabharfar aiseolas dó agus sonraítear céard
is gá a dhéanamh don chéad chéim eile sa phróiseas; is é sin, céim an chonartha. Mura
n-éiríonn leis an iarratas, cuirfear fios ar an iarratasóir agus tabharfar aiseolas dó maidir
leis an gcaoi ar éirigh leis an iarratas i rith an phróisis mheasúnaithe. Féadfaidh an tiarratasóir téagmháil a dhéanamh leis an mBAI le plé a dhéanamh ar aon athraithe gur
cheart a dhéanamh sula seolfar an t-iarratas isteach arís.
Ní fhoilseofar faisnéis maidir leis na tairiscintí maoinithe a dhaingníonn an tÚdarás, ach
iad siúd a fuair tairiscintí maoinithe. Ní fhoilseofar aon fhaisnéis ar bhonn aonair maidir
leis na hiarratais a diúltaíodh dóibh.
9. Conarthaí
Beidh coinníollacha ag dul le bronnadh an chonartha mhaoinithe. Beidh ar an iarratasóir
a n-éiríonn leis an maoiniú a fháil, deimhniú go nglacann sé leis an tairiscint mhaoinithe
agus le haon choinníollacha a chuireann an BAI leis an maoiniú sin. Ar an mbonn sin,
éilítear ar an iarratasóir gealltanas conarthach a shíniú leis an mBAI. Socróidh an BAI na
téarmaí don gealltanas conarthach. Tá dréachtchonradh ar fáil ar shuímh idirlín an
eagrais anseo www.bai.ie/ga
Agus an conradh maoinithe sínithe, féadfaidh an BAI 95% den mhaoiniú a éisiúint.
Eiseofar an 5% deireanach nuair a fhaigheann an BAI an Tuarascáil Chríochnaitheach
maidir leis an tionscnamh.
Agus iarratasóir faoi chonradh ag an mBAI, beidh air deimhniú go bhfuil sé in ann
iarmhairtí áirithe a sheachadadh. Seo a leanas liosta samplach de na cineálacha sonraí
a bheadh de dhíth nuair atáthar faoi chonradh. Tabhair faoi deara nach gá do na nithe
seo bheith i bhfeidhm agus an t-iarratas á chur faoi réir; sonraítear anseo mar theoir
amháin iad.
•
•
•
•
•
•

Plean buiséid agus airgeadais
Plean tionscnaimh; lena n-áirítear spriocanna tábhachtacha, aschur agus
torthaí
Sonraí Deontais
Gealltanas sínithe ón gCathaoirleach
Litir ón mbanc a gheallann nach ndéanfar fritháireamh ar an iarratasóir
Faisnéis Imréitigh Cánach3

10. Tuairisciú
Ní mór don deontóir an caiteachas a caitheadh ar an deontas a thuairisciú le dearbhú gur
úsáideadh an t-airgead chun na críche a luadh san iarratas ar mhaoiniú agus mar a

3

Má tá an t-eolas seo ag an mBAI cheana, níl aon ghá é a sheoladh arís. Ní foláir ach a chur in iúl dúinn gur seoladh an
t-eolas seo cheana do ghníomhaíocht eile de chuid an BAI.
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dhaingnigh an BAI nuair a bronnadh an maoiniú. Beidh gá tuarascálacha a ullmhú ar an dul
chun cinn. Soláthróidh an BAI treoirlínte i dtaca le hullmhúchán na dtuarascálacha seo.
Tuarascálacha tionscnaimh
Ní mór do dheontaithe tuarascáil chríochnúil a sheoladh isteach leis an íocaíocht deiridh a
fháil mar a luaitear sa chonradh deontais. Ba cheart go luaitear cén chaoi a caitheadh an
maoiniú agus na torthaí a tháinig leis i ngach tuarascáil. Féadfar na iarmhairtí ó thaobh
buanna sóisialta de a chur i láthair ag baint úsáide as Creatlach na mBuanna Sóisialta agus
ba cheart samplaí nó sleachta d’ábhair chraolta ábhartha a chur leis, ag brath ar mhéid na
tuarascála ina hiomláine. Ba cheart an fhoirm i leith tuarascálacha críochnúla do
thionscnaimh a d’fhoilsigh an BAI a úsáid chun na críche seo.
Iniúchadh
Ní mór do dheontaithe aon cháipéisíocht chuí a choinneáil mar fhianaise ar aon chaiteachas
a déantar le hairgid an deontais mar d’fhéadfadh an BAI iniúchadh a dhéanamh sa todhchaí,
mar a luaitear i gconradh maoinithe an eagrais.
Dúbláil Mhaoinithe
Má éiríonn leis an iarratas, iarrfar deimhniú nach bhfuiltear ag fáil maoinithe i leith na gcostas
a luaitear san iarratas ó aon fhoinse eile.
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Aguisín 1 – Creatlacha Scórála do Mheasúnaithe

Creatlach Scórála Cáilithe:
 / 

CRITÉIR
a) an gcloíonn stádas an iarratasóra le riachtanais na scéime agus
Incháilitheacht: An bhfuil an t-

an bheartais choimhdigh; an eintiteas atá san iarratasóir a bhfuil

iarratasóir i dteideal maoinithe faoin

conradh lánaimseartha craolacháin fuaime pobail aige leis an mBAI

mbeartas coimhdeach tacaíochta pobail

faoi láthair?

agus an gcloíonn an t-iarratas leis na

b) an gcleachtann conraitheoir an phobail / an phobail suime / an

riachtanais a áirítear in F7F4?

phobal suime speisialta chraolacháin fuaime dea-rialachas

Chun na críche sin, tabharfar aird ar na

corparáideach agus dea-bhainistiú airgeadais?

nithe seo a leanas:

c) an bhfuil an méid maoinithe faoi bhun an uasmhéid a cheadaítear
sa bheartas coimhdeach.

Forbairt na Craoltóireachta Fuaime Pobail: Ar sholáthraigh an iarratasóir deimhniú go bhfuil nasc díreach ag
an tionscnamh molta agus forbairt na craoltóireachta fuaime pobail? An bpléitear suimeanna an phobail agus
an bhfuil sé mar aidhm aige buanna sóisialta a sholáthar do phobal lena mbaineann an tionscnamh?
An bhfuil an t-iarratas comhlánaithe ina iomláine?: Ar chloígh an t-iarratasóir le treoirlínte uile an
chomórtais agus an bhfuil an cháipéisíocht chuí go léir seolta isteach aige? (mar aon le dearbhú sínithe ó
bheirt atá údaraithe déanamh amhlaidh)

Mura shásaíonn iarratais ceann de na critéir áirithe seo, ní dhéanfar tuilleadh
measúnaithe air. Rachaidh an BAI i dtéagmháil leis an iarratasóir agus soláthrófar
aiseolas beacht maidir le haon deacrachtaí ag an gcéim seo den phróiseas. Féadfaidh
iarratasóir iarratais a sheoladh isteach arís eile ag aon am ar bith.
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Creatlach Scórála Cáilíochtúla
BUNCHRITÉIR

Líon Pointí
ar fáil

Buanna Sóisialta: Cá mhéad de bhuanna sóisialta a sholáthraíonn an moladh don phobal / phobal suime / phobal suime

40

speisialta (amhail trí chuimsiú sóisialta, cumasú an lucht éisteachta, deiseanna do dhaoine ón bpobal agus/nó daoine aonair a
gcuid scileanna pearsanta agus sóisialta a fheabhsú, oiliúint agus ceardlanna, éascú comhghníomhaithe, agus mar sin de)? An
bhfeicfear ionadaíocht agus rochtain níos fearr ón bpobal ar an tseirbhís craolacháin fuaime pobail de bharr an tionscnaimh? An
bhfeabhsófar freagracht?
Ilghnéitheacht: Cá mhéad a chuireann an moladh leis an réimse grúpaí nó daoine aonair atá rannpháirteach sa staisiún? An

20

bhfuil léiriú cláir ó ghrúpa pobail nach ngníomhaítear, nach bhfeictear nó nach gcloistear sna meáin go minic mar chuid den
mholadh? An mó seans go dtiocfaidh tuiscint agus rannpháirtíocht níos fearr as léiriú agus as craoladh an chláir ábhair?
Indéantacht: An léirítear go soiléir leis an moladh go bhfuil iarmhairtí an tionscnaimh indéanta i dtéarmaí spriocanna, cur chuige

10

agus pleanála? Cén cháilíochtaí agus taithí atá ag an duine a bheas i gceannas chur i bhfeidhm an tionscnaimh agus an duine
feiliúnach é/í?
Acmhainní: An bhfuil míniú soiléir tugtha maidir leis na hacmhainní molta, an leor iad agus an bhfuil siad réalaíocht i

5

gcomhthéacs an mholta? An bhfaighfear luach ar airgead má mhaoinítear an tionscnamh?
Stair an iarratasóra: Cuirfear san áireamh stair an iarratasóra maidir leis an gConradh Craolacháin Fuaime Pobail atá aige faoi

5

láthair agus aon iarratais a rinneadh i gcomhair conarthaí roimhe seo agus an t-iarratas reatha á mheas. Beidh aird chomh maith
ar ábaltacht an iarratasóra beart de réir a bhriathair a dhéanamh.
CRITÉIR BHREISE
An Ghaeilge: Má chlúdaíonn an tionscnamh léiriú ábhair éisteachta, cá mhéad Gaeilge a n-úsáidfear? (Íosmhéid 30%)

5

Comhionannas inscne: Cá mhéad a spreagann agus a thacaíonn an tionscnamh leis an gcomhionannas inscne?

5

Comhpháirtíochtaí: An bhfuil aon chomhpháirtíochtaí cruthaithe le páirtithe leasmhara ábhartha, idir fhoirmiúil agus

5

neamhfhoirmiúil? Cén chaoi a gcuirfidh na comhpháirtíochtaí sin leis an tionscnamh?; ilghnéitheacht níos mó?, rannpháirtíocht
ón bpobal?, cuimsiú sóisialta? is araile.
Scileanna agus Forbairt phearsanta: An dtugann an t-iarratas deis do dhaoine nó grúpaí áitiúla scileanna nua a fhoghlaim
agus nó forbairt phearsanta a dhéanamh? Cá mhéad de thograí tacaíochta atáthar á moladh?

Ní mór d’iarratasóir scór 50% ar laghad a bhaint amach de réir gach ceann de na bunchritéir le
bheith san áireamh i gcomhair maoinithe a bheith bronnta air.
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