Údarás Craolacháin na hÉireann

Uasdátú ar Phlean Gníomhaíochta an BAI um na Meáin
Phobail
1.

Cúlra
D’fhoilsigh an BAI Plean Gníomhaíochta um na Meáin Phobail (“an Plean”) sa Mhárta 2019, a
forbraíodh tar éis comhairliúchán a dhéanamh le earnálacha raidió agus teilifís pobail le linn
2018. Rinneadh an Plean a fhorbairt i gcomhthéacs Príomhtháirgí Insoláthartha an BAI sa
Ráiteas Straitéise 2017-2019 faoi Inbhuanaitheacht Earnála a Fheabhsú agus Rannpháirtíocht
an Phobail sna Meáin Shóisialta a Mhéadú. Bhí an Plean déanta suas de naoi ngníomh ag
clúdach réimse imeachtaí dírithe ar earnáil na Meáin Phobail.
Rinne an tÚdarás gníomh breise a fhaomhadh faoin bplean sa Bhealtaine 2020, a raibh i gceist
leis athbhreithniú a choimisiúnú ar an struchtúr beartas reatha ar chraoladh pobail. Tháinig sé
seo aníos i gcomhthéacs an creat sainmhínithe nua do shochar sóisialta a forbraíodh faoi
Ghníomh a hAon den Phlean agus na dúshláin atá roimh an earnáil go háirithe agus í ag iarraidh
déileáil leis an bpaindéim.

2.

Uasdátú ar an bPlean Gníomhaíochta Feabhra 2021
Tugann an tábla thíos uasdátú ar dhul chun cinn maidir le na 10 mír atá ináirithe sa Phlean
Gníomhaíochta ag deireadh Feabhra 2021. Tá sé seo curtha ar fáil mar eolas don earnáil agus
do pháirtithe leasmhara eile a mbeadh suim acu ann.
Gníomh 1 – Rachaidh an BAI i dteagmháil le CRAOL chun modheolaíochta meastacháin
dírithe ar shochar sóisialta nua a fhorbairt, a chur i bhfeidhm agus a athbhreithniú agus cuirfidh
siad €30k ar fáil don togra i 2019.
Stádas: Tugtha chun Críche
Tabhair ar aird: Sheol an BAI agus CRAOL leagan gearr den tuarascáil agus den
mhodheolaíocht fhoriomlán ar an Raidió Náisiúnta Pobail ar an 19 Meitheamh 2020 agus is
féidir é a rochtain anseo.
Gníomh 2 - Rachaidh an BAI i dteagmháil leis an athbhreithniú ar an gClár Seirbhísí Pobail
(CSP) le súil a chinntiú go bhfanfaidh an scéim oscailte agus ábhartha do chraoltóirí pobail.
Stádas: Tugtha chun Críche
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Tabhair ar aird: D’fhoilsigh an Roinn Pobail agus Forbartha Tuaithe athbhreithniú CSP a
rinne Indecon i Meán Fómhair 2020. Chuimsigh Tuarascáil Indecon aon mholadh déag do
chlár CSP nua. Ar na príomhrudaí a bhí ansin bhí fís athchóirithe don chlár agus sraith
fhochláir a chur in ionad an struchtúr gné atá ann a dhéanfadh an luach éagsúil atá cruthaithe
ag tograí CSP a aithint. Mhol na húdair go mbeadh fócas déach acu mar a leanas: “Tacú le
pobail bhríomhar, cuimsitheach agus cumhachtaithe a fhorbairt; agus; Maoiniú a chur ar fáil
d’fhiontair a d’fhéadfadh a bheith inmharthana go sóisialta”. Ansin mhol na húdair go mbeadh
na fochláir deartha chun trí sprioc leathana a bhaint amach. (a) Feabhas a chur ar úsáid
bhonneagar pobail chun tacú le pobail inbhuanaithe. b) Seirbhísí sprioctha a chur ar fáil i
bpobail atá imeallaithe, agus faoi mhíbhuntáiste sóisialta. c) Tús a chur le tionscnaimh
shóisialta a d’fhéadfadh a bheith inmharthana agus iad a fhorbairt.” Léiríonn an cur chuige
níos cothroime seo ar chruthú luach moladh an BAI ina n-aighneacht agus ba chóir go
gcinnteodh sé go bhfuil an clár athchóirithe níos oiriúnaí d’fhiontair meáin pobail. Bhí stáisiúin
phobail ag streachailt le fócas ”fiontar sóisialta” na scéime reatha agus chruthaigh sé roinnt
deacrachtaí beartais don BAI freisin. Foilsíodh Plean Gníomhaíochta Ardleibhéil a bhfuil
ceangal aige leis na moltaí agus tá achar ama 18 mí tugtha chun é a chur i bhfeidhm. Ar an
mbonn seo beifear ag súil go seolfar an scéim nua ag deireadh 2021.
Gníomh 3 – Leanfaidh an BAI lena rannpháirtíocht straitéiseach a fhorbairt le Pobal chun a
gcomhpháirtíocht a chinntiú nuair is féidir é maidir le riachtanais comhlíonta chraoltóirí pobail.
Stádas Feabhra 2021 Ag leanúint ar aghaidh
Tabhair ar aird: Cuireann an BAI fáilte roimh thoradh Athbhreithniú an CSP a bhfuil achoimre
air faoi Ghníomh 2 thuas.
Gníomh 4 – Beidh maoiniú Fhoghlaim agus Fhorbairt Earnála an BAI dírithe go háirithe ar
thionscnaimh a thacaíonn le inbhuanaitheacht agus rannpháirtíocht mhéadaithe.
Stádas Feabhra 2021 Ag leanúint ar aghaidh
Tabhair ar aird: Tá an Scéim Tacaíochta um Chraoladh Pobail ag cur maoiniú ar fáil chun
measúnú atá bunaithe ar Chreat Shochar Sóisialta i Phoenix FM a chur i bhfeidhm i 2021.
Cuirfidh na torthaí a bheidh leis seo bonn eolais faoin bplé maidir leis an mbealach a bhféadfaí
an creat agus na modheolaíochta a chur i bhfeidhm níos ginearálta.
Gníomh 5 – Forbróidh an BAI a Rannpháirtíocht struchtúrtha le CRAOL
Stádas Feabhra 2021 Ag leanúint ar aghaidh
Tabhair ar aird: Rith an BAI roinnt ceardlanna oibre le baill CRAOL i 2020 maidir le
himeachtaí ar a n-áirítear an Babhta Fuaime agus Físe tiomanta, an tAthbhreithniú ar Bheartas
um Meáin Phobail agus forbairt agus seoladh an Chreata Sochar Sóisialta. Tá cur chuige níos
struchtúrtha réitithe ag an BAI le rannpháirtíocht a dhéanamh le Coiste CRAOL.
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Gníomh 6 - Molann an BAI gan dul ar aghaidh le moladh na hearnála teilifíse pobail do
chroímhaoiniú/maoiniú oibriúcháin.
Stádas: Tugtha chun críche
Tabhair ar aird: Tá pléite curtha chun cinn ag an athbhreithniú ar Bheartas um Meáin Phobail
leis an gCumann Teilifíse Pobail ar straitéisí chun inmharthanacht na hearnála a dhaingniú.
Chonacthas na síntí ar cheadúnais atá liostáilte i nGníomh 7 freisin mar fhreagra dearfach don
BAI ar na dúshláin atá roimh an dá stáisiún atá ceadúnaithe faoi láthair.
Gníomh 7 - Molann an BAI síneadh 2 bhliain ar a gconarthaí reatha a thairiscint do DCTV
agus CCTV chun tuilleadh ama a thabhairt dóibh chun múnla oibriúcháin inmharthana a
fhorbairt.
Stádas: Tugtha chun críche
Gníomh 8 - Déanfaidh an BAI an mhodheolaíocht a fhorbairt, a chur i bhfeidhm agus a
athbhreithniú chun an riachtanas i gCuid 72 (6) a chur i bhfeidhm i 2020, leis an aidhm an
próiseas seo a úsáid chun pléite faoi mhúnlaí teilifíse pobail inmharthana a bhrú chun cinn
agus bonn eolais a chur faoin bpróiseas ceadúnaithe.
Stádas: Tugtha chun críche
Tabhair ar aird: Tá an Creat Sochar Sóisialta a forbraíodh faoi Ghníomh 1 thuas
formhuinithe ag an Earnáil Teilifíse Pobail le go bhféadfadh sé a bheith infheidhme do na
hoibreoirí sin agus cuireann sé an bonn ar fáil do phléite faoi riachtanas Chuid 72(6) a chur i
bhfeidhm. Mar gheall ar shrianta COVID i láthair na huaire níl aon achar ama ar leith do níos
mó forbairtí anseo.
Gníomh 9 – Rachaidh an BAI i dteagmháil leis an CTA chun cuspóir agus scóip mhaoiniú
Fhorbairt na hEarnála a shoiléiriú.
Stádas: Tugtha chun críche
Gníomh 10 – Déanfaidh an BAI athbhreithniú a choimisiúnú ar an struchtúr beartas reatha
do chraoladh pobail.
Stádas: Tugtha chun críche
Tabhair ar aird: Ceapadh Comharchumann Taighde Nexus chun tabhairt faoin athbhreithniú
agus tá an dréacht-tuarascáil a tháinig as “Beartas Meáin Phobail agus Rialúchán don
Todhchaí” (An Tuarascáil) foilsithe. Déanann an Tuarascáil scrúdú ar staid reatha na meáin
phobail in Éirinn agus déanann sé iniúchadh ar dheiseanna chun earnáil meáin phobail a
bheadh níos inbhuanaithe a fhorbairt in Éirinn. Ina theannta sin, chuimsigh an tuarascáil
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dréacht Bheartas Meáin Phobail a forbraíodh i gcomhairle leis an earnáil agus léirigh sé
struchtúr an bheartais atá ag BAI faoi láthair don Raidió Pobail.

Nuair a bhí an Tuarascáil curtha isteach, rinne an BAI an Tuarascáil agus an dréacht bheartas
a mheas. Thug an BAI ábhair na Tuarascála ar aird agus bhreathnaigh siad air mar cháipéis
úsáideach chun bonn eolais a chur faoi phléite amach anseo faoi fhorbairt na hearnála.
Shocraigh an BAI gur chuir an dréacht bheartas bonn úsáideach ar fáil chun dréacht bheartas
Meáin Phobail de chuid an BAI a fhorbairt a thiocfadh in ionad an Bheartais Raidió Pobail atá
ann faoi láthair agus nár tháinig ach athrú fánach air ó 1997. Tá an cháipéis seo curtha i láthair
in Aguisín 1 agus léiríonn sé beartas, cleachtas agus taithí an BAI maidir le rialúchán na
seirbhísí meáin phobail. Rinneadh athstruchtúrú ar chodanna chun béim níos mó a chur ar
ábhar agus ar an tábhacht a bhaineann le próisis láidre rialachais. Tá an BAI ag lorg tuairimí
ar an dréacht seo leis an aidhm bonn eolais a chur faoi Bheartas Deiridh an BAI ar Mheáin
Pobail a dhéanfar a fhoilsiú go deireanach i mbliana.
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