Plean Oibre an BAI 2014-2016
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Bileog Achoimre - Gníomhaíochtaí Tosaíochta
Réimse Oibre

Gníomhaíochtaí Tosaíochta

1

Amlíne

Bunspriocanna Inghnóthaithe
2014

1.

2.

Cúrsaí
Reachtaíochta,
Reachtúla agus
Beartais

Bonneagar
Faisnéise

Teagmháil a dhéanamh leis an
Roinn, agus comhairle a chur
uirthi, maidir le reachtaíocht um
chraolachán agus le reachtaíocht
um chumaisc mheán
Déantar straitéis chomhtháite 3
bliana um fhaisnéis eagraíochta a
fhorbairt agus a chur chun
feidhme, lena n-áirítear Straitéis IT,
Bainistíocht Sonraí agus Comhad
agus Úsáid Sonraí Straitéiseacha
Cuirtear próisis nua chun feidhme
lena gcuirtear bealaí oibre níos
fearr agus úsáidtear sonraí ar
bhealach níos éifeachtúla
Méid suntasach taighde ar an lucht
féachana/éisteachta a scópáil agus
a dhéanamh chun tacú le réimsí
oibre amhail Cóid agus Rialacha,
Litearthacht sna Meáin agus
Cumarsáid, agus chun eolas a
thabhairt dóibh siúd

3.

Gníomhaíochtaí
Comhlíonta na
gCraoltóirí (gan
BFS (an Scéim
um Maoiniú
Craolacháin)
agus Cartlannú a
áireamh)

Straitéis Comhlíonta a fhorbairt
agus Plean Oibre Comhlíonta 3
bliana a chomhaontú

Cuirfidh an BAI comhairle ar an Aire maidir
le saincheisteanna reachtaíochta.

2015



Déantar taighde ar an lucht
féachana/éisteachta a thosú agus a chur i
gcrích



1

1.1

Tionchar a Imirt
agus Cumarsáid a
Dhéanamh



1.3,
7.2,
7.3,
7.4

Tionchar a Imirt
agus Cumarsáid a
Dhéanamh
Rialachas agus
Forbairt na
hEagraíochta a
Neartú

Tionchar a Imirt
agus Cumarsáid a
Dhéanamh



Plean leanúna a fhorbairt agus a chur chun
feidhme le haghaidh na nithe seo:
(i) gníomhaíochtaí taighde ar an lucht
féachana/éisteachta do 2015 agus do
2016, agus
(ii) sonraí a thagann as taighde a úsáid
agus a chur i bhfeidhm

Cuirtear an Straitéis Comhlíonta agus an
Plean Comhlíonta i gcrích



Sprioc
Straitéiseach

2016

Déantar tuairiscí sonraí cliste an BAI a
thriail agus a chur chun feidhme
Déantar uirlis chliste féinmheasúnú
comhlíonta do chraoltóirí a thriail agus a
chur chun feidhme

Cuspóir
Straitéiseach

1.2, 3.1






Iolracht

4.1,
4.3, 4.4

Follasacht agus
Cuntasacht a
Neartú

Áireofar leis an gcur chuige leis an obair: oibriú agus bainistiú ar bhealach níos cliste, feasacht páirtithe leasmhara, an t-ualach rialála a laghdú, an próiseas a
fheabhsú go leanúnach, rannpháirtíocht daoine
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Réimse Oibre

Gníomhaíochtaí Tosaíochta

2

Scéimeanna Sound & Vision a
chur chun feidhme

4.

Scéimeanna um
Chistiú
Craolacháin

Scéim S&V3 a fhorbairt agus a
fhoilsiú

An Scéim um Chartlannú a chur
chun feidhme

Bunspriocanna Inghnóthaithe
Tacófar le léiriúchán clár trí Sound &
Vision II & III a chur chun feidhme go
héifeachtach

6.

7.

Oibriú an
Údaráis agus na
gCoistí

Plean um Cheadúnúchán Raidió a
chur chun feidhme

Athbhreithniú a dhéanamh ar
fheidhmiú agus oibriú an Údaráis
agus na gCoistí



Plean cur chun feidhme a fhorbairt le
haghaidh na mblianta ina dhiaidh sin go
léir



Forbraítear Scéim S&V3 agus
formheasann an AE í



Tacaítear le Cultúr Cartlannaithe
Craolacháin tríd an Scéim um
Chartlannú a chur chun feidhme go
héifeachtach
Plean cur chun feidhme a fhorbairt le
haghaidh na mblianta ina dhiaidh sin go
léir
An plean ceadúnúcháin le haghaidh
seirbhísí raidió tráchtála FM

Gníomhaíochtaí
ceadúnúcháin

2014

Cuirtear athbhreithniú ar
ghníomhaíochtaí ceadúnúcháin, lena náirítear aiseolas an Údaráis agus na
gCoistí, i gcrích faoi dheireadh na
bliana 2014
Tugtar faoin athbhreithniú agus tugann
taithí ar an Údarás agus na Coistí
reatha eolas dó

2





Cuspóir
Straitéiseach

Sprioc
Straitéiseach

2.1,
2.2,
2.3,
3.2

Ilchineálacht a Chinntiú



Iolracht


Ilchineálacht a Chinntiú
2.2, 3.2
Iolracht






2.1,
2.2,
2.3,
3.2





Ilchineálacht a Chinntiú

Iolracht a Chinntiú





Ilchineálacht a Chinntiú
2.1, 3.2




Forbraítear plean agus cuimsítear
moltaí éiritheacha i bPlean Cur Chun
Feidhme nua

Amlíne
2015 2016

Iolracht a Chinntiú

7.1, 7.2

Rialachas agus Forbairt
na hEagraíochta a
Neartú

Áireofar leis an gcur chuige leis an obair: oibriú agus bainistiú ar bhealach níos cliste, feasacht páirtithe leasmhara, an t-ualach rialála a laghdú, an próiseas a
fheabhsú go leanúnach, rannpháirtíocht daoine
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RÉIMSÍ OIBRE AN BAI

Réimse Oibre

Gníomhaíochtaí Oibre

3

Amlíne

Bunspriocanna
Inghnóthaithe
2014

Teagmháil a dhéanamh leis an
Roinn, agus comhairle a chur
uirthi, maidir le reachtaíocht um
chraolachán agus le
reachtaíocht um chumaisc
mheán

1. Cúrsaí
Reachtaíochta,
Reachtúla agus
Beartais

Tuairimí agus comhairle atá
cothrom le dáta, eolach,
neamhchlaonta agus tráthúil a
chur ar fáil

Cuirfidh an BAI comhairle ar an
Aire maidir le saincheisteanna
reachtaíochta.

Glacfaidh an BAI páirt i bhfóraim
ábhartha náisiúnta agus
idirnáisiúnta i dtaca le hábhair
chraolacháin (chomh maith le
rannpháirtíocht níos leithne, e.g.
EPRA)
Freagróidh an BAI do
chomhairliúcháin maidir le hábhair
a bhaineann le craolachán.

Tabhairt faoi Mheasúnachtaí
Tionchair Earnála (SIAnna) de
réir mar is gá

Cuirfidh an BAI comhairle ar an
Aire trí chur ar fáil a dhéanamh ar
mheasúnachtaí tionchair earnála
nó ar thástálacha luacha phoiblí ar
mholtaí craoltóireacht seirbhíse
poiblí (PSB) le haghaidh seirbhísí
nua agus athruithe ar bhealaí.
Measúnacht Tionchair Earnála ar
“Ard-Seirbhís Seinnteora in Aisce”
Diaspora de chuid RTÉ

3

2015



Sprioc
Straitéiseach

1.1

Tionchar a Imirt agus
Cumarsáid a
Dhéanamh

1.1

Tionchar a Imirt agus
Cumarsáid a
Dhéanamh

1.1

Tionchar a Imirt agus
Cumarsáid a
Dhéanamh

2016





Cuspóir
Straitéiseach

















Áireofar leis an gcur chuige leis an obair: oibriú agus bainistiú ar bhealach níos cliste, feasacht páirtithe leasmhara, an t-ualach rialála a laghdú, an próiseas a
fheabhsú go leanúnach, rannpháirtíocht daoine
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Réimse Oibre

Gníomhaíochtaí Oibre

4

Beartas um Iolracht a Fhorbairt

Amlíne

Bunspriocanna
Inghnóthaithe

2014

Déantar Beartas um Iolracht a
fhorbairt agus a fhoilsiú

2015

2016



Cuspóir
Straitéiseach

1.1, 3.1

Sprioc
Straitéiseach
Tionchar a Imirt agus
Cumarsáid a
Dhéanamh
Iolracht a Chinntiú

1. Cúrsaí
Reachtaíochta,
Reachtúla agus
Beartais (ar lean)

Athbhreithniú agus athrú chun
dáta a dhéanamh ar an
mBeartas um Úinéireacht agus
Rialú

Athbhreithnítear an Beartas um
Úinéireacht agus Rialú agus
foilsítear an Beartas
athbhreithnithe



An Straitéis Seirbhísí
Craolacháin a Athbhreithniú

Athbhreithnítear an Straitéis atá
ann cheana agus forbraítear
Straitéis nua



4

3.2

Iolracht a Chinntiú

Ilchineálacht a Chinntiú


2.1, 3.2
Iolracht a Chinntiú

Áireofar leis an gcur chuige leis an obair: oibriú agus bainistiú ar bhealach níos cliste, feasacht páirtithe leasmhara, an t-ualach rialála a laghdú, an próiseas a
fheabhsú go leanúnach, rannpháirtíocht daoine
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Réimse Oibre

Gníomhaíochtaí Oibre

5

Déantar straitéis chomhtháite 3
bliana um fhaisnéis eagraíochta
a fhorbairt agus a chur chun
feidhme, lena n-áirítear Straitéis
IT, Bainistíocht Sonraí agus
Comhad agus Úsáid Sonraí
Straitéiseacha
Cuirtear próisis nua chun
feidhme lena gcuirtear bealaí
oibre níos fearr agus úsáidtear
sonraí ar bhealach níos
éifeachtúla

2. Bonneagar
Faisnéise

Leathnaítear feidhmeanna IT go
ginearálta go príomhréimsí
sainithe feidhme

Méid suntasach taighde ar an
lucht féachana/éisteachta a
scópáil agus a dhéanamh chun
tacú le réimsí oibre amhail Cóid
agus Rialacha, Litearthacht sna
Meáin agus Cumarsáid, agus
chun eolas a thabhairt dóibh
siúd

Cuspóir
Straitéiseach

Amlíne

Bunspriocanna
Inghnóthaithe

2014

2015

2016

Déantar tuairiscí sonraí cliste an
BAI a thriail agus a chur chun
feidhme
Déantar uirlis chliste
féinmheasúnú comhlíonta do
chraoltóirí a thriail agus a chur
chun feidhme

Déantar straitéis IT a fhorbairt
agus a chur chun feidhme trí
dhíriú ar leith ar úsáid éifeachtúil
acmhainní

Déantar taighde ar an lucht
féachana/éisteachta a thosú agus
a chur i gcrích
Plean leanúna a fhorbairt agus a
chur chun feidhme le haghaidh na
nithe seo: (i) gníomhaíochtaí
taighde ar an lucht
féachana/éisteachta do 2015 agus
do 2016, agus
(ii) sonraí a thagann as taighde a
úsáid agus a chur i bhfeidhm

5









Sprioc
Straitéiseach





1.3, 7.2, 7.3,
7.4

1.3, 7.2, 7.3,
7.4

Tionchar a Imirt agus
Cumarsáid a
Dhéanamh
Rialachas agus Forbairt
na hEagraíochta a
Neartú

Tionchar a Imirt agus
Cumarsáid a
Dhéanamh
Rialachas agus Forbairt
na hEagraíochta a
Neartú

Tionchar a Imirt agus
Cumarsáid a
Dhéanamh



1.2, 3.1




Iolracht a Chinntiú

Áireofar leis an gcur chuige leis an obair: oibriú agus bainistiú ar bhealach níos cliste, feasacht páirtithe leasmhara, an t-ualach rialála a laghdú, an próiseas a
fheabhsú go leanúnach, rannpháirtíocht daoine.
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Réimse Oibre

2. Bonneagar
Faisnéise (ar lean)

Gníomhaíochtaí Oibre

6

Deiseanna a imscrúdú le
haghaidh monatóireacht
éifeachtach a dhéanamh ar
iolracht na meán in Éirinn

Amlíne

Bunspriocanna
Inghnóthaithe

2014

Beidh an BAI i gceannas ar
dhíospóireacht eolach ar iolracht i
gcraoltóireacht na hÉireann agus
cuirfidh sé léi. Cuirfidh an taighde
ar an lucht féachana/éisteachta
leis an gcur chuige maidir leis an
díospóireacht

6



2015



Cuspóir
Straitéiseach

Sprioc
Straitéiseach

1.2, 3.1

Tionchar a Imirt agus
Cumarsáid a
Dhéanamh

2016



Iolracht a Chinntiú

Áireofar leis an gcur chuige leis an obair: oibriú agus bainistiú ar bhealach níos cliste, feasacht páirtithe leasmhara, an t-ualach rialála a laghdú, an próiseas a
fheabhsú go leanúnach, rannpháirtíocht daoine.

7
Phlean Oibre 3 bliana an BAI – 2014-2016 V_final_AR

Réimse Oibre

3. Gníomhaíochtaí
Comhlíonta na
gCraoltóirí agus na
gConraitheoirí (gan
BFS (an Scéim um
Maoiniú Craolacháin)
agus Cartlannú a
áireamh)

7

Sprioc Straitéiseach



4.1

Follasacht agus
Cuntasacht a Neartú

Cuirtear an Straitéis Comhlíonta
agus an Plean Comhlíonta i gcrích



4.1, 4.3, 4.4

Follasacht agus
Cuntasacht a Neartú

Cuirtear Plean Comhlíonta chun
feidhme







4.1, 4.3, 4.4

Follasacht agus
Cuntasacht a Neartú






4.2

Follasacht agus
Cuntasacht a Neartú

4.1, 4.2

Follasacht agus
Cuntasacht a Neartú

Bunspriocanna Inghnóthaithe

Déantar an Beartas Comhlíonta
agus Forfheidhmithe a fhoilsiú,
a chur in iúl agus a chur chun
feidhme

Tá próisis éifeachtacha
éifeachtúla i bhfeidhm ar mhaithe
le himscrúdú, forfheidhmiú agus
ceadú

Straitéis Comhlíonta a fhorbairt
agus Plean Oibre Comhlíonta 3
bliana a chomhaontú

Plean Comhlíonta a chur chun
feidhme

Déantar athbhreithnithe ar chistiú
poiblí a chur i gcrích chun
sástacht an BAI agus a chur chuig
an Aire
Cuntasacht craoltóirí seirbhíse
poiblí (PSB) as cistiú poiblí

Clár oibre rialála PSB a
fhorbairt agus a chur chun
feidhme

Amlíne

Cuspóir
Straitéiseach

Gníomhaíochtaí Oibre

2014

2015

2016

Athbhreithnítear ASPCanna
(Ráitis Bhliantúla maidir le
Gealltanais Feidhmíochta) agus
cuirtear aiseolas ar fáil do na
PSBanna (craoltóirí seirbhíse
poiblí)







Déantar an clár oibre a fhorbairt
agus a chur chun feidhme







7

Áireofar leis an gcur chuige leis an obair: oibriú agus bainistiú ar bhealach níos cliste, feasacht páirtithe leasmhara, an t-ualach rialála a laghdú, an próiseas a
fheabhsú go leanúnach, rannpháirtíocht daoine.
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Réimse Oibre

3. Gníomhaíochtaí
Comhlíonta na
gCraoltóirí agus na
gConraitheoirí (gan
BFS (an Scéim um
Maoiniú Craolacháin)
agus Cartlannú a
áireamh) (ar lean)

8

Gníomhaíochtaí Oibre

Bunspriocanna Inghnóthaithe

Athruithe Conarthacha

Próiseáiltear gach iarratas ar
athruithe conarthacha i gcomhréir
le hamscálaí conarthacha

Cur isteach tráthúil
tuarascálacha reachtúla de réir
mar a bhíonn siad dlite, lena náirítear AVMS, cóid
chraolacháin cheadúnaithe
agus fógraíochta nach de chuid
na hÉireann iad, comhlíonadh
PSB an CoFTP etc.

Déanfaidh an BAI tuarascálacha
reachtúla a chur i gcrích agus a
chur isteach ar bhealach tráthúil
agus i gcomhréir le ceanglais
reachtúla.



An Scéim um Chartlannú a
fhorbairt agus a chur chun
feidhme faoi Alt 69 den Acht

Déantar Scéim um Chartlannú
faoi Alt 69 (6) d’Acht 2009 a
fhorbairt agus a chur chun
feidhme



Tabhairt faoi athbhreithniú
reachtúil ar Threoir an BAI
maidir le COFTP (Cód um
Chleachtas Cóirthrádála)

Tugtar faoi athbhreithniú ar an
Treoir maidir le Cód um
Chleachtas Cóirthrádála agus
moltar Treoir nua de réir mar is
cuí

8

2014



Amlíne
2015
2016









Cuspóir
Straitéiseach

Sprioc Straitéiseach

4.1

Follasacht agus
cuntasacht a neartú

1.1, 4.1, 4.2,
4.3

Tionchar a Imirt agus
Cumarsáid a
Dhéanamh
Follasacht agus
Cuntasacht a neartú



4.1

Follasacht agus
cuntasacht a neartú

4.2

Follasacht agus
cuntasacht a neartú

Áireofar leis an gcur chuige leis an obair: oibriú agus bainistiú ar bhealach níos cliste, feasacht páirtithe leasmhara, an t-ualach rialála a laghdú, an próiseas a
fheabhsú go leanúnach, rannpháirtíocht daoine.
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Réimse Oibre

9

Gníomhaíochtaí Oibre

Scéimeanna Sound & Vision a
chur chun feidhme

Scéim S&V 3 a Fhorbairt agus a
Fhoilsiú

4. Scéimeanna um
Chistiú Craolacháin

An Scéim um Chartlannú a chur
chun feidhme

Bunspriocanna Inghnóthaithe

Amlíne
2014

2015

2016

Tacófar le léiriúchán clár trí Sound
& Vision II & III a chur chun
feidhme go héifeachtach







Plean cur chun feidhme a fhorbairt
le haghaidh na mblianta ina
dhiaidh sin go léir



Forbraítear Scéim S&V 3 agus
formheasann an AE í



Tacaítear le Cultúr Cartlannaithe
Craolacháin tríd an Scéim um
Chartlannú a chur chun feidhme
go héifeachtach



2.1, 2.2,
2.3, 3.2


Sprioc Straitéiseach

Ilchineálacht a Chinntiú
Iolracht a Chinntiú



Ilchineálacht a Chinntiú
2.2, 3.2
Iolracht a Chinntiú




2.1, 2.2,
2.3, 3.2

Plean cur chun feidhme a fhorbairt
le haghaidh na mblianta ina
dhiaidh sin go léir



Cur chuige a bhunú le haghaidh
Scéim um Chartlannú II

Comhaontaítear an cur chuige le
haghaidh Scéim um Chartlannú II



Tabhairt faoi athbhreithniú
Reachtúil ar an Scéim um
Chartlannú d’fhonn Scéim nua a
fhorbairt

Forbraítear Scéim nua um
Chartlannú agus formheasann an
AE í

9

Cuspóir
Straitéiseach



Iolracht a Chinntiú



2.1, 2.3,
3.2



Ilchineálacht a Chinntiú



2.1, 2.3,
3.2

Ilchineálacht a Chinntiú
Iolracht a Chinntiú

Ilchineálacht a Chinntiú
Iolracht a Chinntiú

Áireofar leis an gcur chuige leis an obair: oibriú agus bainistiú ar bhealach níos cliste, feasacht páirtithe leasmhara, an t-ualach rialála a laghdú, an próiseas a
fheabhsú go leanúnach, rannpháirtíocht daoine.
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Réimse Oibre

10

Gníomhaíochtaí Oibre

Bunspriocanna Inghnóthaithe
An plean ceadúnúcháin le
haghaidh seirbhísí raidió tráchtála
FM

Plean um Cheadúnúchán Raidió
a chur chun feidhme

Cuirtear athbhreithniú ar
ghníomhaíochtaí ceadúnúcháin,
lena n-áirítear aiseolas an Údaráis
agus na gCoistí, i gcrích faoi
dheireadh na bliana 2014
Ceadú iomlán seirbhísí raidió
pobail mar a threoraíonn an
tÚdarás

5. Gníomhaíochtaí
Ceadúnúcháin

Amlíne
2014

2016

Cuspóir
Straitéiseach

Ilchineálacht a Chinntiú


2.1, 3.2
Iolracht a Chinntiú











Tugtar aghaidh ar aon
saincheisteanna a thagann aníos



Plean Ceadúnúcháin le
haghaidh Seirbhísí Craolacháin
a Fhorbairt agus a Chur Chun
Feidhme

Déantar plean ceadúnúcháin le
haghaidh seirbhísí craolacháin a
fhorbairt agus a chur chun
feidhme



Comhairliúchán le páirtithe
leasmhara maidir leis an éileamh
féideartha ar Raidió Digiteach in
Éirinn.



Ilchineálacht a Chinntiú
2.1, 3.2
Iolracht a Chinntiú

Ilchineálacht a Chinntiú




2.1, 3.2
Iolracht a Chinntiú




2.3

Déantar monatóireacht ar an
réiteach teicniúil barrmhaitheasa
le haghaidh craoltóireacht fuaime
dhigiteach

10

Sprioc Straitéiseach



Aghaidh a thabhairt ar aon
saincheisteanna a thagann as
an bpróiseas ceadúnúcháin ar
bhealach tráthúil iomchuí

Beartas um Raidió Digiteach
(lena gcuimsítear ceadúnú
ábhair ilphléacs agus
craoltóireacht fuaime)

2015





Ilchineálacht a Chinntiú



Áireofar leis an gcur chuige leis an obair: oibriú agus bainistiú ar bhealach níos cliste, feasacht páirtithe leasmhara, an t-ualach rialála a laghdú, an próiseas a
fheabhsú go leanúnach, rannpháirtíocht daoine.
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Réimse Oibre

5. Gníomhaíochtaí
Ceadúnúcháin (ar
lean)

11

Gníomhaíochtaí Oibre

Bunspriocanna Inghnóthaithe

Pleanáil Speictrim agus
Teicneolaíocht Chraolacháin

Glacfaidh an BAI páirt i bhFóraim
náisiúnta agus idirnáisiúnta um
Pleanáil Speictrim agus
Teicneolaíocht Chraolacháin chun
timpeallacht dhearfach i gcomhair
fhorbairt na seirbhísí craolacháin
in Éirinn a chinntiú

DTT Tráchtála

Monatóireacht a dhéanamh ar
fheidhmíocht ardán DTT agus
impleachtaí beartais a phlé le
príomhpháirtithe leasmhara

2014





Amlíne
2015





2016





Cuspóir
Straitéiseach

1.1, 1.3, 2.3,
7.3

1.1, 2.1, 2.3,
3.2

Sprioc Straitéiseach
Tionchar a Imirt agus
Cumarsáid a
Dhéanamh
Rialachas agus Forbairt
na hEagraíochta a
Neartú
Tionchar a Imirt agus
Cumarsáid a
Dhéanamh
Ilchineálacht a Chinntiú
Iolracht a Chinntiú

Deonuithe ceadúnais le
haghaidh conarthaí ábhair agus
seirbhísí sealadacha agus
institiúideacha

Éascaítear bunú na seirbhísí
sealadacha, institiúideacha agus
conarthaí ábhair agus tacaítear
leis trí phróiseáil thráthúil a
dhéanamh ar iarratais agus ar
chonarthaí

11

Ilchineálacht a Chinntiú






2.1, 3.2
Iolracht a Chinntiú

Áireofar leis an gcur chuige leis an obair: oibriú agus bainistiú ar bhealach níos cliste, feasacht páirtithe leasmhara, an t-ualach rialála a laghdú, an próiseas a
fheabhsú go leanúnach, rannpháirtíocht daoine.
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Réimse Oibre

12

Gníomhaíochtaí Oibre

Amlíne

Bunspriocanna Inghnóthaithe
2014

Athbhreithniú a dhéanamh ar
fheidhmiú agus oibriú an
Údaráis agus na gCoistí

6. Oibriú an Údaráis
agus na gCoistí

2016

Sprioc Straitéiseach

7.1, 7.2

Rialachas agus Forbairt
na hEagraíochta a
Neartú

Tugtar faoin athbhreithniú agus
tugann taithí ar an Údarás agus
na Coistí reatha eolas dó

Forbraítear plean agus cuimsítear
moltaí éiritheacha i bPlean Cur
Chun Feidhme nua
Déantar plean ionduchtúcháin i
gcomhair comhaltaí nua den
Údarás agus de na Coistí a chur i
gcrích agus a chur i bhfeidhm.

Feidhmiú an Údaráis agus na
gCoistí

2015

Cuspóir
Straitéiseach



Déantar plean bliantúil a fhorbairt
agus a chur chun feidhme







Bonneagar/próisis nua a thriail
agus a chur chun feidhme de réir
mar a bheartaítear iad







12

7.1, 7.2

Rialachas agus Forbairt
na hEagraíochta a
Neartú

Áireofar leis an gcur chuige leis an obair: oibriú agus bainistiú ar bhealach níos cliste, feasacht páirtithe leasmhara, an t-ualach rialála a laghdú, an próiseas a
fheabhsú go leanúnach, rannpháirtíocht daoine.
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Réimsí Oibre

Amlíne

Gníomhaíochtaí Oibre13

Bunspriocanna
Inghnóthaithe

Rialuithe Inmheánacha
Airgeadais

Tá beartais, próisis agus nósanna
imeachta um rialú inmheánach
airgeadais i bhfeidhm agus láidir
agus tá siad ag obair go
héifeachtúil agus go héifeachtach
Tá Bainistíocht agus Tuairisciú
Airgeadais an BAI i gcomhréir le
hoibleagáidí reachtúla an BAI,
cruinn agus tráthúil, agus tacaíonn
le hoibríochtaí an BAI go
héifeachtúil agus go héifeachtach

Bainistíocht agus Tuairisciú
Airgeadais
7. Airgeadas agus
Rialachas

Sreabhadh Airgid agus Saoráid
Iasachtaíochta an BAI:
Bainistítear riachtanais chaipiteal
oibre an BAI go héifeachtach

2014

2015

2016

Cuspóir
Straitéiseach

Sprioc
Straitéiseach







7.1

Rialachas agus Forbairt
na hEagraíochta a
Neartú

























7.1

Rialachas agus Forbairt
na hEagraíochta a
Neartú

Tobhach: Gintear ioncam an BAI
ar bhealach éifeachtúil tráthúil
Tá Creat Bainistíocht Riosca agus
Clár Rioscaí i bhfeidhm chun
riosca eagraíochta a shainaithint
agus a bhainistiú
Riosca

Tá cumarsáid imleor iomchuí ann
a thacaíonn le gníomhaíochtaí an
BAI ina leith sin

13







7.1

Rialachas agus Forbairt
na hEagraíochta a
Neartú

Áireofar leis an gcur chuige leis an obair: oibriú agus bainistiú ar bhealach níos cliste, feasacht páirtithe leasmhara, an t-ualach rialála a laghdú, an próiseas a
fheabhsú go leanúnach, rannpháirtíocht daoine.
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Réimsí Oibre

Gníomhaíochtaí Oibre14

Bunspriocanna
Inghnóthaithe

2014

Comhlíonann an BAI gach ceann
dá oibleagáidí tuairisciú
airgeadais agus tuairisciú
reachtúil rialachais ar bhealach
cruinn tráthúil, lena n-áirítear na
nithe seo a leanas:

Rialachas: Tuairisciú

7. Airgeadas agus
Rialachas (ar lean)



Tá córas iomchuí um
iniúchóireacht inmheánach i
bhfeidhm ag an BAI.
Tugann an BAI faoina
ghníomhaíochtaí soláthair i
gcomhréir le ceanglais an AE
agus le Beartas an BAI

14

Cuspóir
Straitéiseach

Sprioc
Straitéiseach

7.1

Rialachas agus Forbairt
na hEagraíochta a
Neartú

7.1

Rialachas agus Forbairt
na hEagraíochta a
Neartú



 Tuarascáil Bhliantúil agus
Cuntais
 Meastacháin Bhuiséid Trí
Bliana
 Tuairisceáin Ioncaim agus
Tuairisceáin Reachtúla eile
 Tuairisciú HRA
 Saoráil Faisnéise
 Ceangaltais an BAI de bhun
Acht na Gaeilge agus Scéim
Gaeilge an BAI
 An tAcht um Chosaint Sonraí
Comhlíonann an BAI a oibleagáidí
de bhun an Chóid Chleachtais um
Rialachas Comhlachtaí Stáit

Rialachas: Comhlíonadh



Amlíne
2015 2016



















Áireofar leis an gcur chuige leis an obair: oibriú agus bainistiú ar bhealach níos cliste, feasacht páirtithe leasmhara, an t-ualach rialála a laghdú, an próiseas a
fheabhsú go leanúnach, rannpháirtíocht daoine.
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Réimsí Oibre

Gníomhaíochtaí Oibre15

Bunspriocanna
Inghnóthaithe

2014

Déantar Ráiteas Straitéise an BAI
2014-2016 a fhoilsiú, a chur chun
feidhme agus a athbhreithniú ar
bhonn bliantúil

Straitéis Eagraíochta

Áiseanna agus Acmhainní



Déantar Ráiteas Straitéise an BAI
2017-2019 a phleanáil agus a
fhorbairt
Déantar an fhéidearthacht a
bhaineann le comhoibriú
straitéiseach le ComReg a phlé, a
fhorbairt agus a chur chun
feidhme

7. Airgeadas agus
Rialachas (ar lean)



Amlíne
2015 2016

Cuireann an BAI córas
bainistíochta sláinte agus
sábháilteachta ar fáil chun
timpeallacht shábháilte a chinntiú
d’fhoireann an BAI ar fad atá ag
obair ar an láithreán nó as an
láithreán, do chonraitheoirí agus
d’fhochonraitheoirí atá ag obair
thar ceann an BAI, do chuairteoirí
ar áitreabh an BAI agus d’aon
duine a dtéann ár
ngníomhaíochtaí i bhfeidhm orthu
Is éifeachtúil atá an úsáid a
bhaintear as áiseanna agus
acmhainní eile an BAI agus
uasmhéadaítear a n-úsáid chun
cuspóirí an BAI a bhaint amach

15

Cuspóir
Straitéiseach

Sprioc
Straitéiseach

7.1

Rialachas agus Forbairt
na hEagraíochta a
Neartú

7.1

Rialachas agus Forbairt
na hEagraíochta a
Neartú























Áireofar leis an gcur chuige leis an obair: oibriú agus bainistiú ar bhealach níos cliste, feasacht páirtithe leasmhara, an t-ualach rialála a laghdú, an próiseas a
fheabhsú go leanúnach, rannpháirtíocht daoine.
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Réimsí Oibre

Gníomhaíochtaí Oibre16

Bunspriocanna Inghnóthaithe
Tá acmhainní imleora
éifeachtacha i bhfeidhm ag an BAI
a chuireann ar a chumas a
chuspóirí straitéiseacha a
chomhlíonadh
Tá beartais agus straitéisí
acmhainní daonna i bhfeidhm a
chuireann ar chumas an BAI a
oibleagáidí reachtúla a
chomhlíonadh agus a éascaíonn
timpeallacht oibre thacúil
d’fhoireann an BAI

Acmhainní Daonna
Tá bainistíocht feidhmíochta
éifeachtach ina cúis le tiomantas
méadaithe na foirne agus le
húsáid agus forbairt
bharrmhaitheasa na scileanna
agus na n-inniúlachtaí ar fáil don
eagraíocht

8. Daoine agus
Forbairt na
hEagraíochta

Amlíne
2014 2015 2016































Cuspóir
Straitéiseach

Sprioc Straitéiseach

7.1, 7.2
7.3

Rialachas agus Forbairt
na hEagraíochta a
Neartú

7.1, 7.2
7.3

Rialachas agus Forbairt
na hEagraíochta a
Neartú

Oibríonn an BAI (i gcomhar agus i
gcomhairle nuair is iomchuí) chun
timpeallacht oibre dhearfach a
chruthú le haghaidh cuspóirí
straitéiseacha na heagraíochta a
bhaint amach
Déantar cumarsáid inmheánach
agus struchtúir inmheánacha a
fhorbairt agus a athbhreithniú
Cuirtear tionscnaimh Fhorbairt
na hEagraíochta chun feidhme
mar thaca le cur chun feidhme
na Straitéise agus an Phlean
Oibre

Déantar plean foghlama
eagraíochta a fhorbairt agus a
chur chun feidhme chun baint
amach chuspóirí straitéiseacha an
BAI a chumasú, chun
rannpháirtíocht fostaithe a chothú
agus chun eolas na heagraíochta
a fhorbairt

16







Áireofar leis an gcur chuige leis an obair: oibriú agus bainistiú ar bhealach níos cliste, feasacht páirtithe leasmhara, an t-ualach rialála a laghdú, an próiseas a
fheabhsú go leanúnach, rannpháirtíocht daoine.
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Réimsí Oibre

Gníomhaíochtaí Oibre17

Plean um Bainistiú Páirtithe
Leasmhara

Bunspriocanna Inghnóthaithe

Déantar Plean um Bainistiú
Páirtithe Leasmhara a fhorbairt
agus a chur chun feidhme
Déantar clár bliantúil um
rannpháirtíocht réamhghníomhach
leis an bpobal, le craoltóirí agus le
páirtithe leasmhara eile a fhorbairt
agus a chur chun feidhme

9. Forbairt
Cumarsáide agus
Earnála

Plean Cumarsáide a fhorbairt
agus a chur chun feidhme

Déantar clár um chomhráite poiblí
a thacaíonn le rannpháirtíocht
réamhghníomhach leis an bpobal,
le craoltóirí agus le páirtithe
leasmhara eile a fhorbairt agus a
chur chun feidhme
Déanfaidh gníomhaíochtaí
cumarsáide feasacht an phobail a
mhéadú, tacú le gníomhaíochtaí
comhairliúchán agus plé agus
díospóireacht a éascú

Amlíne
2014

2015

2016











Cuspóir
Straitéiseach

Sprioc Straitéiseach

1.2

Tionchar a Imirt agus
Cumarsáid a
Dhéanamh

1.2

Tionchar a Imirt agus
Cumarsáid a
Dhéanamh





















Déantar Tuarascálacha an BAI
faoi Threochtaí agus Fhorbairtí
Tionscail a ghiniúint agus a
fhoilsiú

Dul i dteagmháil leis an Lucht
Éisteachta agus leis an Lucht
Féachana trí Ghníomhaíochtaí
Litearthachta sna Meáin

Déantar clár oibre agus plean
oibre um Litearthacht sna Meáin a
fhorbairt agus a chur chun
feidhme agus tugann Taighde
Bhliain 1 ar an Lucht
Féachana/Éisteachta de chuid an
BAI eolas dóibh

17

Ilchineálacht a Chinntiú






2.4, 3.1, 6.4

Craolachán Freagrach
a Chur Chun Cinn agus
an Lucht Éisteachta/
Féachana a Chumasú

Áireofar leis an gcur chuige leis an obair: oibriú agus bainistiú ar bhealach níos cliste, feasacht páirtithe leasmhara, an t-ualach rialála a laghdú, an próiseas a
fheabhsú go leanúnach, rannpháirtíocht daoine.
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Réimsí Oibre

Gníomhaíochtaí Oibre18

Cuirtear an Plean Bliantúil um
Fhorbairt Earnála chun feidhme
9. Forbairt
Cumarsáide agus
Earnála (ar lean)

Athbhreithniú a Dhéanamh ar
Bheartas an BAI um Fhorbairt
Earnála

Bunspriocanna Inghnóthaithe

Amlíne
2014 2015 2016

Déantar clár bliantúil um fhorbairt
earnála a chur chun feidhme agus
a athbhreithniú



Ceardlanna le craoltóirí tar éis
rialacha nó nósanna imeachta nua
nó athbhreithnithe a thabhairt
isteach, de réir mar is cuí

Tugtar faoi athbhreithniú beartais
agus déantar clár bliantúil
athbhreithnithe um fhorbairt
earnála a fhorbairt agus a chur
chun feidhme

18



Cuspóir
Straitéiseach



Foghlaim agus Forbairt
a Éascú
5.1, 6.1









Sprioc Straitéiseach

5.1

Craolachán Freagrach
a Chur Chun Cinn agus
an Lucht Éisteachta/
Féachana a Chumasú

Foghlaim agus Forbairt
a Éascú

Áireofar leis an gcur chuige leis an obair: oibriú agus bainistiú ar bhealach níos cliste, feasacht páirtithe leasmhara, an t-ualach rialála a laghdú, an próiseas a
fheabhsú go leanúnach, rannpháirtíocht daoine.
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Réimsí Oibre

10. Craolachán
Freagrach a Chur
Chun Cinn agus
an Lucht
Éisteachta/
Féachana a
Chumasú

Gníomhaíochtaí Oibre19

Bunspriocanna Inghnóthaithe

Amlíne
2014 2015 2016

Cuspóir
Straitéiseach

Sprioc Straitéiseach

Eisítear treoirlínte maidir le
clúdach Toghchán agus
Reifreann de réir mar is cuí

Déantar Treoirlínte maidir le
clúdach Toghchán agus Reifreann
a fhorbairt agus a fhoilsiú de réir
mar is gá agus nuair is gá



6.1

Craolachán Freagrach
a Chur Chun Cinn agus
an Lucht Éisteachta/
Féachana a Chumasú

Cód Caighdeán Clár a
athbhreithniú, a athmheas agus
a fhoilsiú

Tugtar faoi Athbhreithniú ar an
gCód agus faoi chomhairliúchán.
Déantar an Cód a fhoilsiú agus a
scaipeadh

6.1

Craolachán Freagrach
a Chur Chun Cinn agus
an Lucht Éisteachta/
Féachana a Chumasú

Cód Ginearálta maidir le
Cumarsáidí Tráchtála a
athbhreithniú, a athmheas agus
a fhoilsiú

Tugtar faoi Athbhreithniú ar an
gCód agus faoi chomhairliúchán.
Déantar an Cód a fhoilsiú agus a
scaipeadh

6.1

Craolachán Freagrach
a Chur Chun Cinn agus
an Lucht Éisteachta/
Féachana a Chumasú

Oibriú éifeachtúil agus
éifeachtach an phróisis ghearán
agus na Scéime maidir le Ceart
Freagartha

Oibríonn an próiseas gearán agus
an Scéim maidir le Ceart
Freagartha i gcomhréir le próisis
bhunaithe

6.2, 6.3

Craolachán Freagrach
a Chur Chun Cinn agus
an Lucht Éisteachta/
Féachana a Chumasú

Athbhreithnítear an Scéim
maidir le Ceart Freagartha

Athbhreithniú ar an Scéim.
Déantar an Scéim leasaithe a
fhoilsiú agus a scaipeadh



6.1

Craolachán Freagrach
a Chur Chun Cinn agus
an Lucht Éisteachta/
Féachana a Chumasú

Athbhreithniú ar Rialacha
maidir le Nóiméid Fógraíochta

Tugtar faoi athbhreithniú ar na
Rialacha. Déantar na rialacha
leasaithe a fhoilsiú agus a
scaipeadh.



6.1

Craolachán Freagrach
a Chur Chun Cinn agus
an Lucht Éisteachta/
Féachana a Chumasú

Athbhreithniú ar Rialacha
Rochtana

Athbhreithniú ar na Rialacha.
Déantar na rialacha leasaithe a
fhoilsiú agus a scaipeadh.

6.1

Craolachán Freagrach
a Chur Chun Cinn agus
an Lucht Éisteachta/
Féachana a Chumasú

19





















Áireofar leis an gcur chuige leis an obair: oibriú agus bainistiú ar bhealach níos cliste, feasacht páirtithe leasmhara, an t-ualach rialála a laghdú, an próiseas a
fheabhsú go leanúnach, rannpháirtíocht daoine.
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Réimsí Oibre

10. Craolachán
freagrach a chur
chun cinn agus an
lucht éisteachta/
féachana a
chumasú (ar lean)

Gníomhaíochtaí Oibre20

Bunspriocanna Inghnóthaithe

Athbhreithniú ar Chur Chun
Feidhme an Chóid Chleachtais
um Láimhseáil Gearán do
Chraoltóirí

Athbhreithnítear cur chun feidhme
an Chóid Chleachtais le haghaidh
gearáin a dhéanann craoltóirí a
láimhseáil agus tugtar moltaí

Athbhreithniú ar an gCód maidir
le Cumarsáid Tráchtála do
Leanaí

Tugtar faoi Athbhreithniú ar an
gCód agus faoi chomhairliúchán.
Déantar an Cód a fhoilsiú agus a
scaipeadh

Cód Tuairiscithe Nuachta
Gairide a Fhoilsiú

Déantar Cód Tuairiscithe Nuachta
Gairide a fhoilsiú agus a
scaipeadh

20

Amlíne
2014 2015 2016









Cuspóir
Straitéiseach

Sprioc Straitéiseach

6.2

Craolachán Freagrach
a Chur Chun Cinn agus
an Lucht Éisteachta/
Féachana a Chumasú

6.1

Craolachán Freagrach
a Chur Chun Cinn agus
an Lucht Éisteachta/
Féachana a Chumasú

6.1

Craolachán Freagrach
a Chur Chun Cinn agus
an Lucht Éisteachta/
Féachana a Chumasú

Áireofar leis an gcur chuige leis an obair: oibriú agus bainistiú ar bhealach níos cliste, feasacht páirtithe leasmhara, an t-ualach rialála a laghdú, an próiseas a
fheabhsú go leanúnach, rannpháirtíocht daoine.
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