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An tAcht Craolacháin 2009

Tugadh isteach faoi scáth an Achta Craolacháin 2009 (an tAcht) trí 
cheanglas tuairiscíochta nua atá le sásamh ag RTÉ, mar seo a leanas: 

Ráiteas Seirbhíse Poiblí RTÉ 2010 

Déanfaidh RTÉ, tráth nach deireanaí ná 12 mí tar éis rith an Achta, agus gach 
5 bhliana ina dhiaidh sin, nó mar a éilíonn an tAire (Cumarsáide, Fuinnimh 
agus Acmhainní Nádúrtha), ráiteas seirbhíse poiblí a ullmhú, tar éis phróiseas 
comhairliúcháin, ina leagtar amach na prionsabail a ndéanfaidh RTÉ dá réir agus na 
bearta a dhéanfaidh RTÉ d'fhonn na cuspóirí seirbhíse poiblí a thabhairt i gcrích. 

Cuireadh Ráiteas Seirbhíse Poiblí RTÉ faoi bhráid an Aire i mí Iúil 2010 agus tá sé 
ar fáil ar RTÉ.ie.

Ráiteas Straitéise RTÉ 2010-2014  

Tráth nach deireanaí ná 6 mhí tar éis rith an Achta, agus gach 5 bhliana ina dhiaidh 
sin, déanfaidh RTÉ ráiteas seirbhíse poiblí a ullmhú agus a chur faoi bhráid an 
Aire.  Leagfar amach sa ráiteas straitéise an straitéis atá ag Bord RTÉ chun na 
haidhmeanna faoin Acht a thabhairt i gcrích i rith an tréimhse lena mbaineann an 
ráiteas, le haird ar na hacmhainní atá ar fáil ag RTÉ.

Cuireadh Ráiteas Straitéise RTÉ 2010-2014 faoi bhráid an Aire i mí Eanáir 2010 
agus tá sé ar fáil ar RTÉ.ie. 

Ráiteas Bliantúil faoi Ghealltanais Feidhmíochta

Déanfaidh RTÉ, gach bliain, ráiteas bliantúil faoi ghealltanais feidhmíochta a 
ullmhú, ag teacht le (a) cuspóirí RTÉ, (b) an Ráiteas Straitéise, (c) an Ráiteas 
Seirbhíse Poiblí agus arna lua ann na bearta atá leagtha amach ag an gcorparáid a 
dhéanamh i rith na bliana airgeadais agus na táscairí feidhmíochta a ghabhann leo.  

Tabharfaidh RTÉ tuairisc gach bliain sa Tuarascáil Bhliantúil maidir le maith 
a dhéanamh de na gealltanais a luaitear sa Ráiteas Bliantúil faoi Ghealltanais 
Feidhmíochta, nó a mhalairt.

Cuireadh Ráiteas Bliantúil RTÉ faoi Ghealltanais Feidhmíochta 2013 (ASPC) faoi 
bhráid Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) i mí Aibreán 2013. Tráth ba faide 
anonn, tar éis comhairle a dhéanamh le BAI, cuireadh leagan forfheabhsaithe i 
bhformáid nua de ASPC 2013 faoi bhráid BAI agus na Roinne Cumarsáide, Fuinnimh 
agus Acmhainní Nádúrtha i mí Meán Fómhair 2013.
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Réamhrá
Is é fís RTÉ cur le muinín mhuintir na hÉireann as an tseirbhís mar fhoinse eolais 
agus inspioráide a léiríonn agus a shaibhríonn a saol. Chun cur leis an muinín sin ní 
mór do RTÉ na caighdeáin is airde a shocrú ó thaobh a ghníomhaíochtaí go léir agus 
féachaint lena mbaint amach. Mar chuid den athbhreithniú cúig bhliana a rinneadh 
le gairid ar chistí do Chraoltóirí Seirbhíse Poiblí, d'ullmhaigh RTÉ an straitéis 
mhionsonraithe RTÉ Today Tomorrow Together – a new RTÉ for the connected age 
maidir leis an tréimhse 2013-2017 agus cuireadh sin faoi bhráid na Roinne agus an 
Údaráis.  Leagtar amach sa phlean sin an dóigh a gcomhlíonfaidh RTÉ an sainordú 
seirbhíse poiblí i rith an tréimhse cúig bhliana sin agus cuirtear aidhmeanna 
straitéise ardleibhéil roimh an eagraíocht.  

Tá ASPC 2013 bunaithe go díreach ar straitéis 2013-2017. Léiríonn gealltanais RTÉ, 
ar féidir iad a mheas go neamhspleách ar a chéile, an dóigh ina bhfuil i gceist ag 
an eagraíocht dul chun cinn maidir leis na  haidhmeanna straitéise i rith na bliana 
2013, agus leagtar amach roinnt de na gealltanais ionas go dtugtar san áireamh 
gur leanúnach ó nádúr roinnt de na pleananna maidir le tréimhse cúig bhliana, le 
spriocanna faoi leith á lua leis an mbliain 2013.  

Níl formáid ASPC 2013 ar aon dul le leagan amach na dtuairiscí i ndáil le blianta 
roimhe seo, agus seo a leanas na cúiseanna atá leis an athrú i ndáil leis an mbliain 
2013: 

•  Gealltanais a thabhairt le plean straitéise RTÉ do na blianta 2013-2017, 
agus aistriú go dtí próiseas athbhreithnithe agus tuairiscíochta cúig bhliana 
(Athbhreithniú Ilbhliantúil)  

•  Fonn déanamh de réir an tsárchleachtais, agus RTÉ ag féachaint le feabhas a chur 
bliain i ndiaidh bliana ar an bpróiseas tuairiscíochta chomh maith le glacadh le 
comhairle BAI faoi phróiseas ASPC 2012 agus an chéad ASPC a rinne RTÉ. 



Príomhbhearta Straitéise Buntábhachtacha RTÉ don 
bhliain 2013
1.  Déanfaidh RTÉ athchóiriú maidir le seirbhísí agus sceidil ionas go 

ndéantar an freastal is fearr do riachtanais athraitheacha an lucht 
éisteachta le hábhar ardchaighdeáin sártharraingteach 

2. Tá de rún ag RTÉ teacht ar chóimheá airgid i rith na bliana 2013

3.  Tá RTÉ dúthrachtach maidir le maith a dhéanamh den gheallúint maidir 
le bheith ina eagraíocht mhacánta, fhollasachach, chomhoibríoch agus 
sin go hinmheánach, i ndáil le hearnáil na meán cumarsáide ar fad agus i 
ndáil leis an bpobal i gcoitinne.  

4.  Déanfaidh RTÉ claochlú ionas go mbeidh sé ina eagraíocht ilmheán 
dáiríre ina nglactar go fonnmhar le teicneolaíocht nua chun seirbhísí nua 
níos fearr a chur ar fáil agus aird lucht éisteachta nua a tharraingt

5.  Déanfaidh RTÉ bearta breise ionas go mbeidh sé níos barainní, níos 
oiriúnaí don chuspóir agus níos éifeachtaí mar eagraíocht  
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Gealltanais Feidhmíochta RTÉ maille le Bearta  
(Bliain 1) ina leith
An Réimse Beartaíochta

1.   Oibreoidh RTÉ réimse cuimsitheach seirbhísí meán cumarsáide lárnacha agus comhlánacha trína ndéantar 
freastal ar fud speictream aoisghrúpaí an lucht éisteachta ionas go ndéantar freastal ar riachtanais iomadúla 
agus go gcuirtear ábhar ar ardchaighdeán ar fáil 

Beartaíocht Mórthábhachta 2013-2017 Slat Tomhais ASPC 2013 (Bliain 1)

RTÉ One: Méadú ar an lucht éisteachta 35-54 
trí athbhrí a chur i snáithí siamsaíochta agus 
maireachtála agus beocht nua a chur i mbrandaí 
a bhfuil tóir orthu cheana féin, an tráth céanna a 
ndéantar freastal ar an bpobal go forleathan le cláir 
mhórshuntais drámaíochta, faisnéise, fíorasacha agus 
siamsaíochta, Nuachta agus Cúrsaí Reatha agus tríd 
an tír a thabhairt le chéile d'imeachtaí móra náisiúnta.

An buaic TVR i measc daoine 35-54 a choinneáil seasta ag >8 

An sciar de na Daoine Aonair a mbíonn aird acu air i rith na 
seachtaine a choinneáil seasta ag >67% 

An sciar de na daoine fásta 15+ a mbíonn aird acu air le linn 
buaicthráthanna a choinneáil seasta ag >28% 

An scór maidir le dearcadh Ardchaighdeáin i measc an lucht 
éisteachta a choinneáil >80 

RTÉ Two: Cur leis an ábhar a léirítear in Éirinn agus 
athchóiriú a thabhairt ar an sceideal ionas gur mó a 
thaitníonn sé le daoine 15-34 bliana d'aois, agus cláir 
fíorasacha, siamsaíochta, grinn, spóirt agus faisnéise 
a chur ar fáil do dhaoine óga in Éirinn chomh maith le 
drámaíocht ón iasacht 

An buaic TVR i measc daoine 35-54 a choinneáil seasta ag  >2.3 

An sciar de na Daoine Aonair a mbíonn aird acu air i rith na 
seachtaine a choinneáil seasta ag >53% 

An sciar de na daoine fásta 15+ a mbíonn aird acu air ag 
buaicthráthanna a choinneáil seasta ag >7.5% 

An scór maidir le dearcadh Ardchaighdeáin i measc an lucht 
éisteachta a choinneáil ag >80 

RTÉ Radio 1: Méadú ar an lucht éisteachta 35-54 
bliana d'aois trí athrú maidir le tuin agus meascán 
seánraí 

An % de na daoine 35-54 "a d'éist inné" a choinneáil seasta ag 
>24% 

An sciar de na daoine fásta 15+ a mbíonn aird acu air 24 uair 
a chloig i rith na seachtaine a choinneáil seasta ag >36%

An sciar de na daoine fásta 15+ a mbíonn aird acu air ag 
buaicthráthanna 7-7 a choinneáil ag >23% 

An scór maidir le dearcadh Ardchaighdeáin i measc an lucht 
éisteachta a choinneáil >80

RTÉ 2fm: Méadú ar an lucht éisteachta, trí chur leis 
an gcaighdeán, treisiú leis an sceideal agus ábhar a 
bhaineann leis an lucht éisteachta (go háirithe iad sin 
idir 20-44) a chruthú 

An % de na daoine 20-44 "a d'éist inné" a choinneáil seasta >14%

An sciar de na daoine fásta 15+ a mbíonn aird acu air 24 uair 
a chloig i rith na seachtaine a choinneáil seasta ag >23% 

An sciar de na daoine fásta 15+ a mbíonn aird acu air ag 
buaicthráthanna 7-7 a ardú go dtí >8% 

An scór maidir le dearcadh Ardchaighdeáin i measc an lucht 
éisteachta a ardú go dtí  80 

RTÉ Digital: Ábhar ardchaighdeáin níos sainiúla fós a 
chur ar fáil lena sásaítear riachtanais athraitheacha 
lucht úsáide an idirlín in Éirinn agus agus thar lear

Cur le meánsciar seachtainiúil RTÉ.ie go mbíonn >20% 

An scór maidir le dearcadh Sásta le RTÉ.ie i measc an lucht 
éisteachta a choinneáil ag >80% 

Cur le meánsciar míosúil RTÉ.ie de na Brabhsálaithe 
Idirnáisiúnta Aonair go mbíonn >2m 

Cur le meánsciar seachtainiúil RTÉ Player go mbíonn >20% 

Cur le meánsciar seachtainiúil Aipeanna RTÉ go mbíonn 
>9% 

Cur le meánsciar seachtainiúil sheirbhísí RTÉ Digital go 
mbíonn >32% 

Cur le meánlíon míosúil sruthanna Sheirbhísí RTÉ Digital go 
dtí 7.5m 
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RTÉ News Now: An t-aon seirbhís nuachta ilmheán in 
Éirinn a thabhairt chun cinn le sciar i bhfad níos mó 
d'ábhar beo ionas go bhfreastalaítear do riachtanais 
an lucht éisteachta

Cur leis an sciar de na daoine fásta 15+ a mbíonn aird acu air 
i rith na seachtaine go mbíonn >15% 

RTÉ lyric fm: Lucht éisteachta níos forleithne agus 
níos iléagsúla a chothú trí fhreastal ar lucht éisteachta 
faoi 50 bliain d'aois le gnéchláir nua, cláir faisnéise 
agus glórtha aitheanta ar an aer 

Cur leis an % de na daoine 35-54 "a d'éist inné" go mbíonn >3% 

An sciar de na daoine fásta 15+ a mbíonn aird acu air i rith 
na seachtaine a choinneáil >7% 

An sciar de na daoine fásta 15+ a mbíonn aird acu air ag 
buaicthráthanna 7-7 a choinneáil >1.6% 

An sciar de na daoine fásta 15+ a mbíonn aird acu air ag 
buaicthráthanna 7-7 a choinneáil >80 

RTÉ Raidió na Gaeltachta: Méadú ar an lucht 
éisteachta trí fhreastal do lucht éisteachta nua taobh 
amuigh den Ghaeltacht agus thar lear

Cur leis an % de na daoine 35-54 "a d'éist inné" go mbíonn >1% 

Cur leis an sciar de na daoine fásta 15+ a mbíonn aird acu air 
i rith na seachtaine go mbíonn >1% 

An scór maidir le dearcadh Ardchaighdeáin i measc an lucht 
éisteachta a choinneáil >80 

RTÉ Junior: Freastal do riachtanais leanaí óga trí 
sceideal iléagsúil d'ábhar de chuid na hÉireann agus 
de chláir ón iasacht a chur ar fáil

Cur leis an sciar de na daoine 4-14 a mbíonn aird acu air i 
rith na seachtaine go mbíonn >10% 

Ceolfhoirne agus Cóir RTÉ: Ócáidí ceoil den 
chaighdeán is airde a chur ar fáil le dreamanna nua a 
thugann taitneamh don cheol teacht ar Cheolfhoirne 
agus ar Chóir RTÉ trí choirmeacha do lucht éisteachta 
an cheoil in Éirinn agus cuidiú beo agus trí chraoladh 
ar cheol ardchaighdeáin 

An lucht éisteachta a choinneáil ag >190,000 

Leanúint de >180 performances a chur ar fáil

RTÉ Aertel: Cur leis an taitneamh don lucht éisteachta 
ionas go gcuirtear forfheabhas ar RTÉ Aertel

Monatóireacht ar úsáid RTÉ Aertel agus an sciar de na 
daoine a mbíonn aird acu air a choinneáil seasta ag >15% 

Cartlanna RTÉ: Cartlanna RTÉ a fhorbairt agus a 
oscailt don phobal 

Teilifís: Sealbhúchán/Catalógú ar 5500-6500 Uair a chloig 

Raidió: Sealbhúchán/Catalógú ar 10,000-12,000 Uair a chloig 

RTÉ Iomlán: An lucht éisteachta reatha a choinneáil 
agus dreamanna nua a mhealladh chuig Seirbhísí uile 
RTÉ

Meánlíon na ndaoine 15+ a raibh aird acu i rith na seachtaine 
ar Sheirbhísí RTÉ a choinneáil ag >90% 

Meánlíon na ndaoine 15-34 a raibh aird acu i rith na seachtaine 
ar Sheirbhísí RTÉ a choinneáil ag >90% 

Meánlíon na ndaoine 35-54 a raibh aird acu i rith na seachtaine 
ar Sheirbhísí RTÉ a choinneáil ag >90% 

Meánlíon na ndaoine 35+ a raibh aird acu i rith na seachtaine 
ar Sheirbhísí RTÉ a choinneáil ag >90% 

Oibreoidh RTÉ 
réimse cuimsitheach 
seirbhísí meán 
cumarsáide lárnacha 
agus comhlánacha
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Ábhar a chur ar fáil

2.    Déanfaidh RTÉ athchóiriú ar na príomhsheirbhísí Teilifíse ionas go ndéantar an freastal is fearr ar riachtanais 
athraitheacha an lucht éisteachta maidir le hábhar tarraingteach

Beartaíocht Mórthábhachta 2013-2017 Slat Tomhais ASPC 2013 (Bliain 1)

Athnuachan ar sceideal RTÉ One, d'fhonn mealladh 
níos mó ann do dhaoine 35-54, trí bhéim in athuair 
ar shnáitheanna siamsaíochta agus maireachtála, 
an toradh is fearr is féidir ar Shiamsaíocht 
réamhthairsí don Teaghlach ar an Deireadh 
Seachtaine san áireamh, agus an tráth céanna cur 
leis an Nuacht & Cúrsaí Reatha, tráchtaireacht ar 
Imeachtaí móra Náisiúnta

Athchruthú ar shraitheanna tábhachtacha athuaire 
i réimse na gclár Maireachtála/Siamsaíochta agus 
sraitheanna nua a chur ar fáil

Cur le sciar Nuacht &Cúrsaí Reatha sa sceideal – féach 
Uimh. 6

Bheith ar an soláthraí is tábhachtaí maidir le gach 
imeacht mór – féach Uimh. 8

Cothromaíocht nua ar sceideal RTÉ Two trí chur 
leis an ábhar a léirítear in Éirinn agus nuáil 
maidir le cláir agus léiriúchán atá dírithe ar lucht 
éisteachta níos óige, cláir Grinn, Fíorasacha, Ceoil 
agus Scannáin san áireamh 

Cláir faisnéise fíorasacha nua don duine fásta óg in Éirinn

Sraitheanna iomlána a fhorbairt ó ábhar Format Farm 
2012 agus formáidí nua cláir a chur ar fáil 

Comhthiomsú de chláir píolótacha Two Tube a chur ar fáil 
don seinnteoir RTÉ Player

3. Déanfaidh RTÉ athchóiriú ar na príomhsheirbhísí Raidió ionas go ndéantar an freastal is fearr ar riachtanais 
athraitheacha an lucht éisteachta maidir le hábhar tarraingteach

Beartaíocht Mórthábhachta 2013-2017 Slat Tomhais ASPC 2013 (Bliain 1)

Cur leis an tarraingt atá in RTÉ Radio 1 do dhaoine 
35-54  trí ábhar, láithreoirí agus rannpháirtithe 
de chuid na linne seo; glórtha níos óige agus níos 
iléagsúla a thabhairt ar an aer agus leanúint de 
chliar nua a fhorbairt agus a thabhairt ar an aer 

Réimse nua glórtha nua iléagsúla a thabhairt i gceist leis 
na cláir buaicthráthanna is tábhachtaí i rith na seachtaine 
agus ar an deireadh seachtaine 

Ábhar nua a thabhairt i gceist leis na cláir 
buaicthráthanna is tábhachtaí i rith na seachtaine agus ar 
an deireadh seachtaine 

Caomhchóiriú a thabhairt ar an bpolasaí ceoil 

Treisiú le sceideal RTÉ Radio 1 trí bhéim a leagan 
in athuair ar ábhar Grinn agus ar nuáil maidir le 
cláir Fíorasacha a dhéanamh; clú an stáisiúin mar 
stáisiún an taifid a choinneáil agus snáitheanna nua 
cláir a fhorbairt 

Ábhar nua Grinn agus Fíorasach a thabhairt chun cinn

Oibriú leis an earnáil neamhspleách chun sraith nua 
Fíorasach a thabhairt chun cinn

Cinntiú go ndéantar craoladh ar na himeachtaí móra 
Náisiúnta agus Spóirt ar fad – féach Uimh. 8

Cláir nua maidir le hiriseoireacht Iniúchta a thabhairt 
chun cinn – féach Uimh. 5

Athbheochan a dhéanamh ar pholasaí ceoil RTÉ 
2fm, le breis ceoil ó Cheoltóirí de chuid na hÉireann  

An tInnéacs Taitneamhachta (AI) maidir leis an Lucht 
Éisteachta don Cheol a ardú go dtí >82 

Níos mó tráchtaireachta ar Fhéilte Ceoil  

Treisiú le sceideal RTÉ 2fm agus ábhar a chruthú 
a bhaineann le daoine 20-44, cur leis an trácht 
ar chúrsaí spóirt agus forfheabhsú ar an ábhar 
siamsaíochta a chuirtear ar fáil faoi láthair trí 
dhúthracht breise maidir le hábhar Grinn 

Sraith nua Spóirt a chur ar fáil 

Cur leis an ábhar Grinn le linn buaicthráthanna

Cliar láithreoireachta agus eagarthóireachta RTÉ 
2fm a fhorbairt

Láithreoirí nua a thriail ar an aer

Deiseanna forbartha a chur ar fáil maidir le foireann 
léiriúcháin 
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4.  Déanfaidh RTÉ ábhar cláir nua ilmheán slánchóirithe a fhorbairt, ar fud na n-ardán go léir, go háirithe i ndáil 
le Nuacht agus Cúrsaí Reatha agus le leanaí agus daoine óga 

Beartaíocht Mórthábhachta 2013-2017 Slat Tomhais ASPC 2013 (Bliain 1)

An t-aon seirbhís nuachta ilmheán in Éirinn, 
RTÉ News Now, a thabhairt chun cinn ionas go 
bhfreastalaítear do riachtanais an lucht éisteachta 
ar an idirlíon, ar dheiseanna soghluaiste agus ar an 
teilifís

An forfheabhsúchán a dhéanamh mar a beartaíodh 

Cainéal/seirbhísí nua RTÉjr a sheoladh RTÉjr a sheoladh mar chainéal teilifíse aonair 

Seirbhísí forfheabhsaithe RTÉjr  agus raidió TRTÉ a 
sheoladh 

Ar an ábhar nua a choimisiúnófar do RTÉJr beidh 
cláir nua damhsa, eolaíochta, oideachais, amuigh 
faoin aer, eachtraíochta, beochana agus ealaíne 
agus déanfar forfheabhsú ar sheirbhís raidió RTÉjr 
(RTÉJr agus TRTÉ) chun cur leis an ábhar teilifíse

Sraith nua teilifíse a chur ar fáil

Sraith nua clár don raidió digiteach a chur ar fáil

Ábhar de chuid RTÉjr a shlánchóiriú in aip 
lena mbaineann ábhar fuaime, físe agus 
idirghníomhaíochta

Aip RTÉ Junior a sheoladh 

Seachtain Tots, Tweens and Teens RTÉ a chur ar 
fáil ar RTÉJR

An tseachtain a chur ar fáil de réir mar a beartaíodh

5.  Athcheapadh a thabhairt ar chur chuige RTÉ maidir le hiriseoireacht iniúchta go mbítear ina lárionad 
feabhais maidir le hiriseoireacht iniúchta in Éirinn, trí Aonad Iniúchta nua RTÉ a chur ar bun

Beartaíocht Mórthábhachta 2013-2017 Slat Tomhais ASPC 2013 (Bliain 1)

Aonad Imscrúdúcháin RTÉ a bhunú mar aonad nua 
ilmheán chun ábhar iniúchta ar ardchaighdeán a 
chur ar fáil do na cláir nuachta agus cúrsaí reatha 
ar an teilifís agus ar an raidió, agus acmhainn 
idirlín mar bhonn taca faoi.

An t-aonad nua ilmheán, Aonad Iniúchta RTÉ, ar bun

I rith na bliana tosaigh, cuirfidh an t-aonad iniúchta 
roinnt clár faisnéise iomlán ar fáil do Prime Time 
maille le tuairiscí gearra.  

Cláir faisnéise iomlána agus tuairiscí gearra a chur ar fáil 
do Prime Time 

Iriseoireacht iniúchta a thabhairt chun cinn ar RTÉ 
Radio 1

Míreanna iniúchta nua d'ábhar cláir a chur ar fáil do 
shnáitheanna reatha
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Ábhar a chur ar fáil (Ar lean)

6.  Leanfaidh RTÉ ina fhoinse thréan iontaofa in Éirinn maidir le Nuacht agus Cúrsaí Reatha intíre agus 
idirnáisiúnta, ag cur nuachta ar fáil atá tábhachtach do chách, i mBéarla agus i nGaeilge – ceangal le 
Freagracht agus Iontaofacht 

Beartaíocht Mórthábhachta 2013-2017 Slat Tomhais ASPC 2013 (Bliain 1)

Sprioc uaireanta an chloig d'ábhar craolta maidir 
le Nuacht agus Cúrsaí Reatha ar Theilifís RTÉ 
(Uaireanta an chloig Nuachta agus CR) agus ar Raidió 
RTÉ (Uaireanta an chloig Nuachta)

Teilifís: 1,549 

Raidió: 1,676

Sprioc maidir leis an sciar comhthiomsaithe de 
dhaoine a mbíonn aird acu ar RTÉ News: Six One 
agus Nine o'clock (meán in aghaidh na seachtaine, 5+ 
nóiméad ag faire beo) 

33%

Sprioc maidir le sciar na ndaoine a mbíonn aird acu ar 
Prime Time  (maidir le faire beo)

25%

Sciar na ndaoine a mbíonn aird acu ar Morning 
Ireland a choinneáil

12%

Dearcadh an lucht éisteachta ar “chothroime agus 
neamhchlaontacht” RTÉ News a choinneáil

Féach Uimh. 16 (agus naisc le Uimh. 17)

Méadú maidir le Nuacht & Cúrsaí Reatha i sceideal RTÉ One Méadú ar uaireanta Nuachta agus Cúrsaí Reatha de réir 
mar a beartaíodh 

Forfheabhsú ar na príomhchláir nuachta ar Teilifís 
RTÉ trí fhorfheabhsú ar úsáid an stiúideo agus 
modhanna léiriúcháin níos nua-aimseartha a úsáid

An forfheabhsúchán beartaithe a bheith curtha i bhfeidhm

Forfheabhsú ar ábhar Cúrsaí Reatha RTÉ trí 
Primetime agus Frontline a nascadh in aon snáithe 
láidir amháin de chuid Primetime, le meitheal nua 
láithreoirí agus stiúideo faoi leith 

An forfheabhsúchán beartaithe a bheith curtha i bhfeidhm

Trácht ar ghnóthaí eachtracha a choinneáil, agus a 
fheabhsú nuair is féidir, chun dearcadh na hÉireann 
ar imeachtaí idirnáisiúnta a chur i láthair, de réir na 
n-acmhainní atá ar fáil

Tráchtaireacht ar imeachtaí mórthábhachta idirnáisiúnta

Seirbhís nua Nuachta as Gaeilge a chur ar fáil ar an idirlíon Láithreán gréasáin athchóirithe lena mbaineann 
leathanach faoi leith don Nuacht  

7.  Cur leis an ábhar Eolaíochta agus Teicneolaíochta ar fud sheirbhísí RTÉ trí chomhpháirtíochtaí nuálacha a 
chothú agus Comhfhreagraí nua Eolaíochta agus Teicneolaíochta a cheapadh taobh istigh de Nuacht agus 
Cúrsaí Reatha RTÉ

Beartaíocht Mórthábhachta 2013-2017 Slat Tomhais ASPC 2013 (Bliain 1)

Comhfhreagraí nua Eolaíochta agus Teicneolaíochta 
a cheapadh a bheidh mar shiocair le béim faoi leith 
ar chúrsaí Eolaíochta & Teicneolaíochta agus a 
chinnteoidh trácht breise ar an réimse sin ar Nuacht 
RTÉ ar fud seirbhísí teilifíse, raidió agus digiteacha

Comhfhreagraí nua Eolaíochta &Teicneolaíochta a 
cheapadh, go dtugann tuairiscí ar na príomhchláir nuachta

Formáidí maidir le hEolaíocht & /nó Teicneolaíocht ar RTÉ One Sraith /cláir faisnéise nua a chur ar fáil ar RTÉ One

Cur leis an trácht ar thionscnaimh oideachais, 
eolaíochta agus teicneolaíochta i gcomhar le 
heagraíochtaí eile.

Imeacht nua ilardáin -RTÉ Goes Wild, sraith clár de 
chuid Teilifís RTÉ, RTÉ Digital agus Raidió RTÉ lena 
dtugtar daoine níos gaire don dúlra, chomh maith le 
craobhscaoileadh freisin ar RTÉ Player, RTÉ You Tube, 
TRTÉ agus RTÉjr.

Ráiteas Bliantúil faoi Ghealltanais Feidhmíochta 2013
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8.  Leanúint den chraoladh ar na himeachtaí móra náisiúnta a tharraingíonn an tír le chéile - más imeachtaí 
móra siamsaíochta, nuachta nó polaitíochta, nó imeachtaí móra spóirt – cuirfidh RTÉ tráchtaireacht 
chuimsitheach ar fáil ar fud na seirbhísí teilifíse, raidió agus idirlín 

Beartaíocht Mórthábhachta 2013-2017 Slat Tomhais ASPC 2013 (Bliain 1)

Beidh RTÉ One ina phríomhsholáthraí maidir leis na 
himeachtaí móra uile agus páirteach iontu nuair is 
féidir sin.  Treabhadóireacht, CLG, Uachtaránacht na 
hEorpa, Toghcháin & buiséid 

Cúnamh taca maidir le "The Gathering", an "Glaoch" as Áras an 
Uachtaráin san áireamh

Trácht ar Uachtaránacht an Aontais Eorpaigh

Trácht ar Fhrithdhúnadh na bliana 1913 ar Nationwide

Beidh RTÉ Two ina phríomhsholáthraí maidir le 
imeachtaí móra spóirt  

Dúthracht leanúnach i ndáil le cluichí CLG, Sacar na 
hÉireann agus Rugbaí.

Trácht ar an Confederations Cup

Cinnteofar trácht ar na hImeachtaí móra Náisiúnta 
uile ar RTÉ Radio 1.

Láithreán gréasáin Decade of Anniversaries a sheoladh

Sraitheanna maidir leis an bhFrithdhúnadh agus Decade of 
Anniversaries a chur ar fáil

RTÉ Radio 1 mar bhunáit do na spóirt náisiúnta trí 
chraoladh beo ar na himeachtaí móra spóirt náisiúnta 

Craoladh maidir le cluichí de chuid CLG agus cluichí 
Rugbaí

Craolfar ar RTÉ RnaG na spóirt náisiúnta a bhfuil 
cearta eisiacha ina leith sin aige 

Craoladh ar chluichí de chuid CLG nach gcraoltar ar RTÉ 
Radio 1

Craolfaidh RTÉ lyric fm ábhar ó fhéilte, imeachtaí 
agus ionaid beo agus/nó mar ábhar taifeadta speisialta

Craoladh ar mhórfhéilte ceoil agus ar cheolchoirmeacha na 
hAoine ón gCeoláras Náisiúnta

Leanúint den 
chraoladh ar 
na himeachtaí 
móra náisiúnta a 
tharraingíonn an 
tír le chéile
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Ábhar a chur ar fáil (Ar lean)

9.  Tá de rún ag RTÉ ábhar Ealaíne agus Cultúir is mó le rá, is uaillmhianaí agus is ilchuimsithí a chur ar fáil 

Beartaíocht Mórthábhachta 2013-2017 Slat Tomhais ASPC 2013 (Bliain 1)

Comhthiomsú a dhéanamh ar an ábhar ealaíne agus 
cultúir is fearr ar fud RTÉ don lucht éisteachta 
in Éirinn agus thar lear, ag obair i gcomhar le 
heagraíochtaí Ealaíne agus daoine aonair eile 

Ábhar Ealaíne & Cultúir a chomhthiomsú mar a bhí 
beartaithe 

Leanfaidh RTÉ Radio 1 den scríbhneoireacht a chothú 
agus a spreagadh in Éirinn, déanfar trácht ar chláir 
ealaíne le linn chláir raidió i rith an lae

Tráchtaireacht ar ghradaim The Francis McManus Short 
Story Awards agus P.J. O’Connor Awards a chur ar fáil

Léireoidh RTÉ Radio 1 agus RTÉ One dráma a 
rachaidh i gcionn? go mór in Éirinn agus a bheidh mar 
a bheadh fuinneog siopa ann thar lear d'earnáil lucht 
cruthaitheachta na hÉireann 

Sraith nua drámaíochta a chur ar fáil ar RTÉ Radio 1 

Sraitheanna nua de chuid of Raw agus Fair City a chur ar 
fáil ar RTÉ One

Tabharfaidh RTÉ lyric fm sraith nua de ghnéchláir 
agus de chláir faisnéise chun cinn, seolfar láithreán 
gréasáin nua lyric agus foilseofar dlúthdhioscaí chun 
ceol de chuid na hÉireann a chur chun tosaigh 

Gnéchláir le téamaí Éireannacha agus gnémhíreanna 
Urlabhra ag ceolchoirmeacha a chur ar fáil

Láithreán gréasáin nua a sheoladh 

Dlúthdhioscaí a fhoilsiú

Déanfaidh RTÉ lyric fm ceiliúradh (ar an aer agus 
ar an idirlíon) ar chumadóirí mórchlú an domhain le 
hábhar cláir a mheallann lucht éisteacht níos óige 

Ábhar cláir nua a chur ar fáil, lena n-áirítear ábhar faoi 
Britten, Wagner agus Verdi 

Cruthófar ábhar cláir faisnéise agus fíorasach ar 
RTÉ One, cláir staire san áireamh, trína gcuirtear 
Éire na linne seo in iúl agus trína léirítear dúthracht 
leanúnach maidir leis an nGaeilge

Cláir faisnéise nua a chur ar fáil agus na sraitheanna 
Gaeilge mórthábhachta a thabhairt ar ais in athuair 

Cothóidh Ceolfhoirne agus Cóir RTÉ an 
chruthaitheacht, smaointe nua agus cur in iúl an 
chultúir trí infheistíocht a dhéanamh i gcoimisiúin nua, 
cúnamh taca d'Ealaíontóirí de chuid na hÉireann mar 
cheoltóirí aonair agus mar stiúrthóirí ceolfhoirne agus 
comhpháirtíochtaí nua comhair a thabhairt chun cinn

Ceol nua ar coimisiún & an saothar nua a sheinm den chéad uair

Cuidiú le healaíontóirí de chuid na hÉireann

Oibriú i gcomhar le heagraíochtaí/daoine aonair 

Tionscnaimh oideachais/allamuigh a chur ar fáil

10.  Féachann RTÉ le díriú ar na cainteoirí uile Gaeilge in Éirinn agus thar lear leis na cláir agus na seirbhísí 
Gaeilge a chuirtear ar fáil

Beartaíocht Mórthábhachta 2013-2017 Slat Tomhais ASPC 2013 (Bliain 1)

Tá de rún ag RTÉ RnaG cur leis an lucht éisteachta 
trí dhíriú ar lucht éisteachta nua taobh amuigh den 
Ghaeltacht agus thar lear, ábhar cláir nua a fhorbairt 
ag díriú ar lucht éisteachta taobh amuigh den tír agus 
treisiú leis an ábhar ar an idirlíon 

Sraith nua a sheoladh dírithe ar chainteoirí Gaeilge taobh 
amuigh den Ghaeltacht agus thar lear. 

Láithreán gréasáin nua a sheoladh.

Seirbhís nuachta trí Ghaeilge ar an idirlíon a chur ar fáil

Tá de rún ag RTÉ RnaG athrú béime a thabhairt i 
gceist leis an sceideal ionas go gcruthaítear ábhar a 
bhfuil mealladh ann d'éisteoirí óga 

Ábhar cláir a bhaineann le scrúduithe Gaeilge a chur ar 
fáil 

Sraith a chur ar fáil mar cheiliúradh ar Sheachtain Tots, 
Tweens and Teens RTÉ

Ábhar a chur ar fáil d'fhorais tríú leibhéal i rith 
Sheachtain na Gaeilge

Ábhar do dhaoine óga a athchraoladh i gcomhar le Raidió 
na Life

Daoine cumasacha nua a thabhairt chun cinn trí 
chomórtais agus tréimhsí intéirneachta
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An Úsáid as Cistí Poiblí 

11.  Tá RTÉ dúthrachtach maidir le cóimheá airgid a bhaint amach sa bhliain 2013, agus díriú ar thoradh sochair a 
bhaint amach maidir le EBITDA (Tuilleamh roimh Ús, Cáin, Dímheas agus Amúchadh a thabhairt san áireamh)

Beartaíocht Mórthábhachta 2013-2017 Slat Tomhais ASPC 2013 (Bliain 1)

An sprioc buiséid maidir le cóimheá airgid a bhaint 
amach sa bhliain 2013 a shásamh

Sócmhainneacht: An cumas freastal do dhliteanais de 
réir mar a bhíonn dlite 

An toradh aontaithe ar an mbuiséad don bhliain a bhaint 
amach

Dliteanais glanta de réir mar a bhí dlite

12. Tionscnaimh maidir le rialú costais agus ciorrú costais a chur i bhfeidhm agus bearta sonracha maidir le 
héifeachtúlacht ó thaobh costais a thabhairt i gcrích i rith na bliana 2013

Beartaíocht Mórthábhachta 2013-2017 Slat Tomhais ASPC 2013 (Bliain 1)

Tionscnaimh maidir le rialú agus ciorrú costais a chur 
i bhfeidhm 

Costais oibriúcháin taobh istigh den bhuiséad 

Sprioc bhuiséad 2013 maidir le Costais Oibriúcháin 
i ndáil le Cúrsaí Pearsanra (PROC)a bhaint amach 
- % den Chostas Iomlán Oibriúcháin (sula dtugtar 
dímheas & amúchadh san áireamh)

An sprioc *PROC a bhaint amach

 *Personnel related operating costs

13.  Seirbhís a chur ar fáil ar fiú an t-airgead í, trína chinntiú go mbaintear an luach is fearr amach i ngach réimse gnó, 
trí leanúint den leas is fearr a bhaint as ioncam ón Táille Ceadúnais agus dearcadh níos fabhraí i ndáil le "luach ar 
airgead" a bheith ag an lucht éisteachta maidir leis an táille ceadúnais ceangal le – Freagracht & Iontaofacht

Beartaíocht Mórthábhachta 2013-2017 Slat Tomhais ASPC 2013 (Bliain 1)

Cur leis an bhfollasacht maidir le cúrsaí airgeadais 
RTÉ trí chóras nua a thabhairt isteach i ndáil le 
haitreabúideacht cistíochta ionas gur léir roimh ré 
conas a úsáidfear cistí poiblí 

Le héifeacht ó Thuarascáil Bhliantúil 2012

Punann seirbhísí RTÉ a chur ar fáil taobh istigh den 
sprioc maidir le costas oibriúcháin 

Na spriocanna maidir le buiséad an Chostas Oibriúcháin 
agus seirbhísí áirithe a chur ar fáil a bhaint amach 

Cinntiú go mbíonn an chistíocht phoiblí i ndáil le gach 
seirbhís faoi leith taobh istigh de na teorainneacha 
aontaithe 

Réimsí tairsí maidir leis an Úsáid as Cistí Poiblí 2013

Cinntiú go sásaítear na coinníollacha caiteachais 
faoin reachtaíocht leis an gcoimisiúnú neamhspleách i 
ndáil le Raidió agus Teilifís, ionas go gcomhlíontar na 
dualgais faoi Alt 116 den Acht Craolacháin 2009

An dualgas maidir le caiteachas faoin reachtaíocht a 
chomhlíonadh 

An scór maidir le dearcadh an lucht éisteachta go 
dtugann RTÉ luach maith ar airgead a choinneáil

>58%

 

Sonraí faoin gCostas in aghaidh na hUaire 
Craolacháin (CPTH) a fhoilsiú

Arna fhoilsiú sa Tuarascáil Bhliantúil 

Coinneáil leis na spriocanna maidir le húsáid 
stiúideonna Teilifíse agus Raidió*

>65% maidir leis an Teilifís

>80% maidir leis an Raidió

*Nóta:  Mar gheall ar laghdú atá tuartha maidir le haschur Teilifís (go háirithe i ndáil le cúrsaí spóirt) is ísle sprioc na 
bliana 2013 ná sprioc na bliana 2012. 

14. Foinsí airgid a thapú chomh mór agus is féidir trí ghnóthú as gach sruth ioncaim, nua agus traidisiúnta

Beartaíocht Mórthábhachta 2013-2017 Slat Tomhais ASPC 2013 (Bliain 1)

Spriocanna maidir le hIoncam Tráchtála i ndáil le 
Teilifís, Raidió, RTÉ NL agus RTÉ Digital 

Spriocanna maidir le hIoncam Tráchtála a bhaint amach
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Freagracht & Iontaofacht (Follasacht, Cuntasacht agus Comhoibriú)

15. Ceannródaíocht a léiriú maidir le seirbhísí den áisiúlacht trí na híoschaighdeáin a shárú agus seirbhísí nua 
/ den nuáil a chur ar fáil nuair is féidir sin, ionas go soirbhítear do theacht a bheith ar an Teilifís acu siúd atá 
faoi mhíchumas céadfach - ceangal le Cúrsaí Teicneolaíochta

Beartaíocht Mórthábhachta 2013-2017 Slat Tomhais ASPC 2013 (Bliain 1)

Fotheidil, ar an dá chainéal (>90% le linn 
buaicthráthanna ar RTÉ One agus >75% le linn 
buaicthráthanna ar RTÉ Two), agus leanúint den 
dúthracht maidir lena gcur le gach clár buaicthrátha 
agus gach clár nuachta agus cúrsaí reatha, imeachtaí 
speisialta náisiúnta agus idirnáisiúnta san áireamh, 
agus fotheidil níos minice le cláir do leanaí 

>8,500 uair a chloig ar Teilifís RTÉ 

Cuirfidh RTÉ fotheidil ar fáil leis an tseirbhís nua 
RTÉJr 

50% Luan go hAoine

40% Satharn agus Domhnach

Tabharfaidh RTÉ 'clos-tuairisc' isteach i rith na bliana 
2013

Ábhar cláir le 'clos-tuairisc' a sheoladh

Leanfaidh RTÉ ar aghaidh ar an t-aon chraoltóir 
Éireannach amháin a chuireann Teanga 
Chomharthaíochta na hÉireann ar fáil

Seirbhís nuachta go laethúil agus tuar na haimsire go 
seachtainiúil  

10.5 uair a chloig d'ábhar cláir arna choimisiúnú ag RTÉ 
agus arna léiriú ag na bodhair

Tabharfar rochtain níos fearr ar an ábhar ar an 
idirlíon do dhaoine a úsáideann an t-idirlíon agus a 
bhfuil deacracht acu lena gcuid éisteachta

Fotheidil ar fáil ar an RTÉ Player  

16. Muinín an phobail a choinneáil maidir le neamhchlaontacht agus oibiachtúlacht ábhar mórthábhachta de 
leithéid chláir Nuachta agus Chúrsaí Reatha agus iontaoibh an lucht éisteachta a chothú – ceangal le 17 agus 
Ábhar a Sholáthar 

Beartaíocht Mórthábhachta 2013-2017 Slat Tomhais ASPC 2013 (Bliain 1)

Dearcadh an lucht éisteachta maidir le "cothroime 
agus neamhchlaontacht" RTÉ News: Nine o'clock a 
choinneáil

>95% 

Dearcadh an lucht éisteachta maidir le "cothroime 
agus neamhchlaontacht" Morning Ireland a choinneáil

>93% 

17. Na caighdeáin eagarthóireachta is airde a fheidhmiú, athbhreithniú a dhéanamh ar threoirlínte 
eagarthóireachta i gcomhthéacs na reachtaíochta agus na gcód cleachtais agus laghdú a thabhairt i gcrích 
maidir le bearta coigeartaithe de réir rialúcháin / dlí – ceangal le 16 agus Ábhar a Sholáthar 

Beartaíocht Mórthábhachta 2013-2017 Slat Tomhais ASPC 2013 (Bliain 1)

Treoirlínte leasaithe 2013 maidir le Caighdeán Ábhair 
Cláir a dhréachtadh agus a fhoilsiú  

Treoirlínte a fhoilsiú faoi dheireadh na bliana

Cinntiú go sásaítear cóid eagarthóireachta BAI Cód Caighdeán na gClár

Cód Cothromaíochta, Neamhchlaontachta agus 
Oibiachtúlachta maidir le Nuacht & Cúrsaí Reatha 

Déileáil le gach gearán BAI laistigh den chreat ama 
éigeantach

100%
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18. Tionscnaimh taighde a thabhairt i gcrích d'fhonn a mbíonn de dhíth ar lucht éisteachta na hÉireann, agus súil 
acu leis, a mheas agus an dearcadh i leith ábhar agus seirbhísí RTÉ a thuiscint

Beartaíocht Mórthábhachta 2013-2017 Slat Tomhais ASPC 2013 (Bliain 1)

An Próiseas Tairisceana maidir le Painéal Freagartha 
Lucht Éisteachta nua a thabhairt chun cinn 

An Tairiscint a thabhairt chun cinn mar a bhí beartaithe 

19. Tá de rún ag RTÉ bheith níos oscailte agus acmhainní (ó chistíocht phoiblí) a roinnt le lucht meán cumarsáide 
eile in Éirinn trí ábhar nuachta neamhbhrandáilte a roinnt le soláthraithe meán cumarsáide eile.  

Beartaíocht Mórthábhachta 2013-2017 Slat Tomhais ASPC 2013 (Bliain 1)

Níos mó d'ábhar RTÉ a roinnt trí shruthanna glana 
neamhbhrandáilte ábhair a chur ar fáil do sholáthraithe 
meán cumarsáide eile de chuid na hÉireann 

Socruithe maidir le hábhar a roinnt a thabhairt chun cinn 
mar a bhí beartaithe

20. Comhpháirtíochtaí straitéiseacha agus cruthaitheacha den mhórthábhacht a chothú ionas gur féidir le 
RTÉ leanúint den nuáil i ndáil le cláir, ábhar & cúrsaí teicneolaíochta agus forbairt a dhéanamh maidir le 
hacmhainn cumais agus gnáis oibre 

Beartaíocht Mórthábhachta 2013-2017 Slat Tomhais ASPC 2013 (Bliain 1)

Caidreamh RTÉ le 5 cinn ar a laghad d'eagraíochtaí/
geallsealbhóirí buntábhachta (arna sonrú ag Grúpa 
Comhpháirtíochtaí RTÉ) a thabhairt chun cinn, 
maidir le réimse na hEalaíne, an Chultúir, an Ghnó, 
an Oideachais agus na meán eile

Tuairisc faoi 5+ tionscadal comhpháirtíochta 
mórthábhachta a thabhairt chun cinn i rith na bliana 2013

21. Tá de rún ag RTÉ Creat Fiúntais Phoiblí (PVF) a chur ar bun, trína ndéanfar an fheidhmíocht a mheas go 
foriomlán agus cruthú an fhiúntais phoiblí a áireamh

Beartaíocht Mórthábhachta 2013-2017 Slat Tomhais ASPC 2013 (Bliain 1)

Tástáil phíolótach a dhéanamh ar na méadrachtaí 
feidhmíochta i ndáil leis an ASPC agus cur i bhfeidhm 
na straitéise 5 bhliana.

Tástáil phíolótach faoi dheireadh na bliana 

Muinín an phobail a 
choinneáil maidir le 
neamhchlaontacht 
agus oibiachtúlacht 
ábhar 
mórthábhachta 
de leithéid chláir 
Nuachta agus 
Chúrsaí Reatha 
agus iontaoibh an 
lucht éisteachta a 
chothú 
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An Teicneolaíocht agus Áisiúlacht a Chinntiú don Lucht Éisteachta Ceangailte

22. Infheistíocht chinniúnach a dhéanamh maidir le soirbhiú don athrú go dtí córais ardghléine (HD) ionas go 
gcuirtear leis an méid ábhair a bhíonn ar fáil i bhfoirm HD i rith an tréimhse 2013-2017

Beartaíocht Mórthábhachta 2013-2017 Slat Tomhais ASPC 2013 (Bliain 1)

Cur leis an acmhainn sruthaithe HD Méadú ar an acmhainn

An tionscadal FAST a thabhairt chun críche agus 
an córas trína seinntear ábhar HD atá bunaithe ar 
chomhad a chur sa siúl

FAST ar siúl

Sprioc maidir le huaireanta a chloig craolacháin HD An sprioc uaireanta a chloig a bhaint amach

23. Infheistíocht chinniúnach a dhéanamh maidir le leasú ar ghnáis oibre chun treisiú le modhanna nua oibre

Beartaíocht Mórthábhachta 2013-2017 Slat Tomhais ASPC 2013 (Bliain 1)

Leasú a dhéanamh ar an bpolasaí maidir le gairis 
shoghluaiste agus polasaí BYOD (Beir leat do ghaireas 
féin) a eisiúint 

An tionscadal tugtha chun cinn/chun críche mar a bhí 
beartaithe

Adobe Story a thabhairt i bhfeidhm maidir le Fair City An tionscadal tugtha chun cinn/chun críche mar a bhí 
beartaithe

Togra píolótach a chur ar siúl maidir le foireann nua 
uirlisí comhoibriúcháin

An tionscadal tugtha chun cinn/chun críche mar a bhí 
beartaithe

Córas nua maidir le léiriú nuachta a chur sa siúl 
go hiomlán i mBaile Átha Cliath agus i mbiúrónna 
nuachta 

An tionscadal tugtha chun cinn/chun críche mar a bhí 
beartaithe

An tionscadal maidir le r-choimisiúnú a chur sa siúl 
agus i bhfeidhm 

An tionscadal tugtha chun cinn/chun críche mar a bhí 
beartaithe

Córas nua sruthanna oibre maidir le AD a chur i 
bhfeidhm go hiomlán 

An tionscadal tugtha chun cinn/chun críche mar a bhí 
beartaithe

Deis nua anailíse a chur i bhfeidhm in RTÉ Digital 
d'fhonn sonraí faoin lucht úsáide a thiomsú 

An tionscadal tugtha chun cinn/chun críche mar a bhí 
beartaithe

Tosú ar chaomhchóiriú chúrsaí teicneolaíochta le 
Landmark a thabhairt i bhfeidhm maidir leis an 
Raidió 

An tionscadal tugtha chun cinn/chun críche mar a bhí 
beartaithe
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24. Tá de rún ag RTÉ Digital ábhar de chuid RTÉ a chur ar fáil don lucht éisteachta in Éirinn agus thar lear d'fhonn 
lón taitnimh den chéad scoth a chur ar fáil ar an iliomad ardán agus ar an iliomad gaireas don lucht úsáide 

Beartaíocht Mórthábhachta 2013-2017 Slat Tomhais ASPC 2013 (Bliain 1)

Nuáil a dhéanamh maidir le córais agus próisis 
léiriúcháin ionas go bhfeabhsaítear an cleachtadh a 
fhaigheann an lucht éisteachta RTÉ.ie

An tionscadal tugtha chun cinn/chun críche mar a bhí 
beartaithe

Freastal do riachtanais an lucht éisteachta ar 
ghairis agus ar ardáin nua trí leathnú ar an réimse 
ardán agus leas a bhaint as deiseanna dáiliúcháin le 
chomhpháirtithe

An tionscadal tugtha chun cinn/chun críche mar a bhí 
beartaithe

Freastal do riachtanais na nÉireannach thar lear 
trí ábhar sainiúil ar ardchaighdeán a chur ar fáil 
lena sásaítear riachtanais an lucht úsáide ar fud an 
domhain 

Trácht ar imeachtaí náisiúnta a chur ar fáil ar RTÉ.
ie, ionas go gcinntítear gur féidir leis na hÉireannaigh 
thar lear fanacht ar an eolas faoi chúrsaí nuachta agus 
imeachtaí in Éirinn 

Feabhas maidir le taithí an lucht úsáide ar láithreáin 
gréasáin raidió agus ar chúrsaí feidhmiúlachta ina 
leith 

Leagan amach nua a thabhairt ar láithreáin gréasáin 2fm, 
lyric agus RnaG agus iad a sheoladh in athuair 

Cartlanna RTÉ a oscailt agus a chur ar fáil trí 
sheifteanna den chéad scoth maidir leis an 
gcartlannaíocht dhigiteach a leagan amach agus a 
chur i bhfeidhm 

Forfheabhsú ar bhunachair sonraí Chartlanna na Meán/na 
Leabharlainne  

Taispeántais shuntasacha d'ábhar cartlainne a fhoilsiú 
gach ráithe agus úsáid á bhaint as Twitter agus malartú 
físeán trí Vine 

Chur ar fáil ar 
an iliomad ardán 
agus ar an iliomad 
gaireas don lucht 
úsáide 
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Cúrsaí Rialachais 

25. Na coinníollacha ar fad maidir le reachtaíocht agus cúrsaí rialúcháin a chomhlíonadh agus córais rialachais 
agus tuairiscíochta den sárchleachtas a choinneáil ar bun

Beartaíocht Mórthábhachta 2013-2017 Slat Tomhais ASPC 2013 (Bliain 1)

Cinntiú go mbíonn Cóid agus 
Achtanna maidir le Tuairisciú 
Airgeadais agus Rialachas 
Corparáide á gcomhlíonadh 

An t-ardchaighdeán maidir le Tuarascáil Bhliantúil RTÉ agus Ráitis Airgeadais 
an Ghrúpa (an Tuarascáil Bhliantúil) a choinneáil agus iad a fhoilsiú de réir Alt 
110 san Acht Craolacháin 2009 

An Tuarascáil Bhliantúil ag teacht le caighdeáin IFRS

Tuairisc ar tháillí agus ar iomlán na gcostas a íocadh le comhaltaí an Bhoird a 
thabhairt sa Tuarascáil Bhliantúil

Tuairisc a thabhairt sa Tuarascáil Bhliantúil cibé ar comhlíonadh nó a mhalairt 
Ráiteas RTÉ faoi Ghealltanais Feidhmíochta 2012. 

Ráiteas RTÉ faoi Ghealltanais Feidhmíochta na bliana 2013 a fhoilsiú ar an 
gcomhairliúchán is gá a dhéanamh

Cód an Ríochta Aontaithe maidir le Rialachas Corparáide agus coinníollacha 
sonracha i ndáil le hÉirinn in Aguisín Rialachais Stocmhalartán na hÉireann 
a shásamh chomh mór agus is féidir sin i bhfianaise a n-éilítear faoin Acht 
Craolacháin 2009

An Cód Cleachtais um Rialachas Comhlachtaí Stáit a chomhlíonadh agus tuairisc 
ina leith sin a thabhairt don Choiste Iniúchta agus Riosca.

Cinntiú go mbíonn na Cóid 
agus na hAchtanna uile maidir 
le cúrsaí Tráchtála agus cúrsaí 
Cumarsáide á gcomhlíonadh 

Bearta Tráchtála faoi mar a leagtar amach in Alt 108 den Acht Craolacháin 2009

Cóid Ghinearálta an BAI maidir le Cumarsáid Tráchtála

Cóid an BAI maidir le Cumarsáid Tráchtála do Pháistí

Cód Cleachtas ComReg maidir le Seirbhísí Ardráta

Cód Cleachtais ODAS Code maidir le seirbhísí meán closamhairc ar a n-éileamh 

Cód Caighdeán ASAI maidir le Fógraíocht, Bolscaireacht agus Margaíocht 
Dhíreach in Éirinn 

Cóid Cleachtais ASAI maidir le Margaíocht, Cumarsáid agus Urraíocht lena 
mbaineann Deoch Meisciúil 

Cinntiú go gcloítear leis 
na hAchtanna um Shaoráil 
Faisnéise  

Comhlíonadh agus staitisticí maidir le Saoráil Faisnéise a chur faoi bhráid na 
Roinne Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha/na Roinne Airgeadais 
gach ráithe 

An sárchleachtas maidir 
le Bainistíocht Riosca 
Fiontraíochta (ERM) a chur 
chun cinn

Polasaí Riosca don Ghrúpa a chur le chéile le haontú ag Bord RTÉ 

Bearta forfheabhsúcháin maidir le creat bhainistíocht riosca RTÉ a chur i 
bhfeidhm ionas go dtreisítear leis na bearta rialála i ndáil le bainistíocht riosca 
agus go dtugtar clár oibre na bliana 2013 an Choiste Iniúchta agus Riosca i gcrích  
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26. Tá de rún ag RTÉ infheistíocht a dhéanamh i ndaoine trí chruthaitheacht a spreagadh, solúbthacht a chothú, 
ildánaíocht iloilte agus obair i meithleacha comharoibre a thabhairt chun cinn ar fud na réimsí gnó uile

Beartaíocht Mórthábhachta 2013-2017 Slat Tomhais ASPC 2013 (Bliain 1)

Infheistíocht a dhéanamh maidir le hOiliúint 
Eagarthóirí, Léiritheoirí agus Iriseoirí ionas go 
dtugtar an oiliúint agus an fhorbairt is fearr i gcrích 
ar bhealach comhthairbheach atá éifeachtach ó 
thaobh costais  

An tionscadal tugtha chun cinn/chun críche mar a bhí 
beartaithe

Infheistíocht maidir le hOiliúint i dTeicneolaíocht 
Nua agus sna hIlmheáin

An tionscadal tugtha chun cinn/chun críche mar a bhí 
beartaithe

Tionscnaimh nua maidir le Forbairt Bainistíochta 
mar bhonn taca faoin mbéim ar oibriú i meithleacha, 
ar an gcomhar, ar mhalartú eolais agus ar fheabhsú 
leanúnach 

An tionscadal tugtha chun cinn/chun críche mar a bhí 
beartaithe

Comhaontú nua maidir le gnáis oibre 2013-2017 a 
aontú agus a chur i bhfeidhm

Aontaithe agus curtha i bhfeidhm

Eagraíocht eolais a chruthú ina bhféachtar go seasta 
síoraí le feabhas agus forfheabhas a thabhairt i gcrích 
maidir le caighdeán an ábhair, gairmiúlacht agus 
cruthaitheacht 

An tionscadal tugtha chun cinn/chun críche mar a bhí 
beartaithe 

Infheistíocht a dhéanamh i gcórais ar líne don Oiliúint 
agus don Fhorbairt d'fhonn treisiú leis an gClaochló 
Cultúir i ndáil le hEagraíocht Seirbhíse Poiblí Meán 
Cumarsáide den chéad scoth a thabhairt i gcrích 

An tionscadal tugtha chun cinn/chun críche mar a bhí 
beartaithe

27. Athruithe buntábhachtacha a thabhairt i bhfeidhm ar an struchtúr eagrúcháin a chuireann le hábhar agus 
seirbhísí ilmheán ar ardchaighdeán a chruthú agus a chur ar fáil 

Beartaíocht Mórthábhachta 2013-2017 Slat Tomhais ASPC 2013 (Bliain 1)

Athrú ó struchtúr IBD go dtí struchtúr cumaisc Eagar cumaisc ar rannóga na nDaoine Óga agus na 
Teicneolaíochta 

Seomra nuachta ilmheán a chur ar fáil inar féidir le 
hiriseoirí ábhar a chur ar fáil ar fud na n-ardán ar fad 

Deasc Nuachta Lárnaithe ag obair de réir mar a bhí 
beartaithe 

Caomhchóiriú a thabhairt ar chúrsaí eagrúcháin 
go hinmheánach ionas gur féidir feabhas maidir le 
tionscadail de chuid RTÉ Digital a phleanáil agus a 
chur i bhfeidhm 

Córas nua Léiriúcháin agus Oibriúcháin a aontú agus a 
chur i bhfeidhm maidir le RTÉ Digital
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