
Seirbhísí RTÉ  
 
Tá RTÉ ar an eagraíocht meán cumarsáide is mó a bhfuil éagsúlacht i gceist léi in Éirinn 
agus leagtar de chúram leathanréimseach ar an eagraíocht craoltóireacht teilifíse agus 
raidió, seirbhísí ar líne agus seirbhísí nuachta, grúpaí ceoil agus córais 
tarchuradóireachta, idir chórais analógacha agus chórais dhigiteacha, a chur ar fáil. 
Rinneadh an cur síos a thugtar ar sheirbhísí éagsúla RTÉ a bhreithniú agus a leasú mar 
chuid d'athbhreithniú cuimsitheach ar chainéil agus seirbhísí uile RTÉ sular cuireadh 
bailchríoch ar Straitéis 5 Bhliana 2013-2017 RTÉ. Is léir an anailís mhion a bhí i gceist ar 
an athrú ar phátrúin maidir leis na meáin chumarsáide a thapú, athrú ar an 
teicneolaíocht agus athrú ar na dualgais a leagtar ar RTÉ faoin reachtaíocht.  

Seirbhís Príomhbhéim  Straitéise 2013-2017 

RTÉ One Freastal ar an bpobal i gcoitinne le cláir suntasacha, drámaíocht 
ardfhiúntais, cláir fhaisnéise, fhíorasacha agus siamsaíochta, 
nuacht agus cúrsaí reatha agus an tír a thabhairt le chéile 
d'imeachtaí móra náisiúnta 

RTÉ2 Beidh an nuáil de shaintréith le RTÉ2 agus ábhar sainiúil  
tábhachtach á chur ar fáil do dhaoine óga na hÉireann trí chláir 
fhíorasacha, siamsaíochta, grinn, spóirt, agus fhaisnéise chomh 
maith le drámaíocht ón iasacht  

RTÉjr Sceideal iléagsúil d'ábhar nua de chuid na hÉireann agus de 
chláir ón iasacht a chur ar fáil do leanaí óga   

RTÉ Radio 1 A bheith i gcónaí ar an bpríomhstáisiún náisiúnta raidió trí 
sceideal de sheánraí éagsúla cainte agus ceoil a chur ar fáil do 
lucht éisteachta fásta 

RTÉ 2fm Méadú ar an lucht éisteachta idir 20-44 bliain d'aois trí chláir 
den nuáil, sársceideal ceoil agus cur leis an ábhar spóirt agus 
grinn 

RTÉ lyric fm Rogha sainiúil a chur ar fáil do lucht éisteachta a thugann 
taitneamh don cheol clasaiceach, do cheol an domhain agus 
don ealaín 

RTÉ Raidió na 
Gaeltachta  

Seirbhís náisiúnta trí Ghaeilge a chur ar fáil trína gcothaítear 
ceangal idir an t-éisteoir agus saol dáiríre an duine Gaeltachta 
agus lucht na Gaeilge 

Raidió Digiteach 
RTÉ 

Cur leis an iléagsúlacht agus leis an rogha ábhar éisteachta atá 
ar fáil ag muintir na hÉireann agus iad a chur ar an eolas faoi na 
buntáistí atá le raidió digiteach agus DAB 



 
RTÉ Radio Player A áit chun tosaigh ar gach seirbhís raidió beo 

agus ar éileamh in Éirinn a choinneáil, rogha níos 
leithne agus feidhmiúlacht bhreise a chur ar fáil, 
agus a bheith lárnach sa tseirbhís hibrideach 
raidió a thapóidh an lucht éisteachta san am atá 
romhainn 

RTÉ.ie Ábhar RTÉ a chur ar fáil don lucht féachana in 
Éirinn agus go hidirnáisiúnta trí chóras a 
oibríonn go sármhaith don lucht úsáide agus atá 
ar fáil ar ardáin éagsúla agus ar ghairis éagsúla 

RTÉ Player A bheith chun tosaigh mar sheirbhís teilifíse ar 
éileamh de chuid na hÉireann agus go mbíonn 
rogha agus neamhspleáchas ag an lucht 
féachana maidir le taitneamh a bhaint as cláir 
RTÉ an tráth is mian leo agus san áit is mian leo 

RTÉ News Now  A bheith chun tosaigh mar chainéal Nuachta 
agus Cúrsaí Reatha 24 uair an chloig de chuid 
na hÉireann atá ar fáil ar líne, ar an bhfón póca 
agus ar an teilifís 

RTÉ AERTEL  Cur leis an taitneamh don lucht féachana ionas 
go gcuirtear forfheabhas ar an tseirbhís 
faisnéise is fearr in Éirinn             

Cartlanna RTÉ Cartlann RTÉ a fhorbairt agus a oscailt 

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


