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Is é RTÉ an eagraíocht meán cumarsáide seirbhíse poiblí is 
mó in Éirinn. Déantar, dá réir sin, réimse leathan ábhar cláir a 
chur ar fáil – ar an teilifís, ar an raidió agus ar sheirbhísí éagsúla 
digiteacha – atá ina léiriú ar chultúr, ar shaol agus ar iléagsúlacht 
na hÉireann sa lá atá inniu ann. Is dlúthchuid den saol ag pobal na 
hÉireann seirbhísí RTÉ le leas á bhaint ag 95% de na daoine fásta 
(18+ bliana d’aois)1 as seirbhís de chuid RTÉ ar a laghad uair sa 
tseachtain i rith na bliana 2017.

Tá muid sa spás gur féidir linn daoine cumasacha nua in earnáil 
na meán cumarsáide a chothú. Le go mbeidh rath orainn, tá sé 
ríthábhachtach cláir a choimisiúnú ó léiritheoirí neamhspleácha. 
D’oibrigh RTÉ go dlúth, i rith na bliana 2017, le comhlachtaí 
léiriúchán neamhspleách a chuir ábhar cláir ar ardchaighdeán 
ar fáil, ar an teilifís, ar an raidió agus ar na meáin dhigiteacha, 
arbh ábhar sainiúil de chuid na hÉireann é. Cuidíonn samhlaíocht 
na gcomhlachtaí sin le RTÉ a dhealú ón líon mór iomaitheoirí i 
margadh na meán cumarsáide digiteach.

Tacaíonn an obair le hearnáil na léiritheoirí neamhspleácha 
le fostaíocht, chomh maith le héagsúlacht a thabhairt i gceist 
maidir le sceidil RTÉ. Tacaímid, gach bliain, le forbairt na 
hearnála, cuirimid cúnamh ar fáil do léiritheoirí agus comhairle ar 
fáil do chomhlachtaí nua atá ag teacht chun cinn. 

Fágann an dlúthcheangal comhpháirtíochta le hearnáil na 
léiritheoirí neamhspleácha gur tréine muid mar eagraíocht. 
Tagann an chruthaíocht agus an léargas faoi bhláth mar gheall ar 
an gcomhar páirtnéireachta agus bíonn a thoradh sin sa sceideal 
teilifíse agus raidió againn agus ar na meáin dhigiteacha. Fágtar 
freisin gur fearr an tairbhe agus an rogha is féidir a chur ar fáil 
don lucht féachana agus éisteachta le cláir níos fearr agus níos 
éagsúla ar fud an sceidil. 

RÉAMHRÁ



33

Tá de dhualgas ar RTÉ faoin Acht Craolacháin 2009 íosmhéid 
réamhshocraithe a chaitheamh gach bliain ar chláir teilifíse agus 
raidió a léirítear go neamhspleách. Leanann RTÉ de shuim níos 
mó a infheistiú i gcláir choimisiúnaithe ná mar atá dlite. 

Déantar an tsuim sin a lóisteáil i gcuntas faoi leith ar a dtugtar 
Cuntas na gClár Neamhspleách. Tá dlite ar RTÉ faoin Acht 
tuarascáil a chur ar fáil faoi oibriú an chuntais sin. Tugtar tuairisc 
sa tuarascáil seo ar an mbainistíocht a rinne RTÉ ar an gcuntas.
 
Ba €39.5m (gan aon athrú ón mbliain 2016) an tsuim reachtúil a 
bhí le caitheamh ag RTÉ in 2017. Tugtar lón anailíse agus ábhar 
míniúcháin maidir leis an gcaiteachas sin i Sceideal 1. B’ionann an 
caiteachas iomlán sa bhliain 2017 agus €40.8m, suim is airde ná 
an leibhéal caiteachais a bhí dlite faoin reachtaíocht.

Déantar gnóthaí airgeadais agus gnóthaí conartha i ndáil le léiriú 
na gclár coimisiúnaithe a bhainistiú trí dhá roinn, ceann maidir le 
Léiriúcháin Neamhspleácha don Teilifís agus roinn eile maidir le 
Léiriúcháin Neamhspleácha don Raidió.

1 Foinse: Weekly + Reach of Any RTÉ Service in 2017, RTÉ Brand Tracker /Red C Research & Marketing
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ATHBHREITHNIÚ AR AN MBLIAIN
TEILIFÍS

Cuireann RTÉ clúdach den scoth ar imeachtaí náisiúnta ar fáil don 
lucht éisteachta agus féachana, chomh maith leis an tír ar fad a 
chur ag gluaiseacht leis na cláir faoi chúrsaí sláinte, agus cuirtear 
sraitheanna ceoil atá iléagsúil ar fáil.

Bíonn luach an airgid le fáil ar Theilifís RTÉ agus tairbhe á bhaint as 
infheistíocht ar bhonn tráchtála in éineacht leis an gcistíocht phoiblí.

Chraol RTÉ 1,520 uair an chloig de chláir teilifíse a rinne léiritheoirí 
neamhspleácha i rith na bliana 2017. 

RTÉ One
Bhí sceideal RTÉ One lom lán arís le meascán de chláir a léiríodh go 
hinmheánach agus de chláir ó léiritheoirí neamhspleácha. Ó tá RTÉ 
ar na dreamanna is mó a choimisiúnaíonn cláir shiamsaíochta do 
na buaicthráthanna craolta ó léiritheoirí neamhspleácha, oibrítear 
leis an earnáil chun ábhar den chaighdeán is airde a chur ar fáil. 
Tharraing formáidí nua agus formáidí seanbhunaithe rátaí arda 
lucht féachana agus bhí lón eolais agus spraoi ag daoine as cláir faoi 
stíleanna maireachtála agus as cláir fhíorasacha. Rinne RTÉ cláir a 
choimisiúnú freisin lenar díríodh aird ar cheisteanna móra sóisialta, 
mar shampla cúrsaí tithíochta agus muintir na tíre ag dul in aois. 

Chuir beagnach 871 uair an chloig de chláir a léirigh léiritheoirí 
neamhspleácha leis an tóir a bhí ar an gcainéal i rith na bliana.

Drámaíocht 
Chuir Drámaíocht RTÉ tús leis an mbliain le sraith phíolótach ceithre 
chlár, Striking Out. Amy Huberman, Neil Morrissey, Rory Kennan, 
Fiona Shaughnessy agus Emmet Byrne a bhí ag aisteoireacht 
sna príomhpháirteanna. Blinder Films a léirigh an tsraith éadrom 
drámaíochta seo a ndearnadh maoiniú comhchistíochta air idir RTÉ, 
DCD Rights agus Acorn Media Enterprises, an tÚdarás Craolacháin 
(BAI) agus Alt 481 (scéim na hÉireann maidir le faoiseamh cánach 
i ndáil le léiriú teilifíse agus scannáin). Baineadh amach meánsciar 
36.5% den lucht féachana leis an tsraith ar RTÉ agus tá sé seolta ó 
shin ag Acorn sna Stáit Aontaithe agus ar Sundance International 
i ndlínsí éagsúla thar lear. Díoladh an tsraith le gairid le Channel 5 
sa Ríocht Aontaithe. Tosaíodh ar an dara sraith de Striking Out a 
léiriú i rith shamhradh na bliana 2017 le córas maoinithe den chineál 
céanna leis an gcéad sraith. Áirítear Maria Doyle-Kennedy agus Moe 
Dunford ar na haisteoirí breise.

Níos faide amach sa bhliain, chraol RTÉ Acceptable Risk, sraith 

Bíonn ábhar siamsa, ábhar smaointe agus ábhar eolais 
ag daoine de gach aoisghrúpa as seirbhísí teilifíse RTÉ. 
Idir dhrámaíocht na tíre seo agus chláir faisnéise, ócáidí 
spóirt agus chláir ghrinn, shiamsaíocht na hóige agus eile, 
bíonn cúis mhaith ag gach duine le RTÉ a thapú.
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Is léiriú na sraitheanna 
drámaíochta a 
coimisiúnaíodh le gairid ar 
a fhurasta is féidir cistíocht 
phoiblí a oibriú in éineacht le 
hinfheistíocht tráchtála.

le Ron Hutchinson do Saffron Moon. Comhléiriúchán de chuid na hÉireann 
agus Cheanada a bhí sa tsraith seo le hairgead ó DCD, Acorn agus ón Údarás 
Craolacháin. Bhí Elaine Cassidy, Angeline Ball, Morten Suurbelle, Lisa Dwyer 
Hogg agus Risteárd Cooper sna príomhpháirteanna agus rinne an tsraith go 
maith ag tarraingt sciar 30% go seasta an fhad a bhí na cláir á gcraoladh.

Is léiriú na sraitheanna drámaíochta a coimisiúnaíodh le gairid ar a fhurasta is 
féidir cistíocht phoiblí a oibriú in éineacht le hinfheistíocht tráchtála.

Rinneadh cúig cinn de dhrámaí 20 nóiméad a choimisiúnú le haghaidh an RTÉ 
Player faoin mbranda Storyland. Bhí comhchistíocht ar na cláir Odyssey, On the 
Hemline, Cry Rosa, A Sign of Things agus Bright Night i gcomhar le Scáileán 
Thuaisceart Éireann. Tháinig an tsraith as Corcaigh, Baile Átha Cliath agus Béal 
Feirste agus insíodh scéalta éagsúla maidir le téama an bhaile. D’fhág athrú ar an 
modh léiriúcháin, tríd an scríbhneoir a chur i gceartlár an dráma, gur tháinig athrú 
suntasach chun feabhais maidir le cúrsaí iléagsúlachta agus go raibh feabhas 
freisin ó thaobh chothromaíocht inscne. Chuir níos mó ban isteach ar dheis a 
bheith ina scríbhneoirí, ina stiúrthóirí agus ina léiritheoirí cruthaitheachta, rud a 
thug go raibh cur i bhfeidhm nádúrtha ar bun maidir le breis iléagsúlachta i ndáil 
le coimisiúin RTÉ ar an leibhéal iontrála.

Réitíodh an bealach maidir le cúig cinn de ghearrscannáin a choimisiúnú (tugtar 
mionsonraí ina leith i Sceideal 8) faoi chláir seach-chaidrimh RTÉ i gcomhar le 
Film Base agus le hIonad Scannán na Gaillimhe.

Siamsaíocht de Scoth an Domhain
Sheol RTÉ sraith ollmhór siamsaíochta i rith na bliana 2017 chun cur leis an 
ábhar ardchaighdeáin. Treisíodh ar an gcaoi sin leis an gclú atá ar RTÉ maidir 
le flúirse clár siamsaíochta den scoth ó fhoinse a chuireann ábhar ríspéisiúil 
ar fáil do lucht féachana mór leathan. Déanann RTÉ cuid mhór coimisiúnaithe 
ar chláir shiamsaíochta do na buaicthráthanna ó léiritheoirí neamhspleácha 
agus oibrítear i gcomhar leis an earnáil chun ábhar atá ar scoth an domhain a 
cheapadh agus a léiriú. 

Seoladh Dancing with the Stars i mí Eanáir 2017 agus ba ghairid go raibh tóir 
mhór air ag daoine de gach aoisghrúpa sa lucht féachana. Bhí an tsraith, Ireland’s 
Fittest Family, a tharraingíonn aird na ndaoine, ar ais san fhómhar le cóitseálaí 
nua, Donncha O’Callaghan, laoch an rugbaí, agus leis an iarchóitseálaí, Derval 
O’Rourke, laoch na lúthchleasaíochta, ar an scáileán in éineacht le Anna Geary 
agus Davy Fitzgerald.

Bhí Brendan O’Connor ar ais ar an scáileán in éineacht le painéal tráchtairí a 
rinne cíoradh ar imeachtaí na seachtaine sa dara sraith den chlár cainte Brendan 
O’Connor’s Cutting Edge arna léiriú ag Mind the Gap Films. Mind the Gap Films 
a léiríonn an tsraith formáide seo ar bronnadh gradam IFTA uirthi agus bhí 
tóir ag an lucht féachana uirthi arís eile. Cuireadh dearcadh éagsúil i láthair ar 
scéalta móra na seachtaine chomh maith le súil faoi leith ar scéalta a bhféadfadh 
neamhaird a bheith déanta orthu ar na príomh-mheáin chumarsáide. 

Is ar RTÉ a bhí an aird ag an gcuid is mó de mhuintir na hÉireann arís maidir 
le hócáidí móra ceiliúrtha náisiúnta agus ar Lá Fhéile Pádraig 2017, rinneadh 
craoladh forleitheadach ar an teilifís ar an bparáid i mBaile Átha Cliath agus 
cuireadh buaicphointí an lae i láthair ar St Patrick’s Festival Highlights.

Bhí na IFTA Film and Drama Awards ar ais ar RTÉ sa bhliain 2017 agus réalta an 
scáileáin, idir mhór agus bheag, as Éirinn agus tíortha thar lear i láthair.

Storyland: Cry Rosa

Dancing with the Stars

Acceptable Risk
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ATHBHREITHNIÚ AR AN MBLIAIN
TEILIFÍS

Craoladh cláir faisnéise 
thromchúiseacha a 
chuaigh i gcion go mór 
ar an lucht féachana ar 
RTÉ One chomh maith le 
hábhar fíorasach eile a 
raibh níos mó den tsiamsa 
i gceist leis. 

Stíl Mhaireachtála 
Ba chuid shuntasach den ábhar fíorasach ar RTÉ One i rith na bliana 2017 na cláir 
stíleanna maireachtála, roimh an tairseach ama agus ina diaidh. Rinneadh seacht 
gcinn déag de shraitheanna a chraoladh agus mórchuid mhór acu sin á gcraoladh 
ag an tráth craolta 8.30 i.n., roimh an tairseach, i lár na seachtaine. 

Chomh maith le 10 mbliana de Operation Transformation a bheith á cheiliúradh, 
craoladh an deichiú sraith de Room to Improve freisin i mí Eanáir 2017 agus 
an naoú sraith de At Your Service. Rinne an dá shraith go maith i gcónaí agus 
tarraingíodh lucht féachana tréan chuig an sceideal seachtain i ndiaidh seachtaine 
idir mí Eanáir agus mí Márta. Bhí Room to Improve arís ar an 20 clár ba mhó lucht 
féachana i rith na bliana 2017 le líon níos mó ná 700,000 agus sciar 47% den lucht 
féachana. 

Ar na buaicphointí roimh an tairseach, bhí Francis Brennan’s Grand Tour of 
Vietnam agus Find Me a Home, sraith faisnéise den stíl faireachais ar a ndearnadh 
dea-scéalta agus drochscéalta mhargadh na dtithe a ríomh le dearcadh den uile 
chineál ó gach cuid den tír. 

D’éirigh go maith le What Are You Eating, á chur i láthair ag Philip Boucher-Hayes, 
mar shraith maidir le hábhar tomhaltóireachta agus stíleanna maireachtála in 
aon chlár amháin. Tarraingíodh anuas ceisteanna tábhachtacha a bhaineann le 
gnáthshaol an duine ar bhealach a bhí siamsúil neamhbhreithiúnach. Craoladh You 
Should Really See a Doctor, Frock Finders, Supergarden agus Home of the Year 
freisin roimh thairseach na dtráthanna craolta.

Chomh maith le Room to Improve, áirítear ar na sraitheanna stíleanna 
maireachtála a craoladh tar éis an tairseach Awake – The Science of Sleep, á chur 
i láthair ag Pixie McKenna; agus Choir of Ages le David Brophy, a raibh cúnamh 
airgid lena aghaidh ón Údarás Craolacháin. Díríodh aird sa tsraith sin, ar bhealach 
éadrom éifeachtúil, ar cheist na scoiteachta maidir le daoine aosta. Bhí trí cinn de 
chláir faisnéise le Dermot Bannon – The Big Build agus sraith ghairid dhá chlár 
faoi árais ríghalánta cónaithe i Meiriceá – a craoladh sa sceideal chomh maith 
le dhá chlár eile de Toughest Place to Be, a tharraing lucht féachana níos mó ná 
an gnáthlíon don tráth craolta i mí Eanáir. Leanadh sa bhliain 2017 den chomhar 
páirtnéireachta le BBC Thuaisceart Éireann i ndáil le Getaways.

Fíorasach
Craoladh cláir faisnéise thromchúiseacha a chuaigh i gcion go mór ar an lucht 
féachana ar RTÉ One chomh maith le hábhar fíorasach eile a raibh níos mó den 
tsiamsa i gceist leis. Ar Ireland’s Health Divide, léirigh an Dr Eva Orsmond an dóigh 
a bhfágann an bhearna idir saibhir agus daibhir in Éirinn torthaí ar mór eatarthu 
ar shláinte na ndaoine. Ar The Classroom Divide, scrúdaigh Joe Duffy an cás a 
fhágann nach dócha de rogha ag daoine i dteaghlaigh atá faoi mhíbhuntáiste dul 
faoi ardoideachas.

Rinneadh comóradh ar shaol agus saothar daoine iomráiteacha de lucht spóirt 
agus siamsaíochta na hÉireann le sraith de chláir faisnéise mhórshuntais, ina 
measc Johnny Giles (Giles), Christy Dignam (This is Christy) agus Anthony Foley, 
laoch an rugbaí (Anthony Foley: Munsterman). 

Bhí aird freisin ar ábhar faisnéise níos éadroime – mar shampla Baz and Nancy’s 
Holy Show, ina raibh cuntas ar an iarracht a rinne Baz Ashwamy a mháthair 
Nancy a thabhairt ag caint leis an bPápa, agus an cur síos a thug Nathan Carter ar 
phríomhchathair an cheoil tíre ar Nathan Carter Goes to Nashville.

Rinneadh iniúchadh maidir le ceisteanna móra sóisialta, ina measc an 
éagothromaíocht san ioncam atá daoine a shaothrú ar fud shochaí na hÉireann in 
What Are You Working For?, an neamhréireacht leanúnach agus na deacrachtaí a 
bhaineann go dlúth leis na polasaithe tithíochta in Ireland’s Property Crisis agus na 
ceisteanna a bhaineann leis an gcaoi is fearr chun bainistíocht a dhéanamh maidir 
le daonra atá ag éirí níos sine in Too Old For The Road.

Operation Transformation

David Brophy’s Choir of Ages

Giles
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D’infheistigh RTÉ cistí 
forbartha i rith na 
bliana 2017 i dtograí 
éagsúla le craoladh ar 
RTÉ One, ina measc 
Martin McGuinness: 
From Bogside to 
Statesman, clár faoi 
shaol agus saothar 
Martin McGuinness, agus 
Viking Empire, athinsint 
údarásach ar oidhreacht 
na Lochlannach.

Dhírigh RTÉ freisin ar na deacrachtaí atá le sárú mar gheall ar an mBreatimeacht. 
Rinneadh ábhar a choimisiúnú a chraolfar sa bhliain 2018 maidir leis an tionchar a 
bheidh ag imeacht na Breataine as an Aontas Eorpach ar earnáil na talmhaíochta 
agus an bhia in Éirinn in Brexit: Farming on the Edge.

Ar na cláir faisnéise a bheidh á gcraoladh ar RTÉ One i rith na bliana 2018, áirítear 
The Joy +20 – athchuairt ag Donald Taylor Black ar an tsraith bhunúsach 
faisnéise a rinne sé fiche bliain ó shin agus é ag bualadh an athuair le roinnt de na 
príosúnaigh agus de na hoifigigh phríosúin a bhí sa chéad tsraith sin aige, The Joy – 
agus The Voting Age, iniúchadh domhain ar olltoghchán cinniúnach na bliana 1918 
ar fada a lean a thionchar ar shaol na hÉireann.

Cuireadh tús freisin leis an obair léiriúcháin ar shraith nua de leagan na hÉireann 
den tsraith Who Do You Think You Are? maidir le stair na ndaoine a chuaigh roimh 
dhuine cáiliúil de chuid an lae inniu.

Saothar fíorasach faireachais atá in Dr Eva’s Portuguese Adventure ina leantar an 
Dr Eva Orsmond agus a teaghlach agus iad ag fágáil na hÉireann ag féachaint le 
haisling atá ag an Dr Eva le fada a thabhairt i gcrích. Tá curtha rompu acu clinic faoi 
leith do dhaoine ar mian leo meáchan a chailleadh a oscailt in áit a mbíonn sé ina 
scalladh gréine. Beidh cuntas ionraic fírinneach sa scannán seo ar na deacrachtaí 
pearsanta agus proifisiúnta a bhíonn le sárú agus gnó nua á chur ar bun sa 
Phortaingéil. 

D’infheistigh RTÉ cistí forbartha i rith na bliana 2017 i dtograí éagsúla le craoladh 
ar RTÉ One, ina measc Martin McGuinness: From Bogside to Statesman, clár faoi 
shaol agus saothar Martin McGuinness, agus Viking Empire, athinsint údarásach 
ar oidhreacht na Lochlannach.
 
Na hEalaíona
Bhí an tsraith ealaíne Painting the Nation, a mbíonn an-tóir air i rith na 
mbuaicthráthanna craolta, ar ais sa bhliain 2017. Bhí seachtar ealaíontóirí 
amaitéaracha in iomaíocht lena chéile ag súil go roghnófaí saothar dá gcuid le 
cur i mbailiúchán náisiúnta Oifig na nOibreacha Poiblí. Déantar an scannánaíocht 
in ionaid éagsúla ar fud na hÉireann agus spreagann an tsraith daoine den 
lucht féachana chun a gcuid cruthaitheachta féin a thriail agus dul i mbun 
péintéireachta. An tráth céanna, dírítear aird ar shaoithiúlacht na hÉireann maidir 
leis an taobh tíre agus le cúrsaí oidhreachta. Tá an-tóir ar an tsraith ealaíne seo 
i sceideal na mbuaicthráthanna agus tháinig ardú ar líon an lucht féachana sa 
bhliain 2017.

Craoladh dhá chlár faisnéise mhórshuntais faoi chúrsaí ealaíon i rith na bliana ina 
raibh an láithreoir chun cinn ó thaobh stíle agus scríbhneoir mórchlú de chuid na 
hÉireann i gceist ó thaobh ábhair. Scrúdaigh Gabriel Byrne, an t-aisteoir a bhfuil 
cáil air go hidirnáisiúnta, an tionchar fadmharthanach ó thaobh cúrsaí cultúir agus 
cúrsaí polaitíochta a bhí agus atá ag an scríbhneoir George Bernard Shaw in My 
Astonishing Self: Gabriel Byrne on George Bernard Shaw. Chuir aisteoir cáiliúil 
scáileán na pictiúrlainne Anjelica Huston scéal shaol agus shaothar eisceachtúil 
James Joyce i láthair in James Joyce: A Shout in the Street. 

Ríomhadh scéal athchóiriú Ghailearaí Náisiúnta na hÉireann, ceann de na 
tionscadail athchóiriúcháin is mó riamh i stair an Stáit in Portrait of a Gallery, a 
raibh ardmholadh ag an lucht léirmheastóireachta air. Wildfire Films and Television 
Productions a bhí i mbun an léiriúcháin agus bhí scannánaíocht ar siúl ar feadh 
tréimhse ceithre bliana. Tugadh cuntas ar an obair athchóiriúcháin a rinneadh ar 
sciathán Dargan agus ar sciathán Bhaile an Mhuilinn, a bhí i ndroch-chaoi, agus ar 
an mbailiúchán náisiúnta ealaíon a chrochadh an athuair iontu, sa bhfadscannán 
faisnéise a stiúir Adrian McCarthy. Má bhí tráth riamh ann ar mhaith an rud 
ceamaraí chun tuairisc a thabhairt ar thréimhse chinniúnach ag foras náisiúnta 
cultúir, ba é seo an tráth sin. 

My Astonishing Self

Portrait of a Gallery
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Tharla comharthionscadal nuálaíochta idir RTÉ, Accenture agus Acadamh 
Ríoga na hÉireann le Women on Walls trínar díríodh aird ar smaointeoirí mná 
agus ceannródaithe mná a bheith in easnamh ar bhallaí na bhforas náisiúnta. 
Taispeánadh sa scannán, a craoladh ar Lá Idirnáisiúnta na mBan, na healaíontóirí 
Blaise Smith agus Vera Klute i mbun portráidí d’ochtar ban a bhfuil clú orthu i 
measc lucht eolaíochta, staire agus smaointeoireachta na linne seo agus de 
cheathrar ceannródaithe mná nach maireann a phéinteáil. 

Ar na cláir shuntasacha eile a coimisiúnaíodh i rith na bliana 2017 agus a chraolfar i 
rith na bliana 2018, tá Citizen Lane, dráma faisnéise ina bhfuil Tom Vaughan-Lawlor 
i bpáirt Hugh Lane, ceannaí ealaíon agus fear daonchairdis, agus Eavan Boland, 
clár faisnéise le Icebox Films faoi dhuine de na filí is ansa le muintir na hÉireann. 

Feachtas i gcomhar idir Ard-Mhúsaem na hÉireann, RTÉ, an tÚdarás Craolacháin 
agus El Zorrero Films a bhí i gceist le National Treasures. Tionscadal ilardáin 
faoi leith a bhí ann chun tuairisc a thabhairt ar Éire na linne seo agus lón 
cartlannaíochta ina leith sin a chaomhnú trí ghnáthearraí a bhailiú ón slua a bhfuil 
ábhar maith scéalaíochta ag dul leo. Eagraíodh ceithre cinn de sheónna bóthair 
ar fud na tíre i mí Dheireadh Fómhair 2017 chun earraí a aimsiú i ngach contae a 
mbeadh léargas uathu ar ghnéithe éagsúla de stair na tíre, den chultúr agus de 
thaithí saoil na ndaoine. Tiocfaidh de thoradh ar an tionscadal go mbeidh sraith 
ceithre chlár á craoladh ar RTÉ One i mí Aibreán 2018 agus go mbeidh taispeántas 
á chur ar siúl in Ard-Mhúsaem Shaol na Tuaithe.

Cláir Réigiúnda agus Fiadhúlra
Leanadh de dhúthracht RTÉ maidir le scannáin ardchaighdeáin fiadhúlra le A 
Wild Irish Year, a coimisiúnaíodh ó Crossing the Line Production i gCill Mhantáin. 
Beidh trácht sa tsraith a bhfuil cúnamh airgid ón Údarás Craolacháin ina leith, ar an 
tionchar a bhíonn ag an aimsir ar an bhfiadhúlra ar fud na tíre ó thús go deireadh na 
bliana. 

Thug an tÚdarás Craolacháin cúnamh airgid freisin maidir le clár faisnéise 700 
Million Light Years from Birr, inar scrúdaíodh an teileascóp iontach is nua de chuid 
na hEorpa atá suite i gCaisleán Bhiorra, an áit chéanna ina bhfuil an teileascóp 
is sine in Éirinn. Bhí tuairisc ar éachtaí innealtóireachta agus ar thaiscéalaíocht 
amuigh sa spás le chéile sa chlár faisnéise seo mar a bhí ar éirim na nÉireannach 
san am a caitheadh agus ar nuálaíocht Éireannaigh de chuid na linne seo. Clár 
eachtraíochta agus teicneolaíochta den chéad scoth, suite i gceantar tuaithe in 
Éirinn, a bhí sa cheann seo inar léiríodh an dóigh ina bhfuil Éireannaigh sa lá atá 
inniu ann ag míniú roinnt de na gnéithe is diamhaire agus is tábhachtaí a bhaineann 
leis an gcruinne.

Maidir le hábhar níos éadroime, d’éirigh go maith le Daniel & Majella’s Road Trip 
ó thaobh lucht féachana a tharraingt agus an lánúin ar lóistín i dtithe aíochta 
dhaoine dá gcuid lucht leanúna. Ar We Won The Lotto, sraith dhá chlár le Waka 
Productions, fuair an lucht féachana léargas faoi leith ar a bhfuil i gceist le duais 
mhór a bhuachan sa Chrannchur Náisiúnta. Cuireadh scéalta i láthair á n-insint 
ag na daoine féin a bhuaigh airgead mór crannchuir a chuir athrú ar an saol acu in 
Éirinn le 30 bliain anuas. 

Rinneadh clár píolótach d’fhormáid nua Goodbye House a chraoladh. Ceiliúradh 
aoibhinn a bhí ann ar an teaghlach agus ar an teach ina gcónaídís. Tá an fhormáid 
bunaithe ar thuismitheoir a mhaireann i dteach an teaghlaigh i gcónaí ach ó tá an 
chlann tógtha agus imithe as an teach, tá sé in am anois athrú go dtí áras cónaithe 
níos lú. Stellify Media i mBéal Feirste a léirigh an clár píolótach i gcomhar le Sony 
TV.

Rinne na sraitheanna ba dheireanaí de Crimecall, Ear to the Ground agus Dragons’ 
Den go maith arís. 

Leanadh de dhúthracht 
RTÉ maidir le scannáin 
ardchaighdeáin fiadhúlra 
le A Wild Irish Year, a 
coimisiúnaíodh ó Crossing 
the Line Production i gCill 
Mhantáin. 

National Treasures

Women on Walls

Daniel & Majella’s Road Trip
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Chomh maith leis an 
réimse clár Gaeilge a 
léiríodh go hinmheánach 
in RTÉ, d’oibrigh Cláracha 
Gaeilge go dlúth le 
hearnáil na léiritheoirí 
neamhspleácha Gaeilge 
i rith na bliana 2017 chun 
trí cinn de thionscadail 
choimisiúnaithe a 
thabhairt i gcrích.

Cláracha Gaeilge
Chomh maith leis an réimse clár Gaeilge a léiríodh go hinmheánach in RTÉ, 
d’oibrigh Cláracha Gaeilge go dlúth le hearnáil na léiritheoirí neamhspleácha 
Gaeilge i rith na bliana 2017 chun trí cinn de thionscadail choimisiúnaithe a 
thabhairt i gcrích.

Clár faisnéise leathuaire ar ardchaighdeán a bhí i U2 Agus An Arc, a tharraing aird 
mhór ar an gceangal idir U2 agus muintir chathair Chorcaí – go háirithe ceangal an 
bhanna ceoil leis an Arcadia Ballroom an chéad áit taobh amuigh de Bhaile Átha 
Cliath a raibh ceolchoirmeacha acu.

Sraith ceithre chlár le cúnamh airgid ón Údarás Craolacháin a bhí in GAA Nua, 
á chur i láthair ag Dara Ó Cinnéide, captaen ar fhoireann bhuacach Chiarraí sa 
Chraobh Peile Uile-Éireann tráth. Díríodh sa tsraith ar an méadú atá tagtha ar úsáid 
na heolaíochta agus na teicneolaíochta maidir leis na cluichí Gaelacha agus ar an 
toradh atá air sin maidir le croí-éiteas na heagraíochta. 

Sraith ceithre chlár le cúnamh airgid ón Údarás Craolacháin a bhí i gceist le Dónal 
Lunny: Na Línte Cheoil Cheiltigh. Léiríodh an ceoltóir iomráiteach Dónal Lunny, 
an bhliain a raibh sé deich mbliana agus trí fichead, ar thuras fada eachtraíochta 
“tras-Cheilteach” go bhfoghlaimeodh faoi bhunús chuid mhór de na hamhráin 
iontacha Cheilteacha ar cuid dá shaothar féin iad le fada. Díol suntais go raibh 
Gaeilge, Béarla, Gáidhlig na hAlban, Breatnais, Briotáinis, Gailísis agus Ultais le 
cloisteáil in úsáid i rith na sraithe. 

Rinneadh gach ceann de na coimisiúin sin a chraoladh ag tráthanna craolta 
suntasacha i sceideal RTÉ One agus tharrraing gach ceann acu moladh láidir. 
Comhlachtaí atá lonnaithe sna réigiúin, Forefront, Meangadh Fíbín agus Alchemy 
Electronic Arts faoi seach, a rinne iad a léiriú do RTÉ.

Eolaíocht agus Oideachas
Lean Cláir Eolaíochta agus Oideachais den fhorbairt maidir le spriocanna 
eagarthóireachta i rith na bliana 2017, bliain a raibh an saothar is tábhachtaí 
bunaithe ar imeachtaí móra beo dea-eagraithe. Craoladh an dara sraith de 
Big Week on the Farm beo ar feadh cúig oíche as a chéile i rith mí Aibreán ón 
bhfeirm déiríochta a ritheann teaghlach Patrick Shalvey in aice le Muinchille, Co. 
an Chabháin. I mí na Samhna, bhí Weather Live, arna chur i láthair ag Kathryn 
Thomas, ar an ngné ba shuntasaí de dhúthracht leanúnach RTÉ ar mhaithe le 
Seachtain na hEolaíochta. Tharraing an fhormáid nua fíorais agus siamsaíochta – a 
léiríodh mar chuid de chomhar páirtnéireachta leis an Údarás Craolacháin, le Met 
Éireann agus le Fondúireacht Eolaíochta Éireann – lucht féachana tréan ar RTÉ 
One agus cothaíodh ceangal téagartha leis an lucht féachana agus éisteachta ar 
ardáin neamhlíneacha RTÉ.

Bhí an-aird ar an gclár faisnéise aon uaire Will a Robot Steal My Job? freisin i rith 
Sheachtain na hEolaíochta. Anne-Marie Tomchak a chuir an clár i láthair inar 
scrúdaíodh an dul chun cinn maidir le cúrsaí róbataice agus intleacht shaorga. 

Rinne Cláir Eolaíochta agus Oideachais sraith de scannáin nua neamhlíneacha 
agus de mhíreanna eadarlúide a choimisiúnú le haghaidh na Seachtaine. 

Craoladh Ploughing Live, arna chur i láthair ag Marty Morrissey agus Áine Lawlor, 
beo ar feadh trí oíche i mí Meán Fómhair. Cuireadh leis an líon daoine a bhí ag 
breathnú agus leis an sciar den lucht féachana i gcomparáid leis an mbliain roimhe 
sin agus bhí an clár arís ar cheann de na cinn is mó a tharraing aird na ndaoine. 

Bhí sraith de chláir faisnéise aon uaire seirbhíse poiblí, a chuaigh i gcion go mór 
ar dhaoine, i rith na bliana agus a tháinig go maith leis na tionscadail mhóra. Ar 
Autism and Me, cuireadh scéal an uathachais i láthair ón taobh istigh, de réir mar a 
d’inis dream daoine óga faoina dtaithí saoil féin. Bhí cur chuige den chineál céanna 
i gceist le Deafening inar scrúdaíodh dearcadh na mbodhar ar an saol atá acu in 
Éirinn faoi láthair.

Big Week on the Farm

Ploughing Live

Autism and Me
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Ar na cláir faisnéise aon uaire eile a craoladh i rith na bliana 2017 agus ar tugadh 
suntas mór dóibh, bhí Crash and Burn – comhléiriú le BBC Thuaisceart Éireann 
agus Bord Scannán na hÉireann inar insíodh scéal dochreidte Tommy Byrne, a 
d’fhéach le bheith ina thiománaí rásaí carranna de chineál Formula One – agus 
Good Vibrations, scéal suntasach eile faoi mhúinteoir ceoil as Corcaigh a bhí 
bodhar agus lag ó thaobh radharc na súl.

Reiligiún
Lean Kairos Communications i rith na bliana 2017 ag cur leis an méid a léirítear go 
hinmheánach i ndáil le cláir reiligiúnda ar ardchaighdeán, craoladh seachtrach ar 
an Aifreann agus ar sheirbhísí as gach cuid den tír. Roghnaíodh ionaid agus eaglaisí 
a bhí tráthúil maidir le himeachtaí ag an am agus le hábhar spéise na ndaoine. 
Tugtar san áireamh Aifreann Lá Fhéile Pádraig as an Muileann gCearr; Aifrinn 
Eoraifíse as Sligeach agus Cill Mheasáin, faoi Cháisc agus faoi Nollaig, a rinneadh 
a dháileadh ar pháirtnéirí in Aontas Craolacháin na hEorpa (EBU); seirbhís il-
sainchreidmheach as Ardeaglais Bharra Naofa i gCorcaigh mar chomóradh ar 
chothrom 500 bliain an Reifirméisin; Aifreann as Tulach Mhór an tráth a raibh an 
Comórtas Treabhadóireachta ar siúl; agus Aifreann cuimhneacháin do dhaoine 
a maraíodh mar gheall ar thimpistí bóthair i mí na Samhna as Cill Michin i mBaile 
Átha Cliath tráth a raibh cothrom dhá chéad bliain thógáil an tséipéil á chomóradh. 

Lean Cláir Reiligiúnda ag féachaint le teacht ar dheiseanna, trí pháirtnéireacht 
comhléiriúcháin a chothú, ábhar ar ardchaighdeán a choimisiúnú nach mbeadh 
costas ard air do lucht an cheadúnais teilifíse. Comhléiriú ardaidhme agus 
ardchaighdeáin idir RTÉ, BBC Gaeilge agus BBC Alba a bhí in Luther, An Fear a 
Scoiltfeadh an Domhan Gaelach (Luther, The Man Who Split the Gaelic World) ina 
ríomhtar scéal an Athrú Creidimh agus ar tháinig dá bharr sa saol Gaelach agus i 
gcás na Gaeilge. 

Spórt
Léirigh Loosehorse, faoi stiúir Chormac Hardigan agus Trisha Canning, trí 
cinn de chláir faisnéise faoi chluichí CLG a chuir le craoladh beo chluichí na 
gcraobhchomórtas ar RTÉ i rith na bliana 2017. 

Sa chlár faisnéise uair an chloig, Micko, insíodh scéal an té is fearr a chruthaigh 
riamh ina imreoir agus ina bhainisteoir ar fhoirne CLG, de réir mar a chonacthas 
dó féin agus trína chuid cainte féin. Rinneadh saol peile Mick O’Dwyer a fhí isteach 
le hábhar dúisitheach cartlainne le léargas ar an stair shóisialta sa chlár faisnéise 
spreagúil seo ionas go raibh súil ar níos mó ná 70 bliain den athrú ar shaol agus ar 
shochaí na hÉireann an tráth céanna a raibh ceiliúradh á dhéanamh ar dhuine de 
na daoine is aitheanta in Éirinn.

Ar Blues Sisters, den chéad uair riamh, bhí cead isteach i seomraí feistis cheann 
de shárfhoirne na linne. Ríomhadh scéal fheachtas iontach imeartha fhoireann 
peile mhná Bhaile Átha Cliath go dtí gur thug siad leo craobh na hÉireann. Léiríodh 
fírinne an cháis maidir leis an íobairt agus an díograis a bhíonn de dhíth chun buaic 
a bhaint amach.

Ar All-Ireland Day: The Hurling Final, bhíothas ar chúl an stáitse i bPáirc an 
Chrócaigh go bhfacthas ceann de laethanta móra spóirt na bliana in Éirinn ar 
bhealach nach bhfeiceann mórán riamh. Bhí daoine a raibh páirt mhór in imeachtaí 
an lae acu le feiceáil ag ullmhú don ócáid agus ansin i gceartlár an aicsin ar an lá 
deireanach de shéasúr iontach iománaíochta.

Greann agus Ceol
Bhí The Tommy Tiernan Show, clár cainte nuálach, nuair nach eol d’fhear an tí cé 
atá ag teacht ar cuairt aige go seasann siad ar an urlár os a chomhair, ar ais arís sa 
bhliain 2017. Craoladh Senior Moments i mí na Nollag le haisteoirí agus lucht grinn 
scothaosta ag trácht go greannmhar ar shaol na linne seo. 

Léirigh Loosehorse, faoi 
stiúir Chormac Hardigan 
agus Trisha Canning, trí 
cinn de chláir faisnéise 
faoi chluichí CLG a chuir le 
craoladh beo chluichí na 
gcraobhchomórtas ar RTÉ 
i rith na bliana 2017. 

Crash and Burn

Micko

Blues Sisters
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Bhí cláir cheoil go tréan freisin ar RTÉ One leis an Nathan Carter Show, a bhfuil 
an-tóir air, ar ais arís le Clár Speisialta Nollag ón Opera House i mBéal Feirste á 
chur le sraith na bliana seo. Bhí cuid mhór ceoltóirí agus amhránaithe traidisiúnta a 
d’fhreastail ar an bhFleadh Ceoil in Inis, Co. an Chláir, le cloisteáil ar Fleadh Cheoil, 
arna chur i láthair ag John Creedon agus Aoibhinn Ní Shúilleabháin. Bhí cláir cheoil 
speisialta aon uaire i gceist freisin i rith na bliana, mar shampla Willie & Merle: Up 
Close and Personal.

Bhí an tsraith Know The Score, tráth na gceist faoi chúrsaí spóirt atá oiriúnach don 
teaghlach ar fad, ar ais arís sa bhliain 2017 le Jacqui Hurley á chur i láthair, agus 
Ruby Walsh agus Shane Byrne ina gcaptaein foirne. 

Tugadh an obair léiriúcháin chun críche ar chlár de chineál nua maidir le lá an 
phósta, My Big Day: Home or Away. Bhí beirt láithreoirí nua le feiceáil os comhair 
an cheamara, Tara Fay agus Bruce Russell, agus iad in iomaíocht lena chéile maidir 
le lá pósta agus bainise chomh hiontach agus a d’fhéadfaí a shocrú do lánúin óg as 
Éirinn.

RTÉ2
Lean RTÉ2 ag dul i gcion ar an spriocghrúpa den lucht féachana (daoine 15-34 
bliana d’aois) le cláir a oireann don saol a chaitheann daoine óga in Éirinn agus do 
na réimsí spéise atá acu.

Bhí na hócáidí móra spóirt i gceist le cláir spóirt RTÉ2 i mbliana agus ar The 
Toughest Trade, tugadh beirt de réalta spóirt na hÉireann óna nádúr agus tugadh a 
ndúshlán tabhairt faoi spórt de chineál nua. 

Cuireadh caoi nua ar an tsraith réaltachta idirnáisiúnta Say Yes to the Dress nuair 
a craoladh leagan sainiúil de chuid na hÉireann ar RTÉ2, agus féachadh ar This 
Crowded House le réiteach a fháil ar fhadhb dáiríre atá ag daoine fásta nach bhfuil 
in ann teach na muintire a fhágáil. 

Bhí réimse leathan ábhair i gceist leis na cláir faisnéise, tuairimí pearsanta faoin 
saol a chaitheann daoine le scitsifréine agus ábhar níos éadroime, mar shampla 
Éireannaigh atá ag obair do dhaoine atá ríshaibhir agus amharc greannmhar ar an 
difríocht idir ceantair foirgníochta in Éirinn agus ceantair thuaithe.

D’éirigh go maith le cláir ghrinn agus tharraing an chéad sraith de chláir nua agus 
sraitheanna nua de chláir a craoladh cheana lucht féachana maith. I réimse an 
cheoil, tugadh Other Voices go háiteanna eile nuair a rinneadh cláir sa tsraith is 
deireanaí a thaifeadadh i mBéal Feirste agus sna Stáit Aontaithe chomh maith leis 
an mbunáit sa Daingean. 

Bhí bisiúlacht i gceist le hábhar réigiúnach ar RTÉ2 mar gheall ar fhormáidí nua, 
mar shampla Salon Confidential agus Body Shopping. 

Siamsaíocht
Bhí Vogue Williams ar ais le sraith ardaidhme trí chlár ar RTÉ2 inar scrúdaíodh 
roinnt de na ceisteanna is tábhachtaí agus is spéisiúla a chuirtear roimh an duine 
sa lá atá inniu ann. Tharraing an fhiosracht atá inti go nádúrtha Vogue ag plé le mná 
a thograíonn a bheith ina máithreacha aonair trí dheonú speirme (Going It Alone), 
le himní agus an toradh díblithe a bhíonn ag an speictream mí-ord a ghabhann léi 
(My Anxious Life), agus an gnás suimiúil de chuid na linne seo ar a dtugtar ‘sugar 
dating’ (Dating a Sugar Daddy).

Lean RTÉ2 ag dul i gcion 
ar an spriocghrúpa den 
lucht féachana (daoine 
15-34 bliana d’aois) le 
cláir a oireann don saol a 
chaitheann daoine óga in 
Éirinn agus do na réimsí 
spéise atá acu.

Nathan Carter Show

Say Yes to the Dress

Going It Alone
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Craoladh beo a bhí i 
gceist leis an gcuid is mó 
den ábhar ó Spórt RTÉ 
ar RTÉ2 arís sa bhliain 
2017 ach bhí dhá shraith 
coimisiúnaithe a chuir leis 
an ábhar sin.

Bhí an réalta nua atá ag teacht chun cinn, Bláthnaid Treacy, ar ais agus Can’t Stop 
Dancing á chur i láthair aici, an t-aon chlár ina raibh scéalta ó chúl stáitse Dancing 
with the Stars ar fáil ag lucht leanta an chláir sin.

Lean RTÉ freisin d’infheistíocht a dhéanamh i bhforbairt formáidí agus oibríodh le 
foireann nuálaíochta Snackbox ar an gclár Who Knew?, tráth na gceist bunaithe ar 
ábhar cartlainne

Spórt
Craoladh beo a bhí i gceist leis an gcuid is mó den ábhar ó Spórt RTÉ ar RTÉ2 arís 
sa bhliain 2017 ach bhí dhá shraith coimisiúnaithe a chuir leis an ábhar sin.

Ar The Toughest Trade, sraith dhá chlár uair an chloig an ceann arna léiriú 
ag Motive Television, taispeánadh beirt d’imreoirí móra CLG agus iad ag dul i 
gcleachtadh ar spórt nua agus ar chlub nua sular thug siad faoi bheart dúshlánach 
chun tástáil a dhéanamh an bhfuil imreoirí de chuid CLG in ann dul san iomaíocht 
le lúthchleasaithe gairmiúla. 

Bhí Après Match of the Day ar ais ar an scáileán le sraith seacht gcinn de chláir. 
Rinne siad athbheochan ar na cluichí ba thábhachtaí agus ba chinniúnaí le tríocha 
bliain anuas le hanailís roimh agus tar éis an chluiche ar cúis aiféala dúinn nach 
raibh a leithéid againn ag an am. Tugadh athchruthú an-ghreannmhar ar Bill, John 
agus Liam chomh maith leis na sluaite daoine so-aitheanta eile a tharraing an lucht 
féachana siar ar bhóithrín na smaointe.

Stíl Mhaireachtála
D’éirigh go maith arís leis an dara bliain de First Dates Ireland. Áirítear ar na figiúirí 
tréana maidir leis an lucht féachana sciar 34% de dhaoine 15-34 bliana d’aois agus 
sciar 29% de dhaoine 25-44 bliana d’aois. Mar gheall ar an dea-thoradh, léiríodh 
an tríú sraith i rith na bliana 2017 agus osclaíodh doirse bhialann First Dates Ireland 
arís ar mhaithe le scéalta rómánsaíochta, súgradh radaireachta, spraoi agus craic. 

Bhí lucht féachana dílis Don’t Tell the Bride á tharraingt ag an gclár i gcónaí, don 
ochtú sraith faoin tráth seo. 

Bhí an pleanálaí bainise is cáiliúla in Éirinn, Peter Kelly (aka Franc), ar ais ar an 
scáileán chun an chéad leagan Éireannach den fhormáid réaltachta idirnáisiúnta 
Say Yes to the Dress a chur i láthair. Rinneadh an tsraith deich gclár a thaifeadadh 
i réimse nua couture den siopa Vows do bhrídeoga i bPáirc Gnó na Blarnan i 
gCorcaigh, ina raibh stoc gúnaí galánta as gach cuid den domhan. Rinne mná a 
bheadh ina mbrídeoga stíleanna, dathanna agus pátrúin de gach cineál a thriail 
orthu agus iad a thaispeáint dá gcuid gaolta agus dá gcuid cairde ag súil go 
mbeadh ‘yes to the dress’ le rá.

Sa tsraith ceithre chlár This Crowded House, féachadh ar chásanna, nach bhfuil 
chomh neamhchoitianta sin, ina bhfuil daoine fásta idir 20 agus 40 bliana d’aois ina 
gcónaí lena gcuid tuismitheoirí i dteach na muintire. Brendan Courtney a chuir an 
tsraith i láthair agus chonacthas ocht gcinn de theaghlaigh in áiteanna éagsúla in 
Éirinn agus daoine fásta den chlann ag féachaint le teacht ar bhealach chun athrú 
amach as an teach. Chuidigh Brendan leis na leanaí lánfhásta seo na roghanna atá 
acu i margadh casta tithíochta faoi láthair a thuiscint. Chuidigh sé leo freisin cúrsaí 
airgid a shocrú i gceart ionas go bhféadfaidís feidhmiú go neamhspleách agus 
tugadh saineolaithe eile isteach nuair a bhí gá leo.

The Toughest Trade

First Dates Ireland

Don’t Tell the Bride
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Fíorasach
Bhí idir shúgradh agus dháiríre san ábhar fíorais agus faisnéise ar RTÉ2 in 2017. 
Thug an t-aisteoir Yasmine Akram léargas ar Éireannaigh atá ag obair do chuid 
de na daoine is saibhre ar domhan in Irish In Wonderland agus thug Charlie Bird 
athchuairt ar láthair scéalta móra nuachta a fhanann inár gcuimhne in After the 
Headlines. 

Pléadh le scéalta níos tromchúisí sa tsraith faireachais Trauma: Ireland’s Medical 
Emergencies a léiríodh sna seomraí éigeandála i dtrí cinn d’ospidéil tosaigh Bhaile 
Átha Cliath. Tráma de chineál eile a bhí faoi thrácht i gclár faisnéise eile faoi réimse 
an leighis a craoladh ar RTÉ 2 Schizophrenia: Voices in my Head.

I gclár a léiríodh sa bhliain 2017 lena chraoladh ar RTÉ2 sa bhliain 2018, déantar an 
difríocht idir ceantair thuaithe agus ceantair foirgníochta na hÉireann a chíoradh, 
ar bhealach a chuirfidh an tír ar fad ag gáire, ar Alison Spittle’s Culchie Club. Ar na 
tograí eile a ndearnadh forbairt orthu i rith na bliana 2017 lena gcraoladh ar RTÉ2, 
tá Forensics ina ndírítear aird ar chúrsaí eolaíochta mar a bhaineann le cásanna 
coiriúlachta agus A Short History of Online Dating, cuntas éadrom ar chaidreamh 
rómánsaíochta a cheanglaítear ar líne – i seomraí comhrá, ar Tinder nó eile – rud 
atá tagtha chun cinn le tamall anuas. 
 
Greann agus Ceol
Bhí roinnt sraitheanna nua grinn ar RTÉ2 i rith na bliana 2017 chomh maith 
le sraitheanna eile a thabhairt ar ais arís. Baineadh ábhar maith grinn as an 
gcodarsnacht idir saol an bhaile mhóir agus saol na tuaithe in Éirinn an lae inniu sa 
tsraith nua sé chlár Nowhere Fast, a ndearna Alison Spittle a scríobh chomh maith 
le haisteoireacht a dhéanamh ann agus arb iad Deadpan Pictures a léirigh é.

Sa tsraith nua trí chlár píolótach The School, chonacthas CCCahoots, an 
compántas nua grinn a bhfuil gealladh maith fúthu, agus aisteoirí óga eile, 
agus bhí Bridget & Eamon ar ais don tríú sraith den chlár grinn ina gcaitear súil 
ghreannmhar siar ar shaol na n-ochtóidí.

Maidir le cláir ghrinn scripteáilte eile i rith na bliana 2017, tosaíodh ar shraith a 
dó de Can’t Cope, Won’t Cope a léiriú, dráma grinn le Stefanie Preissner leis na 
haisteoirí nua-aimsithe Seána Kerslake agus Nika McGuigan i bpáirteanna na 
bpríomhphearsaí óga Aisling agus Danielle arb iad a gcuid eachtraíochta is ábhar 
do na scéalta. Rinneadh sraith eile den chlár greannmhar bréagfhaisnéise Hardy 
Bucks atá suite i mbaile beag i rith na bliana 2017 agus beidh sin á chraoladh sa 
bhliain 2018.

Maidir le cláir cheoil, bhí RTÉ Choice Music Prize ina cheiliúradh agus ina 
chomóradh arís ar an gcuid is fearr den cheol taifeadta in Éirinn. Tá an duais, a 
cuireadh ar bun sa bhliain 2005, ar cheann de bhuaicphointí bhliain an cheoil 
in Éirinn faoin tráth seo. Déantar an duais a bhronnadh ar Albam Éireannach 
na Bliana a roghnaíonn painéal dáréag de dhaoine gairmiúla maidir le meáin 
chumarsáide an cheoil agus de shaineolaithe ar an tionscal ó ghearrliosta deich 
gcinn d’albaim.

Bhí Other Voices – á chur i láthair ag Annie Mac, Huw Stephens agus May Kay 
– ar ais le ceann de na sraitheanna ba bhríomhaire fós. Rinneadh cláir nua in 
Arlyn Studios in Austin, Texas agus ar ais sa bhaile sa Daingean le cósta thiar na 
hÉireann. Ar chlár speisialta aon uaire Other Voices Belfast Special, bhí deis ag 
Other Voices blas faoi leith mhuintir Chiarraí a chur le glór mórálach spéisiúil Bhéal 
Feirste na linne seo. 

Bhí idir shúgradh agus 
dháiríre san ábhar fíorais 
agus faisnéise ar RTÉ2 in 
2017. 

Nowhere Fast

Trauma: Ireland’s Medical Emergencies

Hardy Bucks
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ATHBHREITHNIÚ AR AN MBLIAIN
TEILIFÍS

D’oibrigh RTÉ i gcomhar 
le hearnáil na léiritheoirí 
neamhspleácha agus 
coimisiúnaíodh réimse 
sraitheanna oideachais 
agus siamsaíochta faoi 
théamaí éagsúla do lucht 
féachana na ndaoine óga.

Cláir Réigiúnda agus Fiadhúlra
Bhí formáidí nua ar an ábhar ó na réigiúin sa bhliain 2017. Ar an tsraith ceithre chlár 
Salon Confidential, arna léiriú ag Waka Television, fuarthas réiteach stuama ar 
roinnt de chruacheisteanna an tsaoil. Thaitin an tsraith seo, a léiríodh le trealamh 
feistithe i siopa gruagaireachta ina raibh gruagairí agus bearbóirí éagsúla lán le 
tuairimí, leis an lucht féachana ar RTÉ 2. I bhformáid nua eile, Body Shopping, 
arna chur i láthair ag an Dr Ciara Kelly agus á léiriú ag Stirling Film & Television 
Productions i mBéal Feirste, tugadh tuairisc ar an méadú atá ar an tóir ar 
mháinliacht phlaisteach in Éirinn agus thar lear.

Comhléiriú de chuid Aontas Craolacháin na hEorpa a bhí in Generation What? a 
léirigh Midas Productions le cúnamh airgid ón Údarás Craolacháin. Bhí sé bunaithe 
ar shuirbhé forleathan ar líne ar dhaoine óga (18-34 bliana d’aois) ar fud dhá thír 
déag de chuid na hEorpa agus é leagtha amach sa chaoi is go dtabharfaí portráid 
iomlán ar an nglúin sin i gcrích. 

Bhí cláir faisnéise i gceist freisin a thug ábhar smaointeoireachta don lucht 
féachana. D’fhan na súile sáite in Living with an Addict le Midas Productions agus 
in John Connors’ America le Frontline Films.

Sraith dhá chlár a bhí in Ireland’s Rich List, arna léiriú ag Waddell Productions i 
mBéal Feirste, inar stiúraigh Joe O’Shea an lucht féachana trí liosta an 30 billiúnaí 
agus milliúnaí is saibhre a bhí ar liosta lucht rachmais na hÉireann 2017 ag an 
Sunday Times Rich List agus inar léiríodh an ní a theastaíonn chun a bheith san 
áireamh leis an dream sin.

Daoine Óga
D’oibrigh RTÉ i gcomhar le hearnáil na léiritheoirí neamhspleácha agus 
coimisiúnaíodh réimse sraitheanna oideachais agus siamsaíochta faoi théamaí 
éagsúla do lucht féachana na ndaoine óga.

TRTÉ
Cuirtear réimse cineálacha éagsúla clár ar fáil do dhaoine idir seacht agus cúig 
bhliana déag d’aois ar bhloc TRTÉ ar RTÉ2. Ar na cláir nua i rith na bliana 2017, 
bhí Drop Dead Weird, sraith ghrinn 26 clár, arna comhléiriú idir an Astráil agus 
Éirinn, le Pauline McLynn agus David Rawle i bpáirteanna na bpríomhcharachtar 
chomh maith leis an tríú sraith de Brainfreeze, an clár grinn beochana faoi chúrsaí 
eolaíochta a craoladh ar feadh Sheachtain na hEolaíochta 2017.

RTÉjr
Is é RTÉjr an cainéal speisialta saor ó fhógraíocht atá ag RTÉ do leanaí faoi bhun 
seacht mbliana d’aois. Cuirtear cláir éagsúla, ar fud réimse seánraí, ar fáil ar an 
teilifís agus ar an aip RTÉjr App.

Ar na coimisiúin nua a coimisiúnaíodh i rith na bliana 2017, bhí Showtime inar 
léiríodh chomh tógtha agus a bhíonn leanaí lena gcuid oibre agus uaireanta fada an 
chloig á gcaitheamh acu ag ullmhú agus ag traenáil laonna, caoirigh agus pónaithe 
lena gcur ar taispeáint ag taispeántais talmhaíochta ar feadh an tsamhraidh; agus, 
All Aboard, sraith 15 chlár inar taispeánadh turas trí seachtaine ar bhád canálach a 
thug na deirfiúracha Caoimhe agus Muireann in éineacht lena gcuid tuismitheoirí ó 
Dhug na Canálach Móire i mBaile Átha Cliath go Caladh na Sionainne.

Body Shopping

Ireland’s Rich List

Drop Dead Weird
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I measc na gclár nua siamsaíochta, bhí an clár nua draíochta, AbraKidabra, ar a 
ndéanann an draíodóir Joe Daly cleasa draíochta a chur i láthair agus a mhúineadh 
ar bhealach mealltach greannmhar os comhair lucht féachana beo leanaí; Mr. 
Mender and the Chummyjiggers, sraith bhríomhar puipéadóireachta do leanaí 
réamhscoile; agus Wildwoods, sraith ghreannmhar puipéadóireachta 26 clár 
faoin ngruagach mór Cooper a fhágann an baile sa chathair mhór go dtéann ag 
eachtraíocht sa choill fhiáin.
 
Rinneadh an tsraith eadarlúide Kidspeak, atá seanbhunaithe ar RTÉjr, a 
choimisiúnú ó earnáil na léiritheoirí neamhspleácha den chéad uair agus cuireadh 
tús le hollsoláthar léiriúcháin ar an tsraith eadarlúide cónaisc Bright Sparks a 
chraolfar sa bhliain 2018.

Rinneadh athchoimisiúnú maidir le sraith eile de What Makes My Day. Léirítear 
éagsúlacht agus cúrsaí míchumais sa tsraith sin trí scéal deichniúr leanaí a bhfuil 
cónaí orthu in Éirinn a chur i láthair, ina measc scéal Joseph a bhfuil madra cúnta 
aige, darb ainm Harvey, a chuidíonn leis siúl a dhéanamh; Lilah a dhéanann a cuid 
scolaíochta sa bhaile le cósta Dhún na nGall; Mohammed atá ag caitheamh a 
chéad samhradh dá shaol i mBaile Átha Cliath; agus Will, atá an-tugtha don ballet. 
Baineadh beagán de chasadh as an dara sraith de Wonder What? agus scrúdaíodh 
an chaoi ina n-oibríonn rudaí éagsúla, mar shampla, droichead ardaithe, clóphreas 
nuachtáin agus craenacha coimeádáin ag Calafort Bhaile Átha Cliath.

Maidir le cúrsaí beochana, craoladh sraith nua 52 clár anamúlachta de chuid RTÉ/
CBeebies, Pablo, ina bhfeictear buachaill greannmhar cliste cúig bhliana d’aois atá 
ar speictream an uathachais. Bíonn a chuid críán agus a chuid cruthaitheachta in 
úsáid aige chun eachtraí i saol a chuid ealaíne a dhéanamh as constaicí a thagann 
roimhe. Rinneadh ceiliúradh ar an tsraith mar gheall ar an bpríomhcharachtar 
agus an cliar a bheith ar speictream an uathachais, rud nach raibh ag baint le haon 
sraith eile go dtí sin.

Bhí Angela’s Christmas, clár speisialta 26 nóiméad le haghaidh na Nollag atá 
bunaithe ar ghearrscéal le Frank McCourt, ina bhuaicphointe maidir le sceideal na 
Nollag ar RTÉ One. Rinneadh scrúdú ar an saol san uisce in I’m a Fish, sraith 52 clár 
dhá nóiméad agus freagraíodh na ceisteanna is maith le leanaí a chur sa tsraith 
spraíúil anamúlachta Brewster The Rooster. Tosaíodh ar an obair léiriúcháin ar 
Peek Zoo, Mya Go agus Ballybraddan (sraith 2).

Coimisiúnaíodh cúig cinn de ghearrscannáin ó stiúideonna nua in Éirinn faoin 
scéim a ritheann RTÉ maidir le Gearrscannáin Bheochana. 

Coimisiúnaíodh cúig cinn 
de ghearrscannáin ó 
stiúideonna nua in Éirinn 
faoin scéim a ritheann RTÉ 
maidir le Gearrscannáin 
Bheochana. 

Pablo

Kidspeak
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Babhtaí Coimisiúnaithe
Tar éis éirí go maith le hábhar nua cláir a tugadh isteach mar 
chuid de sceideal an raidió i rith na bliana 2016, seoladh babhta 
coimisiúnaithe eile ag deireadh na bliana sin. Bhí de straitéis leis sin 
glórtha nua agus ábhar nua a chur le sceideal raidió RTÉ – idir chláir 
speisialta aon uaire, séasúir speisialta agus sraitheanna – chun cur 
leis an sceideal clár inmheánach a chuirtear ar fáil ar feadh na bliana 
ar fad.

Bhí an babhta sin dírithe den chuid is mó ar Radio 1, agus 
athchoimisiúnú á dhéanamh ar chláir ón mbliain roimhe sin i gcás 
2fm, lyric fm agus Raidió na Gaeltachta. Rinneadh 251 uair a chloig 
in iomláine d’ábhar clár raidió a choimisiúnú ó earnáil na léiritheoirí 
neamhspleácha.

Cómhaoiniú
Bhí Comedy Showhouse ar ais ar Radio 1 do 2017, le maoiniú ó RTÉ 
agus ón Údarás Craolacháin. Sraith d’fhormáidí grinn a dhéantar 
a thaifeadadh beo os comhair lucht éisteachta sa Project Arts 
Centre i gceantar Bharra na Teampaill i mBaile Átha Cliath atá i 

gceist le Comedy Showhouse agus iad á gcoimisiúnú go speisialta. 
Sideline Productions a léirigh an tsraith imeachtaí ar feadh na 
seachtaine agus rinneadh eagarthóireacht iarléiriúcháin ar an ábhar 
gur cuireadh 16 clár leathuaire ar fáil. Bhí Colm O’Regan, Andrew 
Maxwell, Deirdre O’Kane, Fiona Looney agus Seán Hughes nach 
maireann i measc na ndaoine den lucht grinn a chuir ábhar i láthair. 
Bhuaigh Colm O’Regan Wants a Word, ceann amháin de na snátha 
cláir a ghabhann le Comedy Showhouse, an gradam óir don chlár 
grinn ab fhearr ag gradaim náisiúnta raidió IMRO den dara bliain as 
a chéile.
 
RTÉ Radio 1
Athchoimisiúnú
Lean Léiriúcháin Neamhspleácha Raidió RTÉ (IRP) de réimsí na 
n-ealaíon, an chultúir, an ghrinn agus na siamsaíochta a shaothrú 
le cláir don uile dhuine. Bhí The Book Show ar ais ar an aer i 2017 
le Sineád Gleeson á chur i láthair. Léirigh New Normal Culture, 
léiritheoirí The Book Show, Inside Culture freisin i rith na bliana 2017 
le Fionn Davenport, scríbhneoir taistil a bhfuil seantaithí aige ar an 
raidió, á chur i láthair.

ATHBHREITHNIÚ AR AN MBLIAIN
RAIDIÓ

Lean Léiriúcháin Neamhspleácha Raidió RTÉ de réimsí 
na n-ealaíon, an chultúir, an ghrinn agus na siamsaíochta 
a shaothrú le cláir don uile dhuine.
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Bhí rath arís ar Callan’s Kicks, arna léiriú ag Catchy Title, an clár seachtainiúil grinn 
a tharraingíonn lucht éisteachta mór ar RTÉ Radio 1. Rinne Oliver Callan agus 
meitheal scríbhneoirí ábhar grinn a léiriú do dhá shéasúr den chlár seachtainiúil 
i rith na bliana 2017 ina ndearnadh an t-ábhar nuachta ba dheireanaí a phlé go 
tráthúil le haithris ar phearsana poiblí agus le sceitseanna. Rinne meitheal oibre 
ilmheáin inmheánach físeán digiteach aon nóiméad amháin a léiriú le scáileán glas 
gach seachtain a chuirfeadh leis an ábhar fuaime agus rinneadh an físeán a fhoilsiú 
ar ardáin éagsúla de chuid RTÉ agus ar ardáin eile ar líne.

Bhí lucht Second Captains ar ais i rith shamhradh na bliana 2017 le seó de chineál 
nua do lucht éisteachta Radio 1 ina raibh plé ar chúrsaí spóirt, ealaíne agus cultúir 
chomh maith le hagallamh beo maidin Dé Domhnaigh.

D’éirigh go maith freisin le sraith den chlár cultúir Pantisocracy a craoladh i rith an 
tsamhraidh le Rory O’Neill (aka Panti Bliss) á chur i láthair. Rinneadh clár speisialta 
uair an chloig a choimisiúnú freisin le craoladh Lá Nollag 2017 agus tugadh treoir 
sleachta den chlár a léiriú mar fhíseáin dhigiteacha freisin a cuireadh ar siúl ar fud 
ardáin ar líne éagsúla RTÉ. Athena Productions a léirigh an t-ábhar físe agus an 
t-ábhar fuaime a ndearnadh an taifeadadh agus an eagarthóireacht air i Windmill 
Lane Studios, Baile Átha Cliath.

Kairos Communications a léirigh na seirbhísí reiligiúnda arís ar RTÉ Radio 1 Extra 
agus cuireadh Aifreann agus/nó seirbhís ar fáil gach deireadh seachtaine agus 
ar roinnt de na laethanta saoire eaglaise. Is gné thábhachtach seo i gcónaí de 
shainordú RTÉ maidir le craoltóireacht seirbhíse poiblí agus bíonn an tseirbhís ar 
fáil ar na fadtonnta raidió chomh maith.

Coimisiúin Nua
Coimisiún nua a raibh suntas leis sa bhliain 2017 ab ea That Baz Thing, a craoladh 
ag a 10 i.n. ar an gCéadaoin i rith mhí Iúil agus mhí Lúnasa agus a bhí léiríthe ag OJO 
Productions. Baz Ashmawy an láithreoir agus ba é seo an chéad chlár aige ar RTÉ 
Radio 1. Formáid nua a bhí ag baint leis an gclár uair an chloig a bhí dírithe ar an 
láithreoir, agus ar shaol an láithreora, chomh maith le triúr aíonna a bhain lena shaol 
agus lena theaghlach. Bhí leas á bhaint as Snapchat chun ábhar don chlár a chruthú 
agus mar dheis margaíochta. Bhí Baz ar ais i ndeireadh na bliana 2017 le Baz & Nancy’s 
Christmas Day, clár speisialta Nollag in éineacht le Nancy, a mháthair.

Cé nach coimisiún nua as an bpíosa é, eagraíodh comórtas maidir le The Poetry 
Programme a léiriú i rith na bliana 2017. Ar Rockfinch a bronnadh an coimisiún 
agus rinne siadsan clár nua a léiriú le Olivia O’Leary á chur i láthair. Bhí glacadh an-
mhaith leis agus tá Olivia ag cur beocht nua san fhormáid.

Rinneadh clár speisialta raidió a choimisiúnú i mbliana don tSeachtain 
Oidhreachta. Ar Red Hare Media a bronnadh an coimisiún agus léiríodh sraith 
álainn cúig chlár á gcur i láthair ag Manchán Magan. Manchán’s A-Z of Ireland ab 
ainm don tsraith a thug na héisteoirí go háit faoi leith gach lá leis an ábhar á chur i 
láthair de réir ord na haibítre. Rinneadh ceiliúradh sa tsraith ar iontaisí mórshuntais 
na hÉireann ó thaobh an dúlra agus na staire. 

Drámaíocht ghrinn ar stíl an ‘bhréagchláir faisnéise’ a bhí sa chlár 30 nóiméad 
Surviving Ireland. Bhain an scéal le daoine a bheith ag staonadh ó na meáin 
dhigiteacha ar oileán amach ó chósta na hÉireann agus ar dhrochthoradh a 
theacht air sin. Craoladh mar chlár speisialta ar RTÉ Radio 1 é Lá Fhéile Pádraig 
agus tharraing sé cuid mhór cainte ón lucht éisteachta agus plé ar an idirlíon. 
An scríbhneoir Aidan O’Donovan in éineacht le Colm Toibín, scríbhneoir agus 
tráchtaire Twitter a bhí i mbun an tsaothair. Na haisteoirí cáiliúla Stefanie Preissner, 
Barry Murphy agus Deirdre O’Kane a bhí sna príomhpháirteanna agus socraíodh 
ar choimisiún lena mbaineann ceithre cinn de chláir don bhliain 2018 mar gheall ar 
a fheabhas a d’éirigh leis. 

Chuir na cláir seo ar fad eagsúlacht ó thaobh formáide, pearsana agus eile le 
sceideal RTÉ Radio 1. 

Pantisocracy Christmas Day Special

Chuaigh Pantisocracy i 
gcion ar an lucht éisteachta 
luath go maith mar gheall 
ar éirim agus ar bheocht an 
láithreora agus na n-aíonna. 
Cothaíodh lucht éisteachta 
láidir mall san oíche chomh 
maith le theacht ar an 
bhfód go láidir ar na meáin 
shóisialta.

Poetry Programme
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ATHBHREITHNIÚ AR AN MBLIAIN
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RTÉ 2fm 
Bhí mír arna léiriú ag Reel World Europe á chraoladh mar chuid de chlár Tracy 
Clifford i rith an tráthnóna. Is meascán 20 nóiméad atá in Pump Up the Slump 
chun daoine a spreagadh i lár an tráthnóna gach lá. Áiríodh sa mheascán faoi leith 
seo de cheol mór-ráchairte roinnt de na hamhráin is fearr le deich mbliana anuas 
ionas gur cinnte go raibh ábhar iontais ag daoine as. Tarlaíonn ó am go chéile 
freisin meascán sainiúil atá bunaithe ar ócáidí speisialta, laethanta saoire bainc, an 
Nollaig nó Oíche Shamhna.

RTÉ lyric fm 
Cuireadh an coimisiún maidir leis an mír cultúir Culture File, a chraoltar ar chlár 
tráth tiomána RTÉ lyric fm, amach ar tairiscint. Bronnadh an conradh arís ar 
chomhlacht Luke Clancy, Soundsdoable. Is é Culture File an ghnémhír ealaíon 
a bhíonn ar lyric fm gach lá. Cuirtear dearcadh sothuigthe faoi leith ar chúrsaí 
ceoil, ar an teicneolaíocht, ar cheardaíocht, ealaín, spraoi, greann, bia agus 
dearthóireacht i láthair. Craoltar Culture File ag a 6.05 i.n. gach lá ar Lorcan 
Murray’s Classic Drive. Tagann an mhír ar an bhfód go tréan freisin maidir leis an 
idirlíon trí phodchraoladh laethúil. Déantar ceangal leis an lucht éisteachta ar líne 
trí mhol Soundcloud agus trí chuntas Twitter, chomh maith le tuairiscí laethúla ar 
Facebook, Tumblr agus láithreáin mhóra blagála.

RTÉ Raidió na Gaeltachta 
Tá ríthábhacht i sceideal an deireadh seachtaine ag an stáisiún leis an ábhar ó 
léiritheoirí neamhspleácha ar RTÉ Raidió na Gaeltachta agus tá éisteoirí nua á 
mealladh ag an tseirbhís leis. Déantar an clár Bláthnaid Libh, arna chur i láthair ag 
Bláthnaid Ní Chofaigh agus arna léiriú ag Cian Mac Carthaigh, a chraoladh beo as 
Baile Átha Cliath gach maidin Sathairn. Is iomaí gradam bronnta ar an gclár uair 
an chloig seo a chothaíonn caidreamh le lucht na Gaeilge sa chathair agus ar fud 
na réigiún. Bíonn meascán iontach ábhair sa chlár agus é bunaithe go minic ar an 
ábhar cainte atá idir daoine nuair a chastar ar a chéile iad, agus bunaithe ar ábhar a 
bhíonn ar na meáin shóisialta. Spreagtar an lucht éisteachta chun páirt a ghlacadh 
sa phlé agus a gcuid tuairimí a chur in iúl, rud a chuireann leis an nuacht a bhraitear 
ar an gclár. Tar éis gradaim éagsúla a bhuachan sa bhliain 2016, bronnadh gradaim 
eile ar an gclár agus ar an láithreoir sa bhliain 2017 nuair a bronnadh an gradam 
do Láithreoir Raidió na Bliana ar Bhláthnaid ag Féile na Meán Ceilteach ar Oileán 
Mhanann.

Bláthnaid Libh

Bhí tábhacht mhór le 
hábhar IRP i sceideal 
deireadh seachtaine RTÉ 
Raidió na Gaeltachta agus 
tá lucht éisteachta nua 
meallta chun na seirbhíse.

Colm Toibín & Aidan O’Donovan



   TUARASCÁIL BHLIANTÚIL LÉIRIÚCHÁIN NEAMHSPLEÁCHA RTÉ 2017 19

Bhí an Scéim Fís & Fuaim 3, a ritheann an tÚdarás Craolacháin, 
an-tábhachtach arís maidir le hábhar coimisiúnaithe ar Theilifís RTÉ 
i rith na bliana 2017. Coimisiúnaíodh, i rith na bliana 2017, cúig chlár 
agus fiche a raibh cúnamh ina leith ón BAI agus a craoladh nó atá le 
craoladh ar RTÉ. Is iad sin: Angela’s Christmas; Citizen Lane; Donal 
Lunny: Na Línte Cheoil Cheiltigh; A Wild Irish Year; Awake – The 
Science of Sleep; Ballybradden (sraith 2); Big Week On The Farm 
(sraith 2); Can’t Cope, Won’t Cope (sraith 2), Coimisiún na Talún; 
Damo and Ivor The Movie; David Brophy’s Choir of Ages; Eavan 
Boland; Great Lighthouses of Ireland; Hardest Harvest; Healthy 
Appetite; Keepers of the Flame; Lords and Ladles (sraith 3); Mr. 
Mender and the Chummyjiggers; Mya Go; National Treasures; 
Peak Zoo; Striking Out (sraith 2); The Game; The Voting Age; agus 
Weather Live. 

Chomh maith leis na cláir a ndearna Raidió RTÉ iad a choimisiúnú, 
bhí 40 uair an chloig eile d’ábhar cláir sa bhreis orthu sin ar aimsigh 
léiritheoirí neamhspleácha cistíocht ón Údarás Craolacháin lena 
n-aghaidh faoin Scéim Fís & Fuaim 3. Chuir naoi léiriú 20 uair an 
chloig d’ábhar cláir ar fáil maidir le cúrsaí ealaíon agus cultúir, 11 uair 
an chloig de chláir oideachais agus drámaíochta do leanaí agus 9 
n-uair an chloig d’ábhar cláir maidir le cultúr, oidhreacht agus saol na 
hÉireann.

Bhí cistíocht faoi Alt 481 ag roinnt coimisiún maidir le cláir 
dhrámaíochta, cláir bheochana agus cláir ghrinn. Chuir Bord 
Scannán na hÉireann ciste ar fáil freisin maidir le roinnt de na cláir 
bheochana. Thug RTÉ faoi chomhléiriúchán freisin i gcásanna 
éagsúla le BBC Thuaisceart Éireann, BBC agus ARTE in 2017. Tugtar 
anailís iomlán ar an gcistíocht ó fhoinsí eile ar leathanach 21. 

D’fhoilsigh an tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe leagan 
leasaithe den Chód Cleachtais chun Comhlachtaí Stáit a Rialú ar 
an 17 Lúnasa 2016, a thagann i bhfeidhm maidir le tuairiscíocht 
airgeadais i gcás thréimhsí tuairiscíochta dar tús an 1 Meán Fómhair 
2016 nó dáta ina dhiaidh sin.

Rinne RTÉ de réir an Chóid Chleachtais leasaithe chun Comhlachtaí 
Stáit a Rialú mar aon leis an dualgas a chomhlíonadh i ndáil le 
rialachas corparáide agus cúrsaí eile a leagtar ar an eagraíocht faoin 
Acht Craolacháin 2009, faoin Acht um Eitic in Oifigí Poiblí 1995 agus 
faoin Acht um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí 2001.

Tá RTÉ tiomanta maidir lena chinntiú go ndéantar an coimisiúnú 
ar chláir a léirítear go neamhspleách don chraoladh poiblí ar 
bhealach follasach. Cloíonn RTÉ, san iarracht teacht ar chláir 
teilifíse agus raidió a léirítear go neamhspleách, a gcoimisiúnú 
agus a n-athchoimisiúnú, le modhanna oibre atá foirmeálta soiléir, 
agus foilsítear iad sin lena gceadú ag léiritheoirí neamhspleácha ar 
láithreán gréasáin RTÉ. 

D’fhostaigh RTÉ KPMG i rith na bliana chun bearta oibre áirithe a 
dhéanamh maidir leis na gnáis oibre sonraithe a bhí le cur i bhfeidhm 
i ndáil le hiarratais faoi chláir teilifíse agus raidió a cuireadh faoi 
bhráid i rith na bliana 2017. Rinne KPMG na bearta oibre sin agus 
bhíothas sásta, i ndáil leis an sampla gnóthaí a cuireadh faoi thástáil, 
go léiríonn an fhianaise cháipéisíochta atá ar coimeád ag RTÉ go 
rabhthas ag cloí leis na gnáis oibre coimisiúnaithe a bhaineann le 
hábhar.

CISTÍOCHT EILE RIALACHAS CORPARÁIDE
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2017 - Achoimre ar an gCaiteachas
Bhí de dhualgas ar RTÉ faoin reachtaíocht maidir le caiteachas ar choimisiúin neamhspleácha faoin Acht Craolacháin 2009 caiteachas 
de €39.5m a dhéanamh sa bhliain 2017, i ndáil le cláir don teilifís agus don raidió. B’ionann an caiteachas a tabhaíodh i rith na bliana 2017 
ar bheartaíocht coimisiúnaithe don teilifís agus don raidió agus €40.8m. Bhí caiteachas 2017 níos airde ná an ceanglas reachtúil (i.e. 3% sa 
bhreis ar an tsuim reachtúil do 2017). 

Caiteachas Tabhaithe

2017
Teilifís
€’000

2017
 Raidió
 €’000

2017
Iomlán
 €’000

2016
Iomlán 
€’000

Caiteachas Reachtúil (Sceid. 5) 38,557 1,181 39,738 39,565

Caiteachas Breise (Sceid. 6) 425 - 425 234

Caiteachas Díreach ar Chláir Choimisiúnaithe 38,982 1,181 40,163 39,799

Barrchostais Leithchurtha RTÉ 643 11 654 516

Caiteachas ar an mBeartaíocht Coimisiúnaithe 39,625 1,192 40,817 40,315

B’ionann an tsuim a caitheadh ar Léiriúchán Neamhspleách trí Chuntas na gClár Neamhspleách i rith na bliana 2017 i ndáil le cláir 
choimisiúnaithe agus €38.56m ar ábhar teilifíse agus €1.18m ar ábhar don raidió, suim iomlán de €39.74m lena n-áirítear costais riaracháin. 
Sáraítear leis sin an tsuim €39.5m a bhí dlite faoin reachtaíocht. Chuaigh RTÉ i gcaiteachas €0.42 milliún sa bhreis ar an tsuim sin ar chláir 
teilifíse agus sin anuas ar an gcaiteachas a luaitear maidir le Cuntas reachtúil na gClár Neamhspleách, rud a fhágann go ndeachaigh 
Teilifís agus Raidió RTÉ i gcaiteachas iomlán €40.16 milliún ar chláir choimisiúnaithe i rith na bliana 2017 (2016: €39.80m) gan barrchostais 
leithchurtha RTÉ a áireamh.

Bíonn Léiriúcháin Neamhspleácha RTÉ ag brath ar réimse seirbhísí de chuid RTÉ, iad seo a leanas san áireamh mar shampla: spás oifige 
agus na seirbhísí fóntais a ghabhann leis, teicneolaíocht an eolais agus córais ina leith sin, ábhar oifige inchaite, seirbhísí teicniúla agus 
seirbhísí acmhainní daonna. B’ionann barrchostas eagrúcháin RTÉ i leith na beartaíochta coimisiúnaithe don teilifís agus don raidió i rith na 
bliana 2017 agus €0.65m (2016: €0.52m).

726 uair an chloig in iomlán (251 don Raidió, 475 don Teilifís) a coimisiúnaíodh leis an gcaiteachas reachtúil ar Léiriúcháin Neamhspleácha i 
rith na bliana 2017, i réimse leathan catagóirí faoi mar a leagtar amach go mion i Sceideal 3. Coimisiúnaíodh cúig uair an chloig d’ábhar teilifíse 
sa bhreis air sin i rith na bliana 2017 mar chuid den chaiteachas ar léiriúchán neamhspleách nach dtagann faoin reachtaíocht agus tugtar 
sonraí faoi sin i Sceideal 4.

Déantar anailís ar an gcaiteachas de réir catagóir cláir i rith na bliana 2017 i Sceideal 5 maidir leis an gcaiteachas reachtúil agus i Sceideal 6 
maidir le caiteachas neamhreachtúil.

Caiteachas ar Choimisiúnú agus ar Bharrchostais 2017
Leagtar amach anailís ar an gcaiteachas ar léiriúchán neamhspleách teilifíse agus raidió a thabhaigh RTÉ i rith na bliana 2017 sa tábla thíos. 
Tugtar briseadh síos níos mine de réir seánraí i Sceideal 5 agus i Sceideal 6.

2017 2017 2017 2016

Caiteachas Tabhaithe
Teilifís
€’000

Raidió
€’000

Iomlán
€’000

Iomlán
€’000

Coimisiúin de chuid na Bliana 2016 arna dTabhairt ar Aghaidh 6,535 - 6,535 5,428

Athrú maidir leis an gCaiteachas ar Choimisiúin na Bliana 2016 (Nóta 1) (105)  - (105) (839)

Athlua ar Choimisiúin de chuid na Bliana 2016 arna dTabhairt ar 
Aghaidh 6,430 - 6,430 4,589

Coimisiúin nua i rith na bliana 2017 (féach thíos) 38,855 1,227 40,082 39,790

Lúide Coimisiúin le cur ar fáil i rith na bliana 2018 (8,301) (122) (8,423) (6,535)

Costais Riaracháin (Sceideal 7) 2,412 87 2,499 2,325

Gradaim / Scéimeanna 229 - 229 146

Caiteachas ar an mBeartaíocht Coimisiúnaithe 39,625 1,192 40,817 40,315

Nóta 1: Tá leasú déanta, i ndáil le hathrú costais agus cláir a chur ar atráth, ar an gcaiteachas ar chláir a coimisiúnaíodh i rith na bliana 2016 arna dtabhairt ar aghaidh, de réir mar a thit 

sin amach i rith na bliana 2017.

ATHBHREITHNIÚ AR CHÚRSAÍ AIRGEADAIS AGUS COIMISIÚNAITHE
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Is féidir anailís mar seo a leanas (féach an tábla thuas) a thabhairt ar na coimisiúin nua le linn na bliana 2017 dar luach €40.1m:

Coimisiúin Nua

Caiteachas
Reachtúil 

€’000 %

Caiteachas 
Neamhreachtúil

€’000 %
Caiteachas Iomlán

€’000 %

Coimisiúin don Teilifís 1, 2 35,965 91% 309 100% 36,271 91%

Forbairt don Teilifís 1 527 1% - 0% 527 1%

Teilifís – críochnaithe 1, 2 2,057 5% - 0% 2,057 5%

Teilifís 38,546 97% 309 100% 38,855 97%
Raidió 1,227 3% - 0% 1,227 3%
Iomlán RTÉ 39,773 100% 309 100% 40,082 100%

1 Féach Sceideal 1 maidir le sainmhíniú ar Coimisiún, Forbairt agus Ciste Críochnaithe

2 Tugtar san áireamh maoiniú RTÉ i ndáil leis an Scéim Fís & Fuaim 3, arna rith ag an Údarás Craolacháin

 
Deonaíodh coimisiúin maidir le cláir teilifíse dar luach €19.2m, suim is ionann agus beagnach 50% de luach na gcoimisiún nua don teilifís i rith 
na bliana 2017, do shé cinn de chomhlachtaí léiriúchán neamhspleách. Deonaíodh coimisiúin bhreise dar luach €6.6m, suim is ionann 17%, do 
shé cinn de chomhlachtaí léiriúchán neamhspleách.

An Obair Coimisiúnaithe 2017
Tugtar sonraí thíos faoi na tograí maidir le coimisiúin a tháinig isteach i rith na bliana 2017:

Líon na gComhlachtaí
Líon na dTograí a Cuireadh 

Isteach Líon na gCoimisiún a Deonaíodh
Líon na nUaireanta an Chloig a 

Coimisiúnaíodh

Áit Teilifís Raidió Teilifís Raidió Teilifís Raidió Teilifís Raidió

Baile Átha Cliath 183 31 992 48 99 14 335 159

An chuid eile d'Éirinn 99 5 233 9 28 4 109 49

Tuaisceart Éireann 20 - 87 - 12 - 36 -

An Ríocht Aontaithe 10 2 18 2 - 1 - 43

Eile 5 - 6 - - - - -

Iomlán 317 38 1,336 59 139 19 480 251

Foinsí eile Cistíochta don Earnáil
Anuas ar an €38.9m a chuir RTÉ i leith na gcoimisiún nua teilifíse i rith na bliana 2017, ghnóthaigh léiritheoirí clár coimisiúnaithe RTÉ cistíocht 
ó fhoinsí eile. B’ionann luach iomlán na gcistí breise sin i ndáil le conarthaí na bliana 2017 agus €17.1m, de réir na hanailíse seo a leanas:

Foinsí Cistíochta

Drámaíocht & 
Beochan

€’000

Seánraí Eile

€’000

Iomlán na gCistí 
Tríú Páirtí

€’000

Cómhaoiniú 3,713 3,397 7,110

Alt 481 2,855 2,322 5,177

Cistíocht BAI 1,440 3,415 4,855

Iomlán 8,008 9,134 17,142

Dá réir sin, b’ionann luach iomlán bheartaíocht nua RTÉ maidir le cláir teilifíse neamhspleácha i rith na bliana 2017, ar chistí tríú páirtí a 
thabhairt san áireamh, agus €56.0m. Ní thugtar san áireamh leis na suimeanna thuas maidir le cistí ó fhoinsí eile, tograí ar chuir RTÉ cistíocht 
maidir le forbairt nó críochnú amháin ar fáil ina leith, ach amháin i ndáil le cláir a rangaítear mar drámaíocht nó beochan nó cláir a ndearnadh 
páirtmhaoiniú orthu faoi Scéim Fuaim & Fís BAI.

Costais Riaracháin
Leagtar amach go mion i Sceideal 7 anailís iomlán ar na costais riaracháin. Chuaigh Léiriúcháin Neamhspleácha RTÉ i gcostas riaracháin 
díreach dar iomlán €1.8m i rith na bliana 2017, suim is ionann agus 4% den chaiteachas díreach iomlán a rinne Léiriúcháin Neamhspleácha ar 
chláir choimisiúnaithe i rith na bliana 2017.
 
Bíonn Léiriúcháin Neamhspleácha RTÉ ag brath ar réimse seirbhísí de chuid RTÉ, iad seo a leanas san áireamh mar shampla: spás oifige 
agus na seirbhísí fóntais a ghabhann leis, teicneolaíocht an eolais agus córais ina leith sin, ábhar oifige inchaite, seirbhísí teicniúla agus 
seirbhísí acmhainní daonna. Tá bonn cuí maidir le hionsúchán iomlán an chostais / úsáid leithchurtha in úsáid d’fhonn costas cóir réasúnta 
na seirbhísí idir-rannógacha sin a úsáideann Léiriúcháin Neamhspleácha RTÉ a léiriú, suim ab ionann agus €0.7m i rith na bliana 2017 (2016: 
€0.5m).

ATHBHREITHNIÚ AR CHÚRSAÍ AIRGEADAIS AGUS COIMISIÚNAITHE
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Caighdeáin Tuairiscithe Airgeadais Idirnáisiúnta (IFRS)
Ullmhaíodh Tuarascáil Bhliantúil RTÉ agus Ráitis Airgeadais an Ghrúpa 2017 (Tuarascáil Bhliantúil RTÉ), le lón comparáide ón mbliain 2016, 
de réir Chaighdeáin IFRS agus an léirmhíniú ar na caighdeáin sin atá aontaithe ag Bord na gCaighdeán Cuntasaíochta Idirnáisiúnta (IASB) 
agus glactha leo ag an Aontas Eorpach.

Faoi réir na gcaighdeán IFRS, luann RTÉ an costas a bhaineann le cláir choimisiúnaithe a craoladh seachas an caiteachas a tabhaíodh maidir 
le beartaíocht coimisiúnaithe. Luaitear i dTuarascáil Bhliantúil RTÉ na leibhéil maidir le fardal clár ar láimh, is é sin cláir atá déanta agus a 
ndeachthas i gcostas maidir leo le linn na tréimhse faoi chaibidil, ach gan iad craolta go fóill faoi dheireadh na tréimhse sin.

Mar gheall, de réir mar a éilítear faoin Acht Craolacháin 2009, gur ar bheartaíocht RTÉ i ndáil le cláir teilifíse agus fuaime neamhspleácha 
a choimisiúnú i rith na bliana agus ar oibriú chuntas bainc na gClár Neamhspleách ag RTÉ a thráchtar sa Tuarascáil Bhliantúil maidir le 
Léiriúcháin Neamhspleácha, ní mheastar gur chóir glacadh leis na caighdeáin IFRS chun críche na Tuarascála Bliantúla maidir le Léiriúcháin 
Neamhspleácha. Leagtar amach thíos an réiteach idir an caiteachas a tabhaíodh maidir le beartaíocht choimisiúnaithe mar a luaitear sa 
tuarascáil seo agus costas na gclár mar a luaitear i dTuarascáil Bhliantúil RTÉ 2017.

Réiteach 2017 
Teilifís
€’000

Raidió
€’000

Iomlán
€’000

Tuarascáil Bhliantúil i ndáil le Léiriúcháin Neamhspleácha: 
Caiteachas ar Bheartaíocht Choimisiúnaithe1 39,625 1,192 40,817

Móide: Stoc Clár ag tús na bliana 19,490 - 19,490

Lúide: Stoc Clár ag deireadh na bliana (19,463) - (19,463)

Costas Iomlán na gClár a Craoladh 39,652 1,192 40,844

Tuarascáil Bhliantúil RTÉ: 
Costas na gClár a Craoladh 

Costas na gClár Coimisiúnaithe2 39,684 1,192 40,876

Lúide: Costas Breise na gClár Coimisiúnaithe Ar Líne (32) - (32)

Costas Iomlán na gClár a Craoladh 39,652 1,192 40,844

1 Féach an tábla ar lth. 20

2 Tuarascáil Bhliantúil RTÉ agus Ráitis Airgeadais an Ghrúpa 2017, Nóta 2(e)

Bearta Taca Eile
• Lean RTÉ i rith na bliana 2017 de chúnamh taca a thabhairt maidir le forbairt na hearnála trí pháirt a ghlacadh sna scéimeanna forbartha, 

trí chainteoirí a chur ar fáil ag seimineáir do lucht an tionscail agus i gcoláistí oiliúna maidir le léiriúchán scannánaíochta agus teilifíse, 
trí pháirt a ghlacadh i gcomhdhálacha comhléiriúcháin idirnáisiúnta, trí chúnamh taca a chur ar fáil do léiritheoirí a bhfuil páirtnéirí 
comhléiriúcháin á lorg acu, agus trí bhualadh le comhlachtaí nua atá ag teacht chun cinn agus lón comhairle a chur ar fáil dóibh.

• Déantar páirtmhaoiniú ar Screen Producers Ireland, eagraíocht ionadaíochta na léiritheoirí neamhspleácha in Éirinn, trí thobhach a 
ghearradh maidir le buiséid léiriúcháin i ndáil le cláir a choimisiúnaíonn RTÉ ó na comhaltaí. Is muirear an tobhach dá bhrí sin a ghearrtar 
go díreach ar Chuntas na gClár Neamhspleách.

• Is cumann ceirde nua-bhunaithe atá in Animation Ireland a dhéanann ionadaíocht thar ceann mórchuid na stiúideonna beochana in 
Éirinn. D’aontaigh RTÉ i rith na bliana 2016 síntiús bliantúil a chur ar fáil do Animation Ireland mar chuid den dúthracht i leith earnáil na 
hanamúlachta in Éirinn a fhorbairt. Mar chuid dá ghealltanas an tionscal agus tallann nua a fhorbairt, rinne RTÉ coimisiúnú ar chúig 
ghearrscannán beochana eile sa bhliain 2017 tríd scéim Gearrscannáin Bheochana RTÉ.

 

ATHBHREITHNIÚ AR CHÚRSAÍ AIRGEADAIS AGUS COIMISIÚNAITHE
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TUARASCÁIL Ó CHUNTASÓIRÍ NEAMHSPLEÁCHA

Tuarascáil na gCuntasóirí Neamhspleácha do Bhord RTÉ faoi Bhearta Oibre Aontaithe i ndáil le Tuarascáil Bhliantúil Aonad 
Léiriúchán Neamhspleách RTÉ maidir leis an mBliain dar Críoch an 31 Nollaig 2017
Tá na bearta a aontaíodh libh, faoi mar a shonraítear thíos, i ndáil le Tuarascáil Bhliantúil Aonad Léiriúchán Neamhspleách RTÉ (“an 
Tuarascáil Bhliantúil”) maidir leis an mbliain dar críoch an 31 Nollaig 2017 agus na Sceidil a ghabhann léi sin (“na Sceidil”) déanta againn. 
Rinneadh obair na fostaíochta de réir an Chaighdeáin Idirnáisiúnta maidir le Seirbhísí Gaolmhara (ISRS 4400) a bhaineann le fostú i ndáil 
le bearta oibre aontaithe. Is chun cuidiú leis an mBord a mheas an rabhthas ag comhlíonadh na ndualgas a leagtar ar an mBord faoin 
reachtaíocht i ndáil le Riachtanais Tuairiscíochta maidir le Léiriúcháin Neamhspleácha, agus chun na críche sin amháin, a rinneadh na 
bearta.

Tugadh faoi na bearta oibre sin bunaithe ar an bhfaisnéis airgeadais a chuir bainistíocht RTÉ ar fáil agus is ar Bhord RTÉ atá an fhreagracht 
ina leith sin. Leagtar amach thíos na bearta oibre a rinneadh agus toradh an tsaothair sin:

Bearta Oibre
1. Sheiceálamar gur go cruinn a baineadh an t-eolas a luaitear i Sceideal 2 ‘Oibriú Chuntas Bainc na gClár Neamhspleách i rith na bliana 

dar críoch an 31 Nollaig 2017’, as an eolas mionsonraithe sa mhórleabhar ginearálta faoi idirbhearta a bhain le Cuntas Bainc na gClár 
Neamhspleách i rith na bliana dar críoch an 31 Nollaig 2017.

2. Sheiceálamar gur go cruinn a baineadh an t-eolas a luaitear i Sceideal 5, Sceideal 6 agus Sceideal 7 as na taifid is bonn leo agus as an 
anailís mhionsonraithe a hullmhaíodh chun críche Tuarascáil Bhliantúil na bliana dar críoch an 31 Nollaig 2017 a ullmhú.

3. Sheiceálamar na Sceidil maidir le cruinneas ó thaobh na matamaitice.

Toradh an tSaothair
Rinneamar na bearta a leagtar amach in 1-3 thuas agus níor tugadh aon ábhar eisceachta faoi deara le linn na hoibre sin.

Mar gheall nach ionann na bearta oibre thuasluaite agus iniúchóireacht ná athbhreithniú arna dhéanamh de réir na gCaighdeán Idirnáisiúnta 
Iniúchóireachta ná na gCaighdeán Idirnáisiúnta maidir le Fostú Athbhreithniúcháin, níl aon dearbhú á lua againn i ndáil le Tuarascáil Bhliantúil 
RTÉ maidir le Léiriúcháin Neamhspleácha don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2017.

Is chun na críche sin amháin a luaitear sa chéad alt den tuarascáil seo, agus mar eolas don Bhord, an tuarascáil atá á cur ar fáil againn agus ní 
le húsáid chun críche eile í. Is leis na nithe sin amháin a shonraítear thuas a bhaineann an tuarascáil seo agus ní théann sí chomh fada le haon 
ráitis airgeadais de chuid RTÉ arna léamh go cuimsitheach.

KPMG           
Cuntasóirí Cairte
1 Plás an Stócaigh
Faiche Stiabhna,
Baile Átha Cliath, Éire

29 Márta 2018



24

1. Dualgas maidir le Caiteachas
Faoi Alt 116, fo-alt (2) den Acht Craolacháin 2009 (an tAcht), leagtar de dhualgas ar RTÉ faoin reachtaíocht íosmhéid airgid réamhshonraithe 
(an tsuim reachtúil) a chaitheamh gach bliain ar chláir teilifíse agus cláir raidió arna léiriú go neamhspleách agus an t-airgead sin a lóisteáil i 
gcuntas faoi leith ar a dtugtar an Cuntas Clár Neamhspleách (an cuntas).

Caiteachas Reachtúil
2017

€’000
2016

€’000

Caiteachas Reachtúil Iomlán 39,512 39,519

B’ionann an tsuim reachtúil i leith na bliana 2009 agus €40m agus bíonn athrú, maidir le gach bliain ó shin, ar an tsuim i gcomhréir leis an 
Treoiruimhir Praghsanna bliantúil do Thomhaltóirí (CPI) arna meas ó mhí Lúnasa 2008 go dtí mí Lúnasa na bliana díreach roimh an mbliain 
airgeadais atá i gceist. Ó b’ionann an CPI arna meas ó mhí Lúnasa 2008 go dtí mí Lúnasa 2016 agus -1.3%, rinneadh an tsuim reachtúil i leith 
na bliana 2017 a ísliú dá réir. Faoi Alt 116, 3 % an t-íoschéatadán atá le caitheamh ar chraolachán fuaime in 2017 (€1.185m).

2. Dualgas maidir le Tuairiscíocht
Mar a éilítear faoi réir Alt 116, fo-alt (9) den Acht Craolacháin 2009, déanfaidh RTÉ tráth nach déanaí ná 3 mhí tar éis dheireadh gach bliana 
airgeadais tuarascáil a thabhairt don Aire:
• maidir lena ghníomhaíochtaí i gcaitheamh na bliana airgeadais sin i ndáil le coimisiúnú clár craolta fuaime agus teilifíse neamhspleácha

• maidir le hainm nó céannacht chorparáideach na ndaoine sin atá coimisiúnaithe chun cláir chraolta fuaime nó teilifíse neamhspleácha a 
dhéanamh

•  maidir le feidhmiú ar an gcuntas i gcaitheamh na bliana airgeadais sin (Tá mionsonraí feidhmithe an Chuntais Clár Neamhspleách do 2017 
leagtha amach i Sceideal 2) agus

• maidir le haon nithe eile a bhaineann leis na nithe thuas a ordaíonn an tAire

3. Sainmhíniú maidir le Coimisiún, Forbairt agus Cistí Críochnaithe
Déantar an tsuim a luaitear mar chaiteachas ar ‘choimisiúin’ a shainmhíniú in Alt 116, fo-alt (11) den Acht Craolacháin 2009. De réir an 
tsainmhínithe, ionas go measfaí gur coimisiúnaíodh clár, ní mór go rachadh RTÉ ‘faoi oibleagáid dhlíthiúil 25% faoin gcéad ar a laghad de 
chostas’ déanta an chláir a íoc sula gcuirtear tús leis an obair ar dhéanamh an chláir.

Déantar suimeanna a luaitear mar chaiteachas ar ‘fhorbairt’ agus ar ‘chríochnú’ a shonrú de réir Alt 116, fo-alt (2)(a)(ii) agus fo-alt (2)(a)(iii), 
eadhon, ‘foirmliú tograí ag daoine a thabhairt i gcrích’ maidir le cláir teilifíse nó raidió neamhspleácha ar coimisiún ag RTÉ agus ‘cuidiú le 
críoch a chur le cláir teilifíse neamhspleácha agus le cláir craolacháin fuaime nár choimisiúnaigh RTÉ a ndéanamh’ faoi seach.

SCEIDEAL 1: AN DUALGAS MAIDIR LE LÉIRIÚCHÁN NEAMHSPLEÁCH ATÁ 
AR RTÉ FAOIN REACHTAÍOCHT
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SCEIDEAL 2: OIBRIÚ CHUNTAS BAINC NA GCLÁR NEAMHSPLEÁCH 
TEILIFÍSE I RITH AN DÁ MHÍ DHÉAG ANUAS GO DTÍ AN 31 NOLLAIG 2017

€’000

Iarmhéid Tosaigh de réir RTÉ amhail 1 Eanáir 2017  5,101 

Lóisteáil
Fáltais ó RTÉ, lena n-áirítear ús Bainc a fuarthas   39,512 

Lúide Íocaíochtaí
Íocaíochtaí  (38,936)

Iarmhéid deiridh de réir RTÉ ar an 31 Nollaig 2017  5,677 

Móide
Seiceanna a scríobhadh i rith na bliana 2017 agus nár

éilíodh a n-íoc faoin 31 Nollaig 2017  - 

Iarmhéid deiridh de réir an ráitis bainc ar an 31 Nollaig 2017  5,677

Nóta 1 Bhí €118 i gceist le hiomlán na dtáillí bainc i rith na bliana.
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Earnáil Comhlacht Léiriúcháin Teideal an Chláir

Iomlán 
Uaireanta 
an Chloig

Fíorasach, Slí  
Mhaireachtála &  
Formáidí

Coco Television Productions First Dates Sraith 3  14.0 

Vision Independent Productions Operation Transformation Sraith 11  8.5 

Coco Television Productions Room to Improve Sraith 11  7.0 

Mind the Gap Films Lords and Ladles Sraith 3 (Compl) 1  6.0 

Coco Television Productions Don’t Tell the Bride Sraith 8  5.0 

ShinAwil Home of the Year Sraith 4  5.0 

ShinAwil Say Yes to the Dress  5.0 

ShinAwil Say Yes to the Dress Sraith 2  5.0 

Independent Pictures This Crowded House  4.0 

Mind the Gap Films Healthy Appetite (Compl) 1  4.0 

Scratch Films The Rotunda  4.0 

Vision Independent Productions Celebrity Operation Transformation  4.0 

Waddell Media Getaways Sraith 6  4.0 

Coco Television Productions Desperate Houses  3.0 

Independent Pictures You Should Really See A Doctor Sraith 3  3.0 

ShinAwil What Are You Eating Sraith 3  3.0 

Tyrone Productions David Brophy’s Choir of Ages 1  3.0 

Vision Independent Productions Supergarden Sraith 9  3.0 

Waddell Media Francis Brennan’s Grand Tour of Vietnam  3.0 

Waddell Media Find Me a Home Sraith 2  3.0 

Waddell Media Frock Finders  3.0 

Coco Television Productions Dermot Bannon’s New York and LA homes  2.0 

Animo TV Productions Awake - The Science of Sleep (Críoch) 1  1.0 

Vision Independent Productions Bloom  1.0 

Waddell Media At Your Service To The Rescue  1.0 

Waka Productions Raised by the Village  1.0 

    105.5 

1 Coimisiúin a ndearna an tÚdarás Craolacháin páirtmhaoiniú ina leith faoin scéim Fís & Fuaim

(Críoch.) Conarthaí Críochnaithe

SCEIDEAL 3: CLÁIR/UAIREANTA AN CHLOIG TEILIFÍSE A NDEARNADH 
COIMISIÚNÚ, CRÍOCHNÚ AGUS FORBAIRT ORTHU FAOIN REACHTAÍOCHT 
IN 2017
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SCEIDEAL 3: CLÁIR/UAIREANTA AN CHLOIG TEILIFÍSE A NDEARNADH 
COIMISIÚNÚ, CRÍOCHNÚ AGUS FORBAIRT ORTHU FAOIN REACHTAÍOCHT 
IN 2017
AR LEAN

Earnáil Comhlacht Léiriúcháin Teideal an Chláir

Iomlán 
Uaireanta 
an Chloig

Faisnéis & Ealaíona Kite Entertainment/Animo TV Productions Who Do You Think You Are?  6.0 

El Zorerro Films National Treasures 1  4.0 

Independent Pictures Trauma  4.0 

Frontline Films Charlie Bird - After the Headlines  3.0 

Independent Pictures Painting the Nation Sraith 2  3.0 

Independent Pictures Ireland’s Property Crisis  2.0 

Waddell Media Irish in Wonderland  2.0 

Blinder Films Some Mother’s Son (Críoch)  1.5 

Loosehorse The Voting Age (Críoch) 1  1.5 

Soho Moon Pictures Citizen Lane (Críoch) 1  1.5 

South Wind Blows Keepers of the Flame (Críoch) 1  1.5 

Animo TV Productions Baz and Nancy’s Holy Show  1.0 

Areaman Productions Too Old for the Road  1.0 

Blueprint Pictures James Joyce: A Shout in the Street  1.0 

Crawford McCann Brexit: Farming on the Edge  1.0 

El Zorerro Films Women on Walls (Críoch)  1.0 

Frontline Films Schizophrenia: Voices in my Head  1.0 

Icebox Films Eavan Boland 1  1.0 

Irish Book Awards Ltd Bord Gáis Energy Irish Book Awards  1.0 

JAMCTWO The Classroom Divide  1.0 

Lifeblood Films Reimagining the Abbey  1.0 

Loosehorse Giles  1.0 

Poolbeg Productions The Joy 20+  1.0 

Power Pictures This Is Christy  1.0 

ShinAwil What Are You Working For?  1.0 

Tyrone Productions Nathan Goes to Nashville  1.0 

Tyrone Productions Ireland’s Health Divide  1.0 

Tyrone Productions Dr. Eva’s Great Portuguese Escape  1.0 

Wildfire Film and Television Productions Anthony Foley: Munsterman  1.0 

Conarthaí forbartha éagsúla le Animo TV Productions, Below the Radar, Coco Television 
Productions, Mahy Media, Prize Pig Productions, Tile Productions, Tyrone Productions agus 
Underground Films

48.0

1 Coimisiúin a ndearna an tÚdarás Craolacháin páirtmhaoiniú ina leith faoin scéim Fís & Fuaim

(Críoch.) Conarthaí Críochnaithe
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Earnáil Comhlacht Léiriúcháin Teideal an Chláir

Iomlán 
Uaireanta 
an Chloig

Réigiúnach, Oideachas, 
Reiligiún & Cláir  
Fhíorasacha Eile

Green Inc Film & Television/ 360 Production 
South Post and Graphics Crimecall Sraith 14  10.0 

Kairos Communications Masses and Services 2017  10.0 

Independent Pictures Ear to the Ground Sraith 25  8.0 

ShinAwil Dragons’ Den Sraith 8  8.0 

Independent Pictures Big Week on the Farm Sraith 2 1  5.0 

Crossing the Line Productions A Wild Irish Year (Críoch)1  4.0 

Moondance Productions The Zoo 2018  4.0 

Telegael Teo Great Lighthouses of Ireland 1  4.0 

Waka Productions Salon Confidential  4.0 

Alleycat Films Stetsons & Stillettos Sraith 3  3.0 

Crossing the Line Productions The Game 1  3.0 

Dearcán Media/MagamediaTeo Gaineamh Séidte (Críoch)  3.0 

Loosehorse Weather Live 1  3.0 

WhiteThorn Productions Hardest Harvest (Críoch)1  3.0 

Sherwin Media Group Tracks and Trails Sraith 8  2.5 

Alchemy Electronic Arts Donal Lunny: Na Línte Cheoil Cheiltigh (Críoch)1  2.0 

Firebrand Productions/stop.watch television Ireland Under Pressure  2.0 

KMF Productions What in the World? Sraith 11  2.0 

Waddell Media Ireland’s Rich List  2.0 

Waka Productions We Won the Lotto  2.0 

WhiteThorn Productions Coimisiún naTalún (Críoch)1  2.0 

Vision Independent Productions Ploughing Live 2017  1.5 

Animo TV Productions Will a Robot Steal My Job?  1.0 

Firebrand Productions Fiacre - Finding My Voice  1.0 

Independent Pictures Best of Big Week On The Farm  1.0 

Independent Pictures Inside the Brain  1.0 

Midas Productions Living with an Addict  1.0 

Waddell Media Luther - The Man Who Split The Gaelic World 
(Críoch)

 1.0 

Wildfire Film and Television Productions The Leaving  1.0 

Conarthaí forbartha éagsúla le Frontline Films agus Kite Entertainment

    95.0 

1 Coimisiúin a ndearna an tÚdarás Craolacháin páirtmhaoiniú ina leith faoin scéim Fís & Fuaim

(Críoch.) Conarthaí Críochnaithe

SCEIDEAL 3: CLÁIR/UAIREANTA AN CHLOIG TEILIFÍSE A NDEARNADH 
COIMISIÚNÚ, CRÍOCHNÚ AGUS FORBAIRT ORTHU FAOIN REACHTAÍOCHT 
IN 2017
AR LEAN
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SCEIDEAL 3: CLÁIR/UAIREANTA AN CHLOIG TEILIFÍSE A NDEARNADH 
COIMISIÚNÚ, CRÍOCHNÚ AGUS FORBAIRT ORTHU FAOIN REACHTAÍOCHT 
IN 2017
AR LEAN

Earnáil Comhlacht Léiriúcháin Teideal an Chláir

Iomlán 
Uaireanta 
an Chloig

Drámaíocht, Spórt &  
Daoine Óga

Abú Media Whiz Sa Chistin  33.0 

The Piranha Bar Mya Go (Críoch) 1  10.0 

Macalla Teo Bright Sparks  8.0 

Blinder Films Striking Out Sraith 2 1  6.0 

Meangadh Fibin Mr Mender and Chummyjiggers1  5.5 

Vision Independent Productions 10@10  5.0 

Treehouse Republic Ballybraddan Sraith 2 (Críoch) 1  4.3 

Igloo Productions Peek Zoo (Críoch) 1  3.5 

Wiggleywoo The Day Henry Met Sraith 3 (Críoch)  2.5 

Crossing the Line Productions What Makes My Day Sraith 2  2.0 

JAMCTWO Toughest Trade Sraith 2  2.0 

Monster Entertainment I’m a Fish  2.0 

Fubar All Aboard  1.5 

Gmarsh TV Showtime  1.5 

Macalla Teo AbraKidabra  1.5 

Macalla Teo Kidspeak  1.5 

Stopwatch Television Wonder What? Sraith 2  1.5 

Loosehorse All-Ireland Day: Hurling Final  1.0 

Loosehorse Blues Sisters  1.0 

Loosehorse Micko  1.0 

Brown Bag Films Angela’s Christmas (Críoch) 1  0.5 

Dyehouse Films All In Good Time  0.2 

Scéim Gearrscannán Beochana  0.2 

Barley Films Hedgehog Hootenanny

Bogboy Productions Bogboy

Daily Madness Tonk Squish and the Toaster

Olya Golubeva Tricky Violin

Turnip and Duck Zoot and Friends

Conarthaí forbartha éagsúla le Adare TV Productions, Blinder Films, Element Pictures, 
Footnote Productions, Helion Productions, Kavaleer Productions, MDV Media, Ripple Films 
agus Spiral Pictures

    95.2 

1 Coimisiúin a ndearna an tÚdarás Craolacháin páirtmhaoiniú ina leith faoin scéim Fís & Fuaim

(Críoch.) Conarthaí Críochnaithe
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Earnáil Comhlacht Léiriúcháin Teideal an Chláir

Iomlán 
Uaireanta 
an Chloig

Siamsaíocht, Greann
& Ceol

ShinAwil Dancing with the Stars Sraith 2  32.7 

Adare Productions An Ríl Deal/Junior Eurovision  14.0 

Tyrone Productions Cleas Act Sraith 2  12.0 

South Wind Blows Other Voices Sraith 16  10.0 

Animo TV Productions/Kite Entertainment Ireland’s Fittest Family Sraith 5  9.0 

Mind the Gap Films Brendan O’Connor’s Cutting Edge  7.0 

Mind the Gap Films Brendan O’Connor’s Cutting Edge  7.0 

Power Pictures The Tommy Tiernan Show Sraith 2  6.0 

Loosehorse Know the Score Sraith 2  4.5 

Tyrone Productions Nathan Carter Show Sraith 2  4.0 

Pure Class Productions Bridget & Eamon Sraith 3  3.5 

Animo TV Productions Vogue Williams:  3.0 

Deadpan Pictures Can’t Cope, Won’t Cope Sraith 2 1  3.0 

Forefront Fleadh Cheoil 2017  3.0 

Hardy Films Ltd Hardy Bucks Sraith 4  2.0 

CCCahoots Productions The School  1.5 

Long Lost Films/Parallel Film Productions/
Blue Ink Films Damo and Ivor - The Movie (Críoch) 1  1.5 

Vico Pictures & Sound Senior Moments  1.5 

Coco Television Productions IFTA Film and Drama Awards 2017  1.0 

Coco Television Productions My Big Day: Home or Away  1.0 

South Wind Blows Willie & Merle: Up Close and Personal (Críoch)  1.0 

South Wind Blows Other Voices Belfast Special (Críoch)  1.0 

Southpaw Pictures RTÉ Choice Music Prize 2017  1.0 

Tyrone Productions Nathan Carter Christmas Special  1.0 

Conarthaí forbartha éagsúla le Areaman Productions, Blinder Films, Deadpan Pictures, Gable 
End Media, MK1 Productions, Parallel Film Productions, ShinAwil agus Snackbox Films

    131.2 

1 Coimisiúin a ndearna an tÚdarás Craolacháin páirtmhaoiniú ina leith faoin scéim Fís & Fuaim

(Críoch.) Conarthaí Críochnaithe

IOMLÁN NA nUAIREANTA TEILIFÍSE A COIMISIÚNAÍODH DE RÉIR NA REACHTAÍOCHTA SA BHLIAIN 2017  475 

SCEIDEAL 3: CLÁIR/UAIREANTA AN CHLOIG TEILIFÍSE A NDEARNADH 
COIMISIÚNÚ, CRÍOCHNÚ AGUS FORBAIRT ORTHU FAOIN REACHTAÍOCHT 
IN 2017
AR LEAN
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Earnáil Comhlacht Léiriúcháin Teideal an Chláir

Iomlán 
Uaireanta 
an Chloig

Na hEalaíona, Réigiúnach, 
Oideachas, Reiligiún & Cláir 
Fhíorasacha eile

Cian Mac Carthaigh Bláthnaid Libh  37.0 

Kairos Communications Aifrinn agus Seirbhísí  33.0 

New Normal Culture Inside Culture  30.0 

Soundsdoable Culture File  29.5 

New Normal Culture The Book Show  14.0 

Pegasus Consulting The History Show  10.0 

Rockfinch The Poetry Programme  7.0 

Red Hare Media Manchán's A-Z of Ireland  5.0 

Pine Valley Studios Sound in Union  4.0 

Turnip & Duck Surviving Ireland  0.5 

    170.0 

Spórt, Siamsaíocht agus 
Ceol

Reel World Europe Pump Up the Slump  43.3 

Catchy Title Callan’s Kicks  12.0 

Second Captains Second Captains Sunday  8.0 

Sideline Productions Comedy Showhouse  8.0 

OJO Productions That Baz Thing  7.0 

OJO Productions Baz & Nancy's Christmas Day  1.3 

Athena Media Pantisocracy  1.0 

    80.6 

IOMLÁN NA nUAIREANTA RAIDIÓ A COIMISIÚNAÍODH DE RÉIR NA REACHTAÍOCHTA SA BHLIAIN 2017  251

SCEIDEAL 3: CLÁIR/UAIREANTA AN CHLOIG RAIDIÓ A NDEARNADH 
COIMISIÚNÚ, CRÍOCHNÚ AGUS FORBAIRT ORTHU FAOIN REACHTAÍOCHT 
IN 2017
AR LEAN
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Earnáil Comhlacht Léiriúcháin Teideal an Chláir

Iomlán 
Uaireanta 
an Chloig

Fíorasach, Siamsaíocht  
& Stíl Mhaireachtála

Coco Television Productions St. Patrick’s Day Festival 2017 and Highlights  2.0 

Loosehorse Wings and A Prayer  1.5 

Stellify Media Goodbye House  1.0 

Stopwatch Television Science Week 2017  0.5 

IOMLÁN NA nUAIREANTA TEILIFÍSE A COIMISIÚNAÍODH, NACH FAOI RÉIR NA REACHTAÍOCHTA É, SA BHLIAIN 
2017  5

SCEIDEAL 4: 2017 CLÁIR/UAIREANTA TEILIFÍSE A COIMISIÚNAÍODH, 
A CRÍOCHNAÍODH AGUS A FORBRAÍODH NACH FAOI RÉIR NA 
REACHTAÍOCHTA A RINNEADH SIN
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TEILIFÍS

CATAGÓIR AN CHLÁIR
Iomlán Uaireanta 

an Chloig

Coimisiúin á 
dtabhairt ar 

aghaidh 2016
Coimisiúin Nua

2017

Coimisiúin á 
dtabhairt ar 

aghaidh 2017
Costas Iomlán 

2017

€’000 €’000 €’000 €’000

(Nóta 2) (Nóta 1)

Fíorasach
Slite Maireachtála & Formáidí  105.5  792  9,144  (1,486)  8,450 
Faisnéis & Ealaíona  48.0  90  4,583  (1,063)  3,610 
Réigiúnach, Oideachas, Reiligiún & Cláir Fhíorasacha Eile  95.0  1,207  5,464  (1,142)  5,529 

Drámaíocht, Spórt & Daoine Óga  95.2  1,373  6,456  (827)  7,002 

Siamsaíocht, Greann & Ceol  131.2  2,929  12,899  (3,748)  12,080 
      
Móriomlán:  475  6,391  38,546  (8,266)  36,671 

Gradaim / Scéimeanna  117 

Barrchostais agus costais eile (Sceideal 7)  1,769 

Caiteachas Díreach a Tabhaíodh      38,557 

RAIDIÓ

CATAGÓIR AN CHLÁIR
Iomlán Uaireanta 

an Chloig

Coimisiúin á 
dtabhairt ar 

aghaidh 2016
Coimisiúin Nua 

2017

Coimisiúin á 
dtabhairt ar 

aghaidh 2017
Costas Iomlán 

2017

€’000 €’000 €’000 €’000

(Nóta 1)

Na hEalaíona, Réigiúnach, Oideachas, Reiligiún & Cláir 
Fhíorasacha eile

 170.0  -  743  (102)  641 

Spórt, Siamsaíocht agus Ceol  80.6  -  484  (20)  464 
    
Móriomlán:  251  -  1,227  (122)  1,105 

Barrchostais agus costais eile (Sceideal 7)  76 

Caiteachas Díreach a TabhaÍodh      1,181 

CAITEACHAS DÍREACH A TABHAÍODH AR CHLÁIR 
CHOIMISIÚNAITHE 
TEILIFÍS & RAIDIÓ      39,738 

Nóta 1: Tugtar san áireamh leis an gcostas iomlán CBL nach féidir a ghabháil ar ais (NRV)

Nóta 2: Tá athlua á dhéanamh ar choimisiúin ón mbliain 2016 maidir le hathrú costais nó gealltanais maidir le cláir a chur ar atráth

Nóta 3: Ní thugtar san áireamh barrchostas leithchurtha RTÉ

SCEIDEAL 5: CAITEACHAS REACHTÚIL AR CHLÁIR CHOIMISIÚNAITHE IN 
2017 DE RÉIR CHATAGÓIR AN CHLÁIR 
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TEILIFÍS

CATAGÓIR AN CHLÁIR
Iomlán Uaireanta 

an Chloig

Coimisiúin á 
dtabhairt ar 

aghaidh
2016

Coimisiúin Nua 
2017

Coimisiúin á 
dtabhairt ar 

aghaidh 2017
Costas Iomlán 

2017

€’000 €’000 €’000 €’000

(Nóta 1)

Fíorasach, Siamsaíocht & Stíl Mhaireachtála  5.0  39  309  (35)  313 
     

Móriomlán:  5  39  309  (35)  313 

Gradaim / Scéimeanna  112 

Caiteachas Díreach a TabhaÍodh      425 

Nóta 1: Tugtar san áireamh leis an gcostas iomlán CBL nach féidir a ghabháil ar ais (NRV)

Nóta 2: Tá athlua á dhéanamh ar Choimisiúin ón mbliain 2016 maidir le hathrú costais nó gealltanais maidir le cláir a chur ar atráth

Nóta 3: Ní thugtar san áireamh barrchostas leithchurtha RTÉ

Nóta 4: Tugtar san áireamh leis an gcaiteachas nach caiteachas faoin reachtaíocht na costais ar líne maidir le coimisiúin faoin reachtaíocht nach gceadaítear faoin Acht Craolacháin 

2009 a chur i leith an Chuntais Reachtúil

SCEIDEAL 6: CAITEACHAS NEAMHREACHTÚIL AR CHLÁIR 
CHOIMISIÚNAITHE IN 2017 DE RÉIR CHATAGÓIR AN CHLÁIR
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Cur Síos ar an gCaiteachas Teilifís Raidió Iomlán

€’000 €’000 €’000

Costais Pá-rolla  1,325  70  1,395 

Teacht i láthair ag Féilte/Imeachtaí Tionscail  270  -  270 

Stóráil Seiteanna  106  -  106 

Taisteal agus Cothabháil  34  -  34 

Costais Ríomhaireachta & Teileafóin  5  -  5 

Costais Fógraíochta agus Comhairleoireachta  7  5  12 

Costais Oifige agus Costais Ilghnéitheacha (Nóta 1)  22  1  23 

Fo-iomlán  1,769  76  1,845 

Barrchostas Eagrúcháin Leithchurtha  643 11  654 

Móriomlán:  2,412  87  2,499 

Nóta 1: Tugtar san áireamh le Costais Oifige agus Costais Ilghnéitheacha costais i ndáil le priontáil, stáiseanóireacht, teachtairí etc.

SCEIDEAL 7: COSTAIS RIARACHÁIN AGUS BARRCHOSTAS EAGRÚCHÁIN 
INCHURTHA 2017
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Comhlacht Léiriúcháin Teideal an Chláir

(a) Frameworks
1 Failsafe Films Available Light

2 Jam Media The Wiremen

3 Snackbox Films Doubt

(b) Filmbase - Gearrscannán 
1 Baby Jane Productions Wilted

2 Blacksheep Productions The Miracle

3 Lamb Films Shoebox

4 Strobe Gene

(c) Ionad Scannán na Gaillimhe - Gearrscannán
1 Character Films Limited Mother

SCEIDEAL 8: GRADAIM 2017
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Ord Teideal an Chláir Cainéal Dáta Craolta

1 The Late Late Toy Show. RTÉ One 01-12-2017
2 The Sunday Game live - SF Final: Dublin V Mayo RTÉ2 17-09-2017
3 World Cup Qualifier 2018: Play-Off - Republic of Ireland V Denmark RTÉ2 14-11-2017
4 The Sunday Game live - SH Final: Galway V Waterford RTÉ2 03-09-2017
5 World Cup Qualifier 2018 - Live Play - Moldova v Rep of Ireland RTÉ2 09-10-2017
6 RTÉ News: Nine O'Clock RTÉ One 15-10-2017
7 RBS 6 Nations - Live Play - Ireland V France RTÉ2 25-02-2017
8 RBS 6 Nations - Live Play - Wales V Ireland RTÉ2 10-03-2017
9 RBS 6 Nations - Live Play - Ireland V England RTÉ2 18-03-2017
10 Mrs Brown’s Boys CSI: Mammy RTÉ One 31-12-2017
11 Mrs Brown’s Boys: Mammy’s Mummy RTÉ One 25-12-2017
12 The Sunday Game Live - Live Play - Kerry V Mayo RTÉ2 20-08-2017
13 RTÉ News: Six One RTÉ One 16-10-2017
14 Room To Improve RTÉ One 26-02-2017
15 RTÉ News: One O'Clock RTÉ One 16-10-2017
16 The Late Late Show RTÉ One 14-04-2017
17 Dancing with the Stars RTÉ One 22-01-2017
18 The Sunday Game Live - Live Play - Dublin v Tyrone RTÉ2 27-08-2017
19 World Cup Qualifier 2018 - Live Play - Rep Of Ireland V Serbia RTÉ2 05-09-2017
20 RBS 6 Nations - Live Play - Scotland V Ireland RTÉ2 04-02-2017
21 Fair City RTÉ One 22-01-2017
22 The Rose Of Tralee International Festival 2017 RTÉ One 22-08-2017
23 Guinness Series Live - Live Play - Ireland V South Africa RTÉ2 11-11-2017
24 Striking Out RTÉ One 22-01-2017
25 The Sunday Game Live - Live Play - Roscommon V Mayo RTÉ2 30-07-2017
26 RBS 6 Nations - Live Play - Italy V Ireland RTÉ2 11-02-2017
27 The Saturday Game Live - Live Play - Kerry V Mayo RTÉ One 26-08-2017
28 The Sunday Game Live - Live Play - Clare V Cork RTÉ One 09-07-2017
29 I’m a Celebrity…Get Me Out of Here! TV3 19-11-2017
30 Redwater RTÉ One 14-05-2017
31 The Sunday Game Live - Live Play - Cork V Waterford RTÉ One 13-08-2017
32 Guinness Series Live - Live Play - Ireland V Argentina RTÉ2 25-11-2017
33 Mrs Brown’s Boys: Mammy’s Gamble RTÉ One 23-12-2017
34 News Special RTÉ One 16-10-2017
35 The Sunday Game Live - Live Play - Galway V Wexford RTÉ2 02-07-2017
36 NYE Countdown Concert RTÉ One 31-12-2017
37 The Sunday Game Live - Live Play - Galway V Tipperary RTÉ2 06-08-2017
38 Mrs Brown’s Boys: Mammy’s Christmas Punch RTÉ One 24-12-2017
39 Mrs Brown’s Boys RTÉ One 30-12-2017
40 All Round To Mrs Brown’s RTÉ One 01-04-2017
41 The Sunday Game Live - Post Match - Dublin V Tyrone RTÉ2 27-08-2017
42 Coronation Street TV3 18-01-2017
43 World Cup Qualifier 2018 - Live Play - Rep Of Ireland V Moldova RTÉ2 06-10-2017
44 The Sunday Game Live - Live Play - Kerry V Galway RTÉ2 30-07-2017

The Sunday Game Live - Live Play - Dublin V Kildare RTÉ2 16-07-2017
46 Fairytale Of New York - The Story Of A Christmas Classic RTÉ One 21-12-2017
47 Operation Transformation RTÉ One 25-01-2017

48 World Cup Qualifier 2018 - Live Play - Georgia V Rep of Ireland RTÉ2 02-09-2017
49 Dermot Bannon’s New York Homes RTÉ One 10-12-2017
50 Up For The Match RTÉ One 16-09-2017

Foinse: TAM Ireland Ltd/Nielsen TAM. 

Rangú bunaithe ar eipeasóid is fearr de sheónna/shraith atá 15+ nóiméad ar fhad a craoladh idir 1 Eanáir 2017 agus 31 Nollaig 2017, ar aon chainéal teilifíse, ar fáil in Éirinn ag aon am. 

Gach figiúr Comhdhlúite maidir le Daoine 4+ de chuid na Tíre. Is ionann an lucht féachana Comhdhlúite agus an lucht féachana a bhreathnaigh ar chlár agus é beo móide daoine a 

thaifeadadh clár agus a d’fhéach air laistigh de 7 lá. 

SCEIDEAL 9: AN 50 CLÁR IS MÓ LUCHT FÉACHANA IN 2017 
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