
Babhta Coimisiúnaithe TG4 2018 
 

Tá TG4 ag cur fáilte roimh iarratais ón earnáil léirithe neamhspleách chun cláracha 
agus sraitheanna éagsúla a sholáthar dúinn.   
 
Iarrtar ar léiritheoirí agus ar sholáthraithe ábhair aird a thabhairt ar an sprioc 
lucht féachana (Croí lucht féachana agus Lucht féachana Náisiúnta.) agus ar na 
trátha craolta ar leith sa scideal atá I gceist sa bhabhta seo.   
 
Ba chóir gach iarratas ar choimisiún a theacht chugainn tríd an gcóras ríomh-
choimisiúnaithe mar cheangaltán pdf agus an buiséad mar cheangaltán excel.  Le 
gach iarratas, ba cheart achoimre ghearr chruthaitheach faoin gclár nó faoin 
sraith a bheith ann agus eolas faoi na daoine a bhéas páirteach ann, ar chúl agus 
os comhair an cheamara (níor cheart go mbeadh níos mó ná dhá leathanach A4 
san pdf seo).  Le gach iarratas ba cheart buiséad a bheith ann don chlár nó don 
tsraith. (níor cheart go mbeadh níos mó ná dhá leathanach A4 a bheith san excel 
seo). Ba chóir an dá cheangaltán faoi leith (pdf agus excel) a bheith ann do gach 
iarratas ar choimisiún. 
 

 

1.  Dhá Ollsoláthar (€400k x 4) as an 4 réimse seo:  
 

Spriocdháta: 3ú Meán Fómhair, 2018 

Fíorasach. 

 Céad chraoladh - lár na seachtaine ar 9.30pm. 

 Sraith de chláracha faisnéise láidre comhaimsireacha 50 nóiméad ar fhad a mheallfaidh 
lucht féachana Náisiúnta. 

 Cláracha aonaireacha faoi theideal sraithe comónta nó cláracha a leanann an téama 
céanna.   

 Tabhairt faoi cruthaíoch, drámatúil a nochtann an scéal. 

 Lucht Féachana: Náisiúnta, go háirithe mná. 

 Fad an chonartha ollsoláthar 4 bliana  

 Buiséad don ghné in aghaidh na bliana: €400k  

 Uaireanta le soláthar: Moladh le teacht ón gcomhlacht léirithe.  
 

Fíorasach Staire:  

 Céad Craoladh – Lár na seachtaine 9.30pm  

 Clár aonar nó sraitheanna  



 Faid 50 nóiméad nó fad faisnéise  

 Lucht féachana Náisiúnta  

 Fad an chonartha ollsoláthair 4 bliana  

 Buiséad don ghné in aghaidh na bliana: €400k  

 Uaireanta le soláthar: Moladh le teacht ón gcomhlacht léirithe.  
 

Siamsaíochta Fhíorasach:  

 Céad Craoladh – I rith na seachtaine 8-9pm  

 Cláir/Sraitheanna a thugann léargas ar shaol agus/nó nós maireachtála ar leith a 
ardaíonn croí nó a ardaíonn suim an croí lucht féachana. 

 Formáidí  

 Faid 25’ nó 50’  

 Croí lucht Féachana  

 Fad an chonartha ollsoláthair 4 bliana  

 Buiséad don ghné in aghaidh na bliana: €400k  

 Uaireanta le soláthar: Moladh le teacht ón gcomhlacht léirithe.  
 

Siamsaíocht cheoil traidisiúnta 

 Céad Craoladh - Dé Domhnaigh, 9.30pm. 

 Sraith de chláir 50 nóiméad ar fhad. 

 Taibhiú agus / nó faisnéis an cheoil agus na hamhránaíochta traidisiúnta atá I gceist. 

 Raon leathan stíleanna, ceantair agus ceoltóirí san áireamh sa sraith. 

 Lucht Féachana: Náisiúnta  

 Fad an chonartha ollsoláthair 4 bliana  

 Buiséad don ghné in aghaidh na bliana: €400k  

 Uaireanta le soláthar: Moladh le teacht ón gcomhlacht léirithe.  
 

 

2. Clár aonair faisnéise le craoladh Lá Nollag 2018 

Spriocdháta: 2ú Aibreáin (BAI & TG4 nó TG4 amháin), 2018  

 Clár aonair 50 nóiméad ar fhad a bhéas mar sheod sceidil TG4 Lá Nollag. 

 Le craoladh idir 8pm agus 9:30pm.  

 Ábhar atá feiliúnach le craoladh roimh agus i ndiaidh thairseach a naoi (watershed!). 

 Clár a mheallfadh an lucht féachana is leithne agus a bhéas mar rogha ‘Súil Eile’ do lucht 

féachana teilifíse agus na céadta rogha leathan soláthair theilifíse ar fáil um Nollag. 

 Uasmhéid buiséid – iarratas chuig BAI – Fís & Fuaim. 

 Seachadta roimh 20 Samhain 2018. 

 

 



3. Clár aonair faisnéise le craoladh Lá ‘le Pádraig 2019 

Spriocdháta: 2ú Aibreáin, (BAI/TG4) 2018 

 Clár aonair 50 nóiméad ar fhad a bhéas mar sheod sceidil TG4 Lá Nollag. 

 Le craoladh idir 8pm agus 9:30pm.  

 Ábhar atá feiliúnach le craoladh roimh agus i ndiaidh thairseach a naoi (watershed!). 

 Clár a mheallfadh an lucht féachana is leithne agus a bhéas mar rogha ‘Súil Eile’ do lucht 

féachana teilifíse agus na céadta rogha leathan soláthair theilifíse ar fáil um Nollag. 

 Uasmhéid buiséid – iarratas chuig BAI – Fís & Fuaim. 

 Seachadta roimh 20 Samhain 2018. 

 

 

 

 

4. Clár Aonair ceoil agus amhránaíocht thraidisiúnta le craoladh Lá 

Nollag 

Spriocdháta: 31ú Bealtaine, 2018 

 Clár aonair 50 noiméad le meascán taibhiú ceoil, amhránaíochta agus rince a bhéas mar 

scáthán ar shaibhreas an cheoil le bliain anuas. 

 Le craoladh oíche Lá Nollag tar éis 9:30pm. 

 Taifeadta I láthair lasmuigh de stiúideo le láithreoir ag nascadh an cheoil. 

 Le seachadta roimh 20 Samhain 2018. 

 

 

 

5. Ceiliúradh Oíche Chinn Bliana 2018 

Spriocdháta: 31ú Bealtaine, 2018 

 Craoladh beo siamsaíochta le teacht ó Ghaeltacht Thír Chonaill ag ceiliúradh an 

Cheantar ina bhfuil sé.  

 Éagsúil ó aon soláthar atá ar fáil ar aon chainéal eile. 

 2 uair beo craoladh le comhaireamh beo go meán-oíche.  

 Tallann:  Ba cheart go mbeadh próifíl éigin aici/aige/acu 

 Buiséad:  125k uasmhéid 

 Lucht Féachana – Croí lucht Féachana 



6. Oireachtas na Samhna – Conradh Trí Bliana 2018-2020  

Spriocdháta: 31ú Bealtaine, 2018 

Craoladh Beo ó Oireachtas na Samhna 2018- INEC, Cill Áirne 

Craoladh Beo ó Oireachtas na Samhna 2019- City West, BÁC 

Craoladh Beo ó Oireachtas na Samhna 2020- Óstán Bhóthar na Trá, Galway Bay & Leisureland, 
Gaillimh  

Beidh an Craoladh Beo a leanas I gceist;  

1. “Steip”- príomh chomórtas damhsa ar an Sean Nós (200 noiméad) 

2. “Corn Uí Riada”- Taifeadadh ilcheamara ar Chomórtas Chorn Uí Riada ón láthair céanna le 
Steip le sruthú ar www.tg4.ie  (170 noiméad) 

3. ‘Lár Stáitse’ – Ceiliúradh ar chomórtais stáitse do dhaoine óga. Craoladh babhta craoibhe – 
agallamh beirte 12-15 bl., chomh maith le sampla de na comórtais aithriseoireachta, 
scéalaíochta agus lúibíní.  (90 noiméad) 

Ath-phacaistiú do sceideal na Nollag:  

- 1 uair buaic phointí  ‘Steip’  

- 1 uair buaic phointí  ‘Steip na nÓg’  

- 1 uair buaic phointí “Corn Uí Riada’  

 

 

7. Ciste nua comh-léiriúcháin idirnáisiúnta TG4:   

Spriocdháta:  31ú Bealtaine, 2018  

Oscailte go:  

 Cláir fíorasacha agus docu-dráma d’ard-chaighdeán  

 Cláir siamsaíochta  

 Cláir do pháistí agus do dhaoine óga, dráma san áireamh. 

 Is féidir S481 a úsáid mar chuid den phlean airgeadais  

 Ní féidir cur isteach ar an Ciste Fuaim agus Fís nó CCG(ILBF) ach amháin más dráma do 

dhaoine óga nó do pháistí atá I gceist.  

 Maoiniú TG4 dírithe ar chomhlachtaí in oileán na hÉireann.   

 

 



8. Cine4 (Babhta 3)  

Spriocdháta: 3ú Meán Fómhair, 2018  

Tá  an scéim seo bunaithe ag TG4, Bord Scannán na hÉireann (BSÉ) agus Údarás Craolacháin na hÉireann 
(BAI) chun tacaíocht a thabhairt do shaothar nua bhríomhar fadscannán as Gaeilge, léirithe ag 
comhlachtaí le ard-scileanna cruthaitheacha.  
Tá mar aidhm ag Scéim Cine4 scéalaíocht láidir, samhlaíocht fhísiúil agus luachanna arda léirithe a 
spreagadh.    Caithfear a léiriú san iarratas gur scannán é a bheadh tarraingteach don lucht féachana 
Gaeilge, lucht féachana Éireannach agus lucht féachana idirnáisiúnta.  Beidh buiséad de suas le €1.2 
milliún ag na tionscnaimh a léireofar agus beidh ‘tréimhse phictiúrlanna’ ag na scannáin a léirítear faoin 
scéim tréimhse ina mbeidh siad páirteach i bhféilte scannán agus ar taispeáint i bpictiúrlanna sula 
gcraolfar ar TG4 iad.  
 
Tá trí chéim sa scéim (i) iarratas tosaigh (ii) an chéim fhorbartha agus (iii) an chéim léiriúcháin.  Tar éis 

iarratais a fháil, roghnóidh painéal de mheasúnóirí ó TG4, BSÉ agus BAI chúig thionscnamh (ar a mhéid).  

Tabharfar maoiniú do na comhlachtaí a roghnaítear na tionscnaimh a fhorbairt agus buiséad suas le 

€25,000 (cómhaoinithe ag TG4, BSÉ agus BAI) ar fáil do gach tionscnamh.   Ag deireadh na forbartha, 

roghnóidh TG4 agus BSÉ suas le dhá cheann de na tionscnaimh agus cuirfear ar aghaidh iad chuig an 

chéad bhabhta cuí eile den chiste Fís agus Fuaim de chuid an BAI, agus an aidhm iad a léiriú mar 

scannáin fhada.  

Reáchtálfar Scéim Forbartha Cine4 ar bhunús trialach i 2017-18 agus tá sé mar aidhm againn an scéim a 

reáchtáil ar bhunús bliantúil, rud a chiallódh go léireofaí dhá scannán i nGaeilge gach bliain sna ceithre 

bhliana atá romhainn.  

Cé atá i dteideal cur isteach ar an scéim? 

Tá an scéim oscailte do chomhlachtaí clos-amhairc leis an taithí chuí agus atá in ann a chruthú go  bhfuil 

cearta soiléire acu ar gach cuid den ábhar atáthar a fhorbairt do léiriú don scáileán mór.  

Tabharfar tosaíocht do chomhlachtaí léirithe 

-  a bhfuil polasaí soiléir acu an Ghaeilge a fhorbairt mar theanga oibre léiriúcháin,  

- a bhfuil sé mar aidhm thábhachtach acu cothromaíocht inscne a bhaint amach sa    bhfoireann 

chruthaitheach a roghnaíonn siad agus  

- do chomhlachtaí a bhfuil cultúr iontu i bhfabhar comhléirithe agus idirnáisiúnaithe. 

Na critéir cháilitheachta 

- Is scéim é seo do scannáin fhada drámaíochta (90 go 120 nóiméad).  Níl scannáin beochana 

inghlactha.  

- Príomh charachtair baineann.  

- Ní ceadmhach don léiritheoir a bheith freisin mar stiúrthóir ar an tionscnamh. 



- Níl aon srian ar ghenre, ar stíl scéalaíochta, ar ábhar nó ar eilimintí eile sa script/scéal ach 

caithfidh na tionscnaimh teacht le téamaí na scéime Fuaim agus Fís de chuid an BAI chun 

maoiniú léiriúcháin a thuilleamh.  

- Ní ghlacfar le tionscnaimh a fuair maoiniú forbartha roimhe seo ó TG4, BSÉ nó ó aon áisíneacht 
eile.  

- Níl Scéim Cine4 oscailte do mhic léinn lánaimseartha nó páirtaimseartha.  
- Níor cheart do na buiséid léiriúcháin do gach tionscnamh dul thar €1,200,000 agus tiocfaidh an 

maoiniú ó TG4, BSÉ, BAI (má éiríonn leis na h-iarratais tacaíocht a fháil ón scéim Fuaim agus 
Físe) agus ó scéim Alt 481.  Níor cheart aon mhaoiniú breise tríú páirtí a lorg.  
 

Cén chaoi le hiarratas a dhéanamh 

- An sprioc-am le haghaidh iarratais ná Dé Luain 3ú Meán Fómhar 2018 ag 3pm. Ní ghlacfar le 

hiarratais atá mall nó easnamhach agus caithfidh na comhlachtaí iad féin déanamh cinnte gur 

seachadadh na hiarratais.  

- Caithfear na hiarratais a chur isteach go leictreonach, i nGaeilge via córas leictreonach 

coimisiúnaithe TG4. Mura bhfuil an comhlacht cláraithe, caithfear clárú ar dtús ar an suíomh 

eCoimisiúin http://update.tg4.ie/ecomm/login.php , agus an t-iarratas a uaslódáil roimh an 

sprioc-am tríd an rogha, ‘Cine4 – Forbairt 2018’, ón roghchlár anuas.  Tiocfaidh admháil chugat 

go leictreonach go huathoibríoch.  

- Má tá aon cheist maidir leis an bpróiseas leictreonach seachadta, cuir r-phost chuig Anna Marie 

Nic Dhonnacha - annamarie.nic.dhonnacha@tg4.ie annamarie.nic.dhonnacha@tg4.ie 

Riachtanais an Iarratais 

- Ceannlíne (suas le 25 focal) agus Achoimre Ghairid (suas le leath-leathanach A4)  

- Achoimre/Imlíne (uasmhéid 6-10 leathanach)  

- Nótaí an Stiúrthóra faoin tionscnamh (uasmhéid leathanach amháin) 

- Nótaí cruthaitheacha an Léiritheora faoin tionscnamh (uasmhéid 1 leathanach) 

- Sonraí maidir leis an gcroí-fhoireann chruthaitheach - léiritheoir, scríbhneoir, stiúrthóir 

(uasmhéid 1 leathanach, uile le cheile)  

- Buiséad don fhorbairt (uasmhéid1 leathanach) 

- Fianaise go bhfuil úinéireacht ar chearta. 

Ba cheart na míreanna seo uile a chur le chéile mar cháipéis shoiléir pdf amháin agus é a uaslódáil chuig 

córas coimisiúnaithe TG4 mar atá mínithe thuas. 

 

Tuilleadh eolais 

Beidh feidhmeannaigh de chuid TG4 ar fáil roimh an spriocdháta do chruinnithe gairide. Le cruinniú a 

shocrú, nó má ta aon cheisteanna agat maidir le haon chuid den scéim seo, cuir r-phost chuig Mary Ellen 

Ní Chualáin maryellen.ni.chualain@tg4.  
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Glacfar le hiarratas ar an mbonn go gcomhlíonfaidh iarrthóir na hoibleagáidí reachtúla iomchuí uile. 

Níl dualgas ar TG4 glacadh leis an iarratas is ísle praghas, ná le h-aon iarratas. 

Beidh aon chonradh ag brath ar Theastas Glanta Cánach ó na Coimisinéirí Ioncaim. 

Acht um Shaoráil Faisnéise: Cuirtear iarrthóirí ar an eolas gur ceadmhach eolas a sholáthraítear a nochtadh don phobal faoin Acht um Shaoráil 

Faisnéise. Ba chóir d’iarrthóirí aird a tharraingt ar an eolas íogaireacht (más ann) agus a rá cén chúis gur eolas íogaireacht é. Ní féidir glacadh 

leis nach mbeidh dualgas ar TG4 eolas a eisiúint, fiú más dóigh leis an iarrthóir gur eolas íogaireacht é agus go bhfuil sin curtha in iúl do TG4 

aige. 

Ní ann d’aon chineál ceangail – conartha nó aon chineál eile – go dtí go mbeidh conradh foirmiúil scríofa forghníofa ag nó thar ceann TG4. 

 

 

 

 

 

 


