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TG4 – ag infheistiú ar mhaithe le
nuálaíocht sa réimse closamhairc Gaeilge
Ag teacht lenár mana súil eile, tá TG4 tar éis athrú ó bhonn
a dhéanamh ar íomhá na Gaeilge agus an réimse teilifíse
Gaeilge.  Rinneamar sin trí leas a bhaint as bunábhar
ardchaighdeáin ina ndéantar ceiliúradh ar chultúr agus ar
chruthaitheacht na hÉireann agus na Gaeilge agus a
thugann léargas ar an domhan thart orainn. 
        Glactar leis go forleathan gurbh é bunú TG4 an beart
ba dhearfaí riamh i dtaca le cur chun cinn na Gaeilge agus
i dtaca le tús áite a thabhairt di. Léiríonn an taighde
margaidh go gcreideann os cionn 75% de dhaoine go
bhfuil tionchar dearfach ag TG4 ar an nGaeilge agus go
measann siad go gcuireann TG4 beocht sa teanga.
        Is ardán é TG4 chun siamsaíocht agus eolas a chur ar
fáil do chainteoirí Gaeilge agus ardán le hionadaíocht a
dhéanamh orthu.  Ach, ón tráth a seoladh TG4, tá iarracht
déanta againn freisin a chinntiú gur féidir le lucht
féachana chomh fairsing agus is féidir a bheith páirteach
sna seirbhísí a sholáthraímid. Tá sé léirithe arís agus arís
eile go dtarraingíonn ár gcraoltaí spóirt, ár gcláir faisnéise
ardchaighdeáin agus na himeachtaí náisiúnta ceoil beo
agus cultúir a chraolaimid lucht féachana mór náisiúnta. 
         D’ainneoin go bhfuil margadh na meán an-iomaíoch,
b’ionann cion TG4 de lucht féachana na Gaeilge agus 92%
sa bhliain 2016 agus d’fhéach beagnach leathmhilliún
duine ar an gcainéal ar bhonn laethúil.   

TG4 sa bhliain 2016:
● 92% den lucht féachana Gaeilge gach seachtain 
● Beagnach leathmhilliún duine ag amharc ar an

gcainéal ar bhonn laethúil 
● 48% den lucht féachana teilifíse náisiúnta gach

seachtain
● An 7ú háit  ar liosta na gcainéal is mó lucht féachana in

Éirinn 

Cothaíonn TG4 na céadta post in earnáil
léiritheoirí neamhspleácha na hÉireann
agus léiríonn sé fíorthiomantas ag tacú le
cruthaitheacht agus le cumas na hÉireann 
Tá TG4 tar éis cuidiú go mór le hearnálacha an léiriúcháin,
an chraolacháin agus na cruthaitheachta in Éirinn agus tá
tacaíocht tugtha do  phostanna sna tionscail chruthaith-
eachta agus don fhás eacnamaíochta. 
        Ina cháil mar fhoilsitheoir/chraoltóir, caithimid an sciar
is mó agus is féidir dár maoiniú poiblí ar ábhar Gaeilge.
Cuirtear os cionn 90% dár mbuiséad i dtreo soláthar ábhair
in earnáil léiritheoirí neamhspleácha na hÉireann.  Sa
tréimhse 2008-2017, chaith TG4 os cionn €200m san
earnáil sin. 

        Déantar os cionn 300 post lánaimseartha, de chineál
ardoilte agus cruthaitheachta, a chothú go díreach trí
choimisiúin TG4. Tá sobaldhrám Gaeilge, Ros na Rún, á
léiriú le 22 bliain anois agus tá os cionn 150 duine
fostaithe ina leith sin sa gheilleagar áitiúil, idir fhostaithe
díreacha agus ar bhonn conartha. Sa bhliain 2016
amháin, chuir muid tacaíocht ar fáil do níos mó ná 470
acmhainn chruthaitheachta lena n-áirítear scríbhneoirí,
ceoltóirí, cumadóirí, stiúrthóirí agus aisteoirí. 
        Tá sé léirithe ag TG4 go bhfuil fíorthiomantas don
earnáil neamhspléach léiriúcháin in Éirinn agus i leith
cruthaitheacht agus cumas an phobail sin a chothú.

Cruthaímid poist san réigiúin réigiúnacha
agus cuidímid le geilleagar na hÉireann  
Tá aird ar leith dírithe ag TG4 ar ábhar agus seirbhísí a fháil
in Éirinn agus ó chomhlachtaí  a oibríonn trí mheán na
Gaeilge. Tá cuid mhór de na comhlachtaí  sin lonnaithe
san réigiúin. Mar thoradh ar an bhfostaíocht ardoilte  a
chothaíonn na comhlachtaí   sin, cuirtear tairbhí
suntasacha, sóisialta agus cultúir, ar fáil do na pobail
tuaithe lena mbaineann. Tá tacaíocht
tugtha againn maidir le
cnuasaigh  láidre léiriúcháin a
fhorbairt, go háirithe i
gceantair réigiúnacha.
        Sa bhliain 2016 amháin,
sholáthraigh TG4  €62m den
tuilleamh náisiúnta agus
thacaigh sé go díreach le níos
mó ná 750 post ar fud na tíre.  
        

        Gach €1 a infheistíonn TG4 i dtionscail na cruthaith-
eachta in Éirinn, is fiú €2 é do gheilleagar na hÉireann.   

Oibríonn TG4
go héifeachtúil,
go stuama agus
de réir an dea-

rialachais. 

1

2016

Tairbhe bhliantúil

€62m
don ioncam náisiúnta

Tacaíocht do

750+
post náisiúnta

Tacaíocht do 

470+
acmhainn chruthaitheach

300+
post lánaimseartha 
san earnáil léirithe

➤ ➤
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Seo anois tráth na cinniúna do TG4 agus
tá dúshláin ollmhóra le sárú — ach tá
deis againn ár mbeocht, ár dtionchar
agus méid ár lucht féachana a athbhunú
Deich mbliana ó shin, bhí os cionn 800,000 duine ag
amharc ar TG4 gach lá agus bhí sciar 3% den lucht
féachana náisiúnta teilifíse againn. Bhíothas in ann an
fheidhmíocht sin a bhaint amach mar thoradh ar leibhéal
maoiniúcháin phoiblí a chothaigh inbhuanaitheacht sa
tseirbhís mar aon le cumas chun ábhar ardchaighdeáin
seirbhíse poiblí a mheall lucht féachana agus a chuir
siamsaíocht ar fáil dó a ullmhú. 
        Rinne an cúlú eacnamaíochta damáiste mór, ní
hamháin do TG4 ach do gheilleagar cruthaitheach na
hÉireann freisin. De bhreis air sin, tá domhandú agus
iomaíocht tar éis tionchar mór a imirt ar mhargadh na
meán in Éirinn. Ní féidir beag is fiú a dhéanamh de scála na
ndúshlán atá le sárú ag TG4 anois. Mar chraoltóir teanga
dúchasaí atá ag oibriú i margadh meán Béarla, bímid san
iomaíocht le gníomhaithe náisiúnta agus domhanda i
réimsí na meán agus na teicneolaíochta ar gníomhaithe
iad a bhfuil buiséid mhóra acu chun ábhar a cheannach. 
        Trínár bhfís agus straitéis nua, áfach, tá deis ag TG4
chun ár mbeocht, ár dtionchar agus méid ár lucht
féachana a athbhunú. Tá sé mar aidhm againn: 
● Cláir níos tarraingtí agus níos siamsúla ar mian le

daoine amharc orthu a chur ar fáil. 
● Treocht laghdaitheach a chasadh thart agus méadú a

dhéanamh ar an líon daoine inár lucht féachana agus
ar ár gcion den lucht féachana. 

● A chinntiú go bhfuil teacht ar ár n-ábhar ar gach ardán
agus ar gach gaireas. 

● Níos mór ábhair den scoth a ullmhú i gcomhar le cuid-
eachtaí léiriúcháin Éireannacha agus, ag an am céanna,
tacú le fás agus idirnáisiúnú na gcuideachtaí sin.

● Móiminteam a athbhunú sa Ghaeilge agus a chinntiú
nach ndéantar í a “phearsantú amach” as tírdhreach
na meán domhanda.

Faoin straitéis seo, cuirfear mórathrú 
ar fheidhmíocht TG4 

An Lucht Féachana      Aimsiú agus sciar an 
a athbhunúnú                   lucht féachana a mhéadú

Mar thoradh ar ár straitéis:
● Méadófar an sciar den lucht féachana náisiúnta

teilifíse go dtí 2.2% faoin mbliain 2022. Is staid láidir é
sin i gcomhthéacs ina bhfuil níos mó ná 1% den sciar
sin ag níos lú ná 10 gcainéal teilifíse. 

● An líon daoine sa lucht féachana seachtainiúil Gaeilge
a mhéadú ó 80%, in 2017, go dtí 90% in 2022. 

● TG4 a aistriú chuig an 6ú háit ar liosta na gcainéal
teilifíse is mó lucht féachana in Éirinn. 

● An meánlíon seachtainiúil lucht féachana náisiúnta
teilifíse a athbhunú go dtí na leibhéil roimh an gcúlú
eacnamaíochta, is é sin, méadú go 45% ó 35% mar atá
ann faoi láthair.  

● Sástacht an lucht féachana le TG4 a mhéadú ó 7.5 go
8.5 (as 10). 

Mura bhfuil dóthain maoiniúcháin ann chun ár straitéis a
chur i bhfeidhm, tiocfaidh laghdú go dtí figiúr atá gar do
1% - 1.2%, faoin mbliain 2022, ar sciar TG4 den lucht
féachana náisiúnta.  Bainfear go mór dár gcumas chun
tacú leis an nGaeilge, chun lucht féachana a áirithiú
amach anseo agus chun ábhar is díol spéise do dhaoine
óga sa lucht féachana a chur ar fáil.

      

       

2017 2022

Sciar den Lucht Féachana Náisiúnta Teilifíse
2.5
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Méadú ar Mhaoiniú
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Sciar
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Aimsiú

80%
den lucht féachana 

Gaeilge

Aimsiú

90%
den lucht féachana 

Gaeilge
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Baile 
Átha 

Cliath

Port Láirge

Dún na nGall

Ciarraí

Beidh tionchar suntasach dearfach ag straitéis TG4 ar
roinnt tosaíochtaí de chuid an bheartais phoiblí.

Fostaíocht             Postanna  breise ard-scile  
Réigiúnach            a chruthú sna réigiúin 

Trí thuilleadh infheistíochta a dhéanamh i léiriúchán
neamhspleách agus trí níos mó caiteachais a chur ar fáil
do thionscail chruthaitheacha na hÉireann, tacóimid le
níos mó post ardoilte a chur ar fáil, go háirithe i gceantair
réigiúnacha.  

Fás                                Tairbhe shuntasach do 
Eacnamaíoch       gheilleagar na hÉireann

Méadóimid ár gcion den tuilleamh náisiúnta go dtí suim
mheasta os cionn €77m. 

                                                          Tacú leis an aidhm 
Tionscail                               go mbeadh Éire mar 
Chruthaitheachta       Ionad Barrfeabhais do 
                                                      Léiriúchán Meán

Tacóidh TG4 le hearnáil bhríomhar closamhairc in Éirinn. 
        Gné riachtanach i Misean TG4 is ea a chumasú ábhar
den scoth a chruthú trí chomhpháirtíocht leis an earnáil
léiriúcháin Gaeilge. Méadóidh TG4 an infheistíocht i
gcomhaontuithe ilbhliantúla agus bunóidh sé ciste comh-
léiriúcháin scaireanna mionlaigh chun a chumasú do líon
níos mó comhlachtaí  léiriúcháin dul san iomaíocht go
rathúil ar bhonn náisiúnta agus ar bhonn idirnáisiúnta araon. 

                                    Tacú le sprioc an Rialtais leAn                             líon na gcainteoirí laethúla Ghaeilge              Gaeilge a mhéadú faoi thrí 
 

Is féidir le TG4 ról tábhachtach a chomhlíonadh maidir le
cabhrú leis an Rialtas a sprioc a bhaint amach i leith an líon
daoine a labhraíonn Gaeilge gach lá a mhéadú go 250,000
faoin mbliain 2030. Cuirfimid ábhar ardchaighdeáin
craolacháin agus neamhlíneach ar fáil chun an lucht
féachana a chur i dteagmháil leis an nGaeilge. Chun lucht
féachana óg a tharraingt, déanfaimid forbairt ar ár seirbhís
do leanaí, CÚLA4, d’fhonn freastal ar ghrúpaí réamhscoile
agus bunscoile ar gach ardán.
        Maidir le déagóirí agus aosaigh óga, forbróimid Mol le
haghaidh ábhar a ghineann úsáideoirí Gaeilge, rud a
bhunóidh pobail cruthaitheoirí ábhair Gaeilge agus a
ligfidh do dhaoine cumasacha nua teacht chun cinn. Ina
theannta sin, cinnteoidh sé sin go mbeidh rochtain ag
úsáideoirí Gaeilge ar ábhar maith Gaeilge ar líne agus ar
ardáin mheán sóisialta de réir mar atá scéim
leathanbhanda an Rialtais á cur i gcrích.   
        Tríd is tríd, cuirfidh straitéis TG4 líon níos mó daoine i
dteagmháil leis an nGaeilge rud a bheidh ina chabhair
maidir le pobail Ghaeilge a chobhsú agus a mhéadú ar fud
na hÉireann. 

                                    Bonneagar digiteach Gaeilge
Bonneagar        a sholáthar do sheirbhísí
                                    foghlama faisnéise agus cultúir

Leathnóidh agus forbróidh TG4 rochtain phoiblí ar ár
gcartlann Ghaeilge agus chultúir. Bunóimid Tairseach
Oideachais mar acmhainn lárnach le haghaidh fhoghlaim
na Gaeilge. Bunóimid Tairseach Nuachta & Siamsaíochta
Gaeilge d’fhonn scéalta ó phobail Ghaeilge a chruthú
agus a chomhroinnt. Ina theannta sin, bunóimid Tairseach
Leanaí chun dearcadh dearfach a chothú i leith na Gaeilge
agus chun leanúint de bheith tarraingteach i measc leanaí. 

Tacaíocht do 

770+
post

Tacaíocht do 

930+
post

2017 2022

Tabharfaidh ár straitéis aghaidh ar chuspóirí tábhachtacha an bheartais 
phoiblí agus beidh fíorthairbhí ag baint léi do gheilleagar na hÉireann 

€63m
don ioncam 

náisiúnta

77m+
don ioncam 

náisiúnta

2017 2022

Cnuasaigh reatha 
Meán:

Cnuasaigh nua Meán 
le Maoiniú Breise:
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Chun ár bhfís a chur i bhfeidhm, tá TG4 ag iarraidh na
leibhéil mhaoiniúcháin a bhí ann roimh an gcúlú
eacnamaíochta, agus boilsciú á chur san áireamh, a
athbhunú ach sin sna 3 bliana deiridh den phlean amháin.
Maidir leis an maoiniú breise reatha a bheidh á lorg,
caithfear 86% de ar ábhar. Déanfar 3% eile de a infheistiú
i bhforbairt an chumais closamhairc Gaeilge agus i
scileanna agus in acmhainní TG4.
       Is é atá mar chuspóir ag TG4 ná an glanioncam

tráchtála a mhéadú de shuim €735k thar na cúig bliana
agus úsáidfear an tsuim sin chun an maoiniú reatha a
fhorlíonadh ar mhaithe le haidhmeanna straitéiseacha
TG4 a bhaint amach. 

Maoiniúchán                                                              2017           2022

Maoiniúchán Reatha 
➤ Meánmhéadú 5% sa bhliain, 
     agus é tús-ualaithe i mblianta 
     1 agus 2.                                                          €32.79m     €41.1m

Maoiniúchán Caipitiúil
➤ Méadú gearrthéarmach chun 
     tionscadail thábhachtacha a 
     chur i gcrích.
➤ Méadú go €1.45m sa bhliain 
     2018 agus sin a laghdú 
     go €1m ón mbliain 2021 
     ar aghaidh.                                                           €920k            €1m

Ní mór leibhéil an mhaoiniúcháin phoiblí a fhaigheann
TG4 a athbhunú agus ní mór cobhsaíocht a bhaint amach i
dtaca leis an maoiniú le haghaidh ábhair. Cumasóidh sé
sin dúinn an t-athrú iomlán chuig cuideachta mheán
seirbhíse poiblí a dhéanamh. 
        Cumasóidh sé dúinn freisin pobail féachana níos mó a
fhorbairt in Éirinn agus ar fud an domhain, ar pobail iad a
bheidh aontaithe mar thoradh ar luachanna comhroinnte
agus spéis sa Ghaeilge agus sa chultúr a ghabhann léi. 

Misean TG4: “Soláthraímid seirbhísí
siamsúla nuálacha meán trína ndéantar
ceiliúradh ar chruthaitheacht na Gaeilge
agus trína ndéantar caidreamh a chothú leis
an lucht féachana in Éirinn agus ar fud an
domhain. Trí chomhpháirtíocht leis an
earnáil chlosamhairc Ghaeilge, cumasaímid
cruthú ábhair den scoth agus tacaímid le fás
eacnamaíochta in Éirinn”. 

Lucht féachana débheannach TG4 agus ár múnla
foilsitheoir/craoltóir atá mar bhuntaca le misean TG4..

Aithníonn lucht féachana débheannach  TG4 go bhfuil
difear mór idir caidreamh cainteoirí laethúla Gaeilge le
TG4 i gcomparáid leis an gcaidreamh atá ag daoine nach
labhraíonn Gaeilge gach lá agus ag daoine nach cainteoirí
Gaeilge iad le TG4. Cé go measann cainteoirí laethúla
Gaeilge go bhfuil an Ghaeilge ina cuid dá bhféiniúlacht
chultúir, tá freagracht ar TG4 an Ghaeilge a chur os
comhair shaoránaigh uile na hÉireann ar bhealach bunúil,
tarraingteach, siamsúil. 
        Tá tairbhí suntasacha ag múnla foilsitheoir/craoltóir
TG4 don tseirbhís í féin agus do gheilleagar na hÉireann.
Beidh ábhar ardchaighdeáin a chuirfidh earnáil
léiriúcháin na hÉireann ar fáil ina chabhair maidir lena
chinntiú go mbeidh ár sceideal sainiúil, go léiríonn sé
féiniúlacht chultúr na hÉireann, go soláthraíonn sé
peirspictíochtaí éagsúla agus go gcuireann sé cur chuige
úr ar fáil i leith na siamsaíochta. I dtaca leis an ngeilleagar
de, ciallaíonn sé go mbeidh poist ardoilte ann, mar aon le
hioncam agus forbairt chumas agus thionscail
cruthaitheachta na hÉireann. 

Lucht Féachana Débheannach

Múnla Foilsitheoir/Craoltóir

Tá ár gcuid riachtanas maoiniúcháin
beag i gcomparáid leis an tionchar ar
mhaith linn a bheith againn 

Cuirfidh TG4 an méid sin ar fad i gcrích
trínár bhfís agus trínár straitéis cúig
bliana don tréimhse 2018-2022

4
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Is é atá i bhfís TG4 do na cúig bliana romhainn: 

TG4 Gach Áit/TG4 Everywhere
Beidh branda TG4 inaitheanta le hábhar fónta,
cruthaitheach Gaeilge. Beidh an t-ábhar a
sholáthraímid ar fáil sa bhaile, ar fheistí soghluaiste
agus i bpictiúrlanna, in Éirinn agus ar fud an
domhain, trí sholáthar díreach agus trí sholáthar
sindeacáite. Sa tslí sin, cinnteoimid go mbeidh
teacht ar fud an domhain ar an nGaeilge, agus go
ndéanfar normalú ar an nGaeilge, i saol laethúil
mhuintir na hÉireann.
Tá trí cholún ann mar bhuntaca don fhís sin agus is iad na colúin
sin is bunchloch d’fhís agus do straitéis TG4. 

Cothrom
naFéinne

Fá

s

Fás/Growth 
Dírítear aird ar mhéadú a dhéanamh ar
an líon daoine sa lucht féachana. 
Baineann sé le spreagadh a thabhairt
i leith úsáid na Gaeilge agus le méadú 
a dhéanamh ar an líon daoine a
labhraíonn Gaeilge, rud a chabhróidh 
le pobail Ghaeilge ar fud na hÉireann 
a chobhsú agus a mhéadú.  
Baineann sé le fás in earnáil
chlosamhairc na hÉireann agus, mar
thoradh air sin, i ngeilleagar na
hÉireann. 
Aithnítear an tábhacht a bhaineann le
hacmhainn tráchtálaTG4 a mhéadú.

Comhpháirtíocht/Partnership 
Aithnítear nach mór do TG4 comhoibriú
le dreamanna eile chun an lucht féach-
ana a mhéadú, chun réitigh atá dírithe
ar an lucht féachana a sholáthar, chun
tacú le héifeachtúlacht agus chun
cáilíocht agus cruthaitheacht a neartú. 

Ní mór an comhoibriú sin a dhéanamh 
le hearnáil na léiritheoirí
neamhspleácha, le Craoltóirí Seirbhíse
Poiblí eile, le hÚdarás Craolacháin na
hÉireann, le Bord Scannán na hÉireann
agus le príomh-eagraíochtaí
closamhairc, cultúir agus spóirt laistigh
d’Éirinn agus lasmuigh di.

   

Cothrom na Féinne/Solidarity 
Baineann sé le tacaíocht agus
cobhsaíocht a sholáthar i réimsí
míchothromaíochta. 
I dtaca le TG4 de, ciallaíonn sé sin, ina
cháil mar chuideachta seirbhíse poiblí i
réimse na meán Gaeilge, tacú le
mionlach na gcainteoirí laethúla
Gaeilge, tacú le cumas nua agus leis an
éagsúlacht, agus tacú le forbairt
réigiúnach closamhairc agus le
hacmhainneacht cuideachtaí
réigiúnacha.

Chun ár bhfís a bhaint amach, cuirfidh TG4 8 n-aidhm i gcrích sna cúig bliana atá romhainn:

Fás/Growth

Comhpháirtíocht/
Partnership 

Cothrom na
Féinne/Solidarity

1. Aimsiú agus sciar an  lucht féachana a mhéadú trí ábhar de chineál saindírithe
agus níos fearr a sholáthar.

2. Tacú le forbairt agus idirnáisiúnú ar an earnáil léiriúcháin, go háirithe sna
réigiúin, chun tairbhe shóisialta agus eacnamaíoch na hÉireann.

3. Acmhainn  agus deiseanna tráchtála TG4 a fhorbairt.
4. Scileanna agus struchtúr TG4 a fhorbairt mar eagraíocht iomaíoch bhríomhar .

5. Bonneagar digiteach Gaeilge a sholáthar  do sheirbhísí foghlama, faisnéise &
cultúir

6. Breis forbartha ar dháileadh ilardáin agus ar chomhpháirtíochtaí le cinntiú go
bhfuil rochtain dhomhanda ar ábhar Gaeilge TG4.

7. Fónamh ar bhealach níos fearr don lucht féachana Gaeilge agus tacú leis na
pobail a labhraíonn Gaeilge.

8. Tacú  leis an éagsúlacht chultúir i sochaí athraitheach a hÉireann.

5
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Comhpháirtíoch
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