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Achoimre Fheidhmeach 
—

Fáilte chuig Straitéis Cúig Bliana Bhord 

Scannán na hÉireann/Irish Film Board, don 

tréimhse 2016 go 2020. D’ullmhaíomar 

an straitéis seo tar éis chomhairliúchán 

leitheadach le páirtithe leasmhara in 

earnáil scannáin agus cion scáileáin na 

hÉireann agus le hionchur mionsonraithe ón 

bhfoireann féin. Leagtar amach ár ráiteas 

misin agus ár bhfís, agus cuirtear béim ar  

na croí-luachanna atá chomh tábhachtach  

sin dúinn. 

An Rath an Bhuanú 

In 2015 agus 2016, bhí rath thar na bearta ar 

scannáin, teilifís agus beochan na hÉireann. 

Ghnóthaigh scannáin le tacaíocht BSÉ ocht 

n-ainmniúchán Academy Award (le deich 

n-ainmniúchán san iomlán do scannáin agus 

scannánóirí Éireannacha), éacht as miosúr. 

Bhuaigh scannán le tacaíocht BSÉ The 

Lobster Duais an ghiúiré ag Féile Scannán 

Cannes, agus bhuaigh Room, a fuair 

tacaíocht freisin ón BSÉ, Gradam Rogha 

an Phobail ag Féile Idirnáisiúnta Scannán 

Toronto. In 2015/16 thuill scannáin na 

hÉireann os cionn $140 milliún i ndíoloifigí 

domhanda agus tá díolacháin ar fud an 

domhain ginte acu. 

Rinneadh an éacht seo mar thoradh ar 

infheistíocht agus tacaíocht a thug SBÉ le 

mórán blianta agus cruthaíonn sé má tá 

aitheantas náisiúnta agus idirnáisiúnta le 

baint amach go bhfuil sé ríthábhachtach 

infheistíocht leanúnach a dhéanamh i 

dtallann na tíre.  

Carpe Diem – Beir ar an Fhaill 
 
Tá rath thar na bearta ar inneachar scannán 

agus scáileáin na hÉireann ar fud an domhain, 

ach cad a tharlóidh anois? Tá dreasacht 

nua, fheabhsaithe an-iomaíoch ag Éirinn le 

haghaidh gníomhaíochtaí léiriúcháin, ach 

conas a bhainfidh muid an leas is mó as seo? 

Creidimid gurb é seo an t-am le breith ar an 

fhaill a thugann an rath seo d’Éirinn, leis an 

tionscal a scálú go dtí an chéad leibhéal eile. 

Agus creidimid gurb é BSÉ an ghníomhaireaht 

le stiúir agus maoirseacht a dhéanamh ar an 

bhfás seo. 

 
Mórdhúshláin 

 — An earnáil a shuí mar rannpháirtí   

 tábhachtach straitéiseach do shaol   

 cultúrtha agus eacnamaíoch na tíre. 

 

 — Tallann chruthaitheach a aithint, a   

 chothú agus a fhorbairt agus cultúr   

 scannán a thógáil in Éirinn.  

 —  Glacadh le hilghnéitheacht agus le 

comhionannas inscne i ngach ceann 

dá fhoirmeacha agus rannpháirtíocht 

agus ionadaíocht a chinntiú do réimse 

iomlán na nguthanna ilghnéitheacha 

atá in Éirinn. 

 —  Na naisc idir fhís chruthaitheach, 

feabhas na hoibre agus rannpháirtíocht 

an lucht féachana a neartú le rath 

criticiúil agus tráchtála a bhaint amach 

do inneachar scáileáin na hÉireann. 

 — Leibhéil maoinithe BSÉ a athbhunú   

 ionas go mbeimid in ann ár sainordú  

 féin agus uaillmhian láidir scannánóirí  

 na hÉireann a chomhlíonadh  

 — An dubhshraith áitiúil a fheabhsú  

 trí chomhpháirtíochtaí  le   

 gníomhaireachtaí stait, craoltóirí   

 agus dáilitheoirí inneachair. 

 —  Suíomh scannán, teilifíse agus 

beochana na hÉireann a neartú i 

margadh guagach idirnáisiúnta 

 — A chinntiú go mbíonn na scileanna agus  

 na háiseanna traenála cearta againn le  

 fás leanúnach an tionscail a chumasú 

 —  A chinntiú go mbeidh an bonneagar 

againn le tacú le léiriúchán 

 — A chinntiú go mbeidh Éire 

iomaíoch sa réim idirnáisiúnta le 

haghaidh léiriúcháin scáileáin

 

Cuspóirí Straitéiseacha 

Mar chuid den straitéis seo, tá croí-chuspóirí 

straitéiseacha aitheanta againn, a neartóidh 

an BSÉ agus a chabhróidh linn tógáil ar rath 

an tionscal ina n-iomláine. 

Fís le haghaidh 2020 
1. Fís agus Ceannaireacht

2. Comhionannas Inscne agus Ilghnéitheacht

3. Lucht Féachana a thógáil

Tógáil ar Chroí-láidreachtaí 
4. Forbairt agus Tacaíocht do Léiriúchán  

 Inneachar Cruthaitheach Scáileáin

5. Tallann agus Scileanna a Fhorbairt

6. Léiriúchán agus Infheistíocht Isteach

Dúshraith Láidir
7. Infheistíocht Méadaithe in BSÉ

8. Comhpháirtíochtaí le haghaidh   

 Léiriúchán Scáileáin

9. Éifeachtúlacht Eagrúcháin

Tá plean feidhmíochta leagtha amach againn 

leis na gníomhartha éagsúla atá forbartha sa 

straitéis seo a chur i bhfeidhm. 

8 nAinmniúchán Academy 
Award  do scannáin le 
tacaíocht BSÉ in 2015/16 

Room
4 Ainmniúchán Academy Award 2016 
Scannán is Fearr, Stiúrthóir is Fearr, Príomhbhanaisteoir, Script Scannáin Oiriúnaithe is Fearr 

Buaiteor Academy Award®

Príomh-bhanaisteoir 

Song of the Sea
Ainmniúchán Academy Award® 2015
Príomhscannán Beochana is Fearr 

Brooklyn
3 Ainmniúchán Academy Award® 2016
Scannán is Fearr, Príomhbhanaisteoir, Script Scannáin Oiriúnaithe is Fearr 
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Réamhrá agus Teachtaireacht  
ón bPríomhfheidhmeannach 
—

Is é sainordú BSÉ é feidhmiú mar 

ghníomhaireacht forbartha le tallann 

cruthaitheach atá ag obair i scannáin, teilifís 

agus beochan a chur chun cinn. Tá sé d’aidhm 

againn tionscal inbhuanaithe a fhorbairt don 

scannánaíocht in Éirinn. Is é ár gcuspóir tacú 

leis an gcaighdeán is airde i scannánaíocht 

chruthaitheach agus is é ár n-uaillmhian go 

mbainfidh sé seo aitheantas amach i measc 

lucht féachana na hÉireann agus an domhain. 

Tá toradh cheana féin ar ár n-uaillmhian agus 

ár gcuspóir sa rath a bhí le tamall anuas ar 

scannáin le maoiniú BSÉ. Le tionscal fuinniúil 

agus ceannaireacht agus flosc ealaíonta, in 

BSÉ féin agus i mórphobal na scannánóirí, 

is féidir rath nós mó fós a bhaint amach. 

Ní mór bonn daingean a chur faoi BSÉ mar 

ghníomhaireacht forbartha agus maoiniú 

iomlán cuí a thabhairt dó.  Cuirfidh sé sin 

ar ár gcumas forbairt a dhéanamh ar neart 

agus doimhne an tallann chruthaitheach 

scéalaíochta scáileáin atá in Éirinn, lena 

n-áirítear tallann nua agus atá ag teacht chun 

cinn agus conair ghairme inbhuanaithe a 

threisiú don tallann chruthaitheach atá ag 

obair cheana san earnáil.  Todhchaí bhríomhar 

don fheabhas agus don cháilíocht ealaíonta 

in inneachar scannáin agus scáileáin a bhaint 

amach d’Éirinn agus do cháiníocóirí a thugann 

tacaíocht don obair seo, is é sin an sprioc.  

Le srianta ar mhaoiniú, leanann BSÉ ar 

aghaidh lena tiomantas do phríomhscannáin 

lena n-áirítear Príomhscannáin faisnéise 

le heisiúint i bpictiúrlanna. Tugann BSÉ 

tacaíocht chomh maith don tallann 

chruthaitheach a fhorbairt trí scéimeanna 

na ngearrscannán. Tacaímid chomh maith 

le beochan teilifíse agus drámaíocht teilifíse 

mar a chonaic muid bearnaí i dtacaí poiblí 

eile don scéalaíocht ar scáileán. Ar an 

gcaoi seo, is féidir linn a rá go hionraic gur 

sinne an ghníomhaireacht forbartha le ról 

lárnach don inneachar scáileáin in Éirinn. 

Ní mór Misean, Fís agus Luachanna BSÉ a 

fheiceáil sa chomhthéacs níos leithne seo. Is 

gá aird a thabhairt ar shaincheisteanna ar nós 

maoiniú chraoltóírí seirbhíse poiblí ar scannáin 

Éireannach, ar na srianta ar acmhainní atá 

dílsithe ag na craoltóirí seirbhíse poiblí sin don 

drámaíocht teilifíse (lena n-áirítear drámaíocht 

teilifíse do leanaí agus do bheochan teilifíse. 

Tá deir mhór i gcluichí ríomhaire freisin, ní 

hamháin don teicneolaíocht Éireannach 

ach do chruthaitheacht agus do scéalaíocht 

Éireannach. Cuirtear béim de bharr na srianta 

ar ar acmhainní BSÉ (agus chomhlachtaí 

seirbhísí poiblí eile) ar an ngá atá le 

ceannaireacht le timpeallacht inbhuanaithe 

a chruthú don scéalaíocht chruthaitheach 

ar scáileán in Éirinn, agus ar an ról lárnach 

a d’fhéadfadh a bheith ag BSÉ ann.

Gan amhras ar bith bhí rath thar na bearta 

ar thallann chruthaitheach na hÉireann i 

scannáin, teilifís agus beochan le tamall 

anuas. Tá aitheantas domhanda faighte ag 

scríbhneoirí scáileáin, stiúrthóirí, aisteoirí, 

dearthóirí agus lucht beochana, agus 

ealaíontóirí cruthaitheacha scáileáin eile, 

ar son fheabhas agus nuáil a gcuid oibre.  

Cruthaíonn sé seo poist ardchaighdeáin in 

Éirinn. Cruthaíonn sé luach eacnamaíoch 

agus cultúrtha trí úinéireacht maoine 

intleachtach a chruthaíonn fostaíocht, 

easpórtálacha agus ioncam d’Éirinn.  

Cuireann sé íomhá d’Éirinn mar thír fhuinniúil 

nuálach chun cinn chomh maith le béim a 

chur ar a láithreacha agus ar íomháíocht an 

tírdhreacha do lucht féachana domhanda, 

rud a spreagann turasóireacht isteach agus 

fás ar ioncam eacnamaíocht na hÉireann. 

Is í an fhís atá againn do na cúig bliana atá 

romhainn tallann chruthaitheach na hÉireann 

in inneachar scannán agus scáileáin a neartú 

agus a dhoimhniú agus guth iomlán cothrom a 

thabhairt d’ilghnéitheacht an tsaoil chultúrtha 

in Éirinn le scéalaíocht den chéad scoth do 

lucht féachana na hÉireann agus an domhain. 

Is mór an spreagadh iad na féidireachtaí 

cruthaitheachta atá ann dúinn agus beidh 

gach deis á lorg againn le hiad chun críche 

ionas go mbeidh tallann chruthaitheach 

na hÉireann le feiceáil ar an scáileán ag 

lucht féachana in Éirinn agus thar lear.  

Ba mhaith liom an deis seo a ghlacadh le 

buíochas a ghabháil le Bord BSÉ as ucht na 

físe a bhí acu chun an Straitéis Cúig Bliana 

seo a sheachadadh agus as an tacaíocht 

a thugadar dár bhfoireann le blianta 

beaga anuas. Mo bhuíochas freisin do mo 

chomhghleacaithe atá ag obair go dian i BSÉ 

as a ndíograis agus a dtiomantas don obair. 

Mar fhocal scoir ba mhaith liom mo bhuíochas 

a thabhairt do na daoine cruthaitheacha agus 

teicniúla go léir atá obair go dúthrachtach 

dícheallach ar scannáin atá maoinithe ag 

BSÉ. Is tionscal dúshlánach iomaíoch é, 

agus gan iad ní fhéadfaí aon chuid de seo 

a dhéanamh. Go raibh maith agaibh arís. 

James Hickey
Príomhfheidhmeannach  

Bord Scannán na hÉireann/Irish Film Board

Réamhfhocal an Chathaoirligh 
—

Tá an-áthas orm an Plean Straitéiseach seo  

do BSÉ, a chur i láthair, do na blianta 2016  

go 2020. 

Is iontach an rath atá ar scannáin, teilifís agus 

beochan na hÉireann le tamall anuas, agus 

tá sé ar intinn ag BSÉ cabhrú le tógáil ar na 

héachtaí seo. Déanann BSÉ réimse tionscadal 

a fhorbairt agus a mhaoiniú – Príomhscannáin, 

scannáin faisnéise agus beochan teilifíse. Mar 

náisiún, táimid an-bhródúil as an aitheantas a 

ghnóthaigh scannáin ar nós, Room, Brooklyn, 

Viva, Sing Street, Song of the Sea, agus The 

Queen of Ireland in Éirinn agus thar lear,  

agus as feabhas na scealaíochta as Éirinn  

ar an scáileán. 

Caitheadh an-chuid blianta leis an rath seo 

a bhaint amach agus bhain go leor de na 

stiúrthóirí, na haisteoirí, den lucht beochana, 

de na teicneoirí oilte agus a lán daoine eile sa 

tionscal scáileáin a bhfuil rath anois orthu leas 

as infheistíochtaí BSÉ le idir 10 agus 15 bliana 

anuas. Gan ár dtacaíocht, ní bheadh a lán  

acu ábalta na gairmeacha atá anois acu  

a fhorbairt. 

Tá trí chrann taca ar leith ag an Straitéis Cúig 

Bliana seo. An chéad cheann, fís le haghaidh 

2020 a leagan amach. Cuireann an Plean 

Straitéiseach fís ar fáil do BSÉ agus beimid 

ag obair lenár bpáirtithe leasmhara leis an 

fhís sin a chur chun cinn agus a fhorbairt 

don tionscal go hiomlán. Beimid ag díriú ar 

Cheannaireacht, Inscne agus Ilghnéitheacht 

agus ar Lucht Féachana a Thógáil do scannáin, 

teilifís agus beochan na hÉireann. I mí na 

Nollag 2015 d’fhoilsíomar Plean Sé Phointe 

um Chomhionnanas Inscne, ábhar a bhfuil an-

spéis agam féin ann, agus beimid ag obair go 

gníomhach lenár bpáirtithe leasmhara go léir 

d’fhonn na spriocanna agus na cuspóirí atá sa 

phlean a bhaint amach. 

Is é an dara chrann taca Tógáil ar ár gCroí-Nirt 

le díriú ar léiriúchán cruthaitheach scáileáin 

a fhorbairt agus tacú leis, le tallann agus 

scileanna agus léiriúchán agus infheistíocht 

isteach a fhorbairt. Beidh maoiniú, agus 

tacaíocht d’fhorbairt thallainn chruthaitheacha 

agus socruithe eagrúcháin ríthábhachtach le 

seo a bhaint amach. 

Beidh an tríú crann taca dírithe ar Dhúshraith 

Láidir do BSÉ d’fhonn ár dtosaíochtaí a 

sheachadadh, lena n-áirítear maoiniú 

méadaithe le haghaidh infheistíocht i scannáin, 

teilifís agus beochan, comhpháirtíochtaí 

bríomhara laistigh den earnáil agus eagraíocht 

éifeachtúil a bheidh in ann na tosaíochtaí seo a 

sheachadadh.  

Sna cúinsí is fearr, bheadh BSÉ ag tacú le 

tallann chruthaitheach Éireannach, ag insint 

scéalta ar an scáileán trí gach foirm agus 

meán a chuireann an teicneolaíocht ar ár 

gcumas. Tá Príomhscannáin, Príomhscannáin 

faisnéise le heisiúint i bpictiúrlanna agus 

dáileachán ar líne, gearrscannáin, beochan 

teilifíse, drámaíocht teilifíse ar theilifís chraolta 

agus ar líne, inneachar idirghníomhach agus 

cluichí ríomhairí san áireamh anois. Leis an 

domhan idéalach seo a bhaint amach agus 

éifeacht iomlán a thabhairt do shainordú 

Scáileán Éireann/Screen Ireland, ní mór 

acmhainní maoine agus pearsanra a bheith 

ag BSÉ. Chomh maith le hamharc ar na 

foinsí ionchasacha maoinithe go léir atá ag 

gníomhaireachtaí scannán beifear ag obair go 

dlúth le heagraíochtaí eile in earnáil léiriúchán 

inneachar scáileáin ionas gur féidir na torthaí 

is fearr is féidir a bhaint amach le haghaidh 

léiriúcháin inneachar scáiliúin – ó thaobh 

cultúir agus eacnamaíochta.  

Ní hé BSÉ amháin atá freagrach as tionscal 

rathúil scáileáin a fhorbairt agus a chothabháil 

in Éirinn, agus beimid ag obair linn go dlúth 

lenár gcomhghleacaithe sa rialtas láir agus le 

réimse leathan gníomhaireachtaí stáit agus 

craoltóirí na hearnála poiblí i réimsí ar nós 

maoiniú, bonneagar, cruthú post, cánachas, 

agus bearta dreasachta eile atá ríthábhachtach 

d’fhorbairt an tionscail. 

Is mór an spreagadh iad na dúshláin seo do 

Bhord BSÉ, agus ar go leor slite is léiriú intinne 

poiblí é an Plean Straitéiseach seo maidir leis 

an obair a bheidh idir lámha againn go ceann 

cúig bliana. Beidh tuilleadh oibre á dhéanamh 

ag an mBord agus ag foireann Feidhmiúcháin 

BSÉ leis an straitéis a chur i gníomh, lena 

n-áirítear plean gnó bliantúil, agus beidh 

tuairisciú bliantúil á dhéanamh againn ar an 

rath a bhíonn orainn leis na cuspóirí a bhaint 

amach sa Phlean Straitéiseach seo do 2016 go 

2020. 

Thar ceann an Bhoird, ba mhaith 

liom buíochas a ghabháil lenar 

bPríomhfheidhmeannach, James Hickey, 

agus lena fhoireann ghairmiúil dhúthrachtach 

in BSÉ, leis an Aire agus leis na hoifigigh sa 

Roinn Forbairt Réigiúnach, Ealaíon, Gnóthaí 

Tuaithe agus Gaeltachta a thug an-tacaíocht 

dúinn, lenár gcomheagraíochta sa tionscal 

scáileáin a bhíonn ag obair linn agus leis  

na gníomhaireachtaí poiblí eile a mbíonn 

baint againn leo. 

Cuimhnímid le cion ar ár nIarchathaoirleach, 

Bill O’Herlihy, a fuair bás go tobann 

tubaisteach in 2015, méala mór dúinne go 

léir in BSÉ. Chabhraigh Bill le forbairt BSÉ 

le brí agus le dúthracht agus leis an tionscal 

ginearálta scannán, agus beidh an plean 

straitéiseach seo, a raibh an-fhonn air é 

a chur chun cinn, againn mar oidhreacht 

bhuan uaidh. 

An Dr Annie Doona
Cathaoirleach Gníomhach  

Bord Scannán na hÉireann/Irish Film Board
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Cuireadh Bord Scannán na hÉireann/

The Irish Film Board (BSÉ/IFB) ar bun mar 

ghníomhaireacht stáit le maoiniú scannáin 

a dhéanamh faoi Acht um Bord Scannán na 

hÉireann 1980. Tugtar sainordú an BSÉ mar a 

leanas – cabhróidh agus neartóidh an Bord in 

aon slí is iomchuí leis le scannáin a dhéanamh 

sa Stát agus le tionscal a fhorbairt sa Stát 

chun scannáin a dhéanamh. Is é seo sainordú 

reachtúil BSÉ go dtí an lá atá inniu ann. Bíonn 

an BSÉ ag feidhmiú faoi choimirce na Roinne 

Forbartha Réigiúnda, Gnóthaí Tuaithe, Ealaíon 

agus Gaeltachta. Tá 14 ball foirne againn agus 

6 eile i Screen Training Ireland. Déanann Bord 

atá ceaptha ag an Aire, le seachtar comhalta, 

maoirseoireacht ar ár gcuid oibre.

An Obair a Dhéanaimid 

 —  Ceannaireacht agus fis straitéiseach a 

sholáthar do scannáin na hÉireann agus 

do thionscal scannán na hÉireann. 

 

 —  Réimse leathan maoinithe a sholáthar 

d’inneachar scannán agus scáileáin 

 — timpeallacht a chothú le haghaidh chultúr  

 rathúil scannánaíochta na hÉireann atá  

 ag fás, ag insint ár scéalta féin do lucht 

 féachana na hÉireann agus an domhain

Tá ár sainordú á chomhlíonadh againn le 

gníomhaíochtaí éagsúla mar atá imlínithe thíos: 

Forbairt Scannán 

 —  Tacú le tallann chruthaitheach agus le 

cuideachtaí léiriúcháin Éireannacha 

 —  Iasachtaí forbartha a sholáthar do 

phríomhscannáin, príomhscannáin 

faisnéise, beochan teilifíse agus 

drámaíocht idirnáisiúnta teilifíse.  

 —  Cuideachtaí Éireannacha a chumasú lena 

maoin intleachtach féin a shealbhú agus  

a shaothrú

Léiriúchán Scannán 

 —  Iasachtaí infheistíochta léiriúcháin a 

sholáthar le haghaidh Príomhscannán, 

Príomhscannáin faisnéise agus tionscadail 

beochan teilifíse 

 —  Cuideachtaí Éireannacha a chumasú lena 

maoin intleachtach féin a shealbhú agus  

a shaothrú 

 — Tacú le scéimeanna gearrscannán  

 idir bheoghníomhaíocht, faisnéis  

 agus beochan.

Dáileachán Scannán 

 —  Caiteachas P&A a mhaoiniú agus 

cabhrú le fógraíocht agus dáileachán na 

nPríomhscannán i bpictiúrlanna ar fud  

na hÉireann. 

 — Cabhrú le straitéisí dáilitheoirí lena   

 n-áirítear craoladh agus na scannáin a  

 chur ar fáil ar líne 

Tacaíocht do Thionscal na Scannán 

 —  Trí Screen Training Ireland, infheistiú i 

ndaoine agus i bhforbairt scileanna 

 — Tacaíocht do Chuallachtaí an Tionscail 

 —  Tacaíocht do dheascanna Creative Europe 

i gcomhpháirtíocht leis an tionscal 

 — Suíomh gréasáin BSÉ, cumarsáid an   

 tionscail, bainistiú na meán sóisialta

Lucht Féachana Scannán 

 —  Tacaíocht don chlár na scannán  

Éireannacha i bhféilte áitiúla 

 

 — Tacaíocht do ghradaim scannán agus   

 teilifíse na hÉireann 

 —  Tacaíocht agus fógraíocht do scannáin 

Éireannacha ag na mórmhargaí 

idirnáisiúnta a thugann ionad lainseála 

idirnáisiúnta díolacháin dár dtáirge 

 

 —  DVD de ghearrscannáin Éireannacha a 

chruthú agus tallann gearrscannán a chur 

chun cinn 

 — Mol na Meán BSÉ

Suímh Scannán 

 — Infheistíocht isteach a chur chun cinn  

 agus Éire mar shuíomh le haghaidh   

 léiriúchán idirnáisiúnta 

 — Comhairle agus tacaíocht a sholáthar   

 do chuideachtaí idirnáisiúnta atá a iarraidh  

 gníomhaíocht léiriúcháin a lonnú in Éirinn 

 

 —  Roinnt misean trádála isteach agus amach 

a eagrú ar bhonn bliantúil 

 — Obair le macasamhla san AE ar   

 chomhléiriúcháin

Muidne agus an Obair a Dhéanaimid  
—

Bhí olltuilleamh os 
cionn $140* milliún ag 
Scannáin na hÉireann 
ag an díoloifig ar fud an 
domhain in 2015/2016. 

*  figiúirí go mí Mheithimh 2016
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Réims agus Sainordú 

Ní dhéantar Scannánaíocht a shainmhíniú 

san Acht um Bord Scannán na hÉireann 1980 

ná in aon reachtaíocht BSÉ ó shin. Bíonn BSÉ 

ag feidhmiú ar bhonn sainmhíniú leathan ar 

na cineálacha scannán a mhaoinímid, lena 

n-áirítear: 

 — príomhscannáin (aicsean beo   

 agus beochan)

 — príomhscannáin faisnéise

 — beochan teilifíse

 — forbairt drámaí teilifíse

Níl cluichí ríomhaire san áireamh fós ag an 

BSÉ ina shainordú go bhfuil críocha Eorpacha 

eile ag glacadh leis an réimse seo. Tugadh 

tacaíocht cheana do léiriúchán agus forbairt 

drámaí teilifíse, le drámaíocht i nGaeilge  

san áireamh, ach mar gheall ar shrianta 

maoinithe ní thugtar tacaíocht faoi láthair 

ach do dhrámaíocht teilifíse idirnáisiúnta den 

chuid is daoire. 

I mí na Nollag 2015, glacadh le reachtaíocht 

san Oireachtas leis hathrú ainm a éascú do 

BSÉ go Scáileán Éireann/Screen Ireland. Is í 

ár n-uaillmhian in BSÉ glacadh lenár ról mar 

Screen Ireland, gníomhaireacht náisiúnta 

forbartha le haghaidh táirgeadh inneachar 

cruthaitheach scáileáin.  Cuirfidh srianta ar 

mhaoiniú agus ar acmhainní foirne srian ar ár 

gcumas é sin a dhéanamh áfach. 

Tírdhreach Beartais 

Is cuid den bheartas rialtais don earnáil 

iomlán léiriúchán closamhairc an beartas 

don BSÉ a dhéanann maoiniú ar thionscal 

scannán na hÉireann, a thacaíonn leis agus 

dhéanann é a fhorbairt. I measc gnéithe 

eile de bheartas an rialtais tá faoiseamh 

cánach Alt 481 do léiriúchán scannán, 

maoiniú do chraoltóirí seirbhíse poiblí, 

Scéim Fuaime agus Físe Údarás Craolacháin 

na hÉireann (BAI) (maoinithe ag cuid den 

cheadúnas teilifíse), agus sainordú chuóta 

clár ó chuideachtaí teilifíse neamhspleách 

do RTÉ. Tá sraith tuarascálacha agus tograí 

beartais agus straitéise tar éis dul i bhfeidhm 

ar an tionscal closamhairc agus ar ról an 

BSÉ ann le fiche bliain anuas, lena n-áirítear 

an tuarascáil Caipiteal Cruthaitheach sa 

bhliain 2011. 1 Ach níor cuireadh gnéithe 

de thuarascáil roimhe seo i bhfeidhm, 

agus faoi láthair níl aon fhís ná straitéis 

uileghabhálach rialtais ann don tionscal 

closamhairc.  

An tAm ag Athrú  

Tá earnáil an léiriúchán closamhairc 

athraithe go mór, agus leanfaidh na 

hathruithe ar aghaidh. Tá tionchar ag dul 

chun cinn na teicneolaíochta ar gach gné 

den tionscal, lena n-áirítear scannánú, 

íomhánna, fuaim agus tomhaltas, atá 

scoilte idir pictiúrlanna, DVD, Blu-Ray, 

táibléid agus fóin chliste. Cruthaíonn sé seo 

dúshláin traenála agus forbairt scileanna, 

mar shampla, ach cruthaíonn sé deiseanna 

chomh maith chun an lucht féachana do 

scannáin, teilifís agus beochan na hÉireann, 

agus a éifeacht a mhéadú go mór. 

Comhthéacs Straitéiseach  
—

1  Tá sonraí na tuarascála ar Chaipiteal Cruthaitheach agus cáipéisí beartais agus   

 straitéise eile ó bhlianta roimhe seo ar fáil ar ár suíomh gréasáin. 

Tá acmhainn dhothomhaiste 
iontach againn, an chumhacht 
bhog atá ag na milliúin ar fud an 
domhain a fheiceann scannáin 
atá déanta ag léiritheoirí 
agus stiúrthóirí Éireannacha, 
scríofa ag scríbhneoirí 
scripte Éireannacha tógtha as 
úrscéalta Éireannacha agus 
le haisteoirí Éireannacha sna 
príomhpháirteanna. Tá an-
chumhacht eacnamaíoch  
aige seo”
David McWilliams, Eacnamaí 

“ 

*  Alt san Irish Independent - The Oscar trail 

of success can be a huge boost to Brand 

Ireland abroad, David McWilliams
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Ag deireadh 2014/tús 2015 rinne Crowe Horwath comhairliúchán leitheadach le páirtithe 

leasmhara san earnáil léiriúchán scáileáin lena dtuairimí a fháil faoi BSÉ agus an straitéis ba 

cheart a bheith aige amach anseo. Tugtar sampla leathan anseo faoin méid a chuala muid. 

Éisteacht leis na Páirtithe Leasmhara  
—

 
Téama 
 
Fís agus ceannaireacht  
 
 

 
Tuairimí faoin BSÉ  
 

 
Sainordú BSÉ  
 
 

 
Cothromaíocht idir an tionscal dúchasach 
agus infheistíocht dhíreach ón gcoigríoch  
 
 
 

 
Tallann chruthaitheach a fhorbairt  
 
 

 
Tionscal dúchasach a fhorbairt  
 
 
 

 
Oideachas agus Oiliúint 

 
Dúirt Sibh
 

Ní léir go bhfuil fis shoiléir ann don tionscal 

agus don BSÉ, agus tá an cheannaireacht 

dírithe ar ghnéithe eacnamaíocha seachas ar 

ghnéithe cultúrtha/ealaíonta. 

 

Glactar leis go mbíonn BSÉ ag obair go 

dícheallach, ach gan go leor acmhainní agus 

gan trédhearcacht sa chinnteoireacht. 

 

Tuairimí measctha faoi an ceart sainordú BSÉ 

a leathnú amach níos mó go réimsí lasmuigh 

de inneachar scáileáin na bpríomhscannán 

agus srianta acmhainne a aithint 

 

Aithnítear go dtugann infheistíocht isteach 

tacaíocht don tionscal closamhairc in Éirinn, ach 

tá roinnt daoine buartha faoin gcothromaíocht 

don léiriúchán dúchasach agus faoin easpa 

deiseanna atá ann le tallann chruthaitheach 

Éireannach a fhorbairt 

 

Tá na struchtúir maoinithe reatha dirithe 

ar léiritheoirí agus bunaithe ar thionscadail 

seachas ar thacú le forbairt tallainne  

 

Ba mhaith le páirtithe leasmhara go 

mbeadh guth láidir muiníneach Éireannach 

i scannánaíocht na hÉireann, le cur chuige i 

leith fhorbairt fhadtéarmach, agus béim ar 

ilghnéitheacht, go háirithe ó thaobh inscne 

 

Tá an-mheas ar Screen Training Ireland agus 

tá na páirtithe leasmhara sásta go leanfadh 

sé ar aghaidh faoi choimirce BSÉ; ba chóir 

chomh maith go mbeadh comhtháthú níos 

dlúithe ann le hoideachas agus le conairí tríú 

leibhéil isteach sa tionscal 

 
Cad a deir sé seo linn
 

Ní mór dúinn fís shoiléir a leagadh amach 

don BSÉ agus an guth cultúrtha agus 

ealaíonta a fháil ar ais don scannánaíocht  

 

Ní mór dúinn ár n-acmhainní a neartú, tógáil 

ar ár láidreachtaí, agus a chinntiú go mbeidh 

ár n-eagraíocht cuntasach agus oscailte 

 

Ní mór dúinn tionchar aon leathnú ar ár 

sainordú ar ár gcumas a mheas maidir le 

hacmhainní  

 

Ní mór dúinn obair leis an gcothromaíocht 

cheart i leithdháileadh acmhainní a chinntiú 

maidir le léiriúchán isteach agus ar bhealaí 

a chinnteodh go ndéanfadh sé tallann 

chruthaitheach a fhorbairt anseo  

 

Ní mór dúinn díriú ar bhealaí le tallann 

chruthaitheach a chothú agus tacú léi 

le cinntiú go mbeidh tionscal fuinniúil 

cruthaiteach ann amach anseo 

 

Ní mór dúinn díriú ar réimse ilghnéitheach 

scannánóirí Éireannacha agus a bhfis do 

scannánaíocht na hÉireann á cur in iúl acu, 

agus tacú leis an tionscal le cur chuige 

nuálach 

 

Ní mór dúinn tógáil ar bhuanna Screen 

Training Ireland agus obair le soláthróirí 

oideachais agus oiliúna agus leis an tionscal 

agus iad a thabhairt níos cóngaraí dá chéile

Tá 10 nAinmniúchán 
Academy Award agus dhá 
ainmniúchán Academy 
Award buaite ag Éirinn don 
Ghearrscannán is Fearr ó 
2002 i leith. 
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Fís 

Dar lenár bhfís is eagraíocht 

ceannaireachta é BSÉ a dhéanann 

abhcóideacht ar son tionscal fuinniúil 

scannán, teilifíse agus beochana 

in Éirinn, le guthanna, tallann 

agus deiseanna ilghnéitheacha, a 

labhraíonn ar son chultúr scannán na 

hÉireann agus a nascann é le lucht 

féachana sa bhaile agus thar lear. 

Luachanna Beartais 

Mar cheannaire agus mar thaca don 

tionscal is é ár mbeartas cothú agus 

tacaíocht mar a leanas a thabhairt: 

Luachanna Eagraíochtúla BSÉ 

Tugann ár luachanna eagraíochtúla  

treoir agus cruth dár n-iompar 

corparáideach agus aonair in BSÉ . 

Déanaimid ár ndícheall na luachanna atá 

leagtha amach ar clé a sholáthar. 

Fís agus Luachanna 
—

Luachanna Beartais 

Luachanna BSÉ 

Gairmiúil 

Cruthaitheach 

ÉifeachtachÉifeachtúil 

 Cuntasach Oscailte

Tallann agus 
Scileanna 

Luach ar Airgead 

Lucht Féachana 

ComhpháirtíochtaíFiontraíocht

Ilghnéitheacht 

Cruthaitheacht 
agus Nuálaíocht 

Is é misean BSÉ tacaíocht agus cothú a thabhairt do 
scannánaíocht, teilifís agus beochan na hÉireann, trí fhís ealaíonta 
Éireannach, agus ár dtallann ilghnéitheach chruthaitheach 
agus léiriúcháin a chur chun cinn, lucht féachana a fhás, agus 
scannánóirí agus infheistíocht a mhealladh isteach sa tír.
 
Déanaimid ár misiún a sheachadadh mar seo a leanas: 

Mission 
—

Ceannaireacht, treo agus 
abhcóideacht a sholáthar do 
thionscal scannán na hÉireann 
 
Maoiniú Forbartha agus 
Léiriúcháin le haghaidh 
inneachar scannán agus 
scáileáin na hÉireann 
 
Infheistíocht i ndaoine agus 
i bhforbairt scileanna trí 
Screen Training Ireland 
 
Dáileachán príomhscannán 
le tacaíocht a chur chun cinn, 
agus scannáin na hÉireann 

a thabhairt chuig lucht 
féachana níos leithne Scannáin 
Éireannacha a fhógairt i 
mórmhargaí idirnáisiúnta
 
Infheistíocht isteach a ghiniúint 
trí Éire a chur chun cinn 
mar láthair scannánaíochta 
agus comhairle a thabhairt 
maidir le láithreacha do 
chuideachtaí idirnáisiúnta 
 
Idirghabháil le 
comheagraíochtaí Eorpacha 
maidir le tograí bea rtais a 
rachadh chun tairbhe dóibh uile 
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Fís le haghaidh 2020 

Fís agus Ceannaireacht don 
Earnáil Scáileáin 

Inscne agus Ilghnéitheacht 

Lucht Féachana a thógáil 

Tógáil ar ár gCroí-
Láidreachtaí 

Forbairt agus Tacaíocht do 
Léiriúchán Cruthaitheach 
Scáileáin 

Tallann agus Scileanna a 
Fhorbairt agus a Chothú 

Léiriúchán agus Infheistíocht 
Isteach 

Dubhshraith Láidir 

Infheistíocht Mhéadaithe 

Comhpháirtíochtaí le haghaidh 
Léiriúcháin Scáileáin  

Éifeachtacht Eagraíochtúil 

Réimsí Straitéiseacha 
Tosaíochta  
—

Fócas na Straitéise 
Is é cuspóir na straitéise seo cabhrú le cinntiú go mbeidh fís agus 

plean soiléir ag BSÉ agus cur le héifeacht ár bhfócas trí dhíriú ar 

limistéir thosaíochta straitéiseacha áirithe. Is í aidhm na straitéise 

cabhrú leis an gcás ar son maoiniú a thabhairt ar ais agus le 

tacaíocht don earnáil a threisiú, agus tá sé bunaithe ar ár n-anailís 

straitéiseach agus ar aiseolas ónár bpáirtithe leasmhara. 

1

2

3

Cuspóirí Straitéiseacha
—

Tá an straitéis seo an-tráthúil mar go bhfuil 

sé d’aidhm aici tógáil ar an rath. Bhuaigh 

scannáin Éireannacha ocht  n-ainmniúchán 

Academy Award in 2015/16, éacht as cuimse 

do thír chomh beag. Is léir go bhfuil tallann 

bhríomhar in Éirinn, agus go bhfuil creat cuí 

de dhíth leis an dul chun cinn seo a threisiú.  

Tá siad seo a leanas i measc na ndúshlán agus 

na ndeiseanna nach mór dúinn tabhairt fúthu: 

 —  An earnáil a shuí mar rannpháirtí 

tábhachtach straitéiseach do shaol 

cultúrtha agus eacnamaíoch na tíre.

 —  Tallann chruthaitheach a aithint, a 

chothú agus a fhorbairt agus cultúr 

scannán a thógáil in Éirinn

 —  Glacadh le hilghnéitheacht agus le 

comhionnanas inscne i ngach ceann dá 

fhoirmeacha agus rannpháirtíocht agus 

ionadaíocht a chinntiú do réimse iomlán 

na nguthanna ilghnéitheacha atá in Éirinn.

 —  Na naisc idir fhís chruthaitheach, 

feabhas na hoibre agus rannpháirtíocht 

an lucht féachana a neartú le rath 

criticiúil agus tráchtála a bhaint amach 

do inneachar scáileáin na hÉireann.

 —  Leibhéil maoinithe BSÉ a thabhairt 

ar ais ionas go mbeidh ar ár gcumas 

ár sainordú, agus uaillmhianta na 

scannánóirí, a chomhlíonadh

 —  An dúshraith áitiúil a fheabhsú trí 

chomhpháirtíochtaí le gníomhaireachtaí 

stait, craoltóirí agus dáilitheoirí inneachair.

 —  Ionad scannán na hÉireann a neartú 

i margadh guagach idirnáisiúnta 

atá ag athrú go mear

 —  A chinntiú go mbíonn na scileanna 

agus na háiseanna traenála cearta 

againn le cabhrú le fás an tionscail

 —  Leas a bhaint as an dreasacht 

nua feabhsaithe Alt 481 le scálú 

a dhéanamh ar an tionscal

 —  A chinntiú go mbeidh an bonneagar 

againn le tacú le léiriúchán

 —  A chinntiú go mbeidh Éire 

iomaíoch sa réim idirnáisiúnta le 

haghaidh léiriúcháin scáileáin

Mórdhúshláin  
—
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Fís le haghaidh 2020 
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Mar chuid dár gceannaireacht ealaíonta 

in inneachar scannán agus scáileáin tá sé 

ríthábhachtach go ndéanaimid ionadaíocht ar 

Éire chomhaimseartha agus a hilghnéitheacht 

chultúrtha, a féiniúlacht agus a guth úr. Is mian 

linn leis sin raidhse scéalaíochta a sholáthar 

agus freastal ar réimse leathan del lucht 

féachana. 

Táimid tiomanta do thabhairt faoi 

neamhionannas inscne i scannánaíocht na 

hÉireann agus in inneachar scáileáin, go háirithe 

róil na scríbhneoirí agus na stiúrthóirí. Beimid 

dírithe go háirithe sa straitéis cúig bliana seo 

ar inscne agus an ilghnéitheacht guthanna i 

scannáin agus scannánaíocht an hÉireann á 

chinntiú againn. 

Eochairghníomhartha

 —  A chur de chúram ar an gCeannaire 

nua Léiriúcháin Chruthaitheach agus 

Fhorbairt Tallainne obair le leibhéil 

bhreisithe inghnéitheachta a bhaint amach 

in inneachar scannán agus scáileáin a 

fhaigheann tacaíocht ó BSÉ 

 —  Leanúint ar aghaidh ag cur an Plean Sé 

Phointe ar Chomhionannas Inscne a foilsíodh 

i mí na Nollag 2015, i bhfeidhm, leis na tograí 

seo a leanas: 

1.  Sonraí faoi neamhionannas inscne a 

bhailiú, a fhoilsiú agus faireachán a 

dhéanamh orthu 

 

2.  Idirghabháil le comhlachtaí léiriúcháin 

agus eagraíochtaí ionadaíocha le feasacht 

faoi neamhionannas inscne a mhúscailt 

agus obair leo i dtograí oideachais agus 

traenála le béim a chur ar an gclaonadh 

neamhchomhfhiosach i gcinnteoireacht 

chruthaitheach   

3.  Scileanna agus inniúlachtaí chinnteoirí 

cruthaitheacha maidir le saincheisteanna 

ilchineálachta agus comhionannais sa 

phróiseas cinnteoireachta a fheabhsú 

 

4.  Tograí leanúnacha traenála agus 

meantóireachta trí Screen Training Ireland 

 

5.  Tacú la tograí oideachais i scoileanna 

agus coláistí i réimse chultúr na 

hÉireann 

 

6.  Obair lenár gcomhpháirtithe le hinneachar 

scannán agus scáileáin a mhaoiniú, lena 

n-áirítear na craoltóirí seirbhíse poiblí 

RTÉ agus TG4, agus Scéim Fuaime agus 

Fise Údarás Craolacháin na hÉireann, 

ionas go mbeidh comhionannas agus 

ilchineálacht inscne a gcur chun cinn in 

inneachar scáileáin le maoiniú poiblí 

 
Torthaí Beartaithe 

 —  Ilchineálacht tallainne cruthaitheach agus 

inneachar scáileáin le níos mó iniamh i ngach 

réimse de shochaí na hÉireann 

 —  Go mbeidh an ilchineálacht i 

sochaí na hÉireann le feiceáil ina 

iomláine san earnáil léiriúcháin 

inneachar scannán agus scáileáin, 

sa bhfórsa oibre ina iomláine, agus 

sa lucht féachana a gcruthófar an 

t-inneachar scannán ar a shon 

 —  Go mbaintear amach an sprioc 

de chothroime inscne 50/50 in 

obair chruthaitheach tallainne 

in inneachar scáileáin

 —  Go mbíonn ilchineálacht agus 

comhionannas inscne neadaithe  

i bpróiseas maoinithe gach  

inneachar scannán agus scáileáin  

le maoiniú poiblí

Inscne agus Ilchineálacht  
—

Is é croí na físe atá ag BSÉ do na cúig bliana atá 

romhainn BSÉ a lonnú ag lár cheannaireacht an 

tionscail agus na cruthaitheachta do léiriúchán 

inneachar scannán agus scáileáin in Éirinn. Inár 

ról feicimid muid féin ag cur dála timpeallachta 

chun cinn ionas gur féidir le fás agus 

cruthaitheacht lánchumas a bhaint amach. 

Is mian linn tacú le fás agus forbairt earnála 

fuinniúil, obair iontach a chruthú, chomh maith 

le poist agus easpórtálacha i dtimpeallacht 

fhuinniúil nuálach. Teastaíonn uainn 

lánaitheantas a bhaint amach don earnáil agus 

don ról tábhachtach straitéiseach atá aici in 

Éirinn agus go hidirnáisiúnta, ionas go ndéanfar 

abhcóideacht láidir ar an leas  

a bhainfear as tacaíocht fheabhsaithe  

don earnáil. 

Beimid ag plé leis an rialtas agus le páirtithe 

leasmhara eile san earnáil ionas go mbeidh 

an fhis don chultúr agus don chruthaitheacht 

Éireannach á chur chun cinn agus go mbeidh 

aitheantas iomlán ag inneachar scáileáin na 

hÉireann ar son a fhiúntais chultúrtha, shóisialta 

agus eacnamaíoch.  

Eochairghníomhartha 

 —  Ról ceannaireachta/abhcóideachta a 

ghlacadh trí idirghabháil dhian leis an rialtas 

ar son rannpháirtíocht láidir beartais le 

scéalaíocht ar scáileán in Éirinn, ionas go 

mbeidh cur chuige comhtháite ag an earnáil 

phoiblí maidir le forbairt agus maoiniú na 

hearnála

 —  Ceannaireacht ealaíonta a sholáthar, 

ag cothú agus ag forbairt tallainne 

cruthaitheach ar an scáileán. Ciallaíonn 

sé seo idirghabháil dhian le scríbhneoirí, 

stiúrthóirí agus léiritheoirí agus post nua 

Ceannaire Léiriúcháin Cruthaitheach agus 

Forbairt Tallainne a chruthú 

 —  Luach eacnamaíoch agus cultúrtha 

léiriúcháin isteach a chur chun cinn agus an 

ról ríthábhachtach atá ag dreasachtaí cánach 

(Alt 481) agus bearta eile le hÉire a chur 

chun cinn i margadh iomaíoch léiriúchán 

inneachar scáileáin.

 —  Athbhreithniú ó bhonn a lord ar mhaoiniú 

príomhscannán in Éirinn, lena n-áirítear 

iniúchadh ar chur chuige malartach nuálach 

(ranníocaíochtaí ó chraoltóirí agus tobhaigh 

orthu agus ar úsáideoirí inneachair eile) agus 

ar chleachtais inchomparáide i dtíortha  san 

AE agus  

i dtíortha eile

 —  Staidéar iomlán ar earnáil an inneachar 

scáileáin a choimisiúnú, lena n-áirítear 

leibhéil fostaíochta, láimhdeachais agus 

ionchas straitéiseach na hearnála Leanfar é 

sin le bailiúchán bliantúil sonraí agus tomhas 

tionscail ionas go mbeidh forbairt beartais 

faoi threoir iomlán ag faisnéis chruinn 

staidrimh

 —  Obair le Stiúrthóirí Gníomhaireachtaí 

Scannán Eorpacha maidir le beartais an 

AE ar inneachar scannáin agus scáileáin 

a fhorbairt, lena n-áirítear tograí faoin 

Margadh Aonair Digiteach (DSM), an Treoir 

um Seirbhísí Meán Closamhairc (AVMSD) 

agus treoracha maidir le cóipcheart agus 

r-thráchtáil

 —  Páirt ghníomhach a ghlacadh mar 

comhordaitheoir Deasc Creative Europe, ag 

tacú le hearnáil closamhairc na hÉireann, ag 

teacht ar mhaoiniú agus ar dheiseanna atá 

curtha ar fáil ag an gclár Creative Europe.

Torthaí Beartaithe 

 — Ceannaireacht a bhaint amach do BSÉ  

 sa tionscal

 — Ceannaireacht ealaíonta a bhaint amach  

 do BSE 

 —  Maoiniú inbhuanaithe do inneachar scannán 

agus scáileáin

 —  Beartas fhianaise-bhunaithe don earnáil 

léiriúchán inneachar scáileáin

Fís agus Ceannaireacht 
don Earnáil Scáileáin  
— 
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Is é cultúr na hÉireann an 
tréith is mó a chuireann i 
láthair an domhain sinn. 
Le tacaíocht spriocdhírithe 
an-chliste, creidim gur 
féidir linn earnáil cruthú 
inneachair den chéad scoth 
a fhorbairt in Éirinn”
Lenny Abrahamson, 
Stiúrthóir ainmnithe do Academy Award®

*   Alt san LA Times - Irish Film Board has growing 

ambition for its industry after 2016 Oscars

Méadóidh BSÉ rochtan an lucht féachana ar 

scannáin le maoiniú BSE i bpictiúrlanna, ar líne 

agus ar theilifís chraola agus cuirfidh sé cultúr 

scannán na hÉireann chun cinn. Tá tomhaltas an 

lucht féachana ag athrú go mear, agus na bealaí 

éagsúla inar féidir le daoine teacht ar inneachar. 

Tá fuinneoga amharclanna tábhachtach i 

gcónaí mar bhealach le haird a tharraingt 

ar scannáin agus tá a lán deiseanna ann le 

caidrimh nua a chruthú ar réimse leathan ardán. 

Eochairghníomhartha 

 —  Leanúint ar aghaidh ag cur le lucht féachana 

scannán BSÉ trí dhíriú ar fhorbairt an lucht 

féachana mar chuid den phróiseas maoinithe 

ag céimeanna forbartha agus léiriúcháin

 —  Maoiniú agus pleanáil dáileacháin go 

pictiúrlanna a mhéadú, leis an lucht 

féachana i bpictiúrlanna a uasmhéadú i 

ngach cinneadh maoinithe do scannáin BSÉ

 —  Tógáil go leanúnach ar ár gcaidreamh, atá 

ríthábhachtach  le rath a bhaint amach 

do scannáin Éireannacha, le dáilitheoirí 

agus gníomhairí díolacháin áitiúla, sa 

RA, SAM agus go hidirnáisiúnta

 —  Tacú le hidirghabháil luath idir léiritheoirí 

agus dáilitheoirí agus dreasachtaí a 

chruthú le tacú le comhpháirtíocht luath

 —  Straitéis nua a fhorbairt le tacú le scannáin 

BSÉ a sheachadadh chuig lucht féachana 

digiteach, lena l-áirítear Físeán ar Éileamh 

(VOD), VOD le Síntiús (SVOD), agus thar barr 

nó OTT, (an frása a úsáidtear le hinneachar 

scannán agus teilifíse a sheachadadh ar an 

idirlíon) lena n-áirítear sruthanna ioncaim a 

rianadh agus rochtan lucht féachana a chur  

chun cinn

 —  Obair leis an Roinn Forbartha Réigiúnda, 

Gnóthaí Tuaithe, Ealaíon agus Gaelteachta, 

agus leis an gComhairle Ealaíon maidir leis 

an Líonra Pictiúrlanna Ealaíne a chuirfidh go 

mór le dáileachán scannán Éireannacha a 

chríochnú

 —  Cur chuige líonra a thógáil maidir le 

taispeántas agus clárú trí chomhpáirtíochtaí 

straitéiseacha  

le dáileachán scannán Éireannacha  

a mhéadú

 —  Aiseolas struchtúraithe a thógáil leis an 

léiritheoir agus an dáilitheoir tar éis saol 

dáileacháin scannáin

 —  Obair le craoltóirí Éireannacha le scannáin 

Éireannacha a chur chun cinn  

le lucht féachana fairsing teilifíse

 —  Leanúint lenár straitéis rathúil idirchaidrimh 

le féilte idirnáisiúnta den scoth le scannáin 

agus tallann scannánaíochta na hÉireann a 

chur chun cinn

 —  Obair le féilte scannán in Éirinn agus go 

hidirnáisiúnta le tacú le hobair Éireannach a 

thaispeáint agus a chur chun cinn, i gcomhar 

le Cultúr Éireann agus le hInstitiúid Scannán 

na hÉireann

Torthaí Beartaithe 

 —  Méadú ar an lucht féachana i bpictiúrlanna 

ar ar mheáin dhigiteacha do scannáin 

Éireannacha

 —  Rochtain mhéadaithe ar scannáin 

Éireannacha don lucht féachana

 — Fógraíocht do scannáin le maoiniú BSÉ

 —  Comhpháirtíochtaí forbartha le dáilitheoirí, 

craoltóirí, agus maoinitheoirí eile

 +  Cuirfidh maoiniú breise ar ár gcumas: 
 —  Maoiniú do dháileachán thar gach ardán a 

mhéadú

 —  Ciste maoinithe réigiúnda a bhunú do 

scannáin Éireannacha

 —  Ciste for-rochtana comhpháirtíocht 

oideachais a bhunú do scannáin Éireannacha

Lucht Féachana a thógáil  
—

“ 
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Tógáil ar ár gCroí-
Láidreachtaí 
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Beidh BSÉ ag tacú le talainn agus scileanna an 

tionscal scáileáin in Éirinn a fhorbairt, a chothú 

agus a chothabháil. Is sprioc soiléir de chuid BSÉ 

é talainn chruthaitheach a aimsiú, a chothú agus 

a fhorbairt trí thacú le forbairt agus léiriúchán. Trí 

Screen Training Ireland leanfaimid ar aghaidh le 

forbairt agus tacaíocht do raon iomlán scileanna 

agus traenála a leathnú amach don earnáil 

closamhairc. 

Ní leor an maoiniú atá in Éirinn faoi láthair le 

scileanna a fhorbairt ná don traenáil má táimid le 

tacaíocht a thabhairt d’fhás ionchas na hearnála 

agus ní mór tosaíocht a thabhairt do shamhail 

inbhuanaithe a fhorbairt le traenáil agus scileanna 

a mhaoiniú. 

Chomh maith leis an bPlean Straitéiseach seo 

ó BSÉ, tá straitéis nua coimisiúnaithe ag BSÉ 

agus BAI le scileanna san earnáil chlosamhairc a 

fhorbairt.  

Eochairghníomhartha 

 —  Maoirsiú a dhéanamh, i comhar le BAI, ar 

fheidhmiú na straitéise nua le scileanna 

agus traenáil a fhorbairt don earnáil 

chlosamhairc in Éirinn 

 —  Torthaí agus impleachtaí na straitéise seo 

do Screen Training Ireland agus do BSÉ a 

mheas

 —  An straitéis d’fhorbairt scileanna a fheidhmiú 

i gcomhar le páirtithe leasmhara eile an 

tionscail

 —  Bealaí a aimsiú le traenáil agus forbairt a 

nascadh ar bhealach níos éifeachtúla le 

léiriúcháin atá maoinithe

 —  Aghaidh a thabhairt ar dhúshlán 

traenála agus forbairt tallainne do róil 

chruthaitheacha sa tionscal (.i. scríbhneoirí 

scáileáin, stiúrthóirí agus aisteoirí go 

háirithe) lena n-áirítear deiseanna 

scáthaithe agus meantóireachta a 

fhorbairt, seóthaispeántais agus tograí  

sonracha d’fhorbairt tallainne

 —  Straitéis scannán a fhorbairt do dhaoine óga 

d’fhonn glúin nua scannánóirí a aimsiú

 —  Naisc a fhorbairt le hinstitiúidí oideachais 

agus oiliúna tríú leibhéil le tacú le conair 

chéimithe isteach sa tionscal

 —  Fóram oideachais a fhorbairt ag an mbun- 

meán- agus tríú leibhéal in Éirinn d’fhonn an 

tionscal a nascadh leis an gcóras oideachais 

ón chéim is luaithe

 —  Abhcóideacht ar son agus tacaíocht láidir do 

thobhach ar an dreasacht Alt 481 le bheith 

mar bhonn do chiste scileanna le tacú le 

riachtanais scileanna an tionscail

Torthaí Beartaithe  

 —  Straitéis a chur i bhfeidhm le scileanna a 

fhorbairt sa tionscal iomlán closamhairc lena 

n-áirítear samhail níos inbhuanaithe den 

mhaoiniú traenála atá ann cheana

 —  Traenáil a chomhdhlúthú níos mó le 

léiriúcháin isteach le deiseanna  

a uasmhéadú 

 —  Conair ghairme níos soiléire agus níos mó 

deiseanna ‘ar an jab’.

 —  Comhordú agus tacaíocht 

fheabhsaithe don oideachas 

agus don traenáil san earnáil

 —  Tógáil scileanna agus cumais mhéadaithe san 

earnáil chlosamhairc

 —  Talainn láthair chruthaitheach agus an deis le 

scileanna agus taithí a bharrfheabhsú

 —  Naisc láidre idir tionscal agus oideachas 

 

 

 

 

+  Cuirfidh maoiniú breise ar ár gcumas: 

 — Infheistíocht BSÉ i scileanna agus   

 traenáil a mhéadú

Tallann agus Scileanna a 
Fhorbairt agus a Chothú  
— 

Tabharfaimid tacaíocht leanúnach dóibh siúd 

atá ag cruthú agus ar léiriú inneachar scannán 

agus scáileáin in Éirinn, le maoiniú agus tacaí 

eile. Neartóimid an próiseas cruthaitheach 

agus fiosróimid bealaí nua le cabhrú le tallann 

chruthaitheach a lánchumas a bhaint amach. 

Is í an idirghabháil le scríbhneoirí, stiúrthóirí 

agus léiritheoirí inneachar scannán agus 

scáileáin príomhfhócas an fhoireann léiriúcháin 

agus forbartha, d’fhonn an caighdeán agus an 

ilchineálacht is fearr a bhaint amach san obair a 

fhaigheann tacaíocht BSÉ. Braitheann léiriúchán 

scáileáin d’ardchaighdeán ar chomhoibriú na 

foirne cruthaithí atá páirteach, le tacaíocht ó 

acmhainní agus maoiniú BSÉ. 

Eochairghníomhartha 

 —  Maoiniú léiriúcháin a sholáthar do léiriúcháin 

chruthaitheacha scáileáin in Éirinn agus 

do chomhléiriúcháin chruthaitheacha 

a bhfuil Éireannaigh páirteach iontu. 

Tabharfar tosaíocht sa mhaoiniú do 

phríomhscannáin agus do phríomhscannáin 

faisnéise le heisiúint i bpictiúrlanna agus 

beidh suimeanna maoinithe níos lú ar 

fáil le haghaidh beochan teilifíse agus 

foirmeacha inneachar scáileáin eile.

 —  Maoiniú forbartha a sholáthar  

le haghaidh príomhscannáin  

Éireannacha, príomhscannáin faisnéise agus 

mórdhrámaí idirnáisiúnta teilifíse ionas go 

meallfaidh caighdeán na hoibre maoiniú áitiúil 

agus idirnáisiúnta  

don léiriúchán

 —  CPost nua Ceannaire Léiriúcháin 

Chruthaitheach agus Forbairt  Tallainne a 

chruthúle ceannaireacht ealaíonta agus 

chruthaitheach a sholáthar le tacú le 

léiriúchán scáileáin 

 —  Conair ghairme a chruthú do scannánóirí trí 

chéimeanna grádaithe i léiriúchán scannán ó 

ghearrscannáin, scannáin mhicreabhuiséid, 

agus scannáin ísealbhuiséid go cineama nua 

Éireannach, scannáin meán-réimse agus 

príomhscannáin mhóra Éireannacha

 —  A chinntiú go beidh acmhainní cuí ag 

Foireann Chruthaitheach ionas go mbeidh sé 

níos láidre agus in ann tograí forbairt tallainne 

a sheachadadh 

 —  Tacaí comhdhlúite a fhorbairt d’inneachar 

scáileáin beochana trí fhorbairt agus 

tacaíocht spriocdhírithe do ghearrscannáin 

agus do thionscadail beochana isealbhuiséid

 —  Scríbhneoirí, stiúrthóirí, léiritheoirí, aisteoirí 

agus pearsanra cruthaitheach Éireannacha 

eile a chur chun cinn ag margaí féilte 

idirnáisiúnta do ghníomhairí idirnáisiúnta 

tallainne

 —   Sciar den chonair léiritheoirí a leagan amach 

le comhroinnt le tallann chruthaitheach 

Éireannach eile (scríbhneoirí agus stiúrthóirí)

Torthaí Beartaithe 

 —  Scannáin chruthaitheacha d’ardchaighdeán a 

bheith déanta in Éirinn agus le rannpháirteach 

Éireannach go hidirnáisiúnta

 —  Níos mó rochtana ar mhaoiniú forbartha le 

cinntiú go mbíonn tionscadail atá le léiriú den 

chaighdeán is airde 

 —  Talainn atá ann cheana agus talainn nua a 

aithint agus a chothú ó thaobh léiriúchán 

inneachar cruthaitheach scáileáin 

 

 

 

 

 +  Cuirfidh maoiniú breise ar ár gcumas: 
 —  Maoiniú forbartha do phríomhscannáin 

a mhéadú agus raon iomlán forbartha a 

acmhainniú le hinneachar scáileáin a fhorbairt

 —   Tacaí maoiniú léiriúcháin a fheabhsú 

agus a mhéadú do phríomhscannáin 

agus raon iomlán inneachar scáileáin a 

acmhainniú mprove and increase production 

funding supports for feature films and to 

resource a full range of screen content

 —  Tacaíocht a bhunú le haghaidh ghné 

scéalaíochta na gcluichí ríomhaire

Forbairt agus Tacaíocht do 
Léiriúchán Cruthaithech Scáileáin  
— 
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Is cuid thábhachtadh de 
stair Star Wars í Éire anois.”
Candice Campos, Leas-Uachtarán,  
Léiriúchán Fisiciúil, Lucasfilm 

Is í Éire an áit is fearr 
ar domhan le scannán 
a dhéanamh.”
Whit Stillman, Stiúrthóir,  Love & Friendship

“ 

“ 

Beidh BSÉ ag leanúint ar aghaidh le léiriúchán 

isteach i bpríomhscannáin, i ndrámaíocht teilifíse 

agus i dtionscadail beochana  a chur chun cinn, 

chomh maith le líonra agus bonneagar a fhorbairt 

don léiriuchán in Éirinn. Tacóidh sé seo le fás 

agus forbairt na hearnála in Éirinn agus méadóidh 

sé poist, easpórtálacha agus cur chun cinn na 

hÉireann mar cheann scríbe turasóireachta.  

Eochairghníomhartha

 — An dreasacht nua cánach Alt 481 a   

 fhógairt le fás agus forbairt an-sciobtha a  

 bhaint amach i scannáin, drámaíocht   

 teilifíse, beochan, éifeachtaí físiúla  

 agus iarléiriúchán 

 —  Bainisteoir Léiriúcháin Isteach nua a earcú

 —  Comhpháirtíocht Scannán Bhaile Átha Cliath 

a fhorbairt agus páirtithe leasmhara nua a 

thógáil

 —  Líonra scannánaíochta a thógáil sna réigiúin, 

ár gcaidreamh le comhairlí contae a fhorbairt, 

agus ciste réigiúnda scannánaíochta a 

fhorbairt d’fhonn gníomhaíocht a spreagadh 

sna réigiúin

 —  Idirghabháil dhlúth a dhéanamh leis an 

tionscal agus leis an rialtas le cinntiú go 

ndéanfar measúnú ceart oibiachtúil ar 

riachtanas bonneagar stiúideo na hÉireann, 

agus go ndéanfaidh na príomhpháirtithe na 

gníomhartha cuí

 —  Bunachar sonraí na láithreacha scannán a 

uasghrádú agus a fheabhsú lena inneachar 

agus a inúsáidteacht a fheabhsú

 —  Éire a chur chun cinn i misiúin trádála 

chuig mórmhoil idirnáisiúnta tionscail 

agus críocha comhléiriucháin lena 

n-áirítear an AE, SAM, Ceanada, an 

India agus an tSín

 —  Obair le IDA Ireland ar riachtanais 

bonneagair na hearnála agus ar na 

deiseanna infheistíochta coigríchea 

díreacha atá ann, le poist agus 

easpórtálacha a chruthú

 —  Dála timpeallachta láidre agus iomaíocha  a 

thacaíonn leis an infheistíocht isteach agus le 

fostaíocht láidir a chinntiú

Torthaí Beartaithe 

 — Méadú ar leibhéil léiriúcháin in Éirinn

 — Níos mó fostaíochta san earnáil

 —  Cumas na réigiún le léiriúchán isteach a 

mhealladh a mhéadú

 —  Bonneagar den chineál is úire a mhéadú, ag 

teacht leis na pleananna le tionscal scáileáin 

cruthaitheach a fhorbairt in Éirinn

 —  Rochtain fheabhsaithe ar láithreacha 

uirbeacha agus tuaithe

 —  Áiseanna agus seirbhísí atá ar fáil in Éirinn a 

bhreisiú

Léiriúchán agus Infheistíocht Isteach  
—
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Dúshraith Láidir 



32 33

Comhpháirtíochtaí le  
haghaidh Léiriúcháin Scáileáin  
— 

Tá rath na scannánaíochta in Éirinn  

bunaithe ar chomhpháirtíochtaí le raon 

leathan páirtithe leasmhara, idir phoiblí agus 

phríobháideach. Gan na comhpháirtíochtaí 

seo, bheadh laghdú níos mó fós an líon 

scannán atá sé ar ár gcumas a sheachadadh 

go bliantúil/  Fiú leis na comhpháirtíochta 

reatha, tá géarghá le talamh nua a  

bhriseadh leis an leibhéal idirghabhála  

leis na comhpháirtithe seo a fhorbairt agus  

a mhéadú. 

Eochairghníomhartha

 —  Comhpháirtíocht leis an rialtas le fís 

chultúrtha agus tionscail a thabhairt 

chun cinn ar son fás agus forbairt na 

hearnála trí obair leis an Roinn Fobartha 

Réigiúnda, Gnóthaí Tuaithe, Ealaíon agus 

Gaeltachta agus leis an nGrúpa Idir-

Rannach a bhunaigh Roinn an Taoisigh 

ionas go mbeidh beartas comhtháite 

rialtais ann agus tograí leanúnacha i 

ngach cuid den rialtas.

 —  Comhpháirtíocht le craoltóirí seirbhíse 

poiblí le maoiniú breise a fháil d’inneachar 

príomhscannán agus scáileáin chomh 

maith le rochtain ar lucht féachana. Tá 

idirghabháil iomlán dian le RTÉ agus TG4 

maidir le príomhscannáin, drámaíocht 

teilifíse, agus beochan, riachtanach má 

tá rath le bheith ar inneachar scáileáin as 

Éirinn amach anseo.

 —  Idir le heagraíochtaí ar nós Cuallacht 

Scríbhneoirí na hÉireann, Cuallacht na 

Stiúrthóirí Scáileáin, Léiritheoir Scáileáin 

na hÉireann, Beochan Éireann, Cumann 

Éifeacht Fhísiúil na hÉireann, Mná i 

Scannáin agus sa Teilifís, Cluichí Éireann, 

agus Imirt (cumann déantóirí cluichí na 

hÉireann) agus daoine eile leis an mbonn 

scileanna le haghaidh léiriúchán inneachar 

scáileáin Éireannach a neartú agus  

a fhorbairt

 —  Comhpháirtíocht le IDA Ireland le 

hinfheistíocht dhíreach coigríche i 

scannáin, léiriúchán teilifíse, beochan, 

agus táirgeacht chluichí ríomhaire atá 

lonnaithe in Éirinn a spreagadh.

 —  Comhpháirtíocht le Fiontraíocht Éireann 

le cuideachtaí Éireannacha atá ag obair i 

léiriúchán inneachar scáileáin a fhorbairt, 

fostaíocht a mhéadú agus seirbhísí agus 

áiseanna a chur chun cinn, lena n-áirítear 

beochan, iarléiriúchán, éifeachtaí  

físiúla, agus gach cineál léiriúchán 

inneachar scáileáin.

 —  Comhpháirtíochtaí idirnáisiúnta a 

fhorbairt trí chonarthaí idirnáisiúnta 

comhléiriúcháin agus caidrimh eile rialtas 

le rialtas le comhpháirtithe idirnáisiúnta 

comhléiriúcháin a chur chun cinn 

le haghaidh scannáin as Éirinn agus 

comhléiriúcháin chruthaitheacha

 —  Comhpháirtíocht le gníomhaireachtaí 

poiblí maoinithe scannán eile le 

socruithe comh-mhaoinithe a chur chun 

cinn agus scileanna cruthaitheacha 

a chomhroinnt, ionas go mbeidh 

inneachar scannán agus scáileáin na 

hÉireann á neartú agus á fhorbairt.

 —  Idirghabháil le deiseanna maoinithe san 

earnáil phríobháideach lena n-áirítear 

dáilitheoir scannán, craoltóirí, agus cistí 

airgeadais scannán

Torthaí Beartaithe 

 —  Caighdeán agus raon an inneachar 

scéalaíochta scannán agus scáileáin a 

bhíonn scríofa, léirithe agus stiúrtha ag 

tallann Éireannach a bhreisiú

 — Bonn tionsclaíoch an earnáil léiriúchán  

 inneachar scáileáin a neartú

 —  Méadú ar mhaoiniú ó chraoltóirí seirbhíse 

poiblí le haghaidh príomhscannán, 

drámaíocht teilifíse agus beochan teilifíse

 —  Lucht féachana níos mó le haghaidh 

inneachar Éireannach

 — Méadú ar infheistíocht dhíreach ón   

 gcoigríoch

 —  Fás agus fócas chomhlachtaí léiriúcháin 

Éireannacha, le fócas ar leith ar  

mhargaí easpórtála 

Beidh BSÉ i mbun idirghabhála leis an 

rialtas agus le comhpháirtithe agus páirtithe 

leasmhara eile le níos infheistíochta a lorg 

do scannáin na hÉireann le linn saolré na 

straitéise seo. In ainneoin an rath a bhí 

ar scannáin Éireannacha le blianta beaga 

anuas, tá maoiiú BSÉ gearrtha ó €20 milliún 

go €11.2 milliún ón mbliain 2008. 

Tá rath na hÉireann faoi láthair bunaithe 

ar an infheistíocht a rinneadh i scannáin 

Éireannacha agus i léiriúchán inneachar 

cruthaitheach le deich mbliana anuas nó 

níos mó, agus cuirfidh na leibhéil laghdaithe 

maoinithe isteach ar rath na scannán agus 

na scannánóirí Éireannacha amach anseo.

Creidimid go láidir gur mór an buntáiste 

d’Éirinn ár maoiniú a mhéadú, go háirithe 

mar gheall ar luach cultúrtha na scannán a 

léirítear agus na mílte post a chruthaítear 

agus a choinnítear i dtionscal atá ag fás 

agus ag baint clú iontach idirnáisiúnta 

amach. Creidimid go láidir chomh maith gur 

cheart gach rogha maidir le hacmhainní le 

maoiniú a mhéadú a scrúdú. D”fhéadfadh 

lonnú/aistriú acmhainní atá ann cheana a 

bheith i gceist, ar nós maoiniú na gcraoltóirí 

seirbhíse poiblí agus foinsí nua maoinithe 

trí ranníocaíochtaí ó sheirbhísí seachadadh 

cainéal ar líne. 

Eochairghníomhartha

 —  Aird a dhíriú go leanúnach ar chion 

tairbhe thionscal scannán agus scáileáin 

na hÉireann don eacnamaíocht - thug 

scannáin le maoiniú BSÉ os cionn $140 

milliún isteach ag íocoifigí ar fud an 

domhain; agus fostaíonn an earnáil 

leathan closamhairc os cionn 6,000 

duine in Éirinn faoi láthair, agus gineann 

os cionn €0.5 billiún don eacnamaíocht

 —  Idirghabháil leis an rialtas, ceannairí 

polaitiúla, agus feidhmeannaigh 

sinsearacha i raon leathan 

gníomhaireachtaí stáit le an chás 

a dhéanamh le haghaidh méadú ar 

infheistíocht i léiriúchán inneachar 

scannán agus scáileáin na hÉireann

 —  Inniúchadh a dhéanamh ar shocruithe 

reatha inchomparáide gníomhaireahtaí 

scannáin agus maoiniú inneachair san 

AE agus in áiteanna eile mar thaca leis 

an chás ar son infheistíocht in inneachar 

dúchasach a mhéadú

 —  Tomhas a dhéanamh go neamhspleách ar 

luach scannáin na hÉireann trí phróiseas 

leanúnach bailiú sonraí, agus torthaí a chur 

i láthair go bliantúil

Torthaí Beartaithe: 

 —  Maoiniú BSÉ a thabhairt ar ais go €20 

milliún, le harduithe bliantúla ar bhonn 

breisíoch

 —  Ranníocaíochtaí méadaithe ó chraoltóirí 

seirbhíse poiblí agus dáilitheoirí inneachair 

d’inneachar scéalaíochta scannán agus 

scáileáin na hÉireann

Infheistíocht Mhéadaithe  
— 
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In 2016, ba scannáin 
Éireannacha iad  
dhá cheann den Ocht 
Ainmniúchán don  
Phictiúr is fearr do na 
Academy Awards  

Cinnteoidh BSÉ go mbeidh acmhainní 

cuí ag an eagraíocht, agus go mbeidh sé 

struchtúrtha, rialaithe agus bainistithe leis an 

tacaíocht is éifeachtúla a thabhairt dár misiún 

agus ár n-aidhmeanna straitéiseacha  

a bhaint amach. 

Eochairghníomhartha

 —  Athbhreithniú ar mhéid, 

comhdhéanamh agus ar  phróiseas 

ceapacháin Bhord BSÉ leis an Roinn 

Forbartha Réigiúnda, Gnóthaí Tuaithe, 

Ealaíon agus Gaeltachta, le cinntiú go 

mbeidh an eagraíocht á treorú agus á 

rialú go héifeachtúil

 —  Athbhreithniú ar mhéid, 

comhdhéanamh agus ar  phróiseas 

ceapacháin Bhord BSÉ leis an Roinn 

Forbartha Réigiúnda, Gnóthaí Tuaithe, 

Ealaíon agus Gaeltachta, le cinntiú go 

mbeidh an eagraíocht á treorú agus á 

rialú go héifeachtúil

 —  Athbhreithniú ar struchtúr ár 

bhFoireann Chruthaitheach le 

ceannaireacht fhuinniúil ealaíonta 

a sheachadadh agus forbairt 

chomheagraithe agus tacaíocht don 

tallann chruthaitheach

 —  Athbrheithniú ar ár gcórais maoinithe 

leis an leibhéal trédhearcachta agus 

cuntasachta is mó a shásaíonn an 

tsolúbthacht agus an inoiriúnaitheacht 

 —  Athbhreithniú a dhéanamh ar ár 

struchtúir inmheánacha leis an leibhéal 

agus an chumraíocht acmhainní is 

oiriúnaí a chabhróidh le hobair BSÉ  

a aithint

 —  Athbhreithniú ar struchtúir 

eagraíochtúla agus rialachais a 

bhaineann le Screen Training Ireland 

agus a ról i nBSÉ

 —  A chinntiú go mbíonn beartais, nósanna 

imeachtaí agus córais chuí againn le 

tacú le cleachtais oibre éifeachtúla 

agus éifeachtacha 

 —  A chinntiú go mbíonn pleananna 

cumarsáide againn le cumarsáid éifeachtúil 

a dhéanamh lenár gcustaiméirí

Torthaí Beartaithe 

 — A chinntiú gur eagraíochtaí foghlama   

 iad BSÉ agus Screen Training Ireland Tá  

 an-mheas againn ar ár bhfoireann agus ar  

 fhorbairt na foirne

 —  Bord BSÉ le meascán cuí de scileanna 

agus taithí le leanúint ar aghaidh ag treorú 

BSÉ agus Screen Training Ireland ar an 

mbealach is éifeachtúla

 —  Méadú ar an leibhéal foirne cruthaitheach 

agus riaracháin le raon cuí scileanna le 

tionchar obair BSÉ a uasmhéadú.

 — Eagraíocht deabhainistithe ag  

 feidhmiú le trédhearcach, éifeachtacht  

 agus éifeachtúlacht

Éifeachtacht Eagraíochtúil   
— 
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Cur i nGníomh  
—

Gníomhaíocht

Idirghabháil le Páirtithe Leasmhara 
Eagróimid sraith cruinnithe leis na 

príomhpháirtithe leasmhara (tionscal, rialtas, 

gníomhaíochtaí stáit, craoltóirí, srl) lenár 

straitéis nua a chur i láthair agus plé a dhéanamh 

ar an gcaoi is fearr is féidir linn obair le chéile 

lenár gcuspóirí straitéiseacha a sheachadadh 

Láidriú Eagraíochtúil  
Déanfaimid athbhreithniú ar struchtúir 

feidhmeannais agus Boird, lena n-áirítear Screen 

Training Ireland, lenár n-éifeachtúlacht a uasmhéadú 

– beidh cruthú ról nua mar Cheannaire ar Léiriúchán 

Cruthaitheach agus Forbairt san áireamh

Pleanáil agus Tuairisciú Bhliantúil Gnó 
Déanfaimid plean gnó bliantúil a fhorbairt le 

cuspóirí oibriúcháin BSÉ ó bhliain go bliain 

a leagan amach, a bheidh nasctha lenár 

dtimthriall  pleanáil buiséid agus acmhainní 

agus le tiomsú na dtuarascálacha bliantúla 

Ár Rath a Mheas  
Beidh tuairisciú bliantúil á dhéanamh 

againn ar ár bhfeidhmíocht, bunaithe ar 

thagarmharcanna ár dtáscairí feidhmíochta 

Athbhreithniú Straitéise  
Agus an tionscal ag athrú ní mór do 

BSÉ freagairt don athrú agus a bheith 

solúbtha - mar chuid dár straitéis 

déanfaimid athbhreithniú ar ár dtosaíochtaí 

straitéiseacha agus scrúdóimid conas 

atáimid ag dul chun cinn agus cad iad na 

hathruithe is gá dúinn a dhéanamh

Fráma Ama 

R4 2016 go R1 2017 

R4 2016 go R1 2017 

R3–R4, 2016 

R4 2016 go R1 2017

R4 2017  

 

 

 

 

 

Lenár bplean straitéiseach a fheidhmiú, cuirfidh BSÉ 

tús le sraith gníomhaíochta sna 12 mí atá le teacht: 
Feidhmiú na 
Straitéise – 
Na Chéad 
Chéimeanna Eile
— 
Ullmhaíodh an Straitéis Cúig Bliana seo 

d’fhonn a chinntiú go ndéanfaidh BSÉ 

uasmhéadú ar a chumas le tacú leis an 

tionscal scannán, teilifíse agus beochana 

agus le cabhrú lena fhorbairt. Ní straitéise 

don tionscal per se atá ann, agus cé go bhfuil 

fonn ar BSÉ a bheith lánpháirteach, creidimid 

freisin go bhfuil an t-am ceart ann don rialtas 

smaoineamh ar phlean nua straitéiseach 

a fhorbairt don tionscal closamhairc ina 

iomláine, agus gach gné a chlúdach - 

léiriúchán dúchasach, infheistíocht isteach 

ón gcoigríoch, cruthú post, tacaí airgeadais, 

bonneagar, forbairt daoine, agus a lán eile. 

An Rath a Thomhas  
—

Tá sé measartha éasca an rath atá ar an 

gclár oibre eacnamaíoch agus tionsclaíoch 

a thomhas is féidir léiriúchán fisiceach a 

fheiceáil agus is féidir a thionchair agus na 

hiolraitheoirí eacnamaíocha a thomhas. 

Tá tomhas na n-éachtaí cultúrtha agus 

ealaíonta níos deacra. Mar a scríobh David 

McWilliams faoi rath earnáil na hÉireann: Tá 

rud doláimhsithe iontach againn an ‘chumhacht 

bhog’ atá ag na milliún daoine ar fud an 

domhain a fheiceann scannáin atá déanta 

ag stiúrthóirí agus léiritheoirí Éireannacha, 

scríofa ag scríbhneoirí scripte Éireannacha 

as úrscéalta Éireannacha agus aisteoirí 

Éireannacha sna páirteanna. In eacnamaíocht 

bheag mar atá againne, tá éachtaí cultúrtha 

agus eacnamaíochta fite fuaite le chéile. 

D’fhonn trédhearcacht níos mó a chur chun cinn úsáidfidh BSÉ na táscairí 

feidhmíochta seo agus beidh siad á dtuairisciú ar bhonn bliantúil. 

Cultúrtha agus Ealaíonta 

 —  Buntáiste cultúrtha inneachar 

scannán agus scáileáin na 

hÉireann – scéalta faoi Éirinn 

agus tallann na hÉireann ag 

insint scéalta idirnáisiúnta

 —  Rannpháirtíocht an lucht féachana 

in Éirinn agus go hidirnáisiúnta 

– thar gach ardán féachana

 — Roghnú ag féilte Éireannacha  

 agus Liosta-A idirnáisiúnta 

 —  Gradaim idirnáisiúnta do scannáin 

na hÉireann agus do thallann 

scannán na hÉireann

 —  Díolacháin agus easpórtálacha 

scannán Éireannacha

 —  Cothromaíocht agus ilchineálacht 

fheabhsaithe inscne san obair a 

fhaigheann tacaíocht uainn

 —  Dul chun cinn gairmiúil do thallann 

Éireannacha - scríbhneoirí, léiritheoirí, 

stiúrthóirí, lucht beochana, 

aisteoirí agus teicneoirí

 —  Comhpháirtíocht d’fhonn leasanna 

cultúrtha agus ealaíonta a bhaint amach

Tionsclaíoch agus Eacnamaíoch 

 —  Luach eacnamaíoch léiriúchán áitiúil 

scáileáin agus infheistíocht isteach mar atá 

spreagtha ag dreasacht cánach Alt 481

 —  Fás na scannánaíochta sna réigiúin

 —  Fás sa bhfostaíocht

 —  Fás ar an mbonneagar fisiceach

 —  Scálú na hearnála

 —  Sochair turasóireachta ó léiriúcháin 

scáileáin a úsáideann Éire mar láthair

 —  Timpeallacht léiriúcháin níos 

daingne agus níos inbhuanaithe

 — Forbairtí teicneolaíochta agus nuálaíochta

 —  Comhpháirtíochta le tionchair 

eacnamaíocha agus tionsclaíocha 

a bhaint amach
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Aguisín 4 
—

1. Meánleithdháileadh Mhaoiniú 
Caipitil BSÉ 2013–2015
—
Iomlán 2013 – 15

2. Meánleithdháileadh Maoiniú BSÉ le 
haghaidh Léiriúcháin/Forbairt/Dáileachán 
2013 – 2015 (seachas Tacaíocht Traenála 
agus Tionscail)
—
Iomlán 2013 – 15

Léiriúchán Éireannach 44.85% 

Comhléiriú Cruthaithecah 12.73% 

Léiriúchán Beochan Teilifíse 7.04%

Léiriúchán Faisnéise  8.29% 

Léiriúchán Idirnáisiúnta  2.16% 

Dáileachán 4.14%

Gearrscannáin 4.91% 

Forbairt  15.88% 

Léiriúchán Éireannach 39%

Comhléiriú Cruthaitheach 11%

Léiriúchán Faisnéise 7% 

Léiriúchán Beochan Teilifíse 6%

Gearrscannáin 4%

Dáileachán 4%

Léiriúchán Idirnáisiúnta  2%

Forbairt 14%

Traenáil 5% 

Tacaíocht don Tionscal 8%

Aguisín 1  
—

Year

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Maoiniú Státchiste BSÉ 2006 - 2016

Maoiniú 
Caipitil (€)

€17,300,000

€19,500,000

€20,000,000

€18,817,000

€16,500,000

€16,000,000

€13,150,000

€11,898,000

€11,202,000

€11,702,000

€11,202,000

Maoiniú 
Riaracháin  (€)

€2,126,000

€2,659,000

€3,189,000

€3,023,000

€2,772,000

€2,431,000

€2,540,000

€2,960,000

€2,760,000

€2,760,000

€3,269,000

Maoiniú 
Iomlán  (€)

€19,426,000

€22,159,000

€23,189,000

€21,480,000

€19,272,000

€18,431,000

€15,690,000

€14,858,000

€13,962,000

€14,192,000

€14,471,000

Bliain

2011

2012

2013

2014

2015

2006

2007

2008

2009

2010

€91,659,750

€100,425,445

€108,441,729

€105,477,863

€164,581,541

2011

2012

2013

2014

2015*

€118,248,839

€142,968,378

€183,142,646

€237,387,613

€118,618,238

*Réimeas Nua Alt 481 tugtha isteach Feabhra 2015 

Léiriúchán 
Éireannach 

21

16

11

14

12

Comhléiriú 
Cruthaitheach

6

7

4

11

7

Beochan 

2

6

7

4

2

Príomhscannán 
Faisnéise 

18

18

18

9

13

Dráma Teilifíse

2

3

1

1

0

Gearrscannáin

28

19

12

9

17

Príomhscan-
nánEisiúint Cineama 

17

20

23

22

25

Líon na dTionscadal a fuair tacaíocht BSÉ 2011–2015 

Caiteachas bliantúil i ngeilleagar na hÉireann ó  ghníomhaíocht léiriúchán 
scannáin neamhspleácha, drámaíocht teilifíse agus beochan 2006–2015

Aguisín 3 
—

Aguisín 2  
—
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2005 Rogha Oifigiúil, Coicís na Stiúrthóir 

(Gearrscannán), Undressing My Mother

2001 Rogha Oifigiúil, (Gearrscannán), Chicken

1998 Stiúrthóir is Fearr, The General

Sundance Film 
Festival, SAM
—
2016 Rogha Oifigiúil, Sing Street, Mammal, 
Love & Friendship, Viva, The Lobster, The 
Land of the Enlightened, A Coat Made Dark

2015 Duais Speisialta an Ghiúiré, Jack Reynor, 

Glassland 

2015 Rogha Oifigiúil, Brooklyn, Glassland, 
The Hallow, Strangerland, The Visit

2014 Rogha Oifigiúil, Frank, Calvary, The 
Last Days of Peter Bergmann, Young Ones 

2013 Gearrscannán Beochana is Fearr,  

Irish Folk Furniture

2013 Gradam Eagarthóireachta: Cineama 

Domhanda, Faisnéis, The Summit

2012 Rogha Oifigiúil, Grabbers,  
Shadow Dancer, This Must Be The Place

2011 Rogha Oifigiúil, The Guard, Knuckle, 
Perfect Sense, Small Change 

2010 Rogha Oifigiúil, His & Hers,  
Old Fangs

2010 Gradam Cineama Domhanda 

Scannán Faisnéise, His & Hers

2009 Rogha Oifigiúil, Five Minutes of 
Heaven, A Film From My Parish – 6 Farms

2009 Gradam Stiúrthóireachta Cineama 

Domhanda, Gradam Scríbhneoireachta 

Scáileáin, Five Minutes of Heaven

2007 Gradam an Lucht Féachana, 

Cineama Domhanda, Once

2002 Gradam an Lucht Féachana, 

Cineama Domhanda, Bloody Sunday

Féile Scannán Berlin 
An Ghearmáin 

—
2015 Rogha Oifigiúil, You’re Ugly Too

2014 Rogha Oifigiúil, Calvary,  
The Food Guide to Love, Last Hijack

2013 Rogha Oifigiúil, Slow Food Story

2012 Rogha Oifigiúil, Dollhouse, Shadow 
Dancer, Anton Corbijn: Inside Out, 
The Reluctant Revolutionary

2011 Rogha Oifigiúil, The Guard, 
Crossing Salween, The Pipe 

2010 Rogha Oifigiúil, Corduroy

2009 Rogha Oifigiúil, The Secret of Kells, 
Cherrybomb

2008 Rogha Oifigiúil, Seaview,  
New Boy, 32A, Frankie 

Brooklyn
Trí Ainmniúchán Academy Awards in 

2016, lena n-áirítear an Scannán is  

Fearr agus an Banaisteoir is Fearr do 

Saoirse Ronan

Aguisín 5
Gradaim Idirnáisiúnta  
—

Academy 
Awards®, SAM
—
2016 An Pictiúr is Fearr, Room (Ainmniúchán) 

2016 An Pictiúr is Fearr, Brooklyn (Ainmniúchán) 

2016 An Stiúrthóir is Fearr, Lenny 

Abrahamson, Room (Ainmniúchán) 

2016 An Banaisteoir is Fearr, 

Brie Larson, Room 

2016 Script Scannáin Oiriúnaithe 

is Fearr, Room (Ainmniúchán) 

2016 An Banaisteoir is Fearr, Brooklyn, 
Saoirse Ronan (Ainmniúchán)

2016 An Script Scannán Oiriúnaithe is Fearr, 

Brooklyn, Nick Hornby (Ainmniúchán)

2015 An Príomhscannán Beochana is Fearr,  

Song of the Sea (Ainmniúchán)

2012 An Banaisteoir is Fearr, Albert 
Nobbs (Ainmniúchán)

2012 An Bainaisteoir Taca is Fearr, 

Albert Nobbs (Ainmniúchán) 

2012 Smidiú is Fearr, Albert Nobbs (Ainmniúchán) 

2012 Gearrscannán Aicsin Beo is 

Fearr, Pentecost (Ainmniúchán) 

2011 Gearrscannán Aicsin Beo is Fearr, 

The Crush (Ainmniúchán) 

2010 An Príomhscannán Beochana is Fearr, 

The Secret of Kells (Ainmniúchán)

2010 An Gearrscannán Beochana is Fearr, Granny 
O’Grimm’s Sleeping Beauty (Ainmniúchán)

2010 An Gearrscannán Aicsin Beo is 

Fearr, The Door (Ainmniúchán)

2009 An Gearrscannán Aicsin Beo is 

Fearr, New Boy (Ainmniúchán)

2008 An Bunamhrán is Fearr, Once

2006 An Gearrscannán Aicsin 

Beo is Fearr, Six Shooter

2002 An Beochan Gearr is Fearr, 50 Percent Grey 

(Ainmniúchán)

2002 An Beochan Gearr is Fearr, Give Up Yer  
Aul Sins (Ainmniúchán)

Emmy Awards, SAM
—
2013 Fiúntas Eisceachtúil i Scannánaíocht 

Faisnéise, Mea Maxima Culpa: 
Silence in the House of God 

2013 Eagarthóireacht Eisceachtúil Pictiúr 

do Chlár NeamhFhiscin, Mea Maxima 
Culpa: Silence in the House of God 

2013 Scríbhneoireacht Eisceachtúil do 

Chlár NeamhFhicsin, Mea Maxima 
Culpa: Silence in the House of God 

2010/09/08 Feistis Eisceachtúla,  

The Tudors

2010 Léiriúchán Eisceachtúil Ealaíne, The Tudors

2010 Cineamatagrafaíocht Eisceachtúil, 

The Tudors (Ainmniúchán)

2010/09 Stíliú Gruaige Eisceachtúil, 

The Tudors (Ainmniúchán)

2009 Cineamatagrafaíocht Eisceachtúil, The Tudors

2009/07 Léiriúchán Eisceachtúil 

Ealaíne, The Tudors (Ainmniúchán)

2009/08/07 2009/08/07 Roghnú Eisceachtúil 

Aisteoirí, The Tudors (Ainmniúchán)

Golden Globes, SAM
—
2016 An Banaisteoir is Fearr, Brie Larson, Room 

2016 An Pictiúr is Fearr, Room (Ainmniúchán)

2016 An Script Scannáin is Fearr, Room (Ainmniúchán)

2015 An Banaisteoir is Fearr, Saoirse 

Ronan, Brooklyn (Ainmniúchán)

2009/08 An Taibhiú is Fearr le 

hAisteoir i Sraithdhráma Teilifíse, 

The Tudors (Ainmniúchán)

2006An Taibhiú is Fearr le hAisteoir 

i gCeolscannan nó i Scannán Grinn, 

Breakfast on Pluto (Ainmniúchán)

Féile Scannán 
Cannes, An Fhrainc 
—
2015 Duais an Ghiúiré, The Lobster

2014 Rogha Oifigiúil, Jimmy’s Hall

2014 Coicís na Stiúrthóirí, Queen and Country

2013 Rogha Oifigiúil, Coicís na 

Stiúrthóirí, The Last Days on Mars 

2011 Rogha Oifigiúil, This Must be the Place 

2011 Rogha Oifigiúil, Coicís na 

Stiúrthóirí, The Other Side of Sleep 

2010 Rogha Oifigiúil, Coicís na 

Stiúrthóirí, All Good Children

2007 Duais CICAE Art & Essai Cinema, Garage

2006 Palme d’Or, The Wind That Shakes  
The Barley
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2002 Gradam Fionachtana, 

The Magdalene Sisters

Féile Scannán 
Tribeca, SAM
—
2016 Rogha Oifigiúil, Tiger Raid

2015 Rogha Oifigiúil, Personal  
Development (Gearrscannán),  Jimmy’s Hall 

2014 Rogha Oifigiúil, The Canal

2013 Rogha Oifigiúil, Run & Jump, Byzantium, 
What Richard Did, Dark Touch, Fear of 
Flying, The Girl with the Mechanical Maiden 

2012 Rogha Oifigiúil, Babygirl,  
Death of a Superhero, El Gusto, Foxes

2011 Rogha Oifigiúil, Lotus Eaters, 
The Hideaways, The Guard, 
Switch, Noreen, Pentecost

2010 Rogha Oifigiúil, Snap,  

My Brothers, Ondine, Zonad 

2009 Rogha Oifigiúil, The 
Eclipse, Of Best Intentions

2009 Aisteoir is Fearr, The Eclipse

2008 Rogha Oifigiúil, Eden, New Boy

2008 Banaisteoir is Fearr, Eden

2008 Gearrscannán is Fearr, New Boy

2004 Aisteoir is Fearr, Blind Flight

Féile Scannán na 
Veinéise, An Iodáil 
—
2015 Rogha Oifigiúil, Eleven Minutes

2010 Duais Speisialta an Ghiúiré, 

An tAisteoir is Ferar, Gradam 

CinemAvvenire, Essential Killing 

 

2009 Rogha Oifigiúil, Foxes 

2007 Rogha Oifigiúil, Blind Man’s Eye 

2005 Rogha Oifigiúil, Pavee Lackeen 

2004 Rogha Oifigiúil, Adam & Paul 

2002 An Leon Órga (An Scannán is 

Fearr), The Magdalene Sisters

2002 Aisteoir Taca is Fearr, Nothing Personal

Móréachtaí 
agus Gradaim 
Idirnáisiúnta 
—
2016 Bonn Domhanda Airgid, One Million 
Dubliners, Féilte Nua Eabhroc 

Gradaim Teilifíse agus Scannán is Fearr ar Domhan

 

2016 Orbit Prize, Traders, Brussels 

Independent Fantastic Film Festival

The Lobster
Féile Scannán Cannes 

Duais an Ghiúiré 2016 

Room

Ceithre Ainmniúchán Academy Award in 2016 

lena n-áirítear An Pictiúr is Fearr, an Stiúrthóir 

is Féarr agus an dráma scáileáin is fearr le Brie 

Larson a bhuaigh an Banaisteoir is Fearr ®

2008 An Gearrscannán is Fearr, Frankie

2002 Béar Órga (Scannán is Fearr),  Bloody Sunday

2000 Duais CICAE, Saltwater

1998 Silver Bear (Stiúrthóir is 

Fearr), The Butcher Boy

Féile Scannán 
Telluride, SAM
—
2015 Rogha Oifigiúil, Room, 
Viva, Mom and Me

2013 Rogha Oifigiúil, Irish Folk Furniture 
(Gearrscannán), Slow Food Story

2012 Rogha Oifigiúil, Pilgrim Hill

2011 Rogha Oifigiúil, Albert Nobbs, 
Collaboration Horizontale (Gearrscannán)

2008 Rogha Oifigiúil, Learning Gravity, 

Kisses, Revelations (Gearrscannán)

2006 Rogha Oifigiúil, Useless Dog (Gearrscannán)

2004 Rogha Oifigiúil, Adam & Paul

2003 Rogha Oifigiúil, Intermission

Féile Scannán 
Toronto, Ceanada 
—
2015 Rogha Oifigiúil, Room,  

The Lobster, Brooklyn, Being AP,  

My Name is Emily, Eleven Minutes

2014 Rogha Oifigiúil, Song of the Sea,  

Miss Julie 

2013 Rogha Oifigiúil, Life’s A Breeze, 

The F Word, Stay, The Sea, All 
Is by My Side, The Stag 

2012 Rogha Oifigiúil, What Richard Did, 

Byzantium, Jump, Men At Lunch, The 
Pervert’s Guide to Ideology, Call Girl, Mea 
Maxima Culpa: Silence in the House of God

2012 Duais FIPRESCI, Call Girl 

2011 Gala Presentation, Albert Nobbs 

2011 Rogha Oifigiúil, Death of a Superhero, 

The Other Side of Sleep, The Moth Diaries

2010 Rogha Oifigiúil, As if I Am Not There, 

The Pipe, Sensation, Essential Killing, 

Lapland Odyssey

2009 Rogha Oifigiúil, Perrier’s Bounty, 

Ondine, Triage, Colony, A Shine of 
Rainbows, Eamon, Cracks

2008 Official Selection, Kisses, 

A Film With Me In It

2007 Official Selection, Garage, Kings

2006 Rogha Oifigiúil, The Wind That Shakes 
the Barley, Ugly Duckling & Me,  

True North

2005 Rogha Oifigiúil, Breakfast on Pluto, 
Isolation, Pavee Lackeen

2004 Gradam Fionachtana, Omagh
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2015 Gradam Comhléiriúchán Eorpach, 

Ed Guiney, Element Pictures, Prix 
Eurimages, Gradaim Scannán na hEorpa 

2015 rLeabhar is Fearr, Boj, iKids Awards, Kidscreen

2015 Sraith Teilifíse Réamhscoile is 

Fearr, The Day Henry Met, Pulcinella 

Awards (Ainmniúchán) 

2015 An Saothar Saincheisteanna 

Oideachasúla agus Sóisialta is Fearr, Punky, 

Pulcinella Awards (Ainmniúchán) 

2015 An Saothar Saincheisteanna 

Oideachasúla agus Sóisialta is Fearr, Song 
of the Sea, Annie Awards (Ainmniúchán) 

2015 An Scannán is Fearr agus seacht 

n-ainmniúchán eile,  

Peter Rabbit, Annie Awards (Ainmniúchán)

2015 Teilifís Réamhscoile is Fearr,  

Doc McStuffins, Annie Awards (Ainmniúchán)

2015 Gearrscannán is Fearr, Coda, 

Annie Awards (Ainmniúchán)

2015 Rogha Oifigiúil, Somewhere 
Down the Line, Clermont-Ferrand 

International Short Film Festival

2014 Gradam Gearrscannán 

Beochana is Fearr, Coda, SXSW

2014 Rogha Oifigiúil, Octonauts, 
Wildernuts, The Last Hijack, The 
Missing Scarf, Féile Beochana Annecy 

2014 Dráma & Scríbhneoir is Fearr, Roy, 

Gradaim Leanaí BAFTA  (Ainmniúchán)

2014 Idirnáisiúnta is Fearr in 2014, 

Doc McStuffins,Gradaim Leanaí 

BAFTA  (Ainmniúchán)

2014 Beochan Réamhscoile is Fearr, Bing, 

Gradaim Leanaí BAFTA  (Ainmniúchán)

2014 Beochain agus Aisteoir is Fearr,  

The Amazing World of Gumball, 
Gradaim Leanaí BAFTA  (Ainmniúchán)

2013 Beochan is Fearr, LA Shorts Fest, 

New Hampshire Film Festival, Seminci, 

Indie Memphis Film Festival, Savannah 

Film Festival, The Missing Scarf 

2013 Beochan Gearr is Fearr, Sundance 

Film Festival, Irish Folk Furniture 

2012 Beochan is Fearr, LA Shorts 

Fest, Fear of Flying 

2012 Léiritheoir Eorpach na Bliana, 

JAM Media, Cartoon Forum

2012 Dáilitheoir is Fearr, Monster 

Distributes, Cartoon Forum

2012 Gradaim Leanaí BAFTA , Roy 

2012 Gradaim Leanaí BAFTA ,  

The Amazing World of Gumball

2012 Gradam an Lucht Féachana, The Boy 
in the Bubble, Palm Springs Shortfest

2012 Fócas Speisialta ar Bheochan 

Éireannach, Féile Scannán Annecy 

2012 Rogha Oifigiúil, The Last Train, A 

Different Perspective, Annecy Film Festival

Song of the Sea
Ainmniúchán do Academy Awards® 2015, 

Príomhscannán Beochana is Fearr

2016 An Scannán Uafáis is Fearr, 

The Hallow, Empire Awards 

2016 Gearrscannán Insinte,  

How Was Your Day, SXSW

2016 Príomhaisteoir mná is Fearr, Brie 

Larson, Room, Independent Spirit Awards

2016 Léiritheoir na Bliana, Moe Honan, 

Moetion Films, Cartoon Movie

2015 Gradam Rogha an Phobail, Room, 
Féile Scannán Idirnáisiúnta Toronto . 

2015 Gradam an Lucht Féachana, Room,  

Les Arcs European Film Festival

2015 An Scannán Neamhspleách 

Idirnáisiúnta is Fearr, Room, British 

Independent Film Awards. 

2015 Aisteoir na Bliana, Brie Larson, Room, 

Santa Barbara International Film Festival 

2015 Taibhiú Úrnua, Brie Larson, 

Room, Palm Springs Film Festival

2015 Gradam Nuascannáin is Fearr, Jacob 

Tremblay, Room, National Board of Review.

2015 Best Actress, Brie Larson, 

Room, National Board of Review

2015 Banaisteoir is Fearr, Brie Larson, 

Room, Screen Actors Guild

2015 Banaisteoir is Fearr, Brie Larson, 

Room, Critics’ Choice LA

2015 Banaisteoir is Fearsr, Jacob 

Tremblay, Room, Critics’ Choice LA

2015 Script Scáileáin is Fearr 

(Emma Donoghue), Evening 

Standard British Film Awards

2015 Príomh-Bhanaisteoir, Brie Larson,  

Room, BAFTA

2015 Banaisteoir is Fearr, Saoirse Ronan, 

Brooklyn, New York Film Critics Circle 

2015 Banaisteoir is Fearr, Saoirse Ronan, 

Brooklyn, British Independent Film Awards

2015 Taibheoir na Bliana, Saoirse 

Ronan, Brooklyn, Féile Scannán 

Idirnáisiúnt Santa Barbara  

2015 Gradam New Hollywood, Saoirse Ronan,  

Brooklyn, Hollywood Film Awards

2015 Gradam Réalta Idirnáisiúnta, Saoirse 

Ronan, Brooklyn, Palm Springs Film Festival

2015 An Scannán is Fearr, Brooklyn, 

Evening Standard British Film Awards

2015 Banaisteoir Briotanach/

Éireannach is Fearr, Saoirse Ronan, 

Brooklyn, London Critics Circle

2015 Banaisteoir is Fearr, Saoirse Ronan, 

Brooklyn, Screen Actors Guild 

2015 European Animated Feature Film, 

Song of the Sea, European Film Awards

2015 Best Supporting Actress (Olivia Colman), 

The Lobster, British Independent Film Awards

2015 Príomhscannán Beochana Eorpach, The 
Lobster, European Film Awards

2015 Banaisteoir Taca is Fearr, 

Roy, Kidscreen Awards

Sing Street
Scannán rathúil criticiúil agus Díoloifige 
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2011 Léiritheoir Eorpach na Bliana, 

Monster Animation, Cartoon Tributes

2011 Gradam UNICE, Santa’s Apprentice, 

Annecy Film Festival

2011 Léiriúchán Teilifíse is Fearr, The Amazing 
World of Gumball, Féile Scannán Annecy 

2011 Beochan is Fearr, Paperman, Féile 

Idirnáisiúnta Scannán Cheanada 

2010 Dráma is Fearr, Roy, BAFTA British 

Academy Children’s Award (Ainmniúchán)

2010 Scríbhneoir is Fearr, Roy, Gradam Leanaí 

BAFTA British Academy (Ainmniúchán)

2010 Dráma is Fearr do Leanaí, Roy, 

Gradaim Royal Television Society

2010 Príomhscannán Beochana is Fearr, 

The Secret of Kells, Academy Awards® 

(Ainmniúchán)

2010 Príomhscannán Eorpach is Fearr, The 
Secret of Kells, British Animation Awards

2010 Gearrscannán Beochana is Fearr, 

Granny O’Grimm’s Sleeping Beauty, 

Academy Awards® (Ainmniúchán)

2010 Gradam Fipresci, Miss Remarkable & 
Her Career, Féile Scannán Beochana Annecy 

2010 Príomhscannán Beochana is Fearr,  

The Secret of Kells, Gradaim ASIFA 

Hollywood Annie (Ainmniúchán)

2010 Gearrscannán Beochana is 

Fearr, The Rooster, the Crocodile 
& the Night Sky, Gradaim ASIFA 

Hollywood Annie (Ainmniúchán)

2010 Rogha Oifigiúil, Old Fangs, 

Féile Scannán Sundance 

2010 Rogha Oifigiúil, A Film From 
My Parish — 6 Farms, The Polish 
Language, Féile Scannán Clermont 

2009 Príomhscannán Beochana is Fearr, 

Gradaim Scannán Eorpacha, Niko and 
the Way to the Stars (Ainmniúchán)

 

2009 Rogha Oifigiúil, The Secret of Kells, 

Féile Scannán Idirnáisiúnta Berlin 

2009 Rogha Oifigiúil, A Film From My 
Parish — 6 Farms, Féile Scannán Sundance

2009 Gradam an Lucht Féachana, The Secret 
of Kells, Féile Scannán Idirnáisiúnta Beochana 

Annecy, Idirnáisiúnta Scannán Dhún Éadainn 

2009 Léiritheoirí na Bliana,  

Brown Bag Films, Cartoon Forum

2009 Stiúrthóir na Bliana,  

Tomm Moore, Cartoon Movie

2009 Léiritheoirí na Bliana,  

Cartoon Saloon, Cartoon Movie

2008 Léiritheoirí na Bliana,  

Cartoon Saloon, Cartoon Forum

The Queen of Ireland
Cúlra reifreann pósadh gnéas céanna na 

hÉireann in 2015 


