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Ba é Clár tionscnaimh na hEorpa Cruthaithí 
(2014–2020) an clár tacaíochta a bhí ag 
an Aontas Eorpach do na hearnálacha 
cultúrtha agus cruthaitheacha. Thar 
thréimhse seacht mbliana, d’infheistigh 
an AE ¤1.46 billiún sna hearnálacha 
closamhairc agus cultúrtha. Tá an dara 
heagrán de Chlár na hEorpa Cruthaithí 
aontaithe don tréimhse 2021–2027.

I gClár na hEorpa Cruthaithí, rinneadh 
cónascadh ar dhá chlár a bhí neamhspleách 
roimhe sin – an Clár Cultúrtha a bhíodh 
ag tacú leis na tionscadail ealaíne agus 
chultúrtha uile-Eorpacha agus an clár 
MEDIA a bhíodh ag tacú leis an earnáil 
closamhairc Eorpach.

Tugann MEDIA na hEorpa Cruthaithí 
tacaíocht do thionscail scannán agus 
closamhairc Eorpach i bhforbairt, dáileadh 
agus cur chun cinn a dtionscadal. Lena 
chois sin, cuireann MEDIA deiseanna 
ar fáil chun scileanna a fhorbairt sna 
teicneolaíochtaí traidisiúnta agus i meán 
nua, mar aon le tacaíocht a thabhairt do 
chuideachtaí chun díriú ar mhargaí agus ar 
ghréasáin taobh istigh agus taobh amuigh 
de theorainneacha na hEorpa.

Ó cuireadh tús leis an gcéad Chlár MEDIA 
in 1991 tá beagnach ¤48 milliún de 
mhaoiniú AE don earnáil faighte ag earnáil 
chlosamhairc na hÉireann.

RÉAMHRÁ
MAOINIGH  | DÉAN TACA LE  |  CEANGAIL 

Clúdach (ar deiseal ón bharr): Slán leis an gCeol, Léirithe Rúnda; Wolfwalkers, Cartoon Saloon; Cuba’s 
Wild Revolution, Crossing the Line; The Day Henry Met, Wiggleywoo; Sea Fever, Fantastic Films

¤6m MEDIA 1 (1990–1995) 

¤8.2m MEDIA 2 (1996–2000) 

¤9.5m MEDIA Plus (2001–2006) 

¤11m MEDIA 2007 (2007–2013) 

¤13m An Eoraip Chruthaitheach MEDIA  
(2014–2020)
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Tá trí oifig cuimsithe i nDeasc na 
hEorpa Cruthaithí Éire agus iad ag 
déanamh ionadaíochta d’fhochláir 
MEDIA agus Cultúir. Fís Éireann atá ina 
Chomhordaitheoir ar Dheasc na hEorpa 
Cruthaithí Éire. Tá an oifig eolais don 
Chultúr lonnaithe sa Chomhairle Ealaíon. 
Tá dhá oifig eolais speisialaithe ag MEDIA, 
ceann acu lonnaithe i mBaile Átha Cliatha 
agus ceann eile i nGaillimh.

Cuireann na hoifigí MEDIA eolas 
cuimsitheach ar fáil faoi Chlár na hEorpa 
Cruthaithí de chuid an Aontais Eorpaigh, 
an fochlár MEDIA ach go háirithe. Cuirimid 
comhairle, tacaíocht agus eolas ar fáil 
faoi ghlaonna agus iarratais thacaíochta 
mhaoinithe do na tionscail chlosamhairc 
ar a n-áirítear scannáin, teilifís, físchluichí, 
féilte agus margaí.

Tá ról tacaíochta teicniúla ag oifigí MEDIA 
chun cuidiú le hiarratasóirí lena n-iarratas 
ar thacaíocht MEDIA, agus ról líonraithe 
chun éascú a dhéanamh do dheiseanna 
comhpháirtíochta agus comhléiriúcháin  
Eorpacha. Eagraímid ócáidí faisnéise 
faoin gClár mar aon le hócáidí chun cur le 
scileanna na hearnála agus í a idirnáisiúnú 
agus chun líonrú a éascú ar leibhéal 
Eorpach.

Tá Deasc MEDIA na hEorpa Cruthaithí 
Gaillimh ag feidhmiú mar oifig réigiúnach 
MEDIA agus tá dualgas orthu freisin eolas 
agus seirbhís as Gaeilge a chur ar fáil don 
phobal closamhairc Gaeilge atá ag dul i 
méid. Chun breis eolais a fháil, seiceáil 
suíomh idirlín Dheasc na hEorpa Cruthaithí 
Éire, glac síntiús lenár nuacht litir, agus lean 
muid ar na meáin shóisialta.

DEASC NA HEORPA 
CRUTHAITHÍ ÉIRE
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Tá MEDIA gníomhach in Éirinn le 30 bliain 
anuas, tráth ar oscail an Deasc MEDIA 
a dhoirse den chéad uair i mBaile Átha 
Cliath agus Siobhan O’Donoghue ar an 
stiúir. Mar nasc idir an earnáil Éireannach 
atá i mbun fáis agus Maoiniú an AE, tá 
tacaíocht tugtha ag an Deasc do chuid 
mhór cuideachtaí Éireannach le linn dóibh a 
bheith ag seoladh tríd an bpróiseas Eorpach 
dúshlánach maoinithe agus iad ag neartú 
mar chuideachtaí sa phróiseas.

Mar ghné lárnach chun cuidiú le 
cuideachtaí Éireannacha fás agus dul in 
iomaíocht ar leibhéal Eorpach, tá beagnach 
¤48 milliún infheistithe ag an gclár MEDIA 
i dtionscal closamhairc na hÉireann. In 
2014, rinneadh cuid de Chlár na hEorpa 
Cruthaithí den chlár MEDIA agus tá ¤13 
mhilliún i maoiniú díreach bronnta aige 
ar chuideachtaí Éireannacha ar fud na 
n-earnálacha Scannán, Faisnéise, Beochan, 
Teilifíse agus físchluichí, taobh istigh de na 
seacht mbliana seo caite.

Bhí forbairt scannán agus teilifíse ina 
acmhainn thábhachtach i gcónaí, agus 
58% den mhaoiniú a bronnadh (¤7.5 
milliún) i gceist leis, le 22 cuideachta ag fáil 
Maoiniú iltionscadail agus maoiniú bronnta 
ar 39 cuideachta faoin scéim Maoinithe 
Aontionscadail. Tugadh tacaíocht do 
scannáin mar The Killing of a Sacred 
Deer, Handsome Devil agus Wolfwalkers, 
chomh maith leis na scannáin faisnéise  
lánfhad Mattress Men, School Life agus Éire 
Fhiáin, agus na seónna teilifíse Dead Still, 
Acceptable Risk agus Becca’s Bunch.

De réir mar a tháinig athrú agus forbairt 
ar an earnáil chlosamhairc san am seo, 
tháinig athrú freisin ar an gcineál maoinithe 
a bhí an clár MEDIA a chur ar fáil. Tá 
maoiniú tugtha isteach do réimsí ar nós 
Físchluichí agus samhlacha nuálacha gnó 
mar aon le Tacaíocht do Léiritheoirí, Féilte, 
Margaí, Dáiliúchán agus Oiliúint. Lena 
chois sin, chuir an clár tacaíocht indíreach 
ar fáil trí fhóirdheonú ar oiliúint ghairmiúil 
agus rochtain a chur ar fáil ar mhargaí 
idirnáisiúnta ag rátaí fabhracha trí Shraithe 
MEDIA na hEorpa Cruthaithí.

Seacht mbliana iontacha láidre a bhí iontu 
do thionscal closamhairc na hÉireann agus 
is mór an onóir dúinn a bheith in ann cuidiú 
leis an tionscal chun a scéalta a inseacht do 
luchtanna féachana ar fud an domhain. Tá 
muid ag tnúth go mór leis an gcéad Chláir 
na hEorpa Cruthaithí eile agus le tacaíocht 
a thabhairt d’earnáil chlosamhairc na 
hÉireann sna blianta fada atá amach 
romhainn. 

Orla Clancy,
Oifig MEDIA Bhaile Átha Cliath 

OIFIG MEDIA 
BHAILE ÁTHA CLIATH

Bricfeasta Gnó madir le Treoir Chóipcheart an AE
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Tharla timthriall Maoinithe na hEorpa 
Cruthaithí 2014-2020 ag an am céanna 
ar tharla líon d’fhorbairtí lárnacha sna 
hearnálacha cultúrtha agus cruthaitheacha 
in Iarthar na hÉireann. 

In 2014, bronnadh ainmniúchán ar Ghaillimh 
mar Chathair Scannánaíochta UNESCO, i 
mí na Samhna 2016 rinne an Craoltóir TG4 
ceiliúradh ar 20 bliain a bhunaithe, seoladh 
Ciste Léiritheoirí Closamhairc Réigiún an 
Iarthair (WRAP) in 2017 agus in 2020 ba í 
Gaillimh Príomhchathair Chultúir na hEorpa, 
fi ú más go fíorúil a bhí an chuid ba mhó de 
mar gheall ar an bpaindéim Covid-19. 

I rith na tréimhse 7 mbliana sin, d’infheistigh 
MEDIA na hEorpa Cruthaithí iomlán de 
¤1,867,798 sna hearnálacha closamhairc 
agus Físchluichí in Iarthar na hÉireann.

Infheistíodh ¤500,000 i gcuideachtaí 
Gaeltachta, sin 3.8% de mhaoiniú iomlán 
MEDIA na hEorpa Cruthaithí d’Éirinn.

Bhí formhór an mhaoinithe a fuarthas 
le haghaidh forbartha ar thionscadail 
Scannánaíochta, tionscadail theilifíse 
agus Físchluichí.  Fuair 3 chuideachta - 
Telegael Teo., Moetion Films agus Soilsiú 
Teo. - iomlán de ¤585,000 i dtacaíocht do 
Mhaoiniú Iltionscadail.  Fuair 7 gcuideachta 
- Magamedia Teo., Soilsiú Teo., Aliceway/
Bandit Films, Léirithe Rúnda,  South Wind 
Blows, Lunar Pictures agus Magpie 6 
Media - iomlán de ¤285,000 chun forbairt 
a dhéanamh ar thionscadail Aonair.  Fuair 
4 chuideachta – Tribal City Interactive, 
Isometric Dreams, Psychic Games agus 

Timeslip Software - iomlán de ¤566,077
chun forbairt a dhéanamh ar  6 Fhíschluiche.

Fuair Aonach Scannán na Gaillimhe 
maoiniú iomlán bliantúil de ¤371,750 don 
mhargadh idirnáisiúnta ag Fleadh Scannán 
na Gaillimhe.

Lena chois sin, bhí an chuideachta 
Gaeltachta Abú Media ina comhthairbhí 
le cuideachta Ostarach le haghaidh 
tionscnaimh a fuair tacaíocht faoin Scéim 
do Chláir Theilifíse.

De bhreis ar an maoiniú díreach a fuarthas, 
bhain Iarthar na hÉireann leas as ócáidí 
oiliúna agus margaíochta MEDIA na hEorpa 
Cruthaithí, ar nós an Chláir Oiliúna EAVE a 
óstáladh i nGaillimh in 2020 le tacaíocht ó 
MEDIA agus ina raibh malartú speisialta 
Éireannach/Crótach mar aon le hócáidí a 
d’eagair Oifi g MEDIA na Gaillimhe, Dinnéar 
Bliantúil Comhléiriúcháin MEDIA ag Fleadh 
Scannán na Gaillimhe san áireamh.

Tá an earnáil chlosamhairc san Iarthar ag 
dul ó neart go neart go leanúnach.  Tá súil 
againn tógáil ar an rathúlacht sin sa Chlár 
MEDIA na hEorpa Cruthaithí (2021-2027) 
atá le theacht.

Eibhlín Ní Mhunghaile, Deasc na hEorpa 
Cruthaithí Éire – Oifig MEDIA na Gaillimhe

DEARCADH ÓN IARTHAR

Dinnéar Comhléiriúcháin MEDIA ag Fleadh Scannán na Gaillimhe
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Forbairt 
¤7,496,964

Oiliúint 
¤1,423,985

Teilifís 
¤1,467,118

MAOINIÚ D’ÉIRINN  
2014-2020

Físchluichí   
¤1,224,356
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Margaí, Féilte & 
Imeachtaí Lucht 

Féachana  
¤636,721

Dáiliúchan 
Scannáin & 

Dáiliúchan ar Líne 
¤219,761

Ó 2014, tá breis agus ¤13 mhilliún bronnta 
ar chuideachtaí Éireannacha trí MEDIA na 
hEorpa Cruthaithí. Tá cuidiú tugtha ag an 
maoiniú seo chun earnáil chlosamhairc na 
hÉireann a mhéadú agus a Idirnáisiúnú, ní 
amháin trí infheistiú i gcruthú tionscadal 
idirnáisiúnta trí na Scéimeanna Tacaíochta 
do Léiritheoirí ach freisin trí rochtain a 
thabhairt do ghairmithe Éireannach ar 
mhargaí agus ar oiliúint Idirnáisiúnta. Tá 
scannáin Éireannacha feicthe freisin ar fud 
na hEorpa, a bhuíochas sin don tacaíocht 
Dáiliúcháin.

Cur chun cinn 
Saothair ar Líne

¤534,406
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Dead Still, Deadpan Pictures

Becca’s Bunch, JAM Media

Féile Scannán Chorcaí Elaine Geraghty, Simteractive 

The Winter Lake, Tailored Films
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Gradam Emmy do The Farthest, Crossing the Line, 2018

Humanity Complex, Gambrinous

Alva’s World, Kavaleer Productions Herself, Element Pictures (Dáiliuchán)

Screen Leaders, Fís Éireann
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FORBAIRT ILTIONSCADAL 
Bhí tacaíocht ar fáil chun forbairt a 
dhéanamh ar Sclátaí do  3–5 thionscadal.  

> Bronnadh iomlán de ¤5,346,964 ar 22 
cuideachta Éireannach idir 2014–2020. 

Chuir MEDIA na hEorpa Cruthaithí 
deiseanna ar fáil do léiritheoirí scannán 
chun forbairt a dhéanamh ar thionscadail 
a bhfuil sé d’ionchas acu scaipeadh ar fud 
an Aontais Eorpaigh agus go hidirnáisiúnta. 
Lena chois sin, díríonn MEDIA ar éascú a 
dhéanamh ar chomhléiriúcháin Eorpacha 
agus idirnáisiúnta.

Ó 2014–2020, chuir MEDIA na hEorpa 
Cruthaithí tacaíocht Forbartha ar fáil trí 
Mhaoiniú Aontionscadail agus Iltionscadail, 
ag tacú le tionscadail bheochana, faisnéise 
chruthaithí agus fi csin le heisiúint sa 
chineama, do chraoladh teilifíse, nó do 
dháileadh digiteach. Bhí tacaíocht ar fáil 
freisin don fhorbairt ar insint Físchluichí
. 

FORBAIRT

School Life, Soilsiú Teo

‘Thug an ceangal fada atá againn 
leis an Eoraip Chruthaitheach 
an cumas dúinn chun cáil 
a fhorbairt, ní amháin mar 
ghineadóir chruthaitheach de 
chláir fhaisnéise shainiúla agus 
bhreathnaitheacha ach freisin 
mar chomhléiritheoirí iontaofa 
Eorpacha atá in ann léargas 
agus fuinneamh a thabhairt do 
thionscadal. Tá ríméad orainn an 
Eoraip Chruthaitheach a bheith 
mar chomhpháirtí againn inár 
dtionscnaimh nua – ag maoiniú 
cuideachta Éireannach chun dul 
go muiníneach taobh amuigh de 
shrianta ár dteorainneacha agus ár 
gcistí airgeadais féin.’ 

Soilsiú Teo
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Bliain Comhlacht Cineál Clár

2014 Samson Films Drámaíocht

2014 Fastnet Films Drámaíocht

2014 Subotica Ltd Drámaíocht 

2014 Cartoon Saloon Beochan 

2014 Telegael Teoranta Beochan / Drámaíocht

2014 Kavaleer Beochan 

2014 Crossing the Line Cláir Faisnéise

2014 Brown Bag Beochan

2014 Treasure Drámaíocht

2015 Element Pictures Drámaíocht

2015 Jam Media Beochan

2016 Fantastic Film Ltd. Drámaíocht

2016 Treasure Entertainment Drámaíocht

2016 Fastnet Films Drámaíocht

2016 Crossing the Line Cláir Faisnéise

2017 Element Pictures Drámaíocht

2017 Subotica Ltd Drámaíocht

2017 Deadpan Pictures Drámaíocht

2017 Moetion Films Beochan

2018 Jam Media Beochan

2018 Green Pavilion Drámaíocht

2018 Savage Productions Drámaíocht

2019 Samson Films Drámaíocht

2019 Film & Music Entertainment (IRE) Drámaíocht

2019 Wild Atlantic Pictures Drámaíocht

2019 Underground Films Drámaíocht

2020 Hell’s Kitchen Drámaíocht & Cláir Faisnéise

2020 Element Pictures Drámaíocht

2020 Soilsiú Drámaíocht & Cláir Faisnéise

2020 Treasure Entertainment Drámaíocht

Iomlán: ¤5,346,964
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Bhí tacaíocht ar fáil chun forbairt a 
dhéanamh ar Bheochan, Drámaíocht, agus 
Cláir Fhaisnéise Chruthaitheacha faoin 
tsraith Aontionscadail. 

 > Bronnadh iomlán de ¤2,150,000  ar 
39 cuideachta Éireannach do 46 
tionscadal.

TACAÍOCHT 
AONTIONSCADAIL

‘Tá an-áthas orainn maoiniú 
d’Fhorbairt Aontionscadail a fháil 
ón Eoraip Chruthaitheach! Seo 
é an chéad am dúinn bronnadh 
aontionscadail a fháil cé gur 
chuireamar isteach air roimhe 
seo. Ní raibh an próiseas iarratais 
ródheacair - ach go bhfuil 
sé tábhachtach go dtuigfeá 
céard go díreach atá an Eoraip 
Chruthaitheach ag iarradh a 
mhaoiniú.’

Julianne Ford & Ruth Treacy,  
Tailored Films

Julianne Ford & Ruth Treacy, Tailored Films
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MAOINIÚ AONTIONSCADAIL DO THIONSCADAIL ÉIREANNACHA 2014-2020 

Bliain Comhlacht Teideal Cineál Clár

2014 Soilsiú Teoranta School Life Clár Faisnéise

2014 Magamedia Teoranta Leaning into the wind Clár Faisnéise

2014 Planet Korda Butterfly City Clár Faisnéise

2014 Screenworks Ltd Undercard Drámaíocht

2014 Zanita Associates Ltd The Blue Flower Drámaíocht

2014 Aliceway Ltd Rare Earth Drámaíocht

2014 Savage Productions Why the Dogs had to Die Drámaíocht

2014
Grand Pictures D (aka 
Deadpan)

Breakfast at the New Yorker Drámaíocht

2014
CR Entertainment (Beactive 
Int) 

Get Happy Drámaíocht

2014 Fantastic Film Ltd Sea Fever Drámaíocht

2014 Newgrange Pictures Ltd Playdate Drámaíocht

2015 Igloo Films Ltd The Boy in the Bubble Animation

2015 El Zorrero Films Mattress Men Clár Faisnéise 

2015 Blacksheep The End of Romance Drámaíocht

2015 Fantastic Film Ltd Vivarium Drámaíocht

2015 Footnote Productions The Traveller’s Daughter Drámaíocht

2015 Whackala Slow Clár Faisnéise

2016 Zanzibar Films Less Than Human Clár Faisnéise

2016 Wide Eye Films Don’t Let Go Drámaíocht

2016 Light Cube Ltd Jelly Pixels Beochan

2016 Monster Entertainment Hunted Beochan

2016 Léirithe Rúnda Slán leis an gCeol Clár Faisnéise

2017 Igloo Films Ltd Peek Zoo Beochan

2017 Treehouse Republic
I’ve Got a Time Travelling 
Monkey on My Back

Beochan

2017 Kite Entertainment Brain Freeze XL Beochan

2017 Gambit Pictures
Old Friend - New Master: 
Will China Save Europe’s 
Piano industry

Clár Faisnéise

2017 Blinder Films
The Pervert’s Guide to the 
Twenty First Century

Clár Faisnéise
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2017 Tailored Films Winter Lake Drámaíocht

2017 Merlin Films Halfway House Drámaíocht

2017 Lightcube Ltd. Emotional Weather Station Beochan

2018 Wiggly Woo Scribe Beochan

2018 Cartoon Saloon Silly Sundays Beochan

2018 South Wind Blows
That They May Face the 
Rising Sun

Drámaíocht

2019 Tailored films Black Unicorn Drámaíocht

2019 Tiger Darling Productions The Sparrow Drámaíocht

2019 Ripple World Pictures
Ebony Smart & The Book of 
Learning

Drámaíocht

2019 Light Cube Ltd. Play it Again Beochan

2019 Ink and light Stories from Backwoods Beochan

2019 Wide Eye Media That’s Alright Mama Drámaíocht

2020 El Zorrero Films Piece Beochan

2020 Planet Korda Pictures Mother’s Little Secret Clár Faisnéise

2020 Fastnet Films
The Northwest Scourge (El 
Azote Noroccidente)

Drámaíocht

2020 Lunar Pictures Dad’s Red Dress Drámaíocht

2020 Dream Logic Animation Studios The Ghastly Ghoul Beochan

2020 Roundstone Media Young Pirate Queen Drámaíocht

2020 Magpie 6 Media The Wee Littles Beochan

Iomlán: ¤2,150,000

‘Scéal dochreidte é go bhfuil 
an Eoraip Chruthaitheach ag 

maoiniú na forbartha ar an tsraith 
teilifíse, Young Pirate Queen. Tá 

muid ar bís tosú ar an obair chun 
eachtraí Ghráinne Óg Ní Mháille a 
thabhairt chuig scáileáin theilifíse 

na hÉireann agus chuig scáileáin 

idirnáisiúnta.’  

Triona Campbell,  
Roundstone Media
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Sea Fever, Fantastic Films

Slán Leis an gCeol, Léirithe Rúnda

Peek Zoo, Igloo Films Mattress Men, El Zorrero Films

Beochan
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 > Bronnadh iomlán de ¤1,224,356  ar 
8 gcuideachta Éireannacha chun 11 
fhíschluiche a fhorbairt.

FÍSCHLUICHÍ

Bliain Comhlacht Teideal

2014 Story Toys Ltd CLIKS

2015 Tribal City Interactive Ltd Runes of Aran

2017 Pewter Games Studio Ltd. Athanasia

2017 Tribal City Entertainment Tír Annan

2018 Gambrinous Limited Cardpocalypse

2018 Isometric Dreams Sunken Spectre

2018 Simteractive Limited Designer Life

2019 Timeslip Softworks And Prometheus Wept

2019 Psychic Games The Necromancer

2020 Isometric Dreams (Spooky Doorway) Song of the Seasons

2020 Gambrinous The Humanity Complex

Iomlán: ¤1,224,356

Bhí tacaíocht ar fáil don fhorbairt ar 
Fhíschluichí bunaithe ar insint.

Song of the Seasons, Isometric Dreams /Spooky Doorway 

‘Thug Maoiniú MEDIA na hEorpa 
Cruthaithí cead dár stiúideo méadú 

a chur ar a fhís agus a ionchas araon. 
An tacaíocht airgeadais a chuir 

sé ar fáil, tugann sé saoirse dúinn 
fiosrú a dhéanamh faoi smaointe 

atá nua agus níos ceannasaí ag 
dul lenár n-uaillmhianta, agus tá 

deis tugtha aige dúinn chun oibriú 
leis na daoine a theastaíonn uainn 

chun ár gcoincheapa a thabhairt 
chun críche. Bheadh na tionscadail 

Sunken Spectre agus Song of 
the Seasons fanta go daingean 

mar cháipéisí deartha murach an 
tacaíocht a fuaireamar ón Eoraip 

Chruthaitheach.’ 

Paul Conway, Príomhfheidhmeannach, 
Isometric Dreams /Spooky Doorway
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Bhí tacaíocht ar fáil do chuideachtaí 
léiriúcháin neamhspleácha chun cláir 
fhicsin, cláir fhaisnéise chruthaitheacha nó 
cláir bheochana a léiriú agus an t-ionchas 
acu scaipeadh ar fud an Aontais Eorpaigh 
agus níos faide ó bhaile.

> Fuair 6 chuideachta Éireannacha 
¤1,467,118 do 9 dtionscadal teilifíse ó 
2014–2020. 

TEILIFÍS

‘Tá deis tugtha dúinn ag maoiniú 
MEDIA chun smaointe a fhorbairt 
agus scannáin a léiriú go dtí na 
caighdeáin idirnáisiúnta is airde. 
Tá an-chúnamh tugtha aige chun 
cáilíocht ár gcuid oibre a ardú 
agus dá thoradh sin tá spreagadh 
tugtha aige dúinn dul go dtí 
tionscadail atá níos mó agus níos 

fearr fós.’  

John Murray, Crossing the Line Films

Bliain Comhlacht Teideal

2014 Wiggley Woo The Day Henry Met

2015 Planet Korda Butterfl y City

2016 Jam Media Ltd Becca’s Bunch

2016 Crossing the Line Ltd. Cuba’s Wild Revolution

2018 Kavaleer Productions Ltd. Circle Square

2018 Crossing the Line Ltd. Big Bend – America’s Wildest Frontier

2019 Gambit Pictures Ltd Piano Dreams

2019 Crossing the Line Transylvania’s Wild Side

2020 Wiggleywoo Farmer Mo

Iomlán:  ¤1,467,118

Wild Ireland: The Edge of the World, Crossing The Line Films
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OILIÚINT

SOLÁTHRÓIRÍ OILIÚNA EORPACHA
Tugann an Scéim maoinithe Oiliúna atá ag 
MEDIA tacaíocht do ghníomhaíochtaí atá 
dírithe ar scileanna agus cumais ghréasáin na 
ngairmithe san earnáil closamhairc a neartú.

Tá deontais á dtairiscint do sholáthraithe 
oiliúna Eorpacha chun a chur ar a gcumas 
gníomhaíochtaí oiliúna ar ardleibhéal a 
chur ar fáil chun cur le scileanna gairmithe 
ag céimeanna éagsúla dá ngairmeacha.

Tacaíonn MEDIA na hEorpa Cruthaithí le 45 
tionscnamh ardleibhéil Oiliúna uile-Eorpach 
gach bliain. Sprioc lárnach den chlár MEDIA 
is ea feabhas a chur ar na scileanna atá ag 
gairmithe cumasacha Eorpacha.

Bíonn éagsúlacht sna cláir oiliúna ó 
thaobh costais, leagan amach, fad agus 
spriocghrúpaí de, agus bíonn siad ar siúl ar 
líne agus ag ionaid éagsúla ar fud na hEorpa 
agus níos faide ó bhaile. 

 > In Éirinn, tá ¤1,227,975 faighte ag Fís 
Éireann ón Eoraip Chruthaitheach do 
na cláir oiliúna ó Screen Skills Ireland 
Screen Leaders agus VFX: Ón Script go 
dtí an Scáileán.

‘Áirithe sna gnóthachtálacha 
dochreidte atá bainte amach ag 
na cuideachta rannpháirteacha 
tá breis agus 20 ainmniúchán 
Oscar, breis agus 15 ainmniúchán 
Golden Globe, 10 n-ainmniúchán 
Emmy agus líon do-áirithe de 
dhuaiseanna, dámhachtainí agus 
aitheantais ag féilte idirnáisiúnta. 
Bhíothas in ann é sin ar fad a 
dhéanamh a bhuíochas don 
mhaoiniú ó MEDIA na hEorpa 
Cruthaithí, atá ina ghné lárnach 
de rathúlacht leanúnach an chláir 
Screen Leaders.’

Teresa McGrane, Leascheannasaí  
Fís Éireann
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CÚRSAÍ TRAENÁLA EORPACHA
Ó 2014, tá páirt glactha ag breis agus 55 
gairmí Éireannach i gcúrsaí oiliúna de chuid 
MEDIA na hEorpa Cruthaithí le cuidiú ó 
Scéim Sparánachta Screen Skills Ireland
a thugann cúnamh i dtaca leis na costais 
freastail. Áirithe iontu sin tá cláir ó 
sholáthraithe Oiliúna mar EAVE, ACE 
Producers, Erich Pommer Institut, LIM 
Less is More, Eurodoc agus Torino Film Lab 
chomh maith le dreamanna eile.

Tá na Cláir Oiliúna ríthábhachtach chun 
cur le scileanna na ngairmithe closamhairc 
Eorpacha. Buntáiste mór eile a bhaineann 
le comhpháirtíocht sna cláir oiliúna seo is 
ea an líonrú a dhéantar le piaraí Eorpacha 
i dtimpeallacht thacúil. Tugann cláir 
oiliúna do léiritheoir, ar nós EAVE, cead 
do na rannpháirtithe bualadh le léiritheoirí 
ionchasacha agus comhpháirtíochtaí 
fadtéarmacha, cruthaitheacha agus gnó a 
bhunú. 

‘Thug Archidoc tuiscint faoi leith 
dom ar an saibhreas a bhaineann 
le ábhar cartlainne agus na slite 
éagsúla gur féidir úsáid a bhaint 
as chun scéal a insint. Ag obair 
le stiúrthóirí as tíortha éagsúla, 
le cúlra difriúil, le stair dhifriúil, 
fuair mé léargas iomlán nua ar na 
féidearthachtaí atá ann scéalta a 
insint go físiúil.’

Cathal Ó Cuaig, Léirithe Rúnda

Screen Leaders           

Screen Leaders, Griangraf den ghrúpa
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DÁILIÚCHÁN

Dáiliúcháin Uathfheidhmeach. Tá sé 
mar aidhm ag an scéim tacaíochta 
uathfheidhmeach seo tacaíocht a thabhairt 
don dáileadh forleathan trasnáisiúnta ar 
scannáin nua Eorpacha trí mhaoiniú a 
chur ar fáil do Ghníomhairí, bunaithe ar a 
bhfeidhmíocht mhargaíochta, chun breis 
infheistíochta a dhéanamh i scannáin nua 
neamhnáisiúnacha Eorpacha.

Lena chois sin, tá sé d’aidhm ag an scéim 
spreagadh a thabhairt d’fhorbairt na nasc 
idir an earnáil léiriúcháin agus an earnáil 
dáiliúcháin agus dá réir sin feabhas a chur 
ar chumas iomaíocht na scannán Eorpach 
neamhnáisiúnach agus ar iomaíochas na 
gcuideachtaí Eorpach.

Fuair Dáilitheoirí Eorpacha tacaíocht chun 
Scannáin Éireannacha a dháileadh ar fud na 
hEorpa, lena n-áirítear: Float like a Butterfly; 
Katie; Without a Name; The Killing of a Sacred 
Deer, Herself, The Breadwinner agus Halal 
Daddy.

‘Le blianta beaga anuas, tá 
iarratas rathúil déanta ag 
access>CINEMA ar MEDIA do 
thacaíocht Dáiliúcháin Cineamaí 
faoina Scéim Roghnach. Thug 
sé sin cead dúinn feidhmiú mar 
dháilitheoirí Éireannacha do líon 

de theideal Eorpacha.’

Maeve Cooke, Stiúrthóir, 
access>CINEMA

Tugann MEDIA tacaíocht chun dáileadh 
agus craoladh a dhéanamh ar chláir 
fhicsin, fhaisnéise, bheochana, agus 
idirghníomhacha mar aon le scannáin 
Eorpacha ar líne, i gcineamaí agus ar an 
teilifís. Tá tacaíochta airgeadais ar fáil 
do dháilitheoirí Chineamaí na hEorpa 
chun dáileadh a dhéanamh ar scannáin 
neamhnáisiúnacha Eorpacha, faoi dhá 
mheicníocht thacaíocht:

1. Scéim Roghnach. Tá maoiniú faighte ag 
cuideachtaí dáiliúcháin Éireannacha chun 
Scannáin Eorpacha neamhnáisiúnacha a 
dháileadh. Fuair Access Cinema, Wildcard 
Distribution agus Element Distribution
¤74,600 ó 2014 i leith

2. Scéim Uathfheidhmeach. Tá iomlán 
de ¤145,161 faighte ag Curzon Film 
World, Soda Pictures, Entertainment Film 
Distributors, Metrodome Distribution, 
Wiserealm, Element Distribution agus 
Magnetes Pictures Ireland faoin Scéim 
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Float Like a Butterfly, Samson Films (Tacaíocht do Ghníomhairí Díolacháin)

An Saothraí, Cartoon SaloonHalal Daddy (Tacaíocht do Dháiliúchán)
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SAOTHAIR AR LÍNE A CHUR 
CHUN CINN

Thug an scéim seo tacaíocht do chur chun 
cinn na saothar Closamhairc Eorpach ar líne 
trí thacú le seirbhísí VOD agus le huirlisí ar 
líne.

Dhírigh an scéim ar straitéisí Nuálacha le 
haghaidh dáiliúcháin agus bolscaireachta 
ar shaothair chlosamhairc Eorpacha, lena 
n-áirítear tionscnaimh chun lucht féachana 
a fhorbairt ag fócasú ar straitéisí nuálacha 
agus rannpháirtíochta a bheadh ag díriú ar 
luchtanna féachana níos leithne le scannáin 
Eorpacha.

> Fuair We Love Cinema / Usheru iomlán 
de ¤194,520 dá nArdán Eurofilm in 
2019; agus ¤339,886 in 2020 do 
Eurofilm 2.0 (Movie Voyage). 

‘Tá muid iontach buíoch don 
Eoraip Chruthaitheach as ár 

bhfís a chreidiúint. Tá gliondar 
orainn an t-ardán Movie Voyage 
a thógáil, rud a chuideoidh leis 
an lucht féachana a theacht ar 

scannáin bhreátha Eorpacha. Tá an 
Eoraip san iomaíocht le tionscail 

Holywood a bhfuil maoiniú ollmhór 
acu agus iad ag lorg luchtanna 

féachana. Is é an ról atá againne 
ná cuidiú le tionscal na scannán 

Eorpach chun roghanna dáiliúcháin 
a dhéanamh atá bunaithe ar 

shonraí.’

Oliver Fegan, Comhbhunaitheoir, Usheru

Foireann Usheru
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Gach bliain thug MEDIA tacaíocht do 
bhreis agus céad Féile Scannán Eorpach 
mar gheall ar an gclár iontach saibhir 
agus éagsúil de scannáin Eorpacha a 
bhíonn acu, as a n-iarrachtaí chun dul i 
dteagmháil leis an bpobal i gcoitinne agus 
as a ngníomhaíochtaí a mbíonn líon mór 
gairmithe bainteach leo.

Tugadh uchtach do thionscnaimh forbartha 
lucht féachana chun suim a spreagadh 
agus rochtain a mhéadú ar shaothair 
chlosamhairc Eorpacha, don lucht féachana 
óg ach go háirithe. 

 > Fuair Féile Scannán Chorcaí ¤165,000 
ón Eoraip Chruthaitheach ó 2018-
2020.

FÉILTE SCANNÁN

‘A bhuíochas don tacaíocht ó 
MEDIA na hEorpa Cruthaithí, 
bhí Féile Idirnáisiúnta Scannán 
Chorcaí in ann fás agus forbairt, 
ag cur i láthair an chláir is mó 
de scannáin lánfhada agus 
ghearra in Éirinn, agus ag éascú 
comhráite uile-Eorpacha i measc 
scannánóirí agus lucht féachana 
Éireannach.’ 

Fiona Clark, Stiúrthóir agus 
Príomhfheidhmeannach na Féile

Féile Scannán Chorcaí, Scannán oscailte
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MARGAÍ

Tugann an Scéim Rochtana ar Mhargaí 
tacaíocht d’eagraíochtaí a thionscnaíonn 
ócáidí agus gníomhaíochtaí atá deartha  
chun saothair Chlosamhairc Eorpacha a 
chur chun cinn agus éascú a dhéanamh 
chun go mbeadh rochtain ar mhargaí ag 
Gairmithe.

 > Tá maoiniú de ¤71,750 san iomlán 
faighte ón Eoraip Chruthaitheach 
ag Aonach Scannán na Gaillimhe ag 
Fleadh Scannán na Gaillimhe ó 2014. 
In 2017, bronnadh ¤40,000 ar an 
gcuideachta Éireannach Park Films le 
haghaidh Rangle, ardán digiteach a 
bhfuil aip soghluaiste aige a nascann 
léiriúcháin le criúnna.

‘Leis an maoiniú agus an 
infheistíocht a chuir MEDIA 
na hEorpa Cruthaithí ar fáil, 
tugadh fáis d’Aonach Scannán 
na Gaillimhe chomh maith le 
gnóthachtálacha ilchineálacha a 
bhaint amach trí Áit Mhargadh 
fíorluachmhara chur ar fáil, mar 
aon le seimineáir agus ócáidí 
tionscail i gcomhar le féile 
scannán, rud a cheadaíonn 
tairseach chriticiúil de 
ghairmithe tionscail a bheith ag 
tacú le saothair Chlosamhairc 
Eorpacha, á gcur chun cinn agus 
á léiriú.’ 

Miriam Allen, Príomhfheidhmeannach, 
Fleadh Scannán na Gaillimhe

Aonach Scannán na Gaillimhe ag Fleadh Scannán na Gaillimhe
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Tá sé ríthábhachtach go bhfreastalódh 
léiritheoirí neamhspleácha Éireannacha 
ar mhargaí Eorpacha chun airgeadas agus 
dáiliúchán Eorpach a fhoinsiú agus chun 
comhpháirtíochtaí agus gréasáin a bhunú.

Cuireann MEDIA na hEorpa Cruthaithí 
seastán ar fáil do ghairmithe Eorpacha ag 
margaí closamhairc idirnáisiúnta ar nós MIP 
TV, MIPCOM, Series Mania, Annecy MIFA, 
Féile Scannán Cannes agus an Berlinale. 
Tabhair cuairt ar Media-Stands.eu le 
haghaidh eolais faoin mbealach le rochtain 
a fháil ar rátaí fabhracha trí sheastáin 
MEDIA do mhargaí atá le theacht.

Lena chois sin, thug an Eoraip 
Chruthaitheach tacaíocht dhíreach 
do mhargaí grúpaí sainspéise agus 
téamacha ar nós CARTOON Forum, IDFA 
Documentary Forum agus
Margadh Comhléiriúcháin an Berlinale. Lena 
chois sin, thug an Eoraip Chruthaitheach 
tacaíocht d’uirlisí bunachair agus ar líne, ar 
nós Cineuropa agus Cinando.

‘Thar na blianta tá freastal rialta 
déanta againn ar Berlinale 
agus Marché du Film Cannes i 
measc ionaid eile mar go bhfuil 
sé ríthábhachtach teagmháil 
a dhéanamh le do phiaraí sa 
tionscail. Ní haon rud fánach a 
bheith san AE agus a bheith in 
ann leas a bhaint as gréasáin 
agus margaí de chuid MEDIA - tá 
comhpháirtíochtaí agus cairdis 
sárluachmhara déanta againn thar 

na blianta tríd na hócáidí sin.’  

Sarah Gunne, Treasure Entertainment

Seastán MEDIA
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FORBAIRT LUCHT FÉACHANA

Ceann de na tosaíochtaí a bhí ag Clár na 
hEorpa Cruthaithí ná forbairt lucht féachana 
a chur chun cinn agus méadú a chur ar 
an rochtain ar shaothair chlosamhairc 
Eorpacha. Bhí tacaíocht ar fáil do 
thionscadail chun ócáidí a chur chun cinn 
i dtaca le litearthacht Scannán, Oideachas 
Scannán agus Forbairt Lucht Féachana.

In 2014, fuair Fís na Mílaoise Teo iomlán 
de ¤59,960  do ‘North by Northwest – 
Films on the Fringe.’ Le comhpháirtithe san 
Fhionlainn, san Íoslainn, in Albain agus san 
Iorua, bhí an tionscadal Éireannach seo 
deartha chun an scoth de chineama na 
hEorpa a thabhairt go dtí ceantair iargúlta 
na gcríoch sin.

Bhí Institiúid Scannán na hÉireann ina 
pháirtí mionlaigh i dtionscadal Chreat na 
hEorpa d’Oideachas Scannán le Institiúid 
Scannán na Breataine a fuair tacaíocht 
faoin tsraith Litearthachta Scannán. 

‘Bhí an IFI iontach sásta a bheith 
páirteach sa Tionscadal don 

Chreat d’Oideachas Scannán a 
thionscnaigh an BFI in 2015. Deis 
bhreá a bhí ansin chun foghlaim 

ó chláir oideachais scannán a bhí 
bunaithe le fada, ach freisin chun 

déileáil leis na ceisteanna níos 
doimhne a bhaineann le scannáin 

agus cultúr na scannán, agus an 
áit atá aige sin inár sochaithe 

agus inár n-earnálacha oideachais 
faoi seach. Is trí na tionscadail 

chomhroinnte sin a bheidh muid in 
ann dul chun cinn lenár dtuairimí 

féin taobh istigh de chomhthéacs 
d’Eoraip leitheadach atá i bhfad 

níos forleithne.’

Alicia McGivern, Ceannasaí Oideachais, 
Institiúid Scannán na hÉireann
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CISTÍ DO CHOMHLÉIRIÚCHÁIN

Thug an Eoraip Chruthaitheach 
tacaíocht d’eagraíochtaí a chuidigh le 
páirtithe comhléiriúcháin Eorpacha agus 
idirnáisiúnta a theacht le chéile nó rochtain 
a chur ar fáil dóibh ar chistí comhléiriúcháin 
idirnáisiúnta. 

Ar na tairbhithe a fuair tacaíocht bhí Torino 
Film Lab World Production & Distribution 
Fund, World Cinema Fund Europe, IDFA 
Bertha Fund Europe, HBF+ Europe agus 
ACM Distribution.
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TAISPEÁNTAS

EUROPA CINEMAS 
Gréasán is ea Europa Cinemas, atá 
maoinithe ag an gClár MEDIA agus é mar 
aidhm aige  tacaíocht oibríochtúil agus 
airgeadais a chur ar fáil do chineamaí a 
thaispeánann líon suntasach de scannáin 
Eorpacha neamhnáisiúnacha.

Tá 25 cineama agus cumann scannán 
i gcomhghuaillíocht le gréasán Europa 
Cinemas, lena n-áirítear Institiúid Scannán 
na hÉireann, Lighthouse Cinema, Cineama 
Pálás, Ionad Ealaíne Triskel, agus 21 ball de 
access>CINEMA. 

‘In 2004, ba é access>CINEMA 
an chéad mhionghréasán 
d’ionaid pháirtaimseartha a bhí 
ag taispeáint cineama cultúrtha 
ar glacadh leis mar bhall de 
Europa Cinemas. Tá an tacaíocht 
a fhaightear ó Europa Cinemas 
ríthábhachtach chun cead a 
thabhairt do thaispeántóirí 
páirtaimseartha cineama forbairt 
agus méadú a dhéanamh ar na 
cláir de chineama Eorpach ina 
gceantair.’

Maeve Cooke, Stiúrthóir, 
access>CINEMA
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EUROPA CINEMAS IN ÉIRINN

Ionad Ealaíon na 
Draíochta

Ionad Ealaíon Grianstad

Institiúid Scannán na 
hÉireann

Teach Solais
Amharclann Pavilion

Ionad Ealaíon na 
Maighdine Mara

Ionad Ealaíon Dhún Másc
Ionad Ealaíon Cois Abhann
VISUAL Ceatharlach

Amharclann Naomh Micheál

Ionad Ealaíon Lána an Ghairtéir
Waterfordfi lmforall

Ionad Ealaíon Triskel

Cumann Scannán Baile 
Chloich na Coillte

Cinemax, Beanntraí

Cumann Scannán 
an tSuláin

Ionad Ealaíon Source
Excel Thiobraid 

Árann

Cumann Scannán na 
Gaillimhe, Pálás

Cumann Scannán 
Chathair na Mart

Cumann Scannán 
Shligigh

Ionad Cultúrtha Réigiúnach, 
Leitir Ceanainn
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AN TSRAITH TRASEARNÁLA

Maidir leis an tsraith Trasearnála de chlár 
na hEorpa Cruthaithí, de bhreis ar Shaoráid 
Ráthaíochta a bhunú do na hearnálacha 
cultúrtha agus cruthaitheacha, bhí líon 
de ghníomhaíochtaí comhoibrithe polasaí 
Trasearnála áirithe ann agus iad deartha 
chun tacú le malairtí eispéireas agus feasa 
gnó a bhí bainteach le samhlacha nua gnó 
agus bainistíochta.

In 2017, sheol An Coimisiún Eorpach glao 
trialach de ¤1.5 milliún le haghaidh tograí 
chun modúil nuálacha idirdhisciplíneacha 
a dhearadh do chéimeanna Máistreachta, 
ag cónascadh na n-ealaíon agus ICT le 
scileanna fiontraíochta agus taithí gnó.

In 2018, fuair Ollscoil Mhaigh Nuad iomlán 
de ¤399,294 do IGNITE Design Thinking 

& Making in the Arts & Science. Tugann 
IGNITE forais acadúla agus comhpháirtithe 
cruthaitheacha tionscail as trí thír le chéile 
chun cúrsa foinse oscailte ar líne a chruthú 
le seachadadh tríd an ardán #dariahTeach.

Ó Aibreán 2018 go dtí Iúil 2020, rinne an 
tionscadal IGNITE forbairt ar 20 cúrsa 
ECTS faoin teideal ‘Design Thinking & 
Making in the Arts and Sciences’, iad 
roinnte ina n-aonaid de 5 ECTS a bheifear in 
ann a thógáil le chéile nó go neamhspleách 
chun iad a mhúineadh taobh istigh de chláir 
Mháistreachta ag Ollscoileanna Aarhus 
(An Danmhairg) agus Maastricht (An 
Ísiltír).
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CLÁR NUA

AN EORAIP CHRUTHAITHEACH 
2021-2027
Beidh Clár na hEorpa Cruthaithí ar siúl 
ó 2021-2027. Aithníonn an clár nua go 
bhfuil oidhreacht shaibhir chultúrtha na 
hEorpa mar aon lena hearnálacha fuinniúla 
cultúrtha agus cruthaitheacha ag cur leis an 
bhféiniúlacht Eorpach agus le todhchaí na 
hEorpa. Tá tionchar láidir ag na hearnálacha 
cultúrtha agus cruthaitheacha ar shaol 
laethúil shaoránaigh an Aontais agus tá 
ionchur iomlán acu in eacnamaíochtaí an 
Aontais, ag cruthú fostaíochta agus fáis 
chomh maith le bheith ag cur sármhaitheas 
Eorpach ar an ardán domhanda.

Tá an buiséad don tréimhse méadaithe go 
dtí thart ar ¤2.5 billiún do 2021-2027, rud 
a léiríonn an t-aitheantas atá an tAontas 
Eorpach a thabhairt dá dtábhacht san 
Aontas.

Le blianta fada, cuireadh tacaíocht na 
hEorpa ar fáil do na hearnálacha cultúir 
agus closamhairc trí chláir éagsúla 
maoinithe agus an ceann is deireanaí trí 
chlár na hEorpa Cruthaithí 2014-2020. 

Tá an Eoraip Chruthaitheach nua ag tógáil ar 
an taithí sin agus é mar aidhm aige leanacht 
dá rathúlacht. Trí bhuiséad athneartaithe, 
cuirfi dh an Eoraip Chruthaitheach níos 
mó nirt in iomaíochas na n-earnálacha 
cultúrtha agus cruthaitheacha ag leibhéal 
Eorpach agus domhanda. 

Tá athnuachan déanta ar chuspóirí 
uileghabhálacha an Chláir chun an 

comhoibriú Eorpach a chumhdach, a 
fhorbairt agus a chur chun cinn i dtaca le 
héagsúlacht agus oidhreacht chultúrtha 
agus teanga, chun an oidhreacht chultúrtha 
a chaomhnú chomh maith le méadú 
a chur ar iomaíochas agus ar ionchas 
eacnamaíoch na n-earnálacha cultúrtha 
agus cruthaitheach, sa tionscal closamhairc 
ach go háirithe. 

Clúdóidh struchtúr an Chláir trí shraith: 
> MEDIA a chlúdaíonn an earnáil 

chlosamhairc.
> CULTURE a chlúdaíonn na hearnálacha 

cultúir agus cruthaitheachta.
> An tsraith TRASEARNÁLA a chlúdaíonn 

gníomhaíochtaí thar na hearnálacha 
cultúir agus chruthaitheachta go léir 
agus a chuireann tacaíocht thiomnaithe 
ar fáil don chéad uair do na meáin 
nuachta.



Orla Clancy

Deasc na hEorpa Cruthaithí - 
Oifi g MEDIA, Baile Átha Cliath 
14-16 Sráid an Tiarna Éadbhard

Baile Átha Cliath 2
Teil: +353 1 6791856

orla@creativeeuropeireland.eu

@CEDIrelandMEDIA

www.creativeeuropeireland.eu

Údarás na 
Gaeltachta

Eibhlín Ní Mhunghaile

Deasc na hEorpa Cruthaithí - 
Oifi g MEDIA na Gaillimhe 
An Chuasnóg, An Spidéal, 

Co. na Gaillimhe 
Teil: +353 91 353491

eibhlin@creativeeuropeireland.eu


