Bladpuljen 2021 - ansøgning

Ansøgning om fornyet distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter 2021.
Gældende for blade, som er udkommet i 2020, uanset om der tidligere er givet tilskud.
Vejledning:
Du navigerer lettest fra felt til felt med TAB-tasten.
Obligatoriske felter er markeret med en stjerne (*) efter feltet.
Ansøgningen indsendes elektronisk på sidste side i denne formular.
Når ansøgningen er indsendt kan der IKKE længere rettes i den.
Vejledning til udfyldelse af de enkelte felter finder du på https://slks.dk
/tilskud/stamside/tilskud/bladpuljen/.

Er bladet/tidsskriftet udkommet i hele 2020?

Ja

Nej

Tidsskriftets / bladets titel:

1. Titel
2. Anfør bladets tidligere titel (KUN hvis bladet har skiftet navn efter seneste tilsagn om støtte)
3. Angiv jeres tidligere ansøgningsid. nr. (2-4 cifre)
Hvis det er første gang, I søger om tilskud fra Bladpuljen, angiv da ansøgningsid 1111

Udgiver:

4. Navn
5: Postadresse
6. Postadresse (evt. fortsat)

7. Postnummer 8. By
9. Telefonnummer

10. E-mailadresse
(Vær opmærksom på, at denne mailadresse benyttes til al fremtidig kommunikation vedr. Bladpuljen).
11. CVR-nummer

12. P-nummer

13. Kontaktperson
14. Er udgiver en forening

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

15. Erklæring
Vi erklærer herved:
At udgivers løbende drift udelukkende er finansieret af offentlige
midler
(Hvis udgivers løbende drift udelukkende er finansieret af offentlige
midler fra kommuner, regioner eller staten, vælges feltet ”Ja”, hvis
ikke vælges feltet ”Nej”.)
At ovennævnte tidsskrift/blad distribueres i fysisk form

Ansvarlig for tidsskriftet / bladet:

16. Navn
17: Adresse
18. Adresse (evt. fortsat)
19. Postnummer 20. By
21. Land

22. Karakteristik af udgiver

Markér den kategori, som bedst beskriver
En idrætsforening som ikke er medlem af Danmarks Idrætsforbund eller Dansk
Firmaidrætsforbund
En idrætsforening som er medlem af Danmarks Idrætsforbund eller Dansk
Firmaidrætsforbund
Et politisk parti, sammenslutning eller forening
En fagforening eller faglig sammenslutning
En brancheforening, erhvervsorganisation eller -sammenslutning
En erhvervsvirksomhed som ikke er professionel udgiver/forlag
En professionel udgiver/forlag
En statslig, regional eller kommunal myndighed, styrelse eller institution
Offentlig eller privat forskningsinstitution
Folkekirken eller Folkekirkens institutioner
Et trossamfund eller forening, sammenslutning, organisation, institution der beskæftiger
sig med religiøse emner, og som ikke er en del af Folkekirken eller Folkekirkens
institutioner
Andet - beskriv herunder (max. 255 tegn):

23. Formål

Markér den kategori, som bedst beskriver formålet med tidsskriftet/bladet
Kommercielt blad, dvs. det primære formål med udgivelsen af bladet er at opnå økonomisk
fortjeneste
Markedsføring af virksomheder, produkter eller ydelser med kommercielle interesser for
øje
Andet end ovenstående

24. Målgruppe

Markér den kategori, som bedst beskriver
En bestemt erhvervsfaggruppe
Udøvere af bestemte erhverv
Bestemte interessegrupper, der har en væsentlig fælles interesse af økonomisk karakter
Andre end ovennævnte

25. Emne

Markér den kategori, som bedst beskriver
Humanitære organisationers virke
Samfund og omverden eller sociale forhold, sundhed og sygdom
Anden form for almennyttige og almenvelgørende emner
- beskriv nærmere hvilke nederst i dette punkt (max. 255 tegn)
Hobbyprægede aktiviteter som ikke er idræt
Idrætsgrene og foreningsliv i tilknytning hertil
Anden form for idrætsinformation
- beskriv nærmere hvilken nederst i dette punkt (max. 255 tegn)
Billedkunst, litteratur, musik, teater og film
Kulturformidling og -bevaring
Anden information om kunst og kultur
- beskriv nærmere hvilken nederst i dette punkt (max. 255 tegn)
Naturbevaring og forbedring, alternativ energi, miljøbeskyttelse og genopretning
Anden miljøinformation
- beskriv nærmere hvilken nederst i dette punkt (max. 255 tegn)
Religiøse emner
Undervisning og skoleforhold, herunder enkelte fag
Forskning
Erhvervsfaglige emner eller information om forhold inden for et bestemt erhverv
Andet - beskriv nærmere hvilken nederst i dette punkt (max. 255 tegn)

OBS: Tilskud for 2021 beregnes på baggrund af antal distribuerede eksemplarer i 2020, se vejledningen

Vær opmærksom på, at det er jeres faktiske antal udgivelser m.v. for 2020, I skal oplyse, ikke et
estimat.

Udgivne numre pr. år, sidetal og antal abonnenter / modtagende medlemmer:
26. Antal numre i 2020
27. Gennemsnitligt sidetal i 2020
28. Antal abonnenter / medlemmer pr. 1. januar 2021
29. Antal udsendte eksemplarer i alt i hele året 2020 til
medlemmer/abonnenter på adresser i DK inkl. Færøerne og Grønland - se
vejledningen.
30. Distributionsudgifter / tilskud i 2020:
Vær opmærksom på, at det er jeres faktiske distributionsudgifter for 2020, I skal oplyse, ikke et
estimat
Angiv faktiske distributionsomkostninger i 2020
Herunder skal I erklære, hvor stort jeres tilskud var i 2020.
Tilskud under 100.000 kr.:
Var jeres tilskud i 2020 under 100.000 kr. skal I erklære, at de angivne
oplysninger er korrekte, se vejledningen.
"Jeg erklærer herved med min markering, at tilskuddet er anvendt fuldt ud til
formålet, og i overensstemmelse med de krav, der er fastsat i
revisionsinstruksen af 18. oktober 2019". Når du afgiver erklæringen, står du
inde for, at tilskuddet er anvendt til det formål, som det er bevilget til, og at
betingelser for anvendelse af tilskuddet er opfyldt. Betingelserne fremgår af
bevillingsbrevet. Bemærk, at afgivelse af urigtig erklæring kan straffes efter
straffelovens § 163.
Tilskud mellem 100.000 og 500.000 kr.:
Var jeres tilskud i 2020 mellem 100.000 og 500.000 kr. skal der vedhæftes 2 bilag:
Opgørelsesskema underskrevet af udgivers normale revisor - herunder foreningens
valgte revisor, samt bilag for distributionsudgifter, se vejledningen.
Vedhæft opgørelsesskemaet her:
Vedhæft bilaget for distributionsudgifterne her:
Tilskud over 500.000 kr.:
Var jeres tilskud i 2020 over 500.000 kr. skal der vedhæftes 3 bilag:
Opgørelsesskema underskrevet af ansvarlig for bladet, revisorerklæring (ikke
nødvendigvis årsregnskab), samt bilag for distributionsudgifter, se vejledningen.
Vedhæft opgørelsesskemaet her:
Vedhæft revisorerkæringen her:
Vedhæft bilaget for distributionsudgifterne her:
Intet tilskud
Fik I intet tilskud i 2020 skal der vedhæftes 2 bilag:
Opgørelsesskema underskrevet af udgivers normale revisor - herunder foreningens
valgte revisor, samt bilag for distributionsudgifter, se vejledningen.
Vedhæft opgørelsesskemaet her:
Vedhæft bilaget for distributionsudgifterne her:

31. Generel bemærkning (max. 255
tegn)

Når ansøgningen er indsendt vil du modtage en mail med ansøgningen
vedhæftet.
Denne mail er din kvittering for at styrelsen har modtaget din ansøgning.
HUSK at vedhæfte tidsskriftet / bladet i pdf-format her:
Nedenfor skal du indtaste din e-mailadresse. Når du indsender din ansøgning, vil du
modtage en kopi af ansøgningen på denne e-mailadresse.
Feltet er obligatorisk.

E-mailadrese

