Kompensationsordning for medievirksomheders tabte annonceindtægter i forbindelse med
COVID-19
Felter markeret med * skal udfyldes.
Slots- og Kulturstyrelsen behandler dine oplysninger efter reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.
Sådan håndterer vi dine personoplysninger.

Oplysninger om ansøger (juridisk ansvarlig)

1.1) CVR-nummer
Link til CVR

1.2) Produktionsnummer

1.3) Medievirksomhed

1.4) Afdeling

1.5) Dato for mediets idriftsættelse
(lanceringstidspunkt el.lign.)

1.6) Kontaktperson, fornavn (inkl. mellemnavn)

1.6) Kontaktperson, efternavn

1.6) Telefon

1.7) Adresse

Dansk adresse
Udenlandsk adresse

Vejnavn

Evt. c/o adresse

Postnummer

By

Kommune

2.1) Mediets navn

2.2) Angiv mediets primære medietype

Hvis anden platform, angiv hvilken

2.3) Navn på (ansvarshavende) redaktør

2.4) Modtager mediet redaktionel produktionsstøtte i
tilskudsåret 2020?

Nej

Ja

*

Nej

Ja

*

Nej

Ja

*

Lønkompensationsordningen

Nej

Ja

*

Kompensationsordning for faste omkostninger

Nej

Ja

*

Kompensationsordning for selvstændige m.v.

Nej

Ja

*

Kompensationsordning for tab ved aflysning af større
arrangementer

Nej

Ja

*

Nej

Ja

*

Bemærk, at medier, der modtager redaktionel
produktionsstøtte i 2020, først kan ansøge om
kompensation for tabte annonceindtægter i oktober 2020

2.5) Er mediet på ansøgningstidspunktet anmeldt
Pressenævnet?
Bemærk, at mediet ligeledes skal være omfattet af
Pressenævnets kompetencer (se
ansøgningsvejledning)

2.6) Er medievirksomheden helt eller delvist statsligt eller
offentligt ejet og/eller er medievirksomheden helt eller
delvist offentligt finansieret?
3.1) Har medievirksomheden på
ansøgningstidspunktet ansøgt om kompensation fra
en eller flere af nedenstående
kompensationsordninger?

3.2) Har medievirksomheden på
ansøgningstidspunktet modtaget kompensation fra en
eller flere af nedenstående kompensationsordninger
(modtager I kompensation, skal I vedhæfte jeres
tilsagnsbrev(e) herom)

Lønkompensationsordningen
(opgørelse herom skal vedlægges ansøgningen - se
ansøgningsvejledning)
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4.1)
Angivtilmediets
annonceindtægter
hele kr.)
kompensationsordninger
m.v.?
for 2019. Hvis mediet ikke
har haft annonceindtægter i
(se
ansøgningsvejledning)
hele 2019, skrives 0 i feltet (se evt.
ansøgningsvejledning)

Vedhæft revisors erklæring (bilag 1) om mediets faktiske
annonceindtægter i referenceperioden fra 1.1.2019-31.12.2019
samt en eventuel alternativ referenceperiode (Slots- og
Kulturstyrelsens skabelon skal anvendes og skal indsendes i
pdf-format, se ansøgningsvejledning og retningslinjer for
revisors arbejde)

4.2) Er der behov for at foreslå en alternativ
referenceperiode?
OBS! En alternativ referenceperiode kan kun anvendes
undtagelsesvist (se ansøgningsvejledning)

4.3) Angiv mediets forventede annonceindtægter (i hele tal) i
perioden 9. marts - 8. juli 2020.

4.4) Angiv mediets samlede nettoomsætning i
referenceperioden (i hele kr.) for 2019. Hvis mediet ikke har
haft nettoomsætning i hele 2019, skrives 0 i feltet (se evt.
ansøgningsvejledning)

4.5) Angiv mediets forventede samlede nettoomsætning i
kompensationsperioden (i hele kr.)

4.6) Angiv udgifter til revisor (udgifterne skal være
direkte forbundet med ansøgning til kompensationsordning
for medievirksomheders tabte annonceindtægter og skal
angives i hele kr.)

Nej

Ja

*

5.1) Du bedes redegøre for, hvorfor den forventede nedgang i
annonceindtægter i perioden 9. marts - 8. juli 2020 er en direkte følge af
myndighedernes tiltag mod COVID-19 (maks. 2500 tegn inkl. mellemrum)

Vedhæft evt. relevant dokumentation for oplysningerne, som du har
angivet i redegørelsen ovenfor
(Det er kun muligt at vedhæfte én fil. Har du flere filer, skal du merge
dem til én fil)

5.2) "Vi bekræfter, at tabet i annonceindtægter, som er en direkte følge
af myndighedernes tiltag mod COVID-19, ikke med rimelighed kunne
have været afværget."

*

5.3) "Vi er bekendt med, at Slots- og Kulturstyrelsen, efter indsendelse

*

af faktiske oplysninger om tab af annonceindtægter i perioden 9. marts
- 8. juli 2020, beregner det endelige tilskudsberettigede beløb og evt.
foretager en efterregulering baseret på de indsendte faktiske
oplysninger."
Efterreguleringen kan enten betyde, at det udbetalte acontokompensationsbeløb suppleres eller reduceres.

5.4) "Vi er indforstået med, at Slots- og Kulturstyrelsen kan indhente
yderligere oplysninger, herunder oplysninger om virksomheden og
virksomhedens ansatte, fra Erhvervsstyrelsen og andre myndigheder,
der måtte være nødvendige i forbindelse med behandling af vores
ansøgning."
Slots- og Kulturstyrelsen vil ikke benytte oplysningerne til andre
formål.

*

6.1) Links - her skal angives links over de sites,
portaler eller lignende, som mediet omfatter.
Er mediet betalingsbelagt, skal Slots- og
Kulturstyrelsen have midlertidig adgang.
Brugernavn og adgangskode angives her (maks.
256 tegn inkl. mellemrum)
6.2) Udkommer mediet (også) på tryk, skal den
seneste udgave af mediet fra før den 9. marts
2020 vedhæftes i pdf-version nedenfor.

Vedhæft pdf-udgave af mediets seneste udgivelse fra før den 9. marts 2020 (maks. 15
MB)

6.3) Erklæring på tro og love
"Jeg erklærer herved på tro og love med min markering, at de i ansøgningen anførte oplysninger, herunder
at tabet i annonceindtægter er en direkte følge af myndighedernes tiltag mod COVID-19, er korrekte og
udfyldt i overensstemmelse med ansøgningsvejledningen.

*

Med min markering erklærer jeg endvidere på tro og love, at samtlige oplysninger, der fremgår af den
uafhængige revisors erklæring, er korrekte og i overensstemmelse med de krav, der er fastsat i
revisorvejledningen."
Når du afgiver erklæringen, står du inde for, at oplysningerne i ansøgning om kompensation for
medievirksomheders tabte annonceindtægter er korrekte.

6.4) E-mail til brug for kvittering for ansøgning samt fremtidig kontakt vedr. ansøgningen (skal være den
samme som kontaktpersonen angivet på ansøgningsblankettens første side)

OBS! Bemærk at underskriver af denne ansøgning skal være berettiget til at skrive under på virksomhedens ansøgning.
Ansøgere til kompensationsordningen for tabte annonceindtægter vil fremgå af en ansøgningsoversigt på Slots- og
Kulturstyrelsens hjemmeside, der løbende vil blive opdateret. Det er alene oplysninger om mediets titel og
virksomhedens navn, der vil fremgå af oversigten.

