Mediestøtte – Redaktionel produktionsstøtte 2022
Felter markeret med * skal udfyldes.
Oplysninger om ansøger (juridisk ansvarlig)

CVR-nummer
Link til CVR

Produktionsnummer

Virksomhed/udgiver

Afdeling

Kontaktperson, fornavn (inkl. mellemnavn)

Kontaktperson, efternavn

Telefon

Adresse

Dansk adresse
Udenlandsk adresse

Vejnavn

Evt. c/o adresse

Postnummer

By

Kommune

Nyhedsmediets navn

Navn på ansvarshavende redaktør

Har nyhedsmediet en selvstændig chefredaktion?

Nej

Ja

1) Trykt form

Nej

Ja

2) Web

Nej

Ja

3) Mobil / tablet

Nej

Ja

*

Hvilken/hvilke platforme udkommer nyhedsmediet på?
Angiv én eller flere:

Ja

Udkommer mediet på mere end én platform angiv
da om indholdet på alle platforme overvejende er
ens (se vejledningen)

Nej

Ja

Kan der abonneres særskilt på nyhedsmediet?

Nej

Ja

*

Antal udgaver/versioner pr. år

Hvad består en udgave/version af?
(Maks. 256 tegn inkl. mellemrum)

*

Er nyhedsmediet ejet helt eller delvist af en offentlig
institution eller et offentligt finansieret selskab?

Nej

Ja

*

Er nyhedsmediet ejet helt eller delvist af en
arbejdstager-, arbejdsgiver- eller brancheorganisation?

Nej

Ja

*

Leveres eller stilles nyhedsmediet til rådighed i hele
landet på ens vilkår, evt. mod betaling?

Nej

Ja

*

Antal lønnede redaktionelle årsværk

Hvad var nyhedsmediets samlede redaktionelle
omkostninger i det senest afsluttede regnskabsår?
(Se vejledningen)

Beskriv nyhedsmediets målgruppe
(maks 256 karakterer inkl. mellemrum)

Hvor mange procent udgør det redaktionelle stof af nyhedsmediets samlede indhold?
Angiv en af følgende muligheder: *
1) 0 - 49 %
2) 50 – 74 %
3) 75 % - 100 %

Hvor mange procent af nyhedsmediets redaktionelle indhold behandler politiske,
samfundsrelaterede og kulturelle temaer? *
1) 0 - 49 %
2) 50 – 100 %

Hvor stor en andel af nyhedsmediets samlede indhold udgør selvstændigt journalistisk
bearbejdet stof med henblik på offentliggørelse i det pågældende nyhedsmedie?
Angiv en af følgende muligheder: *
1) Under 1/6
2) Mellem 1/6 og op til 1/3
3) 1/3 eller mere

Hvor mange artikler, der behandler kulturelle temaer, er der i gennemsnit i
nyhedsmediet pr. udgave/version?

Vi erklærer herved, at vi er indforstået med, at Slots- og Kulturstyrelsen indhenter
og lagrer de indholdsdata, der måtte være nødvendige i forbindelse med
behandling af vores ansøgning, fra Infomedia. Slots- og Kulturstyrelsen vil ikke
benytte dataene til andre formål.
Hvis Nej, er ansøger selv ansvarlig for at tilvejebringe og indsende indholdsdata i
det ønskede format. Læs nærmere i vejledningen.

Ansøges der også om støtte fra supplementsordningen?
Angiv én af følgende muligheder: *
1) Ja, supplementsordningen for trykte nyhedsmedier

2) Nej

Nej

Ja

*

Angiv evt. links til det/de sites eller portaler, som
nyhedsmediet dækker over

Evt bemærkninger til ansøgningen
(maks 512 karakterer inkl
mellemrum)

Følgende bilag skal eller kan vedhæftes ansøgningen. Bilagene må højst fylde 15 MB i alt.
Revisorerklæring vedr. nyhedsmediets redaktionelle omkostninger
(NB: Vejledning om indberetning og dokumentation af redaktionelle omkostninger i forbindelse med produktionsstøtte)

Indberetningsskema vedr. redaktionelle omkostninger
(Slots- og Kulturstyrelsens skabelon skal benyttes)

Evt. ansøgning om dispensation i forbindelse med medtælling af frivillig arbejdskraft i opgørelsen af redaktionelle årsværk
(Slots- og Kulturstyrelsens skabelon skal benyttes)

Nyhedsmedier, der udelukkende er internetbaserede, eller hvis hovedplatform er internetbaseret, skal vedhæfte mediets tre til syv
mest anvendte wireframes, jf. vejledningen, hvis nyhedsmediet IKKE modtager produktionsstøtte for indeværende år.
Er mediets hovedplatform digital og betalingsbelagt, skal Medienævnets sekretariat i Slots- og Kulturstyrelsen have gratis adgang,
indtil tilskudsåret, der ansøges for, er udløbet. Angiv venligst login i rubrikken.
Er mediets hovedplatform på tryk, skal den seneste udgave af mediet enten indsendes med e-mail til mediestotte@slks.dk i
pdf-version eller i et trykt eksemplar (til adressen: Slots- og Kulturstyrelsen, Medier, Att. Mediestøtte, Hammerichsgade 14, 1611
København V).
E-mail til brug for kvittering for ansøgning samt fremtidig kontakt vedr. ansøgningen

