Etableringstilskud fra innovationspuljen
Felter markeret med * skal udfyldes.
Oplysninger om ansøger (juridisk ansvarlig).
Vælg CPR-nummer eller CVR-nummer og indtast derefter de resterende
oplysninger.
Hvordan ansøger du?

Person (CPR)
Forening, institution eller virksomhed (CVR)

CPR-nummer

Fornavn (inkl. mellemnavn)

Efternavn

Telefon

Adresse

Dansk adresse
Udenlandsk adresse

Vejnavn

Evt. c/o adresse

By og postnummer

Land

Hvilken af følgende type projekt ansøges der om tilskud til? *
1) Etablering af nyt selvstændigt nyhedsmedie
2) Forundersøgelse vedrørende etablering af nyt
selvstændigt nyhedsmedie

Nyhedsmediets navn/projekttitel

Projektperiode
Startdato
Slutdato
(Bemærk at svar på ansøgningen først kan
forventes ca. 13-14 uger efter
ansøgningsfristen og at I skal afrapportere
tre måneder efter den angivne slutdato, hvis
I får tilsagn om støtte)

Kort resume af projektet
(maks. 512 tegn med mellemrum)

Hvad er projektets formål
(maks. 256 tegn med mellemrum)?

Hvilken/hvilke platforme forventes nyhedsmediet at udkomme på?
Angiv én eller flere: *
1) Trykt form
2) Web
3) Mobil
4) Tablet
5) Andre

Forventes mediet at udkomme på mere end
én platform, angiv da om indholdet på alle platforme
forventes at blive overvejende ens

Nej

Ja

*

Vil nyhedsmediet have en ansvarshavende
redaktør efter 6 måneder?

Nej

Ja

*

Vil nyhedsmediet blive ejet helt eller delvist af en
offentlig institution eller et offentligt finansieret

Nej

Ja

*

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

Nej

Ja

*

Forventes det, at nyhedsmediet leveres eller stilles til
rådighed i hele landet på ens vilkår, evt. mod betaling?

Nej

Ja

*

Hvis der sættes mere end ét kryds, angiv
hvilken af de angivne platforme, der forventes
at blive nyhedsmediets hovedplatform?

Forventede antal udgaver/versioner pr. år

For internetbaserede medier - beskriv hvad en
udgave/version består af

Antal lønnede redaktionelle årsværk på projektets
starttidspunkt? (Bemærk at feltet skal angives med
to decimaler)

Forventede antal lønnede redaktionelle årsværk efter
seks måneder? (Bemærk at feltet skal angives med
to decimaler)

selskab?

Beskriv nyhedsmediets forventede målgruppe
(maks. 256 tegn med mellemrum)

Hvor mange procent forventes det redaktionelle stof at udgøre 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 forventes at behandle politiske,
samfundsrelaterede og kulturelle temaer? *
1) 0 - 49 %
2) 50 – 100 %

Hvor stor en andel af nyhedsmediets samlede indhold forventes at være 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, forventes der i gennemsnit at
være i nyhedsmediet pr. udgave/version?

Vi erklærer herved, at vi er indforståede 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.

Ja

Nej

Ansøgt beløb

Egenfinansiering (angives i kroner)

Hvad består egenfinansieringen af?
(maks. 512 tegn med mellemrum)

Projektets samlede budget (Angiv
projektets samlede omkostninger i hele
kroner. Bemærk at projektets samlede
budget bør være lig med summen af
egenfinansiering og det ansøgte beløb samt
i overensstemmelse med oplysningerne i
projektbudgettet)
Forventet timeforbrug

Gennemsnitlig timeløn

Angiv evt. links til det site, nyhedsmediet dækker over
(maks. 512 tegn med mellemrum)

Følgende bilag skal eller kan vedhæftes ansøgningen. Bilagene må højst fylde 15 MB i alt.
Udfyldt skabelon til projektbeskrivelse. Husk at
anvende Slots- og Kulturstyrelsens skabelon for
projektbeskrivelse.
Udfyldt budgetskabelon. Budgettet skal vedhæftes i Excelformat. Husk at anvende Slots- og Kulturstyrelsens
budgetskabelon

CV for redaktionelle ledere og/eller ledende journalistiske
medarbejdere (Bemærk at bilaget skal udgøre ét samlet
læsbart dokument, og at bilag således fx ikke må
zip-komprimeres)

Dokumentation for egenfinansiering (Bemærk
at bilaget skal udgøre ét samlet læsbart
dokument, og at bilag således fx ikke må
zip-komprimeres)

Evt. dummy eller anden form for smagsprøve på det
nyhedsmedie, der sigtes mod at etableres (Bemærk at
bilaget skal udgøre ét samlet læsbart dokument, og at
bilag således fx ikke må zip-komprimeres)

Seneste tre årsregnskaber
(Skal indsendes, hvis projektet har samme udgiver eller
ejer som en eksisterende virksomhed).

Hvis bilagene tilsammen fylder mere end 15 MB i alt, kan årsregnskaberne sendes pr. mail til
mediestotte@slks.dk. Husk at oplyse ansøgningsnummeret, som oplyses i kvitteringsmailen.
E-mail til brug for kvittering for ansøgning samt fremtidig
kontakt vedr. ansøgningen

