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Tilskud til Den Mobile Multimedieskole 2017  

 

Radio- og tv-nævnet har behandlet SAMLs ansøgning om tilskud på 

1.589.375 kr. til ”Den Mobile Multimedieskole 2017” fra uddannelses-

puljen 2017. 

 

Afgørelse 

SAML med CVR-nr. 34765227 og P-nr. 1018265253 får tilskud på 

1.023.392 kr. til ”Den Mobile Multimedieskole 2017” i perioden 2. ja-

nuar 2017 til 31. december 2017. 

 

Radio- og tv-nævnet har ved fordelingen af tilskud lagt vægt på, at det 

vigtigste kriterium er, at der sikres bredde i udbuddet af uddannelses-

aktiviteter, aktiviteter med fokus på at imødekomme mindretalsgrup-

pers og mediesvage gruppers behov for adgang til de lokale radio- og 

tv-medier og på kvaliteten af de udbudte uddannelsesaktiviteter, jf. § 

5, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1254 af 25. november 2015 om støtte til 

uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokal radio- 

og tv-virksomhed (herefter uddannelsesbekendtgørelsen).  

 

Radio- og tv-nævnet modtog i alt 14 ansøgninger, som tilsammen søg-

te om 5.447.574 kr. Uddannelsespuljen består af 2 mio. kr.  

 

Da nævnet har modtaget ansøgninger om tilskud, der overstiger de 

samlede puljemidler, har nævnet nedskrevet tilskuddet til SAML med 

565.983 kr. i forhold til det ansøgte beløb. I den forbindelse har næv-

net tillige lagt vægt på, at der skal være et rimeligt forhold mellem 

uddannelsesaktiviteten og tilskudsbeløbet, jf. § 5, stk. 3, i uddannel-

sesbekendtgørelsen. Dette indebærer tillige, at der blandt andet ikke 

ydes tilskud til fx anskaffelse af hardware, PR generelt, forplejning, 

revision for tilskud på op til 500.000 kr.,  ansøgers interne evaluering, 

afrapportering, transport og ophold for deltagere og forsikringer. 
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Udbetaling 

Slots- og Kulturstyrelsen frigiver ikke udbetalingen af tilskuddet, før 

SAML har bekræftet, at uddannelsesaktiviteten gennemføres. Bekræf-

telsen skal sendes til rtv@slks.dk.  

 

Tilskuddet bliver udbetalt til den NemKonto, der er knyttet til SAMLs 

CVR-nummer, i starten af januar 2017, under forudsætning af, at fi-

nansloven er vedtaget. 

 

Vilkår for tilskuddet  

SAML får tilskud til ”Den Mobile Multimedieskole 2017” på følgende 

vilkår: 

 Uddannelsesaktiviteten gennemføres og udgifterne afholdes 

som beskrevet i ansøgningen, medmindre der er foretaget æn-

dringer, som er godkendt af Radio- og tv-nævnet 

 Tilskudsmodtager aflægger afrapportering, dvs. regnskab samt 

beretning eller en erklæring om de gennemførte aktiviteter 

 Radio- og tv-nævnet kan godkende enten regnskab samt beret-

ning eller erklæring 

 Tilskudsmodtager er i besiddelse af dokumentation for gennem-

førelse af de aktiviteter, der er givet tilskud til, indtil Radio- og 

tv-nævnet har godkendt enten regnskab samt beretning eller 

erklæring 

 

Hvis SAML ikke opfylder betingelserne for tilskuddet eller ikke gennem-

fører den forudsatte programvirksomhed, vil afgivne tilsagn bortfalde, 

og udbetalte tilskud kan kræves tilbagebetalt, jf. § 6, stk. 5, i uddan-

nelsesbekendtgørelsen. 

 

Afrapportering af tilskud  

Regnskab  

SAML har modtaget et tilskud på over 500.000 kr. og skal derfor ind-

sende en beretning og et regnskab. Regnskabet skal være revideret af 

en statsautoriseret revisor, en registreret revisor eller et revisionsor-

gan, der udfører revision for kommuner eller regioner. 

 

Skema for indsendelse af regnskab 

Slots- og Kulturstyrelsens elektroniske skema for indsendelse af regn-

skab skal anvendes. Skemaet kan findes på www.slks.dk under ”til-

skudsordninger”.  

 

Beretning  

Beretningen skal indsendes sammen med regnskabet. Beretningen skal 

redegøre for de aktiviteter, som Radio- og tv-nævnet har givet tilskud 
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til. I bedes anvende det medsendte indberetningsskema, der også er 

tilgængeligt på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.  

 

Frist 

Afrapporteringen skal være Radio- og tv-nævnet i hænde senest tre 

måneder efter den dato for afslutning af aktiviteten, som er anført i 

ansøgningen om tilskud.  

 

SAML har anført denne dato til den 31.12.2017 og fristen for afrappor-

tering er dermed den 31.3.2018. 

 

Dokumentation for projektets økonomi 

Vær opmærksom på, at Radio- og tv-nævnet kan bede om dokumen-

tation for projektets økonomi i fem år fra udgangen af det år, hvor 

projektet er afsluttet. I skal derfor gemme regnskabsmateriale, dvs. 

bilag og kvitteringer i den periode. 

 

I kan læse mere om afrapporteringen her:  

http://slks.dk/tilskud-tilladelser/tilskudsordninger-og-

afrapportering/regnskab/  

 

Klagevejledning 

SAML kan ikke klage over afgørelsen til anden administrativ myndig-

hed. Det er Radio- og tv-nævnet, som træffer den endelige afgørelse i 

sagen.  

 

Hvis I har spørgsmål 

Hvis SAML har spørgsmål, er SAML velkommen til at kontakte os. 

SAML bedes i forbindelse med henvendelse oplyse journalnummer 

LUR.2016-0008. 
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