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Anmodning om genoptagelse af tilsagn til SAML om tilskud fra pul-

jen til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel 

lokal-tv  

 

Radio- og tv-nævnet har på sit møde den 25. juni 2014 truffet afgørelse 

om, at SAML af tilskuddet fra puljen til uddannelsesaktiviteter i forbindelse 

med ikkekommerciel tv kan dække deltagernes transportudgifter. 

 

Radio- og tv-nævnet traf på sit møde den 26. maj 2014 afgørelse om til-

skud fra puljen til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel 

lokal tv.  

 

Da der var indkommet ansøgninger om tilskud på 3,6 mio. kr. fra puljen, 

hvor der var 2 mio. kr. til rådighed, gav nævnet afslag til en række ansø-

gere, ligesom nævnet reducerede tilskuddene til de ansøgere, der fik til-

sagn om tilskud. Nævnet gav således SAML, der havde søgt om 1.390.750 

kr., tilsagn om tilskud på 990.600 kr.  

 

Ifølge nævnets tilsagnsbrev af 11. juni 2014 er tilskuddet til SAML bl.a. 

reduceret med 100.000 kr., der ifølge SAMLs budget var afsat til deltager-

nes forplejning og transport. 

 

SAML har i mail af 13. juni 2013 anmodet Radio- og tv-nævnet om bl.a. at 

genoverveje spørgsmålet om anvendelse af midler til dækning af deltager-

nes transportudgifter. 

 

Radio- og tv-nævnet har behandlet anmodningen på sit møde den 25. juni 

2014 og truffet følgende  

 

  Afgørelse: 
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Under forudsætning af, at SAML fortsat vil kunne gennemføre de planlagte 

kurser uden væsentlige forringelser, vil SAML kunne anvende midler fra det 

samlede tilskud på 990.600 kr. til at dække deltagernes transportudgifter. 

Nævnet forudsætter, at udgifterne hertil ikke bliver større end oprindeligt 

budgetteret, hvor der var afsat 100.000 kr. til både forplejning og trans-

port.  
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