
  

H.C. Andersens Boulevard 2 • DK-1553 København V • +45 3373 3373 • www.kulturstyrelsen.dk • post@kulturstyrelsen.dk 

 9. oktober 2014 

 

 

Udkast til bekendtgørelse om støtte til uddannelsesaktiviteter i forbin-

delse med ikkekommerciel lokal radio- og tv-virksomhed  

 

Vedlagt fremsendes Kulturstyrelsens udkast til bekendtgørelse om støtte til ud-

dannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokal radio- og tv-

virksomhed. 

 

Det fremgår af medieaftalen for 2015-2018, at den eksisterende støtteordning til 

uddannelsesaktiviteter for ikkekommercielle lokale radio og tv-stationer udvides 

til også at omfatte støtte til udvikling af kompetencer til internetbaseret produkti-

on og distribution. Der er afsat 2 mio. kr. årligt i medieaftalens periode til støtte 

til uddannelsesaktiviteter inden for ikkekommerciel lokal radio og tv.. Ordningen 

videreføres således med denne udvidelse. 

 

Det vedlagte udkast til bekendtgørelse udmønter den vedtagne beslutning. Be-

stemmelser vedrørende regnskab og revision er udeladt i vedlagte udkast til be-

kendtgørelse, da disse fremover vil fremgå af bekendtgørelse om regnskab og revi-

sion af projekt og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet.  

  

Formålet med bekendtgørelsen er, at der kan ydes støtte til uddannelsesaktivite-

ter med følgende formål:  

 

• at øge kompetencerne til programproduktion til lokal radio- og tv-

virksomhed 

• at imødekomme mindretalsgruppers og mediesvage gruppers behov for 

adgang til de lokale radio- og tv-medier ved at facilitere adgang til uddan-

nelsesaktiviteten 

• at understøtte de lokale radio- og tv-medier som et vækstlag for program-

mæssige eksperimenter og fornyelse samt som en uddannelsesmæssig 

platform inden for mediebranchen 

 

Som noget nyt kan der tillige ydes støtte til uddannelsesaktiviteter, hvis formål 

er: 

• at udvikle kompetencerne til internetbaseret produktion og distribution af   

lokalradio og -tv 

 

Støtte kan ydes til ikkekommercielle lokale radio- og tv-stationer, der udøver pro-

gramvirksomhed i henhold til tilladelse udstedt af Radio- og tv-nævnet, og til ik-

kekommercielle lokale radiostationer, der udøver programvirksomhed i henhold 
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til en registrering efter radio- og fjernsynsloven. Der kan herudover ydes tilskud 

til de ikkekommercielle stationers organisationer og sendesamvirker, samt højsko-

ler og andre uddannelsesinstitutioner.  

 

Radio- og tv-nævnet gennemfører en årlig ansøgningsrunde og træffer på bag-

grund heraf afgørelse om ydelse af støtte til uddannelsesaktiviteter. Ved fordelin-

gen af de afsatte midler vil der i prioriteret rækkefølge blive lagt vægt på uddan-

nelsesaktivitetens indhold, målgruppe, ansøgers kompetence, indgåede partner-

skaber og den geografiske spredning blandt de tilskudsberettigede aktiviteter.   

 

Der henvises i øvrigt til bekendtgørelsesudkastet.  

 

Kulturstyrelsen beder om at modtage eventuelle bemærkninger hertil senest 

torsdag den 6. november 2014, kl. 12.00.  

 

Eventuelle spørgsmål til høringen samt bemærkninger bedes sendt – meget gerne 

elektronisk – til:  

 

Kulturstyrelsen 

Medier 

H.C. Andersens Boulevard 2 

1553 København V  

Mail: medi@kulturstyrelsen.dk  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Susanne Mahler 

Kontorchef 

 

 


