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Tilskud til ”Uddannelsesaktiviteter”  

 

Radio- og tv-nævnet har behandlet TV-Glad Fondens ansøgning om 

tilskud på 205.052 kr. til ”Uddannelsesaktiviteter” fra uddannelsespul-

jen 2016. 

 

Afgørelse 

TV-Glad Fonden med CVR-nr. 27610013 og P-nr. 1007448985 får til-

skud på 205.052 kr. til ”Uddannelsesaktiviteter” i perioden 4. januar 

2016 til 16. december 2016. 

 

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).  

 

Udbetaling 

Kulturstyrelsen frigiver ikke udbetalingen af tilskuddet, før TV-Glad 
Fonden har bekræftet, at uddannelsesaktiviteten gennemføres. Be-
kræftelsen skal sendes til rtv@kulturstyrelsen.dk.  

 

Tilskuddet bliver udbetalt til den NemKonto, der er knyttet til TV-Glad 

Fondens CVR-nummer, i starten af januar 2016, under forudsætning 

af, at finansloven er vedtaget. 
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Vilkår for tilskuddet  

TV-Glad Fondens får tilskud til ”Uddannelsesaktiviteter” 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 om de gennemførte aktiviteter 

• Radio- og tv-nævnet kan godkende regnskab samt beretning 

• Tilskudsmodtager er i besiddelse af dokumentation for gennem-

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

tv-nævnet har godkendt regnskab samt beretning 

 
Hvis TV-Glad Fonden ikke opfylder betingelserne for tilskuddet eller 
ikke gennemfører den forudsatte programvirksomhed, vil afgivne til-
sagn bortfalde, og udbetalte tilskud kan kræves tilbagebetalt, jf. § 6, 
stk. 5, i uddannelsesbekendtgørelsen. 

 
Afrapportering af tilskud 

Regnskab 
TV-Glad Fonden har modtaget et tilskud mellem 100.000 - 500.000 kr. 
og skal derfor indsende en beretning og et regnskab, som er under-
skrevet af TV-Glad Fonden og en regnskabskyndig person. TV-Glad 
Fonden kan også vælge at få regnskabet revideret af en revisor. 
 
Skabelon for regnskab 
Som noget nyt for uddannelsespuljen skal Kulturstyrelsens skabelon 
for udarbejdelse af regnskab anvendes. Skabelonen kan findes på 
www.kulturstyrelsen.dk under ”tilskudsordninger”.  
 
Beretning  
Beretningen skal indsendes sammen med regnskabet. Beretningen skal 
redegøre for de aktiviteter, som Radio- og tv-nævnet har givet tilskud 
til. Beretningen skal blandt andet indeholde: 
 
• En beskrivelse af afviklingen af uddannelsesaktiviteten 
• En beskrivelse af de afholdte aktiviteters indhold  
• Oplysning om dato for afholdelse af aktiviteterne 
• Oplysning om antal deltagere og disses evt. tilknytning til lokalradio 

eller -tv   
• Oplysning om, hvordan formålet med aktiviteten som angivet i an-

søgningen er imødekommet  
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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.  
 
TV-Glad Fonden har anført denne dato til den 16. december 2016 og 
fristen for afrapportering er dermed den 16. marts 2017. 

 

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://www.kulturstyrelsen.dk/tilskudsordninger/regnskab/ 

 
Modtager I også driftstilskud fra Kulturministeriet? 

Hvis TV-Glad Fonden også skal afrapportere for driftstilskud modtaget 
fra Kulturministeriet, herunder Radio- og tv-nævnet, kan TV-Glad Fon-
den lade regnskabet for uddannelsesaktiviteten indgå i driftsregnska-
bet som en selvstændig note.  
 
Hvis dette er tilfældet skal TV-Glad Fonden via rtv@kulturstyrelsen.dk 
oplyse, at regnskabet for uddannelsesaktiviteten indsendes som en del 
af driftsregnskabet. 

 

Hvis I har spørgsmål 

Hvis TV-Glad Fonden har spørgsmål, er TV-Glad Fonden velkommen til 

at kontakte os. TV-Glad Fonden bedes i forbindelse med henvendelse 

oplyse journalnummer LUR.2015-0001. 

 

 

Venlig hilsen 

 
 
 
Grace Nguyen Suhadi 
Fuldmægtig 

 


