16. marts 2015

Høring over udkast til bekendtgørelse om forsøg med produktion og distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv på internettet (forsøgsordningen)
Vedlagt fremsendes Kulturstyrelsens udkast til bekendtgørelse om forsøg med
produktion og distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv på internettet (forsøgsordningen).
Det fremgår af medieaftalen for 2015-2018, at der skal etableres en forsøgsordning med henblik på at understøtte udviklingen af produktion til og distribution
af ikkekommerciel lokalradio og -tv på internettet. Der er afsat 2 mio. kr. i alt til
forsøgsordningen. Det vedlagte udkast til bekendtgørelse udmønter den vedtagne
beslutning.
Formål
Der kan i medfør af forsøgsordningen ydes støtte til forsøg med produktion og
distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv på nettet med følgende formål:
• At afprøve nye programformater og -typer i forhold til traditionel radio og tv,
• at tilvejebringe viden om forbrugsmønstre hos seere og lyttere af lokalt indhold
på internettet, og
• at tilvejebringe viden om ressourcer, herunder økonomi, teknisk viden og kompetencer, som de ikkekommercielle lokalstationer har brug for i forbindelse
med produktion og distribution af lokalt indhold på internettet.
Ansøgerkreds og partnerskaber
Støtte kan ydes til indehavere af tilladelser til udøvelse af ikkekommerciel programvirksomhed udstedt af Radio- og tv-nævnet i medfør af § 45, stk. 1 og 2, i lov
om radio- og fjernsynsvirksomhed.
Ansøger kan i forbindelse med forsøget indgå i et partnerskab med øvrige indehavere af tilladelser og andre lokale ikkekommercielle aktører hjemmehørende i
samme tilladelsesområde. Ved lokale ikkekommercielle aktører forstås bl.a. kulturhuse, biblioteker, kommuner, foreninger, skoler og andre uddannelsesinstitutioner mv. Det skal bemærkes, at det alene er tilskudsmodtager, som overfor Radioog tv-nævnet har ansvaret for forsøget, herunder at vilkårene for tilskud overholdes.
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Ansøgningsrunder
Der lægges op til, at Radio- og tv-nævnet gennemfører i alt følgende tre ansøgningsrunder:
•
•
•

I 2015 en ansøgningsrunde – kun forsøg med ikkekommerciel lokal-tv
I 2016 en ansøgningsrunde – kun forsøg med ikkekommerciel lokalradio
I 2016 en ansøgningsrunde – forsøg med ikkekommerciel lokalradio og -tv

Kriterier
Ved fordelingen af de afsatte midler skal Radio- og tv-nævnet søge at sikre en
alsidig forsøgsvirksomhed samlet set i forhold til forsøgenes programindhold og
distributionsform, fordelingen mellem lokalradio og -tv, målgrupper, geografisk
fokusområde og geografisk placering i Danmark.
Hvis Radio- og tv-nævnet ikke kan fordele tilskud på baggrund af ovenstående
kriterium, vil nævnet i øvrigt prioritere nedenstående i følgende rækkefølge:
1)

2)
3)
4)

Ansøgers dokumenterede faglighed, kompetencer, erfaring mv. inden for ikkekommerciel lokalradio- og -tv-drift og produktion og distribution af lokalt
indhold målrettet mod internettet.
Samarbejder mellem ansøger og ikkekommercielle lokale aktører.
Ansøgers anvendelse af sociale medier i forbindelse med oplysning om lokalt
indhold på internettet.
Varigheden af forsøgets lokale programindhold, som udsendes på internettet.

Der henvises i øvrigt til bekendtgørelsesudkastet.
Kulturstyrelsen beder om at modtage eventuelle bemærkninger hertil senest
mandag den 20. april 2015, kl. 12.00.
Eventuelle spørgsmål til høringen samt bemærkninger bedes sendt – meget gerne
elektronisk – til:
medi@kulturstyrelsen.dk (Anfør teksten "Høring - forsøgsordning" som emne)
eller til:
Kulturstyrelsen
Medier
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
Mærk kuverten: ”Høring – forsøgsordning”

Med venlig hilsen
Susanne Mahler
Kontorchef
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