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Kompletterande uppgifter till ansökan om driftsstöd för 2019
Snart är det dags att lämna in kompletterande uppgifter för tidningar som beviljats
preliminärt driftsstöd för 2019. Uppgifterna ska vara inlämnade till
myndigheten för press, radio och tv senaste den 3 maj 2019 och skickas in
elektroniskt.
Nedan följer en kortfattad redogörelse av vilka uppgifter som ska lämnas in samt
praktisk information om hur redovisningen lämnas. För mer information om
respektive redovisningsdel, se medföljande anvisningar (bilaga 1 till detta brev).
Redovisning av kostnader förknippade med tidningsutgivningen 2018
Företag som har beviljats preliminärt driftsstöd för 2019 ska redovisa kostnader
förknippade med tidningsutgivningen för 2018.
Redovisning av använt driftsstöd för 2018
Företag som har beviljats driftsstöd för 2018 ska redovisa hur stödet användes och
vilka kostnader det har täckt. Uppgifterna behöver lämnas in för att beslut om
slutligt driftsstöd ska kunna fattas för samma tidning för 2019.
Intäkter från digital publicering 2018
De företag som vill komplettera sin ansökan med uppgifter om intäkter från digital
publicering under 2018 kan göra det i samband med kostnadsredovisningen.
Godkända intäkter räknas om till såld upplaga inför beslut om slutligt driftsstöd för
2019.
Hur uppgifterna ska lämnas in
Uppgifterna lämnas in via bifogad blankett (bilaga 2 till detta brev). Blanketten
består av olika 4 flikar. Blanketten finns även tillgänglig på myndighetens webbplats
www.mprt.se. Instruktioner om hur blanketten ska fyllas i finner ni i bifogade
anvisningar (bilaga 1 till detta brev).
•
•

Flik 1 Intäkter från digital publicering: Här redovisas intäkter från digital
publicering förknippade med den stödberättigade tidningen under 2018.
Flik 2 Kostnadsredovisning: Här redovisas uppgifter om kostnader för
tidningsutgivningen 2018 och hur beviljat driftsstöd för 2018 användes.
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•
•

Flik 3 Revisorsrapport: Här lämnas revisorns eventuella kommentarer samt
uppgift om att lämnade uppgifter är granskade och korrekta.
Flik 4 Anvisningar: Här finner ni information om godkända kostnader och
förslag till kostnadsfördelning m.m.

Myndigheten läser in redovisningarna elektroniskt och blanketten ska därför
fyllas i digitalt. Den skickas sedan till registrator@mprt.se.
Vi behöver även få in en undertecknad version av blanketten. Den skannas och
skickas elektroniskt till samma adress, registrator@mprt.se. Ni behöver inte skicka
in blanketten fysiskt.
Vi ber er ange ansökans diarienummer (framgår av beslut om beviljat driftsstöd för
2019) i samband med att ni skickar in underlaget.
Vid frågor:
Tel: 08-580 070 00
E-post: veronica.lindstrand@mprt.se
Beslut om slutliga driftsstöd planeras att fattas på mediestödsnämndens
sammanträde den 18 september 2019.

