
Betaler avisen utbytte?

Tar avisen reell betaling iht § 3.3?

Avisen
Avisens navn

Aksjeselskapets navn

Adresse

Poststed

Organisasjonsnummer

Telefon Tilskuddsår

Fylke Utgiverkommune

Kontaktperson

Postnr.

Ansvarlig redaktør

Kontonummer

Utgivelseshyppighet

Totalt antall produserte sider foregående år

Antall sider produsert på norsk Antall sider produsert på samiskAntall utgitte nr. forrige år

Godkjent netto-opplag forrige år Redaksjonell andel i prosent forrige år

Kontaktpersonens e-postadresse

Er avisen medlem av LLA?

Har avisen ansvarlig redaktør med status som svarer til bestemmelsene i "Redaktørplakaten" (iht § 3.2)?

Utgivelsesdager i uken

Ja

Ja

Ja

Nei

Nei

Mandag Tirsdag SøndagLørdagFredagTorsdagOnsdag

Nei

Er avisen medlem av MBL?

Driver avisen tilleggsvirksomhet som utgjør mer enn 1/3 av selskapets omsetning?

Hvis ja, er tilleggsvirksomheten skilt ut i et eget aksjeselskap?

Sted

Dato

Daglig leders/redaktørs underskrift Revisors stempel og underskrift

Underskrift
Undertegnede bekrefter at opplysningene er korrekte. For aviser som mottok tilskudd i fjor, gjelder underskriften også som bekreftelse på at 
mottatt tilskudd er benyttet til avisdrift eller formål som kommer avisdriften direkte til gode.
Riksrevisjonen, Kultur- og likestillingsdepartementet eller Medietilsynet kan iverksette kontroll med at midlene benyttes etter 
forutsetningene.

Fylles ut av konsernaviser
Konsernets navn

Administrasjons-/serviceavgift

Konsernbidrag (fra avisen)

Avisens totale driftsinntekter ekskl. pressestøtte

ME-3003

NeiJa

NeiJa

Tallene gjelder foregående regnskapsår. Dokumentasjon fra konsernets revisor vil bli innhentet av Medietilsynet.

Ja

Ja Nei

Nei

Abonnementspris (helårs) i fjorHvis ja, hvilket beløp ble utbetalt for foregående regnskapsår?

Søknaden må være undertegnet av avisens forretningsfører eller ansvarlig redaktør, og av avisens revisor. Unnlatelse av å meddele 
nødvendige opplysninger eller meddelelse av uriktige opplysninger kan medføre at avisen fratas retten til tilskudd for bestemte tidsrom 
(forskriftens § 9).
Når søknaden er undertegnet, gir den samtidig bekreftelse på at avisens økonomiske situasjon er slik at avisen antas å komme ut i hele det 
aktuelle tilskuddsår.
Medietilsynet har rett til å kreve utbetalt tilskudd helt eller delvis tilbakebetalt dersom vilkårene for tilskudd ikke lenger er til stede.

Søknad om tilskudd
til samiske aviser

Fyll ut, skriv ut og signer, skann inn 
og send til post@medietilsynet.no

Avisen søker om: Produksjonstilskudd i hht §8 Tilskudd til avissider på lule- eller sørsamisk §9

Hvilket samisk språk utgis avisen på?

Lulesamisk Sør-samisk Nord-samisk
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