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Er aktivitetsmålene for 
projektet opnået? Anfør mål 
og beskriv opfyl elsen. 

Hvorle es har aktiviteten 
bi raget til u vikling af 
 ebat og oplysning om  et 
europæiske fællesskab (EU)? 

Samarbej e me  an re 
organisationer? hvis ja, 
oplys venligst hvilke. 

dk fle e medie  
EUFC.2019-0076 
160000 
Eu opa i k ise? 
(Udfyld sta tdato) 
(Udfyld slutdato) 
P ojektet e  gennemfø t som besk evet i ansøgningen. De  e  
p oduce et 10 tv-p og amme  a ca. 25 min.. P og amme ne vises 
fo tsat på dk4, 10 ve sione  til online-tv med g atis adgang (links 
e  sendt i mail) og 10 podcastve sione  samt dive se t aile e og 
p og amspots samt stillfotos med væ t og deltage e. 
P og amomtale  og fotos på dk4.dk. P og amomtale  fx i Poltikens 
p og amove sigt og anbefaling af udvalgte p og amme  i K isteligt 
Dagblads tv-p og amove sigt. Meget b edt felt af kompetente 
deltage e f a b ede dele af samfundet. Meget positive 
tilbagemeldinge  f a deltage ne ved ø ende koncept med tid og 
god atmosfæ e i studit. Alle p og amme  e  g atis tilgængelige på 
dk4.TV, på youtube.com og på dive se hjemmeside . 

Ja. De  e  p oduce et 10 tv-p og amme , de  stadig vises på dk4, 
hvo  de fo tsat vil blive vist efte  p ojektpe iodens udløb. De  e  
p oduce et 10 ve sione  til online-tv, fx på Youtube og til podcast. 
Disse ve sione  e  g atis tilgængelige. De  vises  eklamespots fo  
p og amme ne på dk4, hvo  p og amme ne også omtales med 
tekst og stillfoto. 

Ved i 10 p og amme  med en vidende væ t og kompetente 
gæste  at diskute e og belyse væsentlige eu opæiske temae  
gennem fokuse ing på 10 k ise  som Eu ok isen, Mig ationsk isen, 
Befolkningsk isen, Velfæ dsk isen, Sikke hedsk isen, 
Identitetsk isen, Pensionsk isen, Vækstk isen, 
Sammenholdsk isen og Quo vadis Eu opa-p og ammet og ved at 
dist ibue e disse p og amme  meget b edt he unde  stille dem 
g atis til  ådighed. 
Cent al sama bejdspa tne  e  dk4, Det Uden igspolitiske Selskab 
og Mediehuset København. 

C1: Arrangementer m.v. 
Ønskede oplysninger Faktiske forløb 

Antal arrangementer? Udfyld antal a  angemente  
Oplægshol ere/ ebattører 
mv 

Udfyld oplægsholde e 

Deltagerantal (evt. skønnet) Udfyld deltage antal 
Deltagergebyr? Udfyld deltage geby  

http:youtube.com


I 
I 

Hvorle es blev 
arrangementet annonceret 

Udfyld annonce ing 

Hvor blev arrangementet 
afhol t? 

Udfyld sted fo  a  angement 

C2: Radio/TV/Web 
Ønskede oplysninger Faktiske forløb 

Antal programmer? 10 i t e ve sione  
Deltagere Christian Fol ager, Rasmus Stoklun , Marcus Knuth, Katrine Winkel Holm, Henrik Jensen, Pelle Dragste , Mogens Lykketoft, Bent Jensen, Flemming Rose, Vibe Termansen, Ditte Maria Brasso Sørensen, Allan 
Hvor er programmerne 
sen t? Hvilken kanal og på 
hvilket ti spunkt? 

TV/Ra io-programmer: Er 
programmerne tilgængelige 
på internettet? Hvis ja, på 
hvilken a resse? 

På dk4 med p emie e i p imetime og med genudsendelse  døgnet  undt på fo skellige tidspunkte . 

Ja, på dk4.TV, på youtube.com, på dive se hjemmeside . Link e  sendt i mail. 

C3: Web mv. 
Ønskede oplysninger Faktiske forløb 

Hvor an er ken skabet til 
hjemmesi en, app'en blevet 
u bre t. 

Udfyld udb edelse af kendskabet til hjemmesiden 

Hjemmesi er m.v. Angiv 
venligst web-a resse. 

Udfyld web-ad esse 

Hjemmesi e: Hvor mange 
besøgen e har si en pr. 
måne , og hvor mange af  e 
besøgen e er unikke 
brugere? 

Udfyld antal af månedlige, unikke besøgende 

C4: Publikationer/bøger mv. 
Ønskede oplysninger Faktiske forløb 

Antal publikationer/bøger 
mv.? 

Udfyld antal publikatione /bøge  

Oplag? Udfyld oplag 
Distribution? Udfyld dist ibution 

C5: Andet 
Ønskede oplysninger Faktiske forløb 

Angiv aktivitet Angiv aktivitet 
Beskrivelse Besk iv aktiviteten 





Christian Fol ager, Rasmus Stoklun , Marcus Knuth, Katrine Winkel Holm, Henrik Jensen, Pelle Dragste , Mogens Lykketoft, Bent Jensen, Flemming Rose, Vibe Termansen, Ditte Maria Brasso Sørensen, Allan 
På dk4 med p emie e i p imetime og med genudsendelse  døgnet  undt på fo skellige tidspunkte . 

Ja, på dk4.TV, på youtube.com, på dive se hjemmeside . Link e  sendt i mail. 





Christian Fol ager, Rasmus Stoklun , Marcus Knuth, Katrine Winkel Holm, Henrik Jensen, Pelle Dragste , Mogens Lykketoft, Bent Jensen, Flemming Rose, Vibe Termansen, Ditte Maria Brasso Sørensen, Allan Polack, Torben M. An ersen, Søren Kristensen, Steen Jakobsen, Anna Libak, Morten Messerschmi t, Katarina Ammitzbøll, Martin Li egaar  





Polack, Torben M. An ersen, Søren Kristensen, Steen Jakobsen, Anna Libak, Morten Messerschmi t, Katarina Ammitzbøll, Martin Li egaar  





Polack, Torben M. An ersen, Søren Kristensen, Steen Jakobsen, Anna Libak, Morten Messerschmi t, Katarina Ammitzbøll, Martin Li egaar  Ulrik Bie og Helge Pe ersen 


