
      

   

     
 

  
       

     
      
      
      

         
       

 
   

  

         
           

  
   

   
  

          
     

        
        

     
  

   
   

  

         
    

  
   

 

   
  

  
 

 

R1:1PA 
~ nævnet RAPPORTSKEMA 

(til brug for aflæggelse af rapport for pulje C-bevillinger) 

Tilskudsmodtager: 
Journalnr.: 
Bevilget tilskud: 
Projektets titel: 
Startdato: 
Slutdato: 
Kort rapport om forløbet: 

Er aktivitetsmålene for 
projektet opnået? Anfør mål 
og beskriv opfyldelsen. 

Hvorledes har aktiviteten 
bidraget til udvikling af 
debat og oplysning om det 
europæiske fællesskab (EU)? 

Samarbejde med andre 
organisationer? hvis ja, 
oplys venligst hvilke. 

Foreningen til Oplysning om Europæiske Forhold 
EUFC.2019-0084 
79.000 kroner 
Europas store omstilling: Fra 2010 til 2020 
1.januar 2020 
29. maj 2020 
Et planlagt to-delt projekt med fire debatmøder og et journalistisk 
onlinetema blev gennemført som et rent journalistisk onlinetema 
efter godkendelse fra Europa-Nævnet, da den exceptionelle 
Corona-situation gjorde det umuligt at gennemføre 
debatmøderne. Efter aftale med Nævnet gik alle ressourcer derfor 
til yderligere at højne kvaliteten af online-temaet, som blev 
gennemført med en høj online-intensitet og høje læsertal. 

Målet var at bringe 15 artikler med billeder under et særligt tema 
på hjemmesiden, og det mål blev opfyldt. Temaet kan ses her: 
http://magasineteuropa.dk/tema-omstilling/ 

Det blev et folkeoplysende tema, hvor vi med afsæt i Europa 
2020-strategiens konkrete målsætninger og resultater oplyste og 
skabte debat på nettet om EU-strategien, og vi fik belyst, hvor 
strategien efterlader EU og dets borgere, og hvad det betyder for 
EU og medlemslandenes, herunder Danmarks, visioner for de 
næste 10 år. 

Udfyld samarbejder (udvid boksen ved at trække ned i 
linjenummeret i arkets venstre side) 

C1: Arrangementer m.v. 
Ønskede oplysninger Faktiske forløb 
Antal arrangementer? Udfyld antal arrangementer 
Oplægsholdere/debattører 
mv 

Udfyld oplægsholdere 

Deltagerantal (evt. skønnet) Udfyld deltagerantal 
Deltagergebyr? Udfyld deltagergebyr 
Hvorledes blev 
arrangementet annonceret 

Udfyld annoncering 

http://magasineteuropa.dk/tema-omstilling


    

  
 

   
 

     
     

 
  

     
 

  
   

   
   

  
 

 

  
   

     
  
 

      

  
    

 

  
  

 

Hvor blev arrangementet Udfyld sted for arrangement 
afholdt? 

C2: Radio/TV/Web 
Ønskede oplysninger Faktiske forløb 
Antal programmer? Udfyld antal programmer 
Deltagere Udfyld deltagere i programmer 
Hvor er programmerne 
sendt? Hvilken kanal og på 
hvilket tidspunkt? 

Udfyld hvor og hvornår programmerne er blevet sendt 

TV/Radio-programmer: Er 
programmerne tilgængelige 
på internettet? Hvis ja, på 
hvilken adresse? 

Udfyld link til programmer 

C3: Web mv. 
Ønskede oplysninger Faktiske forløb 
Hvordan er kendskabet til 
hjemmesiden, app'en blevet 
udbredt. 

Gennem facebook og nyhedsbreve 

Hjemmesider m.v. Angiv 
venligst web-adresse. 

www.magasineteuropa.dk 

Hjemmeside: Hvor mange 
besøgende har siden pr. 
måned, og hvor mange af de 
besøgende er unikke 
brugere? 

15.000 bruger pr. måned, heraf er 9.000 unikke. 

C4: Publikationer/bøger mv. 
Ønskede oplysninger Faktiske forløb 
Antal publikationer/bøger 
mv.? 

Udfyld antal publikationer/bøger 

Oplag? Udfyld oplag 
Distribution? Udfyld distribution 

C5: Andet 
Ønskede oplysninger Faktiske forløb 
Angiv aktivitet Angiv aktivitet 
Beskrivelse Beskriv aktiviteten 

http://www.magasineteuropa.dk/
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