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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. 

Georg Julin 
EUFC.2019-0053 

Bornholms udvikling og EU 
96000 

06-01-2020 
01-06-2020 

Projektet er med få af Europa-Nævnet godkendte ændringer 
gennemført i overensstemmelse med ansøgningen. Projektet har 
været præget af Corona-krisen især med hensyn til deltagere og 
optageforløb. Der er kommet seks væsentlige programmer om 
forholdet mellem EU og Bornholm ud af projektet, der i øvrigt har 
understreget det eksemplariske i at sætte fokus på Bornholm som 
eksempel på samspillet mellem EU og en bestemt region i det 
europæiske fællesskab. 

Aktivitetsmålene er opfyldt, idet der er produceret og distribueret 
6 tv-programmer til visning på dk4, 6 versioner til web, 6 podcast-
versioner samt programspots og trailere til YouTube, og der er 
gennemført markedsføring på hjemmesider, herunder dk4.dk. 
Programlængden har varieret på baggrund af påkrævet 
opstramning i redigeringsfasen og hensyntagen til deltagere og 
platforme. 

Ved at sætte fokus på og ved at debattere EU's betydning for en 
region som Bornholm i det europæiske fællesskab og ved belyse 
samspillet mellem EU og Bornholm og betydningen heraf gennem 
konkrete eksempler og samtaler med centrale kilder på Bornholm. 
Konkrete nedslag som "Bornholm - fra udkant til central placering 
i EU", "EUs betydning for den menige bornholmer og de 
bornholmske virksomheder", "EUs betydning for landbruget og 
fødevareindustrien", "EUs betydning for turismeerhvervet", "EUs 
betydning for uddannelsesområdet" og "Bornholm og EUs 
fremtidige udvikling". 

Især dk4, Bornholms Regionskommune og Mediehuset 
København. 

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 



Hvor blev arrangementet Udfyld sted for arrangement 
afholdt? 

C2: Radio/TV/Web 
Ønskede oplysninger Faktiske forløb 
Antal programmer? 6 til tv, 6 vers. til web og 6 podcastversioner. 
Deltagere P1: Knud Andersen, tidligere amtsborgmester, P2: Niels Chresten 

Andersen, EU-konsulent, Bornholms Regionskommune 
P3: Thomas Bay Jensen, direktør, Bornholms Landbrug & 
Fødevarer 
P4: Pernille Kofod Lydolph, direktør, Destination Bornholm 
P5: Henrik Juul-Pedersen, chefkonsulent, Campus Bornholm 
P6: Jørgen Hammer, formand for Europarådet på Bornholm 

Hvor er programmerne 
sendt? Hvilken kanal og på 
hvilket tidspunkt? 

På dk4 i prime time og døgnet rundt, visningerne fortsætter. 

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

Ja, på dk4.TV, på youtube.com og diverse hjemmesider. Vedlagt. 

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

Udfyld udbredelse af kendskabet til hjemmesiden 

Hjemmesider m.v. Angiv 
venligst web-adresse. 

Udfyld web-adresse 

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

Udfyld antal af månedlige, unikke besøgende 

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 
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