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Kort rapport om forløbet: Udsendelserne er produceret som planlagt med 2 tv-udsendelser omkring Eu's støtte til landdistrikterne - 

begge sendt på DK4. Derudover er der lavet 2 podscasts til Spotify/Itunes.

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

Formålet med udsendelserne er at sætte fokus på hvordan EU støtter landdistrikterne, samt give konkrete råd 
til de lokale ildsjæle til hvordan de med hjælp fra EU kan styrke deres lokalområde. Dette er opnået gennem 
de 2 tv-udsendelser og 2 podcast udsendelser.

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

Udsendelserne har skabt inspiration til andre firmaer og foreninger i udkantsdanmark til hvordan de også kan 
udvikle sig og gøre brug af LAG midlerne. Udover at udsendelser har været vist på tv og på nettet, bruger LAG 
nord også udsendelserne gennem deres netværk til at fortælle om mulighederne for EU støtte.

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

Vi samarbejder med DK4 omkring distribution af udsendelserne. Derudover er udsendelserne produceret i tæt 
samarbejde med LAG nord, som har hjulpet med at skaffe kontakt til firmaer og foreninger som har fået EU 
støtte. Kulturcenter Vendsyssel har desuden stillet lokaler til rådighed for debatoptagelserne.

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 
afholdt?

Udfyld sted for arrangement

C2: Radio/TV/Web
Ønskede oplysninger Faktiske forløb
Antal programmer? 2 tv-udsendelser og 2 podcast udsendelser.
Deltagere Blandt deltagerne i vores udsendelser er bl.a.: Borgmester Arne Boelt, Formand for LAG Nord Frode Thule 

Jensen, samt en række tidligere modtagere af LAG tilskud - både foreninger og virksomheder.

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

TV-udsendelserne er sendt 10 gange i efteråret 2020 på landdækkende tv DK4.

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

Udsendelserne ligger både på facebook. Youtube og Bideo. Nedenfor ses links til bideo:   Udsendelse1: 
http://www.bideo.dk/bideo/eu-stoette-til-landdistrikter-1-foreninger    Udsendelse2: 
http://www.bideo.dk/bideo/eu-stoette-til-landdistrikter-2-virksomheder

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


