
      

   

      

       
        

        
       

      
       

     
      

     
      

 
   

  

         
          

       
     

          
    

  
   

   
  

         
     

   

   
   

  

  
   

 

   

  
  

 
 

    

  

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. 

Era2 Film TV & Web 
EUFC.2020-005 

Klima og miljøpolitik i EU (EU og den grønne omstilling) 
26000 

05.10.2020 
31.12.2020 
Programmets udgangspunkt er EU’s plan for reduktion af 
drivhusgasser: ”Green Deal”, som blev fremlagt i december 2019, 
og som har som mål, at Europa skal være helt klimaneutralt i 
2050. Der bliver i programmet fokuseret på de danske 
medlemmer af Europa-Parlamentet og hvilke ideer og initiativer, 
de bidrager med i udarbejdelsen af en egentlig klimalov. 
Produktionsperioden skulle have været mellem 05.10.2020 og 
08.11.2020 i Bruxelles og København, men på grund af Covid-19 
pandemien og nedlukningen af Europa-Parlamentet er 
sluttidspunktet ændret til 31.12.2020. Det skete i mail af den 
14.09.2020. 

Aktivitetmålene for projektet var, at det skulle ramme en bred 
befolkningsgruppe i hele landet. Dette mål må siges at være 
indløst, da programmet både vises på DK4, og at det er frit 
tilgængeligt på www.bideo.dk. Der har derudover været flere 
forespørgsler om at linke til det fra flere af de deltagelde 
politikeres hjemmesider og via Twitter og Instagram. 

Med adgang til programmet på alle disse medieplatforme er vi 
helt overbeviste om, at det bidrager til oplysning og debat om 
Danmark og vores fremtidige forhold til EU. 

DK4 

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 

http:www.bideo.dk


    
      

 
     

           

 
  

     
 

  

  
   

   
   

  
 

 

  
   

     
  
 

   

  
    

 

  
  

 

Antal programmer? Et program, varighed 30 minutter 
Deltagere 

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

Professor Jens Villiam Hoff, Københavns Universitet. MEP Christel Sc 

Programmet bliver sendt en række gange på DK4, f.eks. 08.12. og 

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

http://www.bideo.dk/bideo/eu-og-den-groenne-omstilling 

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 

http://www.bideo.dk/bideo/eu-og-den-groenne-omstilling




          

 

chaldemose, MEP Morten Løkkegaard, MEP Margrete Auken, MEP Morten Helveg Petersen 

15.12. 





      n, MEP Nikolai Villumsen og MEP Pernille Weiss 
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