
   

 

 

 

Rapportskema 
Oplysninger på 
tilskudsmodtager  

Udfyld 

Tilskudsmodtager:  Erato Film TV & Web 

Journalnr.: EUFC.2020-0070 

Bevilget tilskud: 32900 

Projektets titel: ”Genopretningsplanen og det langsigtede budget – hvad betyder det 
for Danmark?” 

Startdato: 22.03.2021 

Slutdato: 06.06.2021 

Kort rapport om forløbet: Et oplysningsprojekt/TV-program/web-program med udgangspunkt 
i, at EU’s ledere har vedtaget det nye EU-budget for 2021-2027. 

Samtidig blev man enige om en økonomisk genopretningsplan, der 
skal få medlemslandenes økonomier på fode igen efter Corona 

pandemien. Produktionsperioden var planlagt til mellem den 22.03. 
og den 29.04 med optagelser i Bruxelles og København, men på 

grund af Corona krisen og nedlukningen af Europa-Parlamentet og 

Danmark blev sluttidspunktet flyttet til den 6.06. Denne ændring 
blev godkendt i mail fra den 3.3.  

Er aktivitetsmålene for 

projektet opnået? Anfør mål 
og beskriv opfyldelsen. 

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. Herudover har der været en forespørgsel om at linke 
til det fra flere af de deltagelde politikeres hjemmesider og via 

Twitter og Instagram. 

Hvorledes har aktiviteten 

bidraget til udvikling af debat 
og oplysning om det 

europæiske fællesskab (EU)? 

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. 

Samarbejde med andre 
organisationer? hvis ja, oplys 

venligst hvilke. 

DK4 

 

 

 

 

 



   

 

 

C2: Radio/TV/Web 
Ønskede oplysninger Faktiske forløb 

Antal programmer? 1 program - 30 min. 

Deltagere Repræsentationschef Stina Soewarta (Europa Kommissionen), 

MEP'erne Niels Fuglsang, Morten Løkkegaard, Margrete Auken, 
Morten Helveg Petersen, Pernille Weiss og Søren Søndergaard. 

Hvor er programmerne 

sendt? Hvilken kanal og på 
hvilket tidspunkt? 

DK4, vises første gang søndag den 4.7. kl. 17.30. Vises 

derefter et antal gange. 

TV/Radio-programmer: Er 
programmerne tilgængelige 

på internettet? Hvis ja, på 
hvilken adresse? 

Ja, på: www.bideo.dk: http://www.bideo.dk/bideo/danmark-
og-genopretningsfonden 
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