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Kort rapport om forløbet: Forløbet har været præget af udfordringer pga corona situationen 

og rekstriktioner. Men alt i alt gik forløbet godt og vi har haft 

meget interessante og kompetente gæster, der kunne tale om 

emnet i dybden. Vores fokus var på den EU politik, som vil have 

en retfærdig overgang til en grøn økonomi i alle europæiske 

regioner. For at kunne blive en klimaneutral økonomi kræves der 

en kæmpe omvæltning for de carbon-afhængige regioner. Dette 

ambitiøse mål kræver en omstilling til en lavemissionsøkonomi. 

Vores gæster har tacklet emnet fra diverse vinkler, men altid med 

fokus på EU vinkler og beslutninger i centrum.

Er aktivitetsmålene for 

projektet opnået? Anfør mål 

og beskriv opfyldelsen.

Vi har produceret alle 6 programmer jf. vores ansøgning. Der har 

været 6 video produktioner, som er sendt på vores Eurowatch 

Kanal på YouTube. De samme 6 programmer er sendt som 

podcast på vores SoundCloud kanal, og på vores radio station 

92.9 FM som dækker Region Hovedstaden. Vi har i gennemsnit 

haft omkring 800 seere på Eurowatch, 400 lyttere på podcast og 

omkring 15.000 lyttere på vores radio 92.9FM, hvor vi har sendt 

hver mandag og fredag mellem 7 - 7:30. 

Hvorledes har aktiviteten 

bidraget til udvikling af 

debat og oplysning om det 

europæiske fællesskab (EU)?

Programmerne har bidraget i dybden til udvikling af debat og 

oplysning om det europæiske fællesskab ved at centrere 

diskussionen i programmerne om følgende spørgsmål: 1) Hvad er 

formålet med den retfærdige omstillingsplatform?

2) Hvilke regioner i Europa har mest brug for støtte? Er danske 

regioner en del af dem?

3) Er EU på vej mod en ny grøn æra? Hvordan ser fremtiden ud?

4) Er den private sektor interesseret i en sådanne overgang og 

hvad vil det betyde økonomisk for virksomheder?

5) Hvem er de mest sårbare lokalsamfund i hver region i hele EU?

6) Er overgangen til en grøn økonomi en del af EU’s 

vækststrategi?

7) Hvor meget kommer Corona-krisen til at påvirke overgangen?

8) Hvordan defineres bæredygtig produktion og hvem kan opfylde 

kriterierne?
Samarbejde med andre 

organisationer? hvis ja, 

oplys venligst hvilke.

Nej

C2: Radio/TV/Web
Ønskede oplysninger Faktiske forløb

Antal programmer? 6



Deltagere 1) Ulrich Bang, Klima- og energichef, Dansk Erhverv - 2) Stina 

Soewarta, Repræsentationschef, EU-Kommissionen i DK - 3) 

Marianne Vind, MEP (A) - 4) Jakob Dreyer, Forsker, Københavns 

Universitet - 5) Anne Højer Simonsen, Vicedirektør, Dansk 

Industri - 6) Margrete Auken, MEP (SF)

Hvor er programmerne 

sendt? Hvilken kanal og på 

hvilket tidspunkt?

Programmerne er blevet sendt på vores radio station 92.9FM hver 

mandag og fredag mellem 7:00-7:30. På Eurowatch TV 

(eurowatch.nu), på vores Soundcloud podcast samt på vores 

Facebook og hjemmeside (radiostk.dk).

TV/Radio-programmer: Er 

programmerne tilgængelige 

på internettet? Hvis ja, på 

hvilken adresse?

Eurowatch.nu og radiostk.dk

C3: Web mv.
Ønskede oplysninger Faktiske forløb

Hvordan er kendskabet til 

hjemmesiden, app'en blevet 

udbredt.

Gennem vores facebook, radio spots på vores radio station og 

vores hjemmeside.

Hjemmesider m.v. Angiv 

venligst web-adresse.

radiostk.dk

Hjemmeside: Hvor mange 

besøgende har siden pr. 

måned, og hvor mange af de 

besøgende er unikke 

brugere? 

1789 unikke hits pr. måned. 
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