
   

 

Rapportskema 
Tilskudsmodtager:  Winther Media 

Journalnr.: EUFC.2020-0093 

Bevilget tilskud: 30.000 kr 

Projektets titel: Kan den grønne genstart i EU redde verden? 

Startdato: 1.1.2021 
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Kort rapport om forløbet: PGA Corona blev produktionen udskudt til efteråret 2021 og 

yderligere forsinket pga personlig ulykke. Selve produktionen 

er gået efter planen. Der har været stor interesse fra 

deltagerne til at deltage i programmet som med sin 

nærværende form vil være med til øge kendskabet og 

debatten om den grønne omstilling i et EU-perspektiv. 

Arbejdstitlen "Kan den grønne genstart i EU redde verden?" 

blev i sidste ende ændret til den endelige titel "Danmark - det 

grønne håb i EU?" 

Er aktivitetsmålene for 

projektet opnået? Anfør 

mål og beskriv 

opfyldelsen. 

Målet var at lave en debatskabende tv-dokumentar - og det 

mål er nået. Programmet er blevet vist på DK4 - både selve 

fsendefladen og på hjemmesiden DK4.dk. Derudover ligger 

det på www.bideo.dk og det vil blive vist på TV SYD, TV SYD 

Play. Spin off er en podcast som er tilgængelig på: 

https://www.buzzsprout.com/1928785/episodes/9967946 

Hvorledes har aktiviteten 

bidraget til udvikling af 

debat og oplysning om det 

europæiske fællesskab 

(EU)? 

Programmet vil blive vist på landsdækkende kanaler og gjort 

tilgængelig på sociale medier. Programmet vil qua sit indhold 

og deltagere skabe en vis opmærksomhed - se nedenfor. 

Samarbejde med andre 

organisationer? hvis ja, 

oplys venligst hvilke. 

Udfyld samarbejder (udvid boksen ved at trække ned i 

linjenummeret i arkets venstre side) 

 

C2: Radio/TV/Web 

Ønskede oplysninger Faktiske forløb 

Antal programmer? Et TV-program og en podcast 

Deltagere Klima-, energi-, og forsyningsminister Dan Jørgensen, EU-

parlamentariker Christel Schaldemose, Direktør Samsø Energi 

akademi Søren Hermansen, Fondsdirektør for Grundfos Fonden 

Kim Nøhr Skibsted, Direktør for Green Hydrogen Systems 

Sebastian Koks Andreassen 

Hvor er programmerne 

sendt? Hvilken kanal og 

på hvilket tidspunkt? 

Programmet sendes første gang 29. dec  på DK4 og herefter 

løbende på kanalen. Det ligger på dk4.dk, www.bideo.dk og vil 

blive vist på TV SYD, tvsyd.dk TVSYD Play - det vil blive forsøgt 

afsat til andre TV 2 Regioner.Podcasten er tilgængelig på 

https://www.buzzsprout.com/1928785/episodes/9967946  
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Ønskede oplysninger Faktiske forløb 

TV/Radio-programmer: Er 

programmerne 

tilgængelige på 

internettet? Hvis ja, på 

hvilken adresse? 

https://www.dk4.dk/item/7388/danmark-det-gronne-hab-i-eu 

http://www.bideo.dk/bideo/danmark-det-groenne-haab-i-eu 

wwwfacebook.com www.youtube.com www.tvsyd.dk 

https://www.buzzsprout.com/1928785/episodes/9967946  
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