
RAPPORTSKEMA
(til brug for aflæggelse af rapport for pulje C-bevillinger)

Tilskudsmodtager: Bravad Production/dk4

Journalnr.: EUFC.2021-0084

Bevilget tilskud: 125.000

Projektets titel: Fra vision til virkelighed - i fremtidens Europa

Startdato: 01.10.2022

Slutdato: 29.08.2022

Kort rapport om forløbet: Projektet er gennemført som beskrevet i ansøgningen, men 

senere end planlagt på grund af afstemningen om 

forsvarsforbeholdet. Vi er derfor kommet senere i gang med 

visningen af programmerne på dk4, hvor programmerne vil blive 

vist de næste 12 måneder. Alle programmer har haft premiere 

ved projektperiodens udløb og er tilgængelige som web-tv og som 

podcast. Der er produceret og spredt otte programmer a 25 - 40 

min., der formidler/diskuterer de centrale teser fra konferencen 

om Europas fremtid. I programmerne har Christian Foldager og 

gæster diskuteret og belyst 8 temaer og anbefalinger fra 

"Rapporten om konferencen om Europas 

fremtid":"Klimaforandringer og miljø", "Sundhed", "En stærkere 

økonomi, social retfærdighed og job", "EU i verden", "Værdier og 

rettigheder, retsstatsprincip, sikkerhed", "Digital omstilling", 

"Europæisk demokrati", "Migration", "Uddannelse, kultur, 

ungdom, sport". Pga. afbud/sygdom måtte vi med meget kort 

Er aktivitetsmålene for 

projektet opnået? Anfør mål 

og beskriv opfyldelsen.

Ja, der er produceret og spredt 8 programmer a 25 - 40 min. til 

landsdækkende tv hos dk4, 8 versioner til web-tv og 8 versioner 

til podcast. Spredningen foregår via dk4, dk4.tv, dk4podcast.dk, 

youtube.com og via deltagernes platforme. Der er produceret og 

spredt reklamespots i forskellige versioner. Der er udarbejdet og 

sendt programoversigter og programtekster til pressens tv-sider. 

Der er optaget og spredt stillfotos og programreklame til brug på 

hjemmesider og SoMe.Vi anser det stadig for sandsynligt at nå et 

sammenlagt peakseer-brugertal på 300 000 i løbet af et år på 

samtlige formidlingplatforme med dk4-sendefladen og de mange 

visninger som det helt afgørende element.

Hvorledes har aktiviteten 

bidraget til udvikling af 

debat og oplysning om det 

europæiske fællesskab (EU)?

Beskriv debat og oplysning om det europæiske fællesskab (EU) 

(udvid boksen ved at trække ned i linjenummeret i arkets venstre 

side)Ved i 8 tv-programmer, 8 web-programmer og 8 

podcastversioner at diskutere, belyse og formidle centrale teser 

fra konferencen om Europas fremtid med deltagere med særlig 

indsigt, viden og holdning til de udvalgte temaer. I programmerne 

indgår også sms-spørgsmål fra borgere. Med en meget lang 

formidlingsperiode vil projektet medvirke til til debat og oplysning 

om EU i flere år.



Samarbejde med andre 

organisationer? hvis ja, 

oplys venligst hvilke.

Udfyld samarbejder (udvid boksen ved at trække ned i 

linjenummeret i arkets venstre side)Det Udenrigspolitiske Selskab 

og Bideo. Alle deltagere har fået indholdet stillet til rådighed til 

spredning på egne platforme. 

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? Udfyld antal programmer: 8 tv-programmer a 25 - 40 min, 8 versioner til web-tv, 8 podcastversioner.

Deltagere Udfyld deltagere i programmer: Se vedlagt dokument.

Hvor er programmerne 

sendt? Hvilken kanal og på 

hvilket tidspunkt?

Udfyld hvor og hvornår programmerne er blevet sendt: På dk4 i prime time og i øvrigt fordelt på døgnet. Visningerne fortsætter. 

TV/Radio-programmer: Er 

programmerne tilgængelige 

på internettet? Hvis ja, på 

hvilken adresse?

Udfyld link til programmer: Se vedlagt liste med links.

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





Udfyld antal programmer: 8 tv-programmer a 25 - 40 min, 8 versioner til web-tv, 8 podcastversioner.

Udfyld hvor og hvornår programmerne er blevet sendt: På dk4 i prime time og i øvrigt fordelt på døgnet. Visningerne fortsætter. 




