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Kort rapport om forløbet:
Alle 8 programmer er blevet produceret som beskrevet i vores
ansøgning. Vi har haft et par ændringer som er blevet godkendt
af Nævnet. Vores vurdering er at projekt forløbet gik
9
udemærket.
Er aktiv itetsmålene for
Mål og formål med projektets aktivitet er opfyldt. EU
projektet opnået? Anfør
oplysninger om de fire friheder for de unge i Danmark og EU v ar
mål og beskriv opfyldelsen . centralt i vores programmer. Vi tog hensyn til diverse vinkler
som er inddraget i temaet, blandt andet arbejdsmarked,
uddannelse, mobilitet, udveksling, iværksætteri mm.
10
Hvorledes har aktiviteten
Vores programmer har bidraget således at de har formidlet og
bidraget til udvikling af
promoveret oplysn inger om et væsentlig emne i EU, nemlig de
debat og oplysning om det fire friheder. Unge i Danmark og andre EU lande, er ikke helt
europæiske fællesskab
informeret om de muligheder som de fire friheder byder på, og
( EU) ?
hvordan disse muligheder kan være med til at udbredde deres
11
vala af uddannels.e, iobs oa fremtidsolaner.
Samarbejde med andre
Nej
organisationer? hvis ja,
12 oolvs venliast hvilke.
13
14 Cl: Arran a ementer
15 Ønskede oplv sninqe r
16 Antal arranaementer?
Oplægsholdere/ debattører
17 mv
Deltagerantal ( evt.
18 skønnet)
19 Deltaaeraebvr?
Hvorledes blev
20 arranaementet annonceret
Hvor blev arrangementet
21 afholdt?

23 C2: Radio /TV / Web
24 Ønskede oplysninqer
25 Antal oroqrammer?
26 Deltaaere
Hvor er programmerne
sendt? Hvilken kanal og på
hvilket tidspunkt?

m.v.
Faktiske forløb
Udfyld antal arranaementer
Udfyld oplægsholdere

Udfyld deltagerantal
Udfvld deltaaeraebvr
Udfyld annoncering
Udfyld sted for arrangement

Faktiske forløb
8
Se deltaaerlisten nedenfor
Programmerne er -sendt på vores YouTube kanal samt på vores
hjemmeside. Vi har også sendt et kort indslag af hv ert program
på vores Instagram profil @eu24net.

27
TV/Radio- programmer: Er
programmerne tilgængelige
på internettet? Hvis ja, på
28 hvilken adresse?
29

Ja de er tilgængelige på vores YouTube kanal http:bit.do/EU24
og på vores hjemmeside www.eu24. dk samt på vores
lnstagram profil @eu24net

30 C3: Web mv.
3 1 Ønskede oolysninqer
Hvordan er kendskabet t il
hjemmesiden, app'en blevet
32 udbredt.
Hjemmesider m.v . Angiv
33 venliqst web- adresse.
Hjemmeside: Hvor mange
besøgende har siden pr.
måned, og hvor mange af
de besøgende er unikke
34 bruqere?
35
36 C4: Publika t ioner/
37 Ønskede oolysninaer
Antal publikationer/ bøger
38 mv.?
39 Oplaq?
40 Distribution?
41
42 es: An d e t
43 Ønskede oplvsninaer
44 Anaiv aktivitet
45 Beskrivelse

Faktiske forløb
Gennem vores sociale medier, Instagram og YouTube

Web: www .eu24.dk - YouTube: httQ: [Lbit.do[EU24 - Insta:
@eu24net
Vi har haft i gennemsnit 3.500 unikke besøg pr. program på
YouTube og 2.30D pr. indslag på Instagram

b ø ger mv.
Faktiske forløb
Udfyld antal publikationer/ bøger

Udfyld oplaa
Udfyld distribution

Faktiske forløb
Anaiv aktivitet

Beskriv aktiviteten
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