Projektplan for
Energiens Folkemøde 2021
Den grønne omstilling – vision og virkelighed
Nyt: indstifter priser
Som et nyt tiltag indstifter Energiens Folkemøde en erhvervspris til en virksomhed, institution e.a.
som har demonstreret tiltag der på afgørende vis vil fremme den grønne omstilling. Prisen er på
200.000 kr. Energiens Folkemøde indstifter ligeledes en ungdomspris på 50.000 kr. til en
skoleklasse eller anden gruppe af unge, der har arbejdet med og påvist nye veje i den grønne
omstilling. Prisen kan bruges til en fagbetonet rejse eller anden aktivitet, der kan underbygge de
unges ideer og forslag.

Nyt: Konference
Som noget nyt afholder ESW i samarbejde med AAU-E en konference den 16. september kl. ca. 15
– 20 på AAUE. Konferencen holdes på højt fagligt niveau for en tilsvarende deltagergruppe, med
sigte på et samlet bud på veje i den grønne omstilling i 2030-50.

Energiens Folkemøde
Energiens Folkemøde afholdes den 16. – 17
september 2021 på Torvet i Esbjerg og
omliggende gader med deltagelse af 30 – 40
virksomheder, interesseorganisationer,
uddannelsesinstitutioner efter samme mønster
som ved folkemødet i 2019. På en hovedscene
centralt på pladsen holdes oplæg og
paneldebatter over de to dage. Hovedtemaet
er: Den grønne omstilling – vision og
virkelighed.

Det overordnede mål med folkemødet er som hidtil
at formidle de komplicerede forhold omkring energi,
klima og miljø og de faglige og politiske udfordringer
på en folkelig måde, så flere almindelige borgere,
unge som gamle, får forudsætninger for at deltage i
debatten om hvad vej udviklingen skal gå.
Folkemødet giver også deltagende virksomheder,
uddannelsesinstitutioner m.fl. mulighed for at brande
sig i.f.t. rekruttering m.v.
De 17 verdensmål inddrages for så vidt angår de mål
der vedrører energi, klima og miljø.
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Default
Vi har en Plan B i skuffen, hvis corona stadig vil indebære begrænsninger på forsamlingsfriheden i
september 21.

Budget
Det samlede budget udgør 3,0 mio. kr. dækkende omkostninger til paneldeltagere,
oplægsholdere, markedsføring og PR, indstiftede priser samt drift, sekretariatsbistand, afvikling af
folkemødet m.m.

Foreløbig tidsplan:
Okt. – dec. 2020:
- Afklaring af finansiering
- Emner for paneldebatter og for minikonference med bud på navne til debatter og
konference.
- Aftale om markedsføring
Jan. – apr. 2021:
- Etablering af sekretariatsfunktion.
- PR, markedsføringsmateriale, website, Facebook mm
- Aftaler med paneldebattører, virksomheder m.fl. om deltagelse
Maj – juli 2021
- Forsat markedsføring
- Program (justeres helt frem til sept.)
- Aftaler om alt det praktiske, telte, håndværkere, serviceteam, tilladelser etc.
Aug – sept 20121
- Fortsat markedsføring
- Praktisk planlægning og afvikling af Energiens Folkemøde.
Okt. 2021
- Evaluering
- Debat / plan for fremtiden

Energy Science World
Niels Aage Giversen Per Andersen Jan Christensen
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Tak fordi I støtter op om folkemødet.
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