6. juli 2021

Open call til kommuner

Med Projekt START vil Dreyers Fond og Arkitektforeningen gøre det nemmere for vækstlagets
tegnestuer at vinde fodfæste på markedet. Dreyers Fond og Arkitektforeningen opfordrer
interesserede kommuner til at indgå et partnerskab med projektet.
Som kommune får I inspiration til nye rådgivere, som I kan trække på i mindre opgaver - fx i
form af en konkret udfordring, som trænger til en frisk og innovativ tilgang, eller et projekt, som
I gerne ville give et ekstra løft uden at have de store ressourcer til rådighed.
Der kan være tale om alt fra tidlige analyser og koncepter, gennemførelse af processer med
borgere til projekteringsopgaver og realisering.

Sådan foregår processen
Med Projekt START sætter vi jer i kontakt med en skare af nystartede talentfulde tegnestuer
med forskellige faglige profiler.
Processen giver mulighed for indledende dialog og idéudveksling for at afdække om der er basis
for et samarbejde og et match i forhold til den konkrete opgave. Vi kan også - efter behov hjælpe med at præcisere rammerne omkring opgaven med idéer og formuleringer til eventuelle
miniudbud blandt vækstlagets tegnestuer.
Endelig får I mulighed for at søge støtte til at dække en del af arkitekthonoraret. Støttemulighed
og størrelse afhænger af projekt og kontekst, men en 50/50 model vil være typisk i en mindre
opgave.
Som led i partnerskabet vil Arkitektforeningen være med til at opsamle erfaringerne fra det
konkrete projekt med henblik på at formidle de gode råd og samarbejdsmodeller til andre
kommuner og interessenter. Målet er, at samarbejdet åbner for vækstlagets deltagelse i flere
fremtidige kommunale opgaver.

Kriterier for partnerskab
Vi søger at indgå partnerskaber på tværs af geografisk placering, by- og landkommuner samt
kommunernes størrelse.
Som kommune kan I blive partner for Projekt START, hvis I opfylder disse kriterier:
1.

Kommunen skal have et ønske om at undersøge og italesætte arkitekturens værdi og
potentialer i den lokale kontekst.

2. Kommunen skal have en nysgerrig og åben tilgang til at udforske potentialerne med en
forholdsvist uprøvet tegnestue og en relevant problemstilling eller et projekt, som kan
tjene til demonstration på samarbejdet, både do’s and dont’s.
3. Kommunen skal deltage med en dedikeret tovholder, som har lyst og tid til at deltage i
dialogen om projekt START, før og under opgaven, samt i opsamling, evaluering og
eventuelt videreudvikling af samarbejdet.

Sådan er I med
Partnerskaber mellem kommuner og Projekt Start indgås løbende.
Vil I vide mere eller deltage i projektet? Så kontakt Sidsel Gelting Hodge på
sgh@arkitektforeningen.dk.

