
 

6. juli 2021 

Open call til nystartede tegnestuer 
 

 

 

Med Projekt START vil Dreyers Fond og Arkitektforeningen gøre det nemmere for vækstlagets 
tegnestuer at vinde fodfæste på markedet.  

Målet med projektet er at give de nystartede tegnestuer og landets kommuner mulighed for at 
prøve hinanden af og få øjnene op for de potentialer, der ligger i samarbejdet.  

Helt konkret skal projekt START matche de unge talenter med konkrete opgaver i kommunerne 
og støtte en række kommunale pilotprojekter, som kan tjene til eksempler på, hvordan 
samarbejdet med vækstlaget kan føre til nytænkende løsninger af stor værdi. 

Kriterier 

Som virksomhed kan I søge om at deltage, hvis I opfylder disse kriterier: 

1. Virksomheden må maksimalt have aflagt otte årsregnskaber. Dette krav kan i helt 
særlige tilfælde fraviges. 
 

2. Virksomheden skal være momsregistreret. 
 

3. Mindst én af virksomhedens ejere/partnere skal opfylde EU's direktiv om adgang fra en 
anerkendt arkitektskole (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF om 
anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer)* 
 

4. Mindst én af virksomhedens ejere/partnere skal være medlem af Akademisk 
Arkitektforening. 

Kriterierne er fastsat ud fra et ønske om at fokusere på nyetablerede arkitektvirksomheder. 

*Arkitekter, hvis kvalifikationer ikke opfylder kravene i pkt. 3, kan ansøge om optagelse i 

Arkitektforeningen ved indsendelse af bedømmelsesmateriale til Arkitektforeningens Kvalifikations- og 

optagelsesnævn. 

Ansøgning 2021 
 
Kommer du fra en nystartet tegnestue deltager du ved at sende en ansøgning til Projekt START. 
Ansøgningsfrist er den 13. september 2021. 

Ansøgningen afleveres i form af et manifest med en understøttende portefølje. Manifestet vil i 
det videre START-forløb være tegnestuens visitkort og fungere som jeres indgang til dialogen 
med de potentielle bygherrer. 

Manifestet skal udarbejdes som en enkel programerklæring, et fagligt kvalificeret udsagn om, 
hvem I er, hvad der optager jer som arkitekter, og hvor I gerne vil gøre en forskel. Manifestet 
skal udformes og formidles i ord og tegning/afbildning/illustration, så de sproglige og visuelle 
virkemidler understøtter hinanden. De indsendte arbejder skal - sammen med manifestet - 
underbygge den samlede fortælling, om hvem I er.  

 



 

Kriterier 
 
Dreyers Fond og Arkitektforeningen forbeholder sig retten til at udvælge op til 30 ansøgere 
baseret på følgende kriterier: 

1. Det indsendte materiale demonstrerer en høj faglig kvalitet, integritet og originalitet. 
 

2. Ansøgere udvælges med ønske om størst mulig faglig, erfaringsmæssig og geografisk 
spredning.  

Ansøgningerne vil blive behandlet af styregruppen for Projekt START og en fagligt sammensat 
referencegruppe. 

Format og levering 

Ansøgningen afleveres i form af et manifest med en understøttende portefølje af maks. tre 
udvalgte arbejder og firmainformation.  
 
Følgende skal leveres: 

• Manifestet afleveres i PDF, i liggende format, svarende til A3. 
 

• De tre udvalgte arbejder afleveres i en PDF, format, svarende til maks. seks stk. A4 eller 
tre stk. A3. 
 

• Firmainformation afleveres i en PDF, svarende til én A4-side. Denne skal indeholde 

oplysninger om firmaadresse, firmastruktur, præsentation af hvem I er, samt navn og 
mailadresse på kontaktperson.  

Samlet filstørrelse på maks. 20 MB 

Projektmaterialet sendes til sgh@arkitektforeningen.dk. Skriv ‘Ansøgning - Projekt START’ i 
emnefeltet. Ansøgningsfrist er den 13. september 2021. 

--- 
 

Invitation til workshop: Vil du have inspiration og sparring til dit 
manifest? 

Dreyers Fond og Arkitektforeningen inviterer alle tegnestuer, der opfylder deltagelses-
kriterierne, til et indledende workshopforløb omkring udarbejdelsen af eget manifest. Her giver 
vi inspiration, øvelser og feedback til at afklare og gengive tegnestuens faglige styrker, visioner 
og mål. Forløbet bygges op over to eftermiddage i august og september, 2021 

• 16. august: Tilmeldingsfrist til workshopforløb. Meld dig til ved at skrive til Sidsel 
Gelting Hodge på sgh@arkitektforeningen.dk 
 

• 19. august, kl. 13:00-16:00 - 1.workshopdag: Oplæg, eksempler og igangsætterøvelse 
 

• Hjemmearbejde: Udarbejdelse af manifestskitse 
 

• 7. september, kl. 13:00-16:00 – 2. workshopdag: Feedback og videreudvikling af 
manifestskitse 
 

• Hjemmearbejde: Færdigudvikling af manifest 
 

• 13. september: Ansøgningsfrist ansøgning til Projekt START 
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