Formele eisen voor een open oproepvoorstel
Het Stimuleringsfonds voor Architectuur gebruikt het instrument van open oproep om een onderwerp te
agenderen en ontwerpers en onderzoekers op te roepen een voorstel in te dienen. Per geselecteerd
voorstel is maximaal € 7.500 beschikbaar. Dit bedrag is beschikbaar voor het uitdiepen van de inhoud van
het projectplan, het betrekken van de juiste deskundigheid uit verschillende disciplines en voor het
opzetten van een deskundige projectorganisatie. De open oproep heeft naast het doel om een specifiek
ruimtelijk vraagstuk te agenderen, ook als doel om de drempel te verlagen voor nieuwe aanvragers en de
kwaliteit van de ingediende subsidieaanvragen gericht op onderzoek te verhogen.
Een (ontwerpend) onderzoeksvoorstel kan bijvoorbeeld betrekking hebben op analyses van de culturele,
politieke en economische condities voor ruimtelijke interventies, het relateren van ontwerp aan kennis
afkomstig uit cultuur- en architectuurgeschiedenis, het onderbouwd agenderen van nieuwe
ontwerpopgaven, ontwikkeling van nieuwe typologieën, het analyseren en evalueren van gerealiseerde
projecten, veranderingen in het functioneren of de beleving van gebouwen, steden en landschappen en het
ontwikkelen van technische innovaties.
Voor de inhoudelijke beoordeling omvat een voorstel minimaal een heldere, beknopte omschrijving van:
-

de definiëring van de probleemstelling en de onderzoeksopgave
de onderzoeksaanpak: op welke wijze worden kennis en inzichten ontwikkeld en welke partijen zijn
betrokken
de deskundigheid van de betrokken ontwerpende disciplines, opdrachtgevende partijen,
onderzoeks- of kennisinstellingen en andere professionals
de opleiding, achtergrond en ervaring van diegenen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering
van het onderzoek

Voor een overzichtelijke inname en beoordeling wordt u gevraagd:
-

de aanvragen uitsluitend per e-mail in te sturen, de sluitingsdatum en de contactpersoon staan in
de open oproep vermeld
het voorstel als 1 bestand aan te leveren, bij voorkeur als pdf-bestand
dit bestand heeft een maximale omvang van 5mb en telt niet meer dan 15 pagina’s

Verder ter informatie:
-

-

reguliere onderwijs- en onderzoeksactiviteiten komen niet voor subsidie in aanmerking.
u kunt geen conceptvoorstel aan het fondsbureau voorleggen
uiterlijk een week na de sluitingsdatum ontvangt u per e-mail een ontvangstbevestiging
de selectie van de voorstellen wordt op de in de oproep genoemde datum bekend gemaakt per email en in de nieuwsbrief van het fonds. De niet-geselecteerde voorstellen worden niet afzonderlijk
toegelicht.
bij selectie van uw voorstel zal het fondsbureau contact met u opnemen. Om het verleende bedrag
te ontvangen, moet u zich inschrijven bij of ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel of een
rechtspersoon zijn. Het is mogelijk om pas na de selectie u in te schrijven in het register van de
Kamer van Koophandel.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de stafmedewerker die in de oproep vermeld staat.

