
Formele eisen voor een open oproepvoorstel  

 

Het Stimuleringsfonds voor Architectuur (SfA) 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 € 18.000 beschikbaar voor het onderzoekstraject en het gehele 

team, ongeacht het aantal leden (minimaal drie en maximaal vijf). Dit bedrag is gebaseerd op een 

onderzoeksperiode van zes maanden, op parttime basis. De subsidie wordt ter beschikking gesteld 

als tegemoetkoming in de onderzoekskosten (honorarium van de teamleden, productie-, reis- en 

eventuele materiaalkosten). Er is budget beschikbaar voor maximaal drie teams. De aanvragen 

worden voorgelegd aan een speciaal voor dit project samengestelde commissie bestaande uit leden 

van de adviescommissies en directies van het SfA, NAi en de projectleider van de Studio. Indien de 

commissie van mening is dat er niet voldoende kwalitatief goede voorstellen zijn om drie teams te 

selecteren, kan zij besluiten minder teams voor te dragen.  

 

Het voorstel bevat minimaal een heldere, beknopte omschrijving van:  

- het onderzoeksvoorstel: wat is het beoogde doel en op welke wijze draagt het project bij aan 

maatschappelijke en ruimtelijke vraagstukken die in Nederland in de openbare ruimte aan de orde 

zijn en een publiek belang dienen; 

- de gekozen ontwerpmethodiek: wat is de opzet van het voorstel en welke stellingname en 

onderzoeksvragen worden aan de orde gesteld; 

- interdisciplinaire samenstelling en deskundigheid van het team: op welke wijze is het team 

samengesteld en hoe dragen de kennis en vaardigheden van de teamleden bij aan het project; 

- motivatie in samenhang met de onderbouwing van de realisatiekansen: wat zijn de realisatiekansen 

en wat is het beoogde draagvlak van het voorstel, zo mogelijk met vermelding van samenwerking 

met andere partijen; 

- opleiding, achtergrond en ervaring van degenen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van 

het project. 

  

Voor een overzichtelijke inname en beoordeling wordt u gevraagd:  

- de aanvraag uitsluitend per e-mail in te sturen, de sluitingsdatum en contactpersoon staan in de 

open oproep vermeld; 

- het voorstel als maximaal 2 bestanden aan te leveren: één bestand bestaat alleen uit tekst en telt 

niet meer dan 12 pagina's met een maximale omvang van 5 MB, bij voorkeur een pdf-bestand. Een 

tweede bestand voor documentatiemateriaal, bij voorkeur een powerpoint, bestaat uit niet meer 

dan 20 sheets. Eventuele toelichtingen van maximaal 75 woorden per sheet dienen in het 

tekstbestand te worden aangeleverd. Beide documenten als één zip-bestand aanleveren. 

 

Ter informatie:  

-deelname staat open voor Nederlandse en in Nederland woonachtige architecten 

(stedenbouwkundig ontwerpers, tuin/landschapsarchitecten, beschouwers op deze terreinen, en 

vormgevers en nieuwe media specialisten met aantoonbare ervaring en affiniteit met de gebouwde 

omgeving);  

- het aantal leden van een team bedraagt minimaal drie en maximaal vijf leden; 

- reguliere onderwijs- en onderzoeksactiviteiten komen niet voor subsidie in aanmerking;  

- onderzoeksperiode start vanaf 1 september 2012, gedurende zes maanden (parttime); 



- er dient rekening mee gehouden te worden dat gedurende de onderzoeksperiode er diverse 

bijeenkomsten worden georganiseerd in het Schieblock in Rotterdam. Het SfA en NAi stellen in het 

Schieblock een werkruimte ter beschikking, organiseren aanvullende denkkracht en dragen zorg voor 

een publiek- en vakgerelateerde inbedding met lezingen, debatten en workshops. De 

onderzoeksperiode wordt afgesloten met een publiekspresentatie in het NAi; 

- 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 e-

mail 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 ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel of een rechtspersoon zijn. 

Het is mogelijk om u pas na de selectie in te schrijven in het register van de Kamer van Koophandel.  

 

Voor meer informatie:  

Anne Hoogewoning, a.hoogewoning@architectuurfonds.nl of  T 010 – 436.16.00 

mailto:a.hoogewoning@architectuurfonds.nl

