
 

 

 
 

 

 
 

 

INVITATION TIL ILDSJÆLE
Realdania inviterer alle, der arbejder frivilligt og passioneret med forbedring og udvikling  
af lokalsamfundet, til at realisere gode idéer. Realdania ønsker med inspiration, netværk  
og økonomisk støtte at hjælpe landets ildsjæle med at skabe livskvalitet i det byggede miljø.

www.byggerietsildsjæle.dk



INVITATION TIL ILDSJÆLE Søg STøTTE

FAKTA

Realdania inviterer alle, der arbejder frivilligt og passioneret med forbedring  
og udvikling af lokalsamfundet, til at realisere gode idéer. Realdania ønsker  
med inspiration, netværk og økonomisk støtte at hjælpe landets ildsjæle med  
at skabe livskvalitet i det byggede miljø.

Ildsjæle skaber udvikling
Ildsjæle arbejder med udvikling og forbedring af fysiske rammer overalt i  
Danmark. Det er alle jer engagerede mennesker, som hvert år lægger mange 
timer i det, I brænder for. Og som er sammen om fælles projekter, der såvel i 
by som på land skaber både stolthed, sammenhold og livskvalitet i lokalmiljøet.

Det er alle jer, som med små midler gennemfører projekter, hvor der bygges, 
anlægges, istandsættes og udvikles til nye formål og som rammer om nye 
aktiviteter. Måske er målet at sikre en ældre bygning med stor kulturhistorisk 
værdi – måske at bygge helt nyt. Måske brænder I for selve bygningen  
– måske er bygningen blot ramme om nye aktiviteter som kunst, kultur, 
sociale aktiviteter mv. I alle tilfælde er projekterne baseret på engagement 
og lyst, og skaber nyt liv, nye samlingssteder – og i nogle tilfælde også nye 
indtjeningsmuligheder i form af f.eks. kulturliv eller ny turisme.

Realdania ønsker at bakke op om jer ildsjæle ved at støtte flere af denne type 
projekter, der med enkle midler skaber stor effekt. Og vi ønsker at synliggøre 
og skabe anerkendelse omkring det vigtige arbejde, I som ildsjæle gør. Håbet 
er, at denne invitation til at realisere konkrete projekter vil skabe opmærk-
somhed omkring potentialerne i at bakke op - og dermed også motivere 
andre aktører til at støtte byggeriets ildsjæle.

Denne indbydelse er det første af tre ’calls’ til ildsjæle, der vil falde i hhv. 
2011, 2012 og 2013. Samlet set forventes op mod 50 projekter at modtage 
støtte. I alt har Realdania afsat 30 mio. kr. til over de næste 3 år at støtte  
projekter og skabe formidling og netværksaktiviteter for byggeriets ildsjæle 
over hele landet. 

Dette initiativ støtter det vi kalder ildsjælsprojekter. Dvs. projekter i mindre 
skala, der med frivillighed og engagement er med til at forbedre eller udvikle 
fysiske rammer til gavn for ildsjælene selv og ikke mindst de lokalsamfund, 
de indgår i. 

Sådan gør du
Indsend en ansøgning om støtte til enten udvikling eller realisering af et 
ildsjælsprojekt. 

Ved valg af projekter til støtte lægges der vægt på:

• At projektet indeholder nyskabende elementer og kan inspirere andre 
• At projektet har et alment sigte og kommer andre end ansøger til gode
• At projektet rummer et element af frivillighed
• At projektet involverer udvikling eller forbedring af fysiske rammer eller  
 på anden måde skaber livskvalitet gennem det byggede miljø
• At ansøger kan sandsynliggøre, at der vil stå en blivende organisation  
 bag projektet
• At ansøger kan sandsynliggøre, at projektet efter realisering vil have en  
 bæredygtig drift
• Afhængig af projekternes størrelse og finansieringsbehov vil der blive  
 lagt vægt på medfinansiering

Se hvordan du søger projektstøtte på www.byggerietsildsjæle.dk. Her kan du 
finde gode eksempler på hvordan andre har realiseret gode idéer og få inspi-
ration til at komme godt i gang med dit projekt.  

Hvem kan søge?
• Ildsjælene i det byggede miljø er alle, der arbejder frivilligt og engageret med  
 at forbedre og udvikle vores fysiske rammer
• Kommuner eller andre aktører (fx borgerforeninger, erhvervsråd, Lokale  
 Aktionsgrupper, virksomheder mv.) kan godt stå som ansøger, hvis der sam- 
 arbejdes med frivillige ildsjæle og hvis øvrige udvælgelseskriterier er indfriet

Du kan ansøge som ejer af de fysiske rammer projektet omfatter eller som 
repræsentant for en organisation eller forening, som er ejer. Du kan også  
søge, hvis du har et formelt tilsagn om et samarbejde med en ejer.

Hvordan udvælges projekterne?
Projektforslag vil blive bedømt af et udvalg bestående af:

• Christian Andersen, arkitekt, Realdania
• Marianne Kofoed, cand. merc., Realdania
• Esben Danielsen, udviklingschef for Roskilde Festival 
• Niels Jørgen Holdt, idémand og formand i Sparta
• Jens Böhme, projektudvikler og partner i 3PART

Udvalget indstiller projekter til støtte. Den endelige beslutning om tildeling af 
støtte foretages af Realdanias direktion. 

Hvornår offentliggøres valg af projekter?
Alle ansøgere der har indsendt projektforslag vil blive orienteret direkte.  
Derudover bliver resultatet offentliggjort på www.byggerietsildsjæle.dk.

Offentliggørelse af de valgte projekter sker i marts 2012.

Hvad skal ansøgningen indeholde?
Ansøgningen skal som minimum indeholde:

• En beskrivelse af projektets idé og vision
• En beskrivelse af organisationen bag projektet
• En beskrivelse af de fysiske rammer og planlagte indgreb. Dokumenteres  
 vha. tegninger eller fotomateriale. 
• Et budget for anlæg
• Et estimeret driftsbudget
• En beskrivelse af ejerforhold 

Ansøgningen skal leveres i A4 format og må ikke overstige 15 sider i omfang. 

Projektforslag sendes i 8 eksemplarer i hardcopy samt som pdf-fil på cd eller  
usb-stik til kampagnesekretariatet:

Dansk Bygningsarv 
Mrk. Byggeriets Ildsjæle
Borgergade 111
1300 København K

Der kan ikke afleveres plancher eller modeller 

Spørgsmål vedrørende call’et rettes til info@byggerietsildsjæle.dk

Spørgsmål og svar offentliggøres på www.byggerietsildsjæle.dk

Deadline for indlevering af projektforslag er 30. januar 2012


