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INVITATION TIL ILDSJÆLE
Brænder du for at skabe udvikling og livskvalitet i dit lokalsamfund? Har du en god idé, der 
skaber nyt liv, nye aktiviteter og nye mødesteder? Og vil du være med til at skabe kvalitet 
i de bygninger og byrum, der omgiver dig? Kort sagt: Er du én af bygningsarvens ildsjæle? 
Så kan du søge støtte til dit projekt i Realdanias kampagne Underværker – bygningsarvens 
ildsjæle. 

Få inspiration og læs mere på www.underværker.dk 
eller følg kampagnen på www.facebook.com/undervaerker



Ildsjæle skaber underværker
Realdania har gennem en årrække støttet ildsjæle i det byggede 
miljø. Nu inviterer vi alle, som arbejder frivilligt og passioneret med 
bygningsarven, til at føre jeres idéer ud i livet. Det sker med kampag-
nen Underværker – bygningsarvens ildsjæle, der skal gøre det lidt 
lettere at gøre sin idé til virkelighed, og som frem til 2017 vil bakke 
op om ildsjælenes vigtige indsats med økonomisk støtte, netværk og 
inspiration.

Måske brænder du for at redde en gammel bygning. Måske er byg-
ningen blot en ramme om nye aktiviteter som fx kunst, kultur eller 
fællesskaber. Det afgørende er, at dit projekt skaber nyt liv, nye 
samlingssteder og forbedret livskvalitet med udgangspunkt i 
bygningsarven.

Det kan være et ældre forsamlingshus, der bliver indrettet til ambi-
tiøst ungdomsteater. En nedlagt købmandsforretning, der får nyt 
liv som lokalt mødested. En fabrik, der omdannes til ramme for ny- 
cirkus. Eller en tidligere landsbybiograf, der bliver forvandlet til kon-
certsted og kulturhus for alle aldersgrupper. 

Underværker er projekter, der gror nedefra og kommer mange men-
nesker til gavn. Underværker er fysiske rammer af høj kvalitet. 
Og underværker er projekter, der opnår mere, end man troede var 
muligt. I Realdania betragter vi ildsjælenes projekter som undervær-
ker, og vi glæder os til de kommende samarbejder.

Hvordan søger man?
Projektansøgninger oprettes elektronisk på kampagnens hjemme- 
side www.underværker.dk. Når du har oprettet dit projekt, skal 
du demonstrere projektets lokale opbakning og forankring ved at 
samle støtter til projektet. På hjemmesiden kan du læse mere om, 
hvordan du gør, møde bedømmelsesudvalget, få inspiration til din 
ansøgning og finde eksempler på, hvordan andre ildsjæle har reali-
seret gode idéer.

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

•	Christian Andersen, programchef i Realdania
•	Jens Böhme, souschef i Realdania
•	Signe Wenneberg, konsulent i kommunikation og bæredygtighed
• Kristian Krog, kulturel iværksætter, Den ny Maltfabrik
•	Esben Danielsen, innovationschef for Orange Innovation
•	Rune Kilden, iværksætter og byudvikler
•	Søren Hermansen, leder af Energiakademiet på Samsø

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

Hvem kan søge?
Projektstøtten kan søges af alle, der arbejder frivilligt og engageret 
med at forbedre og udvikle bygningsarven. 

Hvad bliver der lagt vægt på?
•	At	projektet	bygger	på	en	god	og	original	idé	med	innovativ	karakter
•	At	projektet	nyder	stor	opbakning
•	At	projektet	har	et	alment	sigte	og	kan	blive	til	gavn	for	mange
•	At	projektet	skaber	livskvalitet	gennem	bygningsarven
•	At	der	står	en	kompetent,	begejstret	og	blivende	organisation	bag	
 projektet
•	At	projektet	demonstrerer	en	realistisk	anlægs-	og	driftsfinansiering

Hvor meget kan der søges?
Der kan maksimalt ansøges om 1.000.000 kr. til et projekt igennem 
kampagnen.	 Afhængig	 af	 projekternes	 størrelse	 og	 finansierings- 
behov vil der blive lagt vægt på medfinansiering.

Denne indbydelse vedrører den første af to ansøgningsrunder, og sam-
let set forventes over 50 store og små projekter at blive tildelt støtte. 

Hvornår offentliggøres de udvalgte projekter?
Alle	ansøgere,	der	har	oprettet	et	projektforslag	på	 
www.underværker.dk, vil blive orienteret direkte. Derudover bliver 
resultatet offentliggjort på hjemmesiden og i pressen.

Offentliggørelse af de valgte projekter forventes at ske i marts 2015.

Spørgsmål vedrørende invitationen rettes til info@undervaerker.dk 
eller på kampagnens facebookside www.facebook.com/undervaerker. 

Deadline for oprettelse af projektansøgninger og indsamling af  
støtter er tirsdag den 27. januar 2015 kl. 16.00.
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