
Ansøgning til den konkurrenceudsatte pulje 

 

Projekt: Kompetenceudvikling i arkitekterhvervet via innovative netværk 
 
Ansøger: Arkitektskolen i Århus  
 

Resume (skrevet af ansøger): Projektet har til formål at kortlægge og udvikle et samlet og 
systematisk, forsknings- og praksisbaseret efter- og videreuddannelsesprogram for 
arkitekterhvervet samt udvikle og implementere forskningsbaserede og praksisorienterede 
efter- og videreuddannelsesforløb inden for 4-6 prioriterede indsatsområder. Blandt de mulige 
indsatsområder er byggeriets industrialisering og digitalisering, energi- og 
bæredygtighedsområdet, planlægning, strategisk design og kommunikation. 
 
Det er afgørende, at hele projektforløbet - dvs. kortlægnings-, udviklings-, implementerings- 
og evalueringsfasen - gennemføres i et stærkt partnerskab bestående af de centrale aktører 
inden for arkitekterhvervet.  I udviklingen af de enkelte uddannelsesforløb etableres endvidere 
en række innovative netværk bestående af ledelse (rekvirenter) og medarbejdere (deltagere) 
fra erhvervslivet samt forskere og andre faglige nøglepersoner fra både forsknings- og 
uddannelsesinstitutioner samt erhverv.  
 
Der er tale om et pilotprojekt med en varighed på to år, men efter- og 
videreuddannelsesprogrammet for arkitekterhvervet skal være en vedholdende indsats, som 
løbende udbygges og optimeres – også efter projektets levetid. 
 
Et samlet og systematisk efter- og videreuddannelsesprogram skal være med til at imødegå 
nogle af de største udfordringer for arkitekterhvervet nemlig 1) globaliseringen, herunder 
udfordringen på hjemmemarkedet; udnyttelse af eksportpotentialet samt optimering af 
konkurrencedygtighed 2) bæredygtighed og integrationen af dette i byggeri 3) IKT 
(teknologiudfordringer) 4) håndteringsevnen af 1-3 samt 5) demografiudfordringen i forhold til 
planlæggere i den offentlige sektor. 
Det antages, at projektet ikke kun vil gavne arkitekterhvervet isoleret set, men at et samlet og 
systematisk kompetenceløft til arkitekter også vil have en positiv, afsmittende effekt på 
berørte erhverv, herunder byggeriet generelt.  
 
Der er således tale om en strategisk satsning, der har til formål at imødegå udfordringer, der 
gå på tværs af alle vækstfora. Projektet ønskes dog forankret i Region Midtjylland med 
Arkitektskolen Aarhus som projektholder, idet de regionale forudsætninger for gennemførelsen 
af projektet i særlige grad er til stede omkring Arkitektskolen og den regionale design- og 
arkitekturklynge. 
 

 

Budget 

 

Projektet samlede budget er på godt 3,9 mio. kr. Heraf ansøges om godt 1,9 mio. kr. fra 
strukturfondene, knap 1 mio. kr. fra Erhvervs- og Byggestyrelsens pulje til statslig 
medfinansiering og den resterende medfinansiering skaffes fra de deltagende parter. 
 

 

Opfyldelse af principperne for initiativer under den konkurrenceudsatte pulje 

 

• Der er tale om en større strategisk satsning fra Arkitektskolen i Århus, som ved 
inddragelse af projektets partnere: Danske Arkitektvirksomheder, Arkitektforbundet, 
Akademisk Arkitektforening, Arkitema K/S og netværksdeltagerne: Vejle Kommune, 
Aalborg Universitet, Designskolen i Kolding, Bjerregaard Consulting, Danoline A/S, 
ArkiGram, SLA A/S, Kollision I/S, Arkitekt MAA Jan Printz, Pluss Leadership A/S, Pro Tec 



Vinduer A/S og Bips forsøger at skabe et stærkt netværk og partnerskab med henblik 
på at forny og udvikle arkitekterhvervet både i den private og offentlige sektor, samt 
udvikle nye tilbud i videnmiljøerne. Der nedsættes et Advisory Board bestående af både 
partnerne og nogle af netværksdeltagerene, som skal kortlægge, udvikle og følge 
projektets fremdrift.  
 

• Med hensyn til globaliseringsstrategien understøtter projektet bl.a. 
kompetenceudviklingen i virksomheder samt ikke mindst at universiteterne skal opstille 
mål for udbud af korte forskningsbaserede og brugerfinansierede kurser som er 
målrettet arbejdsmarkedets behov. I forhold til Vækstforums handlingsplan falder 
projektet primært ind under indsatsområdet: Viden i arbejde, idet projektet bygger på 
samspillet mellem erhvervsliv og videninstitutioner. 
 

• I Region Midtjylland er der en stærk regional forudsætning for projektet. Arkitektskolen 
er den ene af landets to anerkendte uddannelsesinstitutioner for arkitekter, ligesom 
nogle af landets største private tegnestuer ligger i regionen. Dele af projektet er 
målrettet ny viden i bygge- og anlægssektoren, hvor Region Midtjylland ligeledes med 
større internationale virksomheder. 
 

• Der er tale om et stærkt partnerskab mellem de væsentligste interessenter inden for 
arkitekterhvervet, ligesom netværksdeltagerne er repræsenteret ved videninstitutioner 
og innovative virksomheder inden for området, som skal sikre at indsatsten bliver 
brugerdreven. 
 

• Projektet har potentiale til at fortsætte efter projektperioden, idet motivationen fra 
projektansøger er at skabe ny viden om behovene i virksomhederne og sikre samspillet 
mellem videnmiljøer og erhvervsliv. 
 

Administrationen vurderer at ansøger har brugt det forkerte ansøgningsskema. Det må 
forudsættes, at ideen er den bærende og ved tilsagn bør ansøger anmodes om at tilrette 
ansøgningen og budgettet til det rette skema. 
 
 
  

 


