
B O L I G F O N D E N  K U B E N S  S P I R E K A S S E
Hvorfor en spirekasse
I de senere år har Boligfonden Kubens bestyrelse drøftet, hvordan fonden med en mere opsøgende og risikovillig uddelingspraksis kan 
revitalisere fonden og støtte det kreative vækstlag. Vi tænker i Boligfonden Kuben her på talentfulde studerende og nyuddannede med 
en faglig bredde der omfatter håndværket, de tekniske- og de akademiske uddannelser.

Når vi ønsker at skifte kurs og vægte det eksperimenterende, skæve og nybrydende er det fordi vi er sikre på, at der i Danmarks 
uddannelsesmiljøer er et værdifuldt kreativt miljø. Her produceres mange spændende skæve ideer som vi frygter går tabt, fordi der 
mangler økonomisk støtte der kan hjælpe ideerne på vej i praksis.

Hvad kan der gives støtte til
Projekterne, de skæve ideer og eksperimenternes faglige spændvidde må gerne være stor. Har du en god projekt ide, mangler du hjælp 
til at sætte en fondsansøgning om støtte til en prototype rigtigt op, ønsker du at eksperimentere med nye bæredygtige materialer eller 
er din udfordring oprettelsen af egen virksomhed med tværfaglig helhedstænkning, så må du gerne kontakte Boligfonden Kuben.

Hvem kan søge
Studerende på Kunstakademiets Arkitektskole i København, Arkitektskolen Aarhus, Danmarks Designskole, Designskolen Kolding, 
Arkitekt/Ingeniøruddannelsen Aalborg Universitet, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet, Danmarks Tekniske Universitet samt 
studerende ved Danmarks øvrige ingeniør-, konstruktør- og håndværker uddannelser.

Hvornår skal du søge og Hvor
Ansøgninger om støtte til spændende eksperimenter, prototyper, skæve ideer, start af egen virksomhed eller hjælp til formulering af 
fondsansøgninger afleveres senest den 29. november 2012 via vores elektroniske registreringssystem www.boligfonden.dk 
Har du brug for hjælp til din elektroniske ansøgning kan du kontakte boligfonden Kuben på fonden@boligfonden.dk

ansøgningens omfang og form
Ansøgningen må fylde et A4 ark. Årsagen til det minimalistiske format er at Boligfonden Kuben har den holdning at det skal være let 
at søge støtte fra Spirekassen. Men ikke nok med det. Boligfonden Kubens beslutningsproces skal være hurtig med et minimum af 
papirarbejde. Skæve, ikke voldsomt velskrevne ansøgninger accepteres, blot der er et potentiale, der kan udvikles til noget interessant.

Bedømmelse
Ansøgningerne vurderes af Boligfonden Kubens bestyrelse den 5. december 2012. Besked om økonomisk støtte og vores forventninger 
til processen med henblik på sparring og formidling meddeles medio primo januar 2013. 

formidling
Løbende formidling af de realiserede ideer og spændende processer er et must, der både skal være med til at brande fonden og give 
projekterne merit. Boligfonden Kubens Bestyrelses årlige faglige workshop i efteråret 2013 tænkes afholdt som et arrangement hvor 
Spirekassens talenter fremlægger deres ideer og foreløbige resultater. Til workshoppen inviteres fagfolk, investorer med risikovillig 
kapital, regionernes væksthuse og Dansk Vækstkapital.

rammen for økonomisk støtte
Boligfonden Kuben har som et første skridt afsat 200.000 kr. årligt til Spirekassen. For at kunne brede støtten ud til så mange som 
muligt vil maksimum for økonomisk støtte ved uddelingen primo januar 2013 som udgangspunkt være 25.000 kr.

Hvem er Boligfonden kuBen
Boligfonden Kuben er en erhvervsdrevet, selvejende institution, som ønsker at fremme produktivitet og kvalitet ved at støtte 
udviklingen i dansk byggeri.

Vil du vide mere kan du få yderligere information på www.boligfonden.dk eller kontakte sekretariatet på fonden@boligfonden.dk 
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