TO AR B
RU
PI G FO
ER R
H

N

U

BY
E
CALL FOR VIRKSOMHEDER
OG ORGANISATIONER
For at stille de helt rigtige udfordringer – og ikke mindst
sikre, at de studerendes løsninger kan sættes i spil, også
efter konkurrencen, inviterer vi 2-3 virksomheder eller organisationer til at deltage som værter ved konkurrencen.
Jeres opgave er, kort sagt, at formulere de udfordringer,
som de studerende skal komme med løsninger på, og
deltage i konkurrencens afvikling samt tilbyde vinderne
en form for videre proces med deres forslag.
For at deltage som vært skal:
- din virksomhed eller organisation arbejde med
byernes planlægning, udvikling eller transformation i
den grønne omstilling. Det kan være indenfor mange
sektorer, f.eks. boliger, byrum, bynatur, byliv, produktion,
fødevarer, transport, mobilitet, klimasikring osv.
- de udfordringer eller konkurrencespørgsmål der stilles,
på den ene eller anden måde have relevans for byernes
fremtid.
- I have lyst til at deltage engageret og aktivt i at udforme
konkurrencens indhold og deltage i afviklingen, i samarbejde med bl.a. Dansk Byplanlaboratorium, repræsentanter for uddannelsesinstitutionerne, herunder f.eks. et
unge-panel bestående af studerende.
- I kunne stille med en Entry Fee på 25.000 kroner.

Hvis du er interesseret i at høre mere, så kontakt
projektleder Anne Møller på tlf. 33177278 eller mail:
am@byplanlab.dk.
Vi forestiller os i første omgang at vi tager et kaffemøde
– digitalt eller fysisk, alt efter omstændigheder, jeres lokation osv. Vi udvælger de 2-3 værter i løbet af januar, så
tøv ikke med at kontakte os – heller ikke selvom I måske
kun har en løs ramme om en udfordring i tankerne, eller
selvom I bare er nysgerrige.

INSPIRATION – HVORDAN SER EN
KONKURRENCE UD?
Vi har ikke specifikke krav til konkurrencens konkrete
udformning, hverken de overordnede spørgsmål som
de studerende skal arbejde med eller de resultater, som
de studerende skal komme frem til. Det kommer an
på hvem I er, og hvordan I normalt tilrettelægger jeres
arbejde og hvordan I kan se, resultaterne blive sat i spil.
Den detaljering vil vi i samarbejde, finde ud af, når vi
begynder at dykke ned i netop jeres virksomheds eller organisations ønsker til konkurrencespørgsmål. Så,
om det er en tegnekonkurrence, en konkurrence med
udgangspunkt i materialer, IT, teknologier af forskellig art,
en konkurrence med et specifikt projekt-site eller?
Det finder vi ud af!

