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Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roept ontwerpers op om een voorstel in te 
dienen voor deelname aan de 18e editie van de Architectuur Biënnale Venetië, die van 
20 mei tot en met 26 november 2023 plaatsvindt. Alleen Nederlandse (landschaps)
architecten, ruimtelijke ontwerpers en onderzoekers die zijn uitgenodigd voor 
deze tentoonstelling, kunnen voorstellen indienen voor projecten waarmee ze een 
inhoudelijke bijdrage leveren aan een van de hoofdlocaties, zoals de Arsenale of de 
landenpaviljoens van de Giardini. Deadline: 26 januari 2023.

Hoofdcurator Lesley Lokko wil met het thema voor deze editie ‘The laboratory 
of the future’ op verschillende niveaus inspelen op de maatschappelijke rol van 
architectuur en de relatie tussen ras, cultuur en ruimte aan de hand van twee 
grote vraagstukken: dekolonisatie en energietransitie. Ze plaatst het continent 
Afrika centraal als laboratorium van de toekomst, waar beide vraagstukken op 
velerlei wijzen met elkaar verbonden zijn. Tegelijk ziet Lokko de biënnale zelf 
als een laboratorium, waar de relevantie van de discipline voor de wereld en de 
toekomstige wereld, uitvoerig wordt geanalyseerd en besproken. Lees hier het 
curatorial statement van Lokko.

voor wie is deze oproep
Een voorwaarde voor deelname aan deze open oproep is een inhoudelijke motivatie 
van een uitnodigende partij en/of hoofdcurator. 

Het ontwikkelbudget wordt alleen beschikbaar gesteld aan onderzoeken of projecten 
die zijn geselecteerd voor de hoofdtentoonstelling tijdens de Architectuur Biënnale 
Venetië 2023, zoals:
• aanvullend onderzoek op een reeds uitgevoerd of nog lopend onderzoek;
• speculatieve of artistieke interventies op basis van een bestaand of nog lopend    
 project;
• vormgeven en tentoonstellen van een bestaand of nog lopend onderzoek/         
 project/experiment;
• projecten die gericht zijn op kennisdeling, bijvoorbeeld een publicatie,       
 manifestatie, event of symposium.

doelstelling
Het Stimuleringsfonds beoogt met deze open oproep de excellente kwaliteit van 
Nederlandse architectuur en stedenbouw op een internationale manifestatie te 
presenteren. Subsidies worden verstrekt op basis van de Regeling Open Oproep, 
waarmee het fonds onder andere de volgende doelstellingen nastreeft:
• ondersteunen van refl ectie en debat;
• bevorderen ontwikkeling van artistieke kwaliteit in architectuur;
• stimuleren van experiment en onderzoek;
• versterken internationale positie van de ontwerpdisciplines.

waar wordt op beoordeeld?
Aanvragen worden intern beoordeeld door ten minste twee fondsmedewerkers die niet 
betrokken zijn geweest bij de formele toetsing. Dit gebeurt op basis van de volgende drie 
beoordelingscriteria:
• artistiek-inhoudelijke waarde van de presentatie 
 Er wordt gekeken naar de artistiek-inhoudelijke uitgangspunten van het voorstel, en  
 de relatie tot het hoofdthema binnen de context van de hoofdtentoonstelling. 
• relevantie voor de hedendaagse architectuurpraktijk
 Er wordt gekeken naar de verwachte kansen en bijdrage die de presentatie
 creëert voor de aanvrager en de internationale architectuurpraktijk.
• doeltreff endheid van het voorgestelde plan 
 Er wordt gekeken naar de mate waarin inhoud en projectvorm elkaar versterken en   
 daarin onderscheidend zijn.
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indienen 
Het voorstel kan tot en met donderdag 26 januari 2023 worden ingediend via de online 
aanvraagomgeving van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Selecteer hierbij 
‘Ontwikkelbudget The laboratory of the future’.

Het voorstel bestaat uit een:
1 volledig ingevuld aanvraagformulier;

2 beknopt projectplan (max. 6 pagina’s A4 in pdf ) met daarin:

a een heldere, beknopte omschrijving van het doel en de opzet van het project;

b een persoonlijke motivatie voor deelname aan de biënnale;

c een beschrijving van de locatie;

d relevant beeldmateriaal van het werk van de betrokken deelnemers en beeld dat 
een impressie geeft van het voorgestelde project. 

3 planning en begroting inclusief dekkingsplan waarin de status van de cofi nanciering 
wordt vermeld (max 1 pagina A4 in pdf ). Er kan maximaal een bedrag van € 25.000 
worden aangevraagd binnen deze open oproep; 

4 digitaal gewaarmerkt uittreksel van maximaal één jaar oud uit het Handelsregister 
van de Nederlandse Kamer van Koophandel of van een van de Kamers van 
Koophandel die vallen binnen het Koninkrijk der Nederlanden;

5 beknopt communicatieplan met omschrijving van doelgroepen en hoe deze te 
bereiken;

6 beknopt cv of bio van de betrokken ontwerper(s) (max. 2 pagina’s A4 in pdf ); 

7 inhoudelijke motivatie van de uitnodigende partij en/of curator; 

8 representatieve afbeelding van het project, bestemd voor communicatieuitingen 
door het fonds en waarvan de benodigde rechten van de afbeelding bij de aanvrager 
liggen;

9 portfolio (max. 10 pagina’s A4 in pdf );

10 Als de inzending niet aan bovenstaande omschrijving voldoet, kan er geen 
inhoudelijke beoordeling plaatsvinden.

Let op:
• Maak tijdig een account aan voor de online aanvraagomgeving en raak vertrouwd   
 met het aanvraagformulier. Het valideren van een nieuw gebruikersaccount kan tot   
 maximaal 1 werkdag duren.
• Raadpleeg voor het indienen van je aanvraag de Regeling Open Oproep.
• Er kunnen geen conceptvoorstellen aan het fonds worden voorgelegd.

subsidieprocedure 
Subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van indienen. Het moment van 
indienen van een volledige aanvraag is daarbij leidend. Wordt het subsidieplafond van 
de open oproep eerder overschreden, dan sluit deze per direct en worden eventueel later 
ingediende voorstellen niet meer in behandeling genomen. Voor deze open oproep is een 
maximumbudget van € 50.000 beschikbaar. Het fonds verwacht minimaal twee voorstellen 
met een maximale subsidie van € 25.000 te kunnen ondersteunen. 

Alleen positief beoordeelde projecten kunnen worden ondersteund. De behandeling en 
beoordeling van de ingediende voorstellen vinden plaats binnen de kaders van de Regeling 
Open Oproep van het Stimuleringsfonds en met name de mate waarin de aanvraag aansluit 
op de criteria van de open oproep. Per aanvraag brengen minimaal twee fondsmedewerkers 
die niet betrokken zijn geweest bij de formele toetsing een advies uit aan het bestuur van het 
Stimuleringsfonds. 
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ontvangstbevestiging en bekendmaking selectie
Uiterlijk één week na de sluitingsdatum ontvangt u via de online aanvraagomgeving van 
het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie een ontvangstbevestiging. De selectie wordt 
uiterlijk medio maart 2023 via de online aanvraagomgeving aan de in behandeling genomen 
voorstellen bekendgemaakt. Het Stimuleringsfonds zal alleen communiceren via de website 
over de geselecteerde voorstellen. Afgewezen voorstellen ontvangen een negatieve 
beschikking.

vragen
Voor vragen over de open oproep en de procedure neemt u contact op met 
Dominique Geelen via d.geelen@stimuleringsfonds.nl of Roxanne Minten via r.minten@
stimuleringsfonds.nl of bel 010-4361600.


