Arkitektformålet har bl.a. fået støtte til:
Revitalisering af Magasinet KBH, Pratikophold hos BIG i New York, bogudgivelse om Thorvald Bindesbøll, udstillings- og bogprojektet Architecture
without Architects 2.0, udgivelse af Monografi om billedhuggeren og kunstneren Morten Stræde, tv-serien "Arkitektur'en", Andria Falcon, Utopi
eller Virkelighed, Vinduets rum - forårsudstillingen 2015, Film om klassiske byggematerialer, serie på 20 radioudsendelser på internettet om
”Udvikling i Landdistrikterne”, uddeling af hædersprisuddeling 2015, projektet ”Det badende København”, projektet ‘The FX Beauties Club, udstilling
af Et Tegningsprojekt – Tegningens Arkitektur på Det Kongelige Bibliotekets oktagonmontre, bogudgivelse i anledning af Landsforeningen for
Bygnings og Landskabskulturs 50 års jubilæum – Mere kvalitet, tak!, PYROMAN - en film om byggeriet af Amager Bakke, støtte til Akademisk
Arkitektforenings Understøttelsesfond, udgivelsen af en bog om udvalgt nyere arkitektur i England, Schweiz og Danmark, udstilling på Milano
Design Week 2015 - MILAAANO > Engaging Through Architecture, publikation med udgangspunkt i det tværkommunale byrumsprojekt
Placemaking, projektet ”Sygehushistorier”, projektet ” Programmatisk og bæredygtig revitalisering af Fredensborghusene”, udgivelse af bogen
”Skuespilhuset - indefra og udefra”, bogudgivelse om Gunnar Aagaard Andersen, bogudgivelse Entasis monografi 1996-2016 i 3 bind, workshops om
Arkitektonisk merværdi i byudviklingen, projekt vedr. udvikling af teknikker og processer i forbindelse med keramisk glasseret beton, bogprojektet
”In search of habitat”, produktion af dokumentarfilm ”The New Urban India – Stories from the Frontier”, projektet Halmtorvet V, Udgivelse af
bogen 'Ind i byen', udstilling af ung dansk møbelarkitektur på Salone Internazionale del Mobile i Milano, Forstudie: TAGKULTUR - TAGFLADEN SOM
RESSOURCE, projektet "Dansk design om 25 år - vi har en drøm”, udstilling i den kurateret Salone Satellite i Milano, HUL TIL HIMLEN, et
jubilæumstema om arkitektur og sakrale rum i Grundtvigs Kirke, WASTELAND - udstilling om affald i Small, Medium, Large, Fællesprojekt mellem
arkitekt- og designskolerne i Danmark, samt organisationerne: Danske Ark, Arkitektforeningen, Design Denmark og Forbundet Arkitekter og
Designere - Handlingsplan for arkitekturuddannede, øget efterspørgsel og beskæftigelse, fremstilling og gennemførelse af BOLIG 1:1, som er en
eksperimenterende bolig-installation i skala 1:1, udstilling på Hong Kong Design Institute i September 2015 - Architecture and Extreme
Environments - Svalbard og Island, projektet vedr. brug af keramik i arkitekturen - Ornamental narratives, projektet ”Master class Transformationsarkitekter i verdensklasse”, projektet ” Through Multiple Lenses”, projektet 'Flise / arkitektonisk mikroelement', projektet ” Et
studie af det stille rum”, udgivelse af Huse på landet - en bevaringsguide for huse på landet 1700-1940, udstillingen Endangered Architecture,
udgivelse af bogen Liveability, udarbejdelse og udgivelse af bogen: FONDE – Fra usynlige givere til transparente samfundsaktører, Realisering af en
"generisk boligcelle" for studerende, udgivelse af bogen "Stille København”, udgivelse af Havebyer i Danmark 1900 – 1940, udgivelse af bog om
”Arkitekten Peter Bredsdorff”, ”Styrkelse af nystartede arkitektvirksomheders forretningspotentiale” – workshops, film om Jørn Utzon - UTZON 100,
Udgivelse af bogen Bag Kulissen - Dansk historicisme ifølge Vilhelm Klein, projektet VR-BIM: udvikling af intuitiv kommunikation mellem byggeriets
parter, Film om Århus Rådhus, tegnet af Erik Møller og Arne Jacobsen, opført 1941, kunstbogværk af Lise Juel - Excavating Utzon - i samarbejde med
forlaget Rizzoli og fotograf Helene Binet, Tidsskriftet Periskop, temanummer: Arkitektur & kvantitet, Jubilæumsbog: Den gode skole - og
arkitektmiljøet i Aarhus, bog af Hans Munk Hansen: Traditionelle huse og basarer, projektet Generationsøerne - multigenerationsboliger i
forlængelse af Dokøerne i Københavns Havn, Bedre projektkonkurrencer med mindre ressourceanvendelse – samarbejde DANSKE
ARKITEKTVIRKSOMHEDER og Akademisk Arkitektforening, projektet ”Streaming af kurser for arkitekter”, projektet ”Industriværdi - nye
arkitektoniske tilgange til omdannelse af industri”, udvikling af BYLYD - en podcast om arkitektur og byudvikling, publikationen Morphology,
Topology, Artifice - Architecture and Event, afholdelse af ICOMOS Konference 2015, Publikation til det danske bidrag til arkitekturbiennale i Venedig
2016, BIG TIME film- og undervisningsprojekt, Arkitekturguide for Vejle, projektet ” Adaptive dwelling within the family homes designed by Jørn
Utzon”, projektet ” KATASTROFEFOREBYGGELSE PÅ FILIPPINERNE - demokratisk og humanitær byplanlægning”, Bogudgivelse om Vandkunstens
boliger, udstilling om vedligeholdelse af bevaringsværdige bygninger, projektet ”EN FELTMANUAL / 100 LANDBOLIGER”, Aarhus Arkitektur Festival
(AFFx), udstillingen Knud Holscher - Design til hverdagen, projektet NY CIRKULÆR BYGGESKIK, projektet ” Learning from Copenhagen”, projektet ”
Agenda 2 - JDS monograph”, udstillingen ”MIND THE EARTH - climate change”, Jubilæumsudstilling - Arkitektskolen fylder 50 år i oktober 2015,
CPH:DOX - Ny arkitektur og fremtidige løsninger, projektet ”Poesi og Sted”, projektet ” Forladte Facader”, projektet ” Udvidelse af den
arkitektoniske oplevelse - gennem lyd og lys eksponering og Charlottenborg Forårsudstilling 2016.

Advokatformålet har bl.a. fået støtte til:
Deltagelse i processpillet ”Telders Moot Court Competition in International Law”, konferencen: A Nordic Approach to International Law, udgivelse af
Festskrift til Carsten Henrichsen, Udgivelse af ”Straf og retfærdighed. Tre retsfilosofiske essays”, 'ICC - Mediation Competition' - februar 2015 i Paris,
udgivelse af ”Smæk for skillingen - Retsvidenskabelige studier i administrative sanktioner”, Nordisk Procedurekonkurrence om Den Europæiske
Menneskerettighedskonvention, udgivelse af Juridiske Emner 2015, bogprojektet: Senioradvokater, advokatkapper til retterne, Nordisk
arbejdssymposium om gennemførelse af klager i skattesager, Club Lannungs værtsskab for Nordisk Processpil 2015 i KBH, Club lannungs deltagelse i
Nordisk Processpil i 2015, projektet ” Retssikkerhed i forvaltningen”, hædersprisuddeling 2015, Advokatrådets Journalistpris 2015, udgivelse af
oversættelse af Mellem Regulering og deregulering, Advokatsamfundets deltagelse på Folkemødet på Bornholm 2015, projektet
”Advokatbranchens samfundskodeks”, Udgivelse af bøgerne Dansk Immaterialret bind I, II og IV, Analyse af urbaniseringseffekten i
advokatbranchen, Fælles kommunikationsplatform for Advokatsamfundet og Danske Advokater, Nordic Academic Network for Competition Law,
Copenhagen, Danske Familieadvokaters deltagelse i Folkemødet 2015, Projekt Danske advokater med californisk advokattitel, Frivillig og gratis
juridisk og økonomisk rådgivning for hjemløse og udsatte., Københavnske Advokaters Rethjælp-kurser, plenarforsamling m.v., Dilemmaspil om
menneskerettigheder, Analyse af arbejdsvilkårene i advokatbranchen, udgivelse af ”Skarpt engagement”, Media Law - Legal Issues of the 21st
Century, projektet: Effektiv domstolsprøvelse - retten til at få ret, projektet: Udvikling af den fremtidige advokatuddannelse, projektet Danmark
som retsstat, Co-branding af Kraka og Dreyers Fond ved folkemødet 2015, oplysningsprojekt til unge: Forbrydelse og straf, Ph.d. afhandling om
Retslægerådet, The Annual Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot, udgivelse af GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER I EU OG
DANMARK, EU-chartrets betydning i dansk ret, Debataften om retssikkerhed i forvaltningen, Pilotprojekt om mangfoldighed i advokatbranchen,
deltagelse i Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot. Vis Moot, projektet ”Energibesparende foranstaltninger i
udlejningsejendomme”, Club Lannungs deltagelse i europæiske finale om menneskerettigheder, afholdelse af Iværksætterkonference, Danske

Advokaters deltagelse på Folkemødet 2015, deltagelse i Telders International Law Moot Court Competition, Bogprojekt: Proceduren, Udgivelse af
værket Kulturbevaringsret, Projekt Mediation,, deltagelse i EYBA Spring Conference og EYBA AGM and Summer Conference, Radioudsendelser om
retsvidenskab, Udvikling af publikationsplatform til juridiske Ph.d-afhandlinger,

