Звіт платформи
Тепле Місто

Адміністративні
витрати фонду
у серпні склали 7, 63%.
Фінансовий звіт
за 2019 рік

Команда Urban Space Radio готувала новий сезон, який
стартує в жовтні. У нього ввійдуть, як тематичні, так і музичні
програми. Слухайте подкасти 24/7 на 
Apple Podcast та
Mixcloud. Вдома, на пробіжці, в машині.

В серпні готувались до нового сезону, підводячи підсумки
фестивалю “Сеанс Міського Сканування”
. Втілені проекти та
результати можна читати на 
сайті
. З вересня планується
серія практичних майстерень: 
керамічна майстерня (7-11
вересня), де будемо максимально експериментувати з
глиною, пройдемо всі етапи створення кераміки, та
майстерня “Дорогоцінний Пластик” по створенню машини
для переробки пластику (26-28 вересня та 14-20 жовтня).

3-4 серпня ми провели 
тренінг для представників ОСББ за
програмою “Активні Громадяни” від Британської Ради.
26 серпня стартувала 12-та хвиля програми "Малі Ґранти
Теплого Міста". Основний лейтмотив цього конкурсу —
"Впорядкуй свій проект"
!

За підтримки ґрантової програми Urban Space 100 у
Івано-Франківську
були
реалізовані
такі
проєкти:
“Мультимедійна класика. Джакомо Джойс
”, 
Шкільна
баскетбольна ліга “Помаранчевий м'яч
”, 
Веломарафон
“Франко100”. На подієвому майданчику ресторану пройшло
9 подій, однією з яких було змагання з латте-арту 
Pitcher King
4.0. Василь Когут, бариста 
Urban Space 100, здобув призове
місце. У серпні ми отримали 2 запити на реплікацію проекту
в інших містах України. Щоб відкрити Urban Space в своєму
місті, напишіть нам
.

До проекту цього місяця приєднались 22 інвестори та
залучено ще $148 509. 
Станьте інвестором вже сьогодні.
22 серпня розпочався ремонт барельєфу 
Науково-технічний
прогрес, який раніше прикрашав один з фасадів
Промприладу.

У серпні ми організували такі освітні та розважальні події:
“Стартап в умовах 4-ої індустріальної революції”,
“Веломандрівка від Теплого Міста”
, катання на сапбордах.
До активностей долучилося більше 40 людей. Спільнота
бізнес-партнерів
платформи
поповнилася
дитячим
експериментальним центром 
“Дрібнота”
. 
Долучайтеся до
бізнес-спільноти, щоб теплих компаній ставало більше.

Міжнародні партнери і фонди:

Стратегічні партнери:

Генеральні партнери:

Партнери:

Медіа партнери:

Дякуємо за фінансову та ресурсну підтримку компаніям: Фабрика кави,
KidIT, Стара Правда, Жалюзі Центр, Webmil, Сінт-майстер, Аквареал, Bright
Advice, SELECT*, CofeeIn, Парасоля, PrintBar, Beton Prime, а також
Мирославу Мелимюку.

