Звіт платформи
Тепле Місто

Адміністративні
витрати фонду
у серпні склали 2,75%.
Фінансовий звіт
за 2019 рік

Впродовж жовтня команда Urban Space Radio працювала
над Сезоном Історій. Під час прямих ефірів наші експерти
розповідають про сучасне мистецтво, соціальне житло,
емоційний інтелект, діджиталізацію, соціальну психологію та
електронну музику.
Подкасти радіо у топ-50 та топ-100 на Apple Podcasts в
Україні. А рекордна кількість прослуховувань досягла 700 на
день. Послухати ефіри або записи: 
urbanspaceradio.com,
Apple Podcastsта M
 ixcloud.

Урбаністична лабораторія Metalab
14 жовтня провела
панельну дискусію “
Справжня ціна пластику
” із залученням
експертів по переробці пластику зі всієї України. Окрім
цього, відбулася майстерня по створенню машини з
переробки пластику “
Дорогоцінний пластик
”, що виробляє
нитку з переробленого пластику для створення різних
виробів.

19 жовтня ми підтримали 6 команд-переможців на суму 80
000 грн. Це проєкти, які розвиватимуть екологію, мистецтво,
освіту та міський простір Івано-Франківська. Ґрантовий фонд
програми формується із внесків соціально-відповідальних
бізнесів. Приєднатися до спільноти
, яка розвиває місто.

26 жовтня співзасновники ресторану 
підтримали 2 соціальні
проєкти на загальну суму 57 730 грн. На подієвому
майданчику Urban Space 100 відбулось 12 некомерційних
подій. За анонсами усіх подій можна слідкувати 
тут
. Хочете
відкрити Urban Space в своєму місті? 
Напишіть нам
.

Жовтень — місяць рекордів! До проєкту приєднались 74
нових інвестори, а 5 чинних інвесторів — збільшили розміри
своїх вкладів, загальна сума отриманих коштів склала понад
194 тис. доларів. Вийшов 
третій випуск нашого влогу.
На сьогодні у Промприлад. Реновація вже 219 інвесторів та
понад 3.5 млн доларів інвестицій. 
Станьте інвестором вже
сьогодні.

У жовтні пройшло 3 події для партнерів, де кожен зміг себе
відчути в ролі учасника, спікера та навіть ментора. До сім’ї
соціально-відповідальних компаній міста долучилися 2 нових
компанії “Вставай Сонце” та “Grofa hotel”. Вітаємо!
Дізнатись більше про бізнес-спільноту та долучитися до неї.

Міжнародні партнери і фонди:

Стратегічні партнери:

Генеральні партнери:

Партнери:

Медіа партнери:

Дякуємо за фінансову та ресурсну підтримку компаніям: Фабрика кави,
KidIT, Стара Правда, Пекарський, Жалюзі Центр, MTB Bike, Сінт-майстер,
Аквареал, Bright Advice, CofeeIn, Парасоля, PrintBar.

