Звіт платформи
Тепле Місто

Адміністративні
витрати фонду
у лютому склали 7.29%
Фінансовий звіт
за 2020 рік

Команда Metalab працює над проєктом “
Зелена Мапа
Івано-Франківська
”,
метою
якого
є
інтерактивне
дослідження рекреаційних зон міста задля їх збереження.
Також в процесі оновлення концепція проєкту “
Відкритий
Цех Парасолька” —
 відкритого мейкерського простору на
заводі Промприлад. В ньому зараз функціонують майстерні з
роботи по металу, дереву, швейна та художня майстерні, а
також простір для сортування сміття з машиною для
переробки пластику.

8 лютого відбувся "Тренажер ідей 3.0", в якому взяло участь
шість команд – учасники прослухали лекцію про планування
бюджету та пітчили власні проєкти. А протягом місяця
координаторка
програми
надала 35 персональних
консультацій для подавачів проєктів.
В результаті цієї 
весняної ґрантової хвилі 
ми отримали
історичне для програми число – 
37 заявок
. Дякуємо вам за
проактивність та любов до рідного міста! Далі 
— оцінювання
проєктів незалежною комісією та оголошення результатів.
Стежте за оновленнями на 
сторінці ґрантової програми
.

В рамках останнього ґрантового сезону вже стартував
перший із проєктів-переможців 
—
KidsDO - 2
. Це спеціальний
навчальний курс, який розроблено, щоб навчити
робототехніці дітей із порушеннями слуху. Програма
навчання побудована на базі конструкторів серії Lego
Education, що допомагає дітям краще засвоювати матеріал.

У лютому до бізнес-спільноти приєдналися 2 компанії:
креативна рекламна агенція 
Lampa Group та компанія з
планування інфраструктури 
Urban Consulting Group
. Щиро
радіємо молодим та амбітним бізнесам у спільноті! Більше
про бізнес-спільноту Теплого Міста 
на сайті платформи
.

3-го лютого завод “Промприлад” офіційно перейшов у
власність проєкту Промприлад.Реновація. У лютому проєкт
презентували на форумі Level UP Ukraine
, а Юрій Филюк
взяв участь у вступній сесії на 
першій в Україні конференції
з імпакт-інвестування. Окрім цього, Промприлад.Реновація
обмінялися
досвідом
з
представниками
UNIT.City,
інноваційним парком у Києві.
Промприлад.Реновація отримав спеціальну відзнаку в
номінації реконструкція та редевелопмент 
Національної
премії CP AWARDS 2020
.

Міжнародні партнери і фонди:

Стратегічні партнери:

Генеральні партнери:

Партнери:

Медіа партнери:

Дякуємо за фінансову та ресурсну підтримку компаніям: Пекарський, Жалюзі Центр, MTB
Bike. Дякуємо 
Sergey Svinarenko
за фінансовий внесок на підтримку організації.

