Звіт платформи «Тепле Місто»
за січень 2019 року
Звіт за напрямками
діяльності

Міські Ґранти
21 січня розпочалася весняна хвиля програми «Міські Ґранти». Вона
триватиме до 21 лютого. Більше інформації тут.
26–27 січня відбувся тренінг «Створення ГО та система управління
ними». Захід провели за підтримки ІСАР «Єднання».
25 осіб працювали з Христиною Тибінкою, експерткою ЛГМО «Центр
інформаційного консалтингу». Захід проходив у будинку «Пласту» і
на «Промприладі». Кожен учасник отримав сертифікат.

Громадський ресторан
Urban Space 100
У січні в Urban Space 100 відбулося 6 подій:
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Громадський ресторан
Urban Space 100
15 січня завершився черговий конкурс ґрантової програми
Urban Space 100. 26 січня відбулися загальні збори співзасновників
громадського ресторану Urban Space 100.
7 проектів на загальну суму 169 870 грн отримали ґранти від
громадського ресторану за результатами зустрічі (147 952 грн,
відповідно до рішення співзасновників ресторану, переноситься на
наступний ґрантовий сезон). Проекти-переможці:
\\
\\
\\
\\
\\
\\
\\

Мультимедійна класика (сума ґранта — 35 016 грн)
Будь помітним! Збережи життя! (20 000 грн)
Urban Space Radio: радіомарафон (16 300 грн)
Бізнес-мікро-інкубатор (22 000 грн)
Літня наукова школа (16 000 грн)
Шкільна баскетбольна ліга «Помаранчевий м’яч» (35 054 грн)
«Навчання поза стінами» в рамках Нової Української Школи
(25 500 грн)

Детальніше про проекти тут. 28 січня відбулася подія «Бранч з
переможцями ґрантової програми Urban Space 100».
3 запити на реплікацію проекту Urban Space отримано впродовж
місяця.

Урбаністика
24 січня у MetaLab відбулася подія «Що ми знаємо про жителів
громад: соціологія для ОТГ». Зустріч була організована у партнерстві
з CANactions.
Марія Грищенко, соціологиня, розповіла про: актуальні
дослідження, які проводять для ОТГ, іноземні практики застосування соціологічних досліджень для розвитку громад, а також про
досвід 30-ти ОТГ, які беруть участь в освітній програмі «Інтегроване
просторове планування для об’єднаних територіальних громад» від
CANactions School, організованій за підтримки Програми ULEAD з
Європою / ULEAD with Europe.
Подію відвідало 30 учасників. Відео з події можна переглянути тут.

Промприлад.Реновація
У січні в інноваційному центрі Promprylad.Renovation відбулося
25 подій:
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Нові люди у команді: Оля Лейбюк, smm manager, і Тетяна Дівнич,
investor relations manager.
Сергій Позняк та Finstream прийняли рішення інвестувати у проект
«Промприлад.Реновація» понад 300 тисяч доларів.
У проекті завершено юридичну модель, що дозволяє інвестувати
у Promprylad.Renovation від 1000$, що дозволяє отримати дохід у
вигляді дивідендів та підтримати розвиток міста, регіону та країни.
Заявки можна залишати за посиланням.

Медіапідтримка
В січні про проекти платформи «Тепле Місто» було зроблено
70 публікацій чи згадок у ЗМІ, серед яких:
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Адміністрування
платформи
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23-24 січня — Юрій Филюк представив проект «Промприлад.
Реновація», програму Urban Space та платформу «Тепле Місто»
на Всесвітньому економічному форумі (Давос).
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24 січня — участь керівника платформи Юрія Филюка у
панельній дискусії The Future of Work: Opportunities in Creative
Industries у рамках World Economic Forum, Ukrainian House Davos
(Давос).
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28 січня — подія «Імпакт-інвестування: розмова з Юрієм
Филюком» із презентацією Prompylad.Renovation в Urban Space
500 (Київ).
«Давос — така собі Ворохта, тільки у Швейцарії. Це маленьке
місто на декілька днів стає центром інтелектуального
дискурсу про майбутнє планети. Під час панелі, в якій я брав
участь, я, звичайно, згадував про «Тепле Місто», Urban Space
та Promprylad.Renovation. Можу сказати, що уже вкотре бачу
до цих проектів активний інтерес у світі,» — розповідає Юрій
Филюк про Всесвітній економічний форум.

Трохи більше про візит у Давос тут.
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