Звіт платформи
Тепле Місто

Адміністративні
витрати фонду
у квітні склали 2.5%.
Фінансовий звіт
за 2019 рік

Завершився 5 сезон Urban Space Radio під назвою
"П'ятий район". Ми говорили про воду, музику,
транспорт, райони та емоційний інтелект і вийшли в ефір
20 разів. Зайняли 9 місце в хіт-параді України на Apple
Podcasts. Подкасти сезону «П’ятий район» можна
послухати на 
Apple Podcasts
, та 
Mixcloud
.

Продовжується Міжнародний урбаністичний фестиваль
«Сеанс Міського Сканування’19». У травні ми провели
першу майстерню FutureLab з урбаністичним
університетом TU Kaiserslatern, під час якої вивчали
район навколо заводу “Промприлад”. Дізнатися
програму фестивалю
.

«Малі Ґранти» — ґрантова програма платформи «Тепле
Місто». 29 травня завершився прийом заявок на літню
хвилю програми. У результаті, ми отримали 13 заявок, які
відправили на розгляд незалежній комісії. Дізнатися
більше за 
посиланням.

Реалізовані 2 проекти, підтримані грантовою програмою
Urban Space 100: 
воркшоп “Діти моніторять якість
повітря”та 
мурал “Спільні Межі”. Отримали запит на
поширення досвіду Urban Space з двох нових міст
України. Хочете відкрити Urban Space в своєму місті,
напишіть нам
.

Презентували “Промприлад. Реновація” на щорічній події EU
CLUSTER CONFERENCE 2019.
Залучили 7 приватних інвесторів на загальну суму 494 000
грн (18 296 $). Стати інвестором Промприлад.Реновація
.

Провели три події, серед яких: “Hack the marketing”,
“Системний HR—сучасні підходи” та бізнес-тур до Тернополя.
До нас долучилися 2 нові компанії: Design Factory й
Енергоритейл. Ми заручилися більшою фінансовою
підтримкою ще 4 компаній-партнерів: Adamson, Versal, Coffee
Lab Roasters, Devtrix. 
Долучайтеся до бізнес-спільноти, що
змінює Івано-Франківськ.

Міжнародні партнери і фонди

Стратегічні партнери

Генеральні партнери

Партнери

Медіа партнери

Дякуємо за фінансову та ресурсну підтримку компаніям: Фабрика кави, KidIT, Devlight,
Стара Правда, Жалюзі Центр, Devtrix, ChickenHut, Webmil, Сінт-майстер, Аквареал,
Bright Advice, Select*, CofeeIn, Парасоля, PrintBar;
Дякуємо Євгенію Вершиніну, Олесю Зазуліну, Мирославу Мелимуку, Андрію
Чернікову, Володимиру Милитчуку за фінансову підтримку, Надії Фоміній за
проведення події “Hack the marketing”, Володимиру Радевичу за модерацію
“Тренажеру ідей”, команді компанії “Молокія” за теплий прийом та бізнес-асоціації
Smart People за організацію конференції “Ефективний маркетинг”.

