Звіт платформи
Тепле Місто

Адміністративні
витрати фонду
у грудні склали 9, 35%.
Фінансовий звіт
за 2019 рік

У грудні команда радіо завершила 
Сезон Історій
, який
тривав впродовж останніх 9 тижнів. Сезон Історій налічує 54
унікальних подкастів, які прослухало 
на 30% більше
слухачів, ніж попередні сезони.
Для запуску програм цього сезону вперше об’єдналися з
партнерами: Devlight, Beetroot, CANaction, Detali, Design
Village, Бієнале молодого мистецтва. А зараз вмикайте
urbanspaceradio.com та подаруйте собі новорічний настрій
під музику Urban Xmas Radio
.

14 грудня команда Metalab провела перший 
Справедливий
Ярмарок FairFair в майстерні “Відкритий Цех” на
Промприладі. Під час ярмарку 70 виробників з
Івано-Франківська та області представляли свої вироби,
відбулося 6 майстер-класів, виступило 4 музикантів. Подію
відвідало понад 500 людей. 
Переглянути фото
.

27 грудня організували 
“
Теплий грудневий вечір” — перша
спільна подія для тих, хто отримав ґранти від Малих Ґрантів
Теплого Міста. На події ми аналізували досягнення 2019-го
та ділились планами на 2020 рік. Вечір супроводжувала
лекція про комунікації в громадському секторі від керівниці
PracticumІрини Тітаренко та 
струнний квартет Fiesta
.

Грудень бізнес-спільноти спільноти пройшов у підбитті
підсумків минулого, плануванні наступного року та підготовці
до новорічних свят. Йдемо в 2020 рік з амбітними планами
та ще більшими позитивними змінами для Івано-Франківська!
Дізнатись більше про бізнес-спільноту та долучитися до неї.

З 15-го грудня по 15 січня триває 
зимовий ґрантовий сезон
від Urban Space 100. Ключовий посил цього сезону —
“Звільни свою ідею!”. Деталі на 
сайті.
27 грудня Urban Space 100 відзначив 5 років
! Протягом дня
співзасновники закладу були в ролі офіціантів, відомий
український письменник Тарас Прохасько провів екскурсію
нетиповим Івано-Франківськом, а ввечері етно-електронний
гурт OY Sound Systemзавершив святковий день концертом.

Команда проєкту досягла позначки у 
$5 млн інвестицій та
виконала поставлену ціль на 2019 рік! До проекту
приєднались понад 400 інвесторів та компаній. Учасники
події «Get together in Frankivsk» 
поділились враженнями від
проекту. Ми – 
серед прикладів проектів-магнітів для
інвестицій.
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Дякуємо за фінансову та ресурсну підтримку компаніям: Фабрика кави, KidIT,
Пекарський, Жалюзі Центр, MTB Bike, Сінт-майстер, Аквареал, Bright Advice, CofeeIn,
Парасоля, PrintBar.

