Звіт платформи
Тепле Місто

Адміністративні
витрати фонду
у жовтні склали 10, 12 %
Фінансовий звіт
за 2021 рік

Кругова економіка
Івано-Франківськ має потенціал стати першим містом в
Україні, що має та впроваджує стратегію кругової економіки!
Про
це,
а
також
про
перспективи
розвитку
велоінфраструктури, вдосконалення системи громадського
транспорту, комплексну переробку відходів, правильне
використання ресурсів при будівництві та збільшення
пішохідних зон говорили 28 жовтня на форумі «Кругова
економіка для сталого розвитку міст», що відбувався на
території Промприлад.Реновація. Учасники форуму з
України, Швеції, Польщі, Нідерландів, Словенії та Німеччини
обговорили як та навіщо впроваджувати принципи кругової
економіки на рівні міста.
Захід реалізовано за підтримки Уряду Швеції та
«Міжнародний фонд Відродження». Тепер Тепле Місто має
намір організовувати форум такого рівня на щорічній основі.
Питні фонтанчики
Тепле Місто продовжує активну роботу, в тому числі над
проєктом зі встановлення інноваційних питних фонтанчиків.
Ми продовжуємо збір коштів для останнього етапу проєкту
— монтажу.
Питні фонтанчики буде встановлено по вул. Шевченка, при
вході у міський парк, між будинками номер 92 та 98. Зібраних
100 000 гривень було витрачено на: дослідження ринку,
дизайн фонтанів, прототипування, проєктувальні та
архітектурні роботи, а також виготовлення конструкції
фонтанів. На монтаж і супровідні роботи не вистачає 120 000
гривень, тому ми продовжуємо збір коштів.
Підтримати
проєкт
https://bit.ly/3EMSwYT

можна

за

посиланням:

Кінцевий термін реалізації залежить від того, коли в нас буде
необхідна сума. Якщо зберемо кошти до 30 листопада 2021,
монтаж буде виконано до кінця 2021 року. Якщо до вказаної
дати не встигнемо, через несприятливі погодні умови
будемо змушені призначити встановлення на першу
половину 2022 року.

В продовження теми про те, що таке кругова економіка та
для чого вона потрібна нам з вами, можна послухати в серії
подкастів від Urban Space Radio за назвою «Сталими
сталимо».
Крім того 25 жовтня стартував подкаст «Мені чути» — про
критичність мислення та медіаграмотність.
А також команда радіо зареєструвала
організацію «Урбан Спейс Радіо»!

громадську

Жовтень подарував програмі 6 переможців зимової хвилі,
що загалом отримали фінансування на майже 120 000
гривень. Серед них:
1) «Радіо, що рятує» в напрямку прогресивної освіти — 18
900 грн;
2)
«ЕРА сортування» в напрямку екологія та
енергоефективність — 17 800 грн;
3) «Крим. Третій вимір в Івано-Франківську» в напрямку
сучасне мистецтво — 18 970 грн;
4) «Ревізіоніський синдром: Український радянський та
український польський авангард в тандемі Кадана та
Андруховича» в напрямку сучасне мистецтво — 20 000
грн;
5) «Школа мистецтв вихідного дня» в напрямках:
прогресивна освіта та сучасне мистецтво, — 20 000 грн;
6) «Stanislav.bot» в напрямку туризм — 20 000 грн.

Фонд формується з внесків бізнес-спільноти платформи
«Тепле Місто», а також за підтримки американської
неурядової організації National Endowment for Democracy.

В суботу, 30-го жовтня відбулися 29-ті Загальні Збори. За
результатами зборів підтримано рекордну кількість ініціатив
за один сезон — 8 проєктів на суму 368 527 гривень! Серед
них:
1) «Оновлення Urban Xmas Radio та запуск різдвяного
сезону» — 39 800 грн;
2) «Коло Турботи» — 24 458 грн;
3) «Ревізіоніський синдром: Український радянський та
український польський авангард в тандемі Кадана та
Андруховича» — 34 500 грн;
4) «Майстерня: мистецтво_навчання» — 56 000 грн;
5) «Франківськ Який Треба Берегти, реставрація 121-літніх
дверей по вул. Незалежності, 15» — 75 000 грн;
6) «Кришталевий камертон» — 39 900 грн;
7)
«EcoCity-моніторинг
за
якістю
повітря
в
м.Івано-Франківськ»
—
проєкт
отримав
часткове
фінансування на суму 42 000 грн;
8) «Технічне оснащення експозиції Івано-Франківського
обласного музею визвольної боротьби сучасними засобами
аудіо та відео візуалізації в залі «Історія УПА» Жителі м.
Станіславів в українському визвольному русі» — проєкт
отримав часткове фінансування на суму 56 869 грн.
Дізнатися про всі підтримані проєкти можна за посиланням.

Процес реновації на Промприладі увійшов в активну стадію:
відновлено понад 11 700 м² з 38 205 м². До проєкту
приєдналось понад 1000 інвесторів, а загальна сума
залучених коштів понад $10 млн.

В жовтні на Промприлад.Реновація відбулись такі події:
● традиційний захід для середовища інвесторів, друзів та
партнерів проєкту — «Get together in Ivano-Frankivsk 2.0»;
● відкрита міська дискусія про сортування сміття.
В інноваційному центрі новий резидент, що підсилив освітній
напрям — Kaizen. Alternative Learning і новий партнер та
майбутній резидент — ІТ-компанія EPAM Ukraine.

Міжнародні партнери та фонди:

Стратегічні партнери:

Генеральні партнери:

Партнери:

Медіа партнери:

Також дякуємо Ожга Глорії-Юлії, Парасюку Олександру за фінансову підтримку.

