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Тепле Місто

Адміністративні
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в грудні склали
15, 20 %
Фінансовий звіт
за 2021 рік

Стратегія Івано-Франківська
3 грудня відбулася презентація нового і масштабного
проєкту за назвою «Стратегія розвитку Івано-Франківська»!
Співініціаторами та основними стейкхолдерами, крім
ТЕПЛОГО МІСТА, виступив міський голова та виконавчий
комітет Івано-Франківська міська рада, Франківський
драмтеатр, юридична компанія Moris Group та асоціація
науковців «Наука. Дослідження. Інновації».
Стратегія — це не лише довгостроковий план розвитку міста,
це відповіді на ключові запитання: яким ми бачимо
Івано-Франківськ, і як саме він буде змінюватися. Такий
серйозний і масштабний процес потребує залучення
професійних кваліфікованих спеціалістів з різних сфер, але
найважливіше — широкого обговорення в громаді, для того,
щоб саме мешканці міста мали можливість відповісти, яким
вони хочуть бачити Івано-Франківськ.
Процес займе кілька років, а сам проєкт має перетворися на
інституцію, яка постійно стратегічно дивитиметься на багато
років вперед.
Докладніше про проєкт читайте на сайті: https://strategy.if.ua/
Кругова економіка
17 грудня взяли участь в робочій зустрічі з основних
інституційних партнерів Ініціативи з розвитку екологічної
політики й адвокації в Україні (EPAIU). На ній були присутні
представники 13 екологічних організацій зі всієї України, з
якими ми разом проговорювали, що досягли на третьому
році співпраці, наскільки вдається впливати на розвиток
екологічної політики в Україні, як виклики спонукають нас до
навчання новому і креативної дії.
Також вийшли останні три випуски з другої серії подкастів
«Сталими станемо» виконані у партнерстві з Urban Space

Radio: «Крилатим ґрунту (не) треба ?», «Стійкі бізнеси: хто та
як заохочує в Україні?», Шляхи зелені не збагненні...». У
цьому сезоні розповідаємо про те, як підходи кругової
економіки втілюються в Україні: від будинку і міста – до
масштабів держави; від законів – до реальних дій. Що
заважає нам рухатись швидше в напрямку стійкого розвитку
і що ми, об'єднавшись, можемо зробити, аби цей рух не
спинявся.

Тепер всі слухачі можуть створювати новорічну атмофсеру
вдома та слухати Urban Xmas Radio. Перехід на різдвяну
музику та історії вже традиційно відбувається щороку на
Urban Space Radio.
Також розпочали транслювання нових подкастів:
- «Наша різдвяна історія» 2 сезон, який звучить у прямому
ефірі кожної п’ятниці та середи о 10:00
- «Казку, будь ласка», який звучить у прямому ефірі кожного
вівторка о 19:00
Прослухати у записі їх можна на платформах: Apple Podcast,
Google Podcast та на сайті Urban Space Radio.

В Івано-Франківську відбулася виставка «Ревізіоністьский
синдром», яка набула всеукраїнвського розголосу. Це один з
проєктів, що отримали ґрантову підтримку від Малих Ґрантів
Теплого Міста.
Виставка експонується у приміщенні Івано-Франківського
національного музею, де зібрано роботи та розповіді історій
художника N., який мешкав у Станіславові та Львові у
міжвоєнний та радянський періоди. N., наприкінці 1920-х та
на початку 1930-х ще юнак, студент Львівської
художньо-промислової школи, був свідком тогочасного

мистецького життя, зокрема модерністських
об’єднання artes та Краківської групи.

пошуків

Дослідження та реконструкцію робіт здійснював тандем
куратора Нікіти Каданова та письменника Юрія Андруховича.
Виставку можна оглянути безкоштовно до 31 грудня.
Посилання на подію.

27 грудня Urban Space 100 святкує свій 7 День народження!
Планується насичене святкування:
26.12. Подія у новому для франківців форматі — pop-up
(раптовий захід з унікальним і непередбачуваним сюжетом).
27.12. Співзасновники Urban Space 100 працюватимуть на
позиціях: офіціанта, кухаря, бармена.
27.12 о 18:30. Найсвятковіша частина — торт і вечірка і танці
під DJ-set.
28.12 о 18:30. Екскурсія цікавими історичними місцями
Івано-Франківська від Марії Козакевич.
Деталі у події за посиланням.

Чудова новина!
До бізнес-спільноти долучилися 2 нові партнери — мережа
магазинів з продажу аксесуарів та ремонту техніки Apple
IFranko та український бренд доглядової косметики MOLA.
Вітаємо нових учасників!
Долучитись до бізнес-спільноти ТЕПЛОГО МІСТА можна за
посиланням.

Станом на останній місяць року в Промприлад.Реновація
1053 інвесторів та $9 929 070 залучених коштів.
Можливість приєднатись до спільноти інвесторів ще
відкрита.
У проєкту новий партнер — IT-компанія Beetroot!
Вийшли нові відео про екосистему інноваційного центру,
його резидентів та події, що проходять на базі
ревіталізованого заводу:
- про екоситему;
- фестиваль «Прописи»;
- Get together in Ivano-Frankivsk 2.0;
- резиденти Промприлад.Реновація: Framiore.

Міжнародні партнери та фонди:

Стратегічні партнери:

Генеральні партнери:

Партнери:

Медіа партнери:

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

