Львівська міська рада та Німецьке товариство міжнародного співробітництва
МУНІЦИПАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ТА ОНОВЛЕННЯ СТАРОЇ ЧАСТИНИ МІСТА ЛЬВОВА

Спільний українсько-німецький проект "Муніципальний розвиток та
оновлення старої частини міста Львова" оголошує конкурс для
громадських організацій з різних міст України на проведення заходів
в рамках «Майстерні міста 2015»

«Майстерня міста»
Урбаністично-культурний проект «Майстерня міста» за три роки став дієвою
платформою для співпраці та спілкування громадських організацій, ініціатив, митців,
ремісників, громадських активістів та міської влади. Головною метою заходу є
залучення мешканців до процесів розвитку та оновлення міста.
Цього року «Майстерню міста» плануємо провести на пл. Св. Теодора у Львові з 5-го
по 21-ше червня.
Особливості «Майстерні міста 2015»:




залучення громадських ініціатив з інших міст України
Майстерня як імпульс для розвитку занедбаних районів
практичне спрямування заходів

Цілі проекту:






залучення мешканців до процесу оновлення та розвитку міста
підвищення рівня свідомості та інформування мешканців щодо міських ініціатив
та проектів
створення дієвої платформи для генерування ідей
сприяння розвитку занедбаних районів міста
підтримка громадських організацій та ініціатив
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покращення комунікації та співпраці між громадськими організаціями, міською
владою, Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) та
мешканцями
покращення громадського простору
поширення позитивного досвіду на інші міста

Вимоги до заходів та громадських організацій









зареєстрована громадська організація
бюджет заходу до 25 000 грн.
заповнена анкета опису проекту (в додатку)
відповідність цілям цьогорічної Майстерні
некомерційний характер заходів
містять практичну складову, яка націлена на покращення якості життя місцевої
громади (в т. ч. мешканців прилеглих кварталів), або ж має вагомий соціальний
ефект
тематика заходів: залучення мешканців до розвитку міста, активне використання
громадського простору, усвідомлення цінності та збереження історичного
житлового фонду, озеленення та екологія міста, залучення людей з особливими
потребами до міського життя, місто для дітей, велорух, транспорт та пішохідна
інфраструктура

Пріоритет надаватиметься громадським організаціям, які у своїх заходах передбачають
активне залучення мешканців.
Просимо надсилати заповнені анкети до 31.03.2015 на електронну пошту
maisterniamista@gmail.com.
Відчути атмосферу минулорічної Майстерні допоможуть онлайн-журнал та відео
«Майстерні міста».
Додаткову інформацію можна отримати за тел. (032) 275-13-08, Наталя Тарнавчик,
Марта Пастух.
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