Конкурс на проведення Майстерні міста 2017

Облаштування, використання і розвиток громадських просторів

Про «Майстерню міста»
Урбаністично-культурний проект «Майстерня міста» існує
вже п’ять років, за цей час проект став ефективною платформою для співпраці і спілкування між ГО, громадськими
ініціативами, митцями, майстрами, активістами та представниками міської влади. Основною метою заходу є залучення мешканців до процесів розвитку та оновлення міста.
«Майстерня міста» – це партнерська ініціатива Львівської
міської ради та Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) в рамках проекту «Муніципальний розвиток та оновлення старої частини міста Львова».
За останні роки розголос про Майстерню міста поширився не лише у Львові, але й у багатьох інших українських
міст, які зацікавлені в тому, щоб використовувати її як інструмент у міському діалозі. У 2016 Майстерня міста відбулася у шести українських містах (Львів, Житомир, Полтава,
Чернівці, Івано-Франківськ, Миколаїв).

Грант
На 2017 рік проект «Муніципальний розвиток та оновлення
старої частини міста Львова» оголошує конкурс на проведення Майстерні міста у зацікавлених містах. На це заплановано виділити фінансування у сумі до 2.000 євро для
трьох міст. Крім того, ми пропонуємо консультації під час
підготовки та реалізації проекту.

Загальні цілі проекту та вимоги
Зміст:
• Популяризація урбаністичних тем
• Інформування мешканців про міські ініціативи та проекти

• Залучення різних цільових та вікових груп
• Обмін досвідом між українськими містами про методи
залучення мешканців

• Підтримка сталого та інтегрованого розвитку міста
загалом та його окремих мікрорайонів
• Підтримка ГО та громадських ініціатив
• Покращення комунікації між ГО, міською владою
та мешканцями

Організація:
• Некомерційний характер заходів
• Проведення заходів з практичною складовою
• Обов’язкове використання під час заходів символів Майстерні
міста (логотипу, виставки про історію Майстерні тощо)
• Тривалість: мінімум 7 днів

Вказівки щодо вибору місця:
•
•
•
•

Доступність
Захищеність від шуму
Відкритий громадський простір з жвавим потоком пішоходів
Можливе проведення на місцях, де плануються
реконструкція/переоблаштування / ревіталізація
• Конструкція павільйону має передбачати обладнання
доступом до електромережі,захист від сонця та дощу,
ввечері/вночі охоронятися
• Достатньо місця для проведення
кінопоказів/воркшопів/виставок

Проектні цілі Майстерні міста 2017
Зміст:
• Дати імпульси для розвитку громадських просторів
(участь мешканців, міської адміністрації, активістів
і фахівців у відкритому діалозі, обміні досвідом тощо)
• Залучення мешканців у процесах оновлення і розвитку міста,
а саме в сфері використання та розвитку громадських просторів
• Популяризувати ефективні рішення для облаштування
громадських просторів

Відбір та оцінка
Оцінка пропозицій та відбір відбуватимуться у два етапи.

1) Формальна оцінка
- Заявник є юридичною особою, може заключати угоди і
виставляти рахунки (обов’язково додати доказ)
- Повністю заповнений формуляр
(аплікаційна форма) заявки
- Наявний детальний план фінансування
(бюджет з надходженнями та видатками)
- Доказ фінансування (власний внесок),
крім можливого фінансування від GIZ
- Вчасне подання заявки (до 9.04.17 включно)

2) Оцінка змісту
Для оцінки заявок розглядатимуться наступні критерії:
- Переконлива загальна концепція
- Опис того, як буде представлена фокус-тема 2017
«Громадський простір»
- Партнери для підготовки і проведення, зокрема
опис команди організаторів та її складу
- Обране місце для проведення «Майстерні міста»
- Наявний досвід проведення аналогічних заходів

Переможців визначатиме журі у складі представників
Управління охорони історичного середовища
Львівської міської ради, Інституту міста та GIZ.
Питання: до 24.03.2017
(у разі виникнення запитань, пишіть нам на сторінку
у Facebook: https://www.facebook.com/maisterniamista/);
info@urban-project.lviv.ua

Організація
• Термін проведення: 01.06-10.07.2017

Термін подання заявок: 09.04.2017
Аплікаційна форма : goo.gl/oXep8B
Оголошення результатів конкурсу: 19.04.2017
Контактні особи:
Наталя Тарнавчик, Софія Лужна
Телефон: (032) 275 13 08

