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(pieclJItka realizatora konkursu ofert)

ZESTAWIENIE ZBIORCZE
Otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego, Da zasadach regrantingu, w zakresie
realizacj i zadania dotycZ4cego przeprowadzenia dzial:aiJ. zmierzaj(!cych do przeksztaJcenia Lodzi w centrum
wydarzeri naukowych 0 znaczeniu mi¢zynarodowym, zachl(Caj<Jcych do studiowania w lodzi j propaguj'lcych
osi<tgn i ~cia naukowe Ladzi na podstawie z3.I'Z4dzenia Nr 5285NW I7 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 9 Lutego

Nazwa konkurs u/ogloszony zarzlldzeniem Dr:

2017r.
Nazwa zada nia konkursowego:

Zadanie publiczne, oa zasadach regrantingu, w zakresie reaJizacj i zadania dotycZ4cego przeprowadzenia dziaiaii
zmierzajllcych do przeksztalcenia Lodzi w centrum wydarzen naukowych 0 znaczeniu mi~dzynarodowym,
zach ~cajllcych do studiowania w Lodzi i propagujllcych osi(}gni~cia naukowe Lodzi.

Rcalizator konkursu ofert:

Biuro Obslugi lnwestora i Wsp6tpracy z Zagranicq w Departamencie Prezydenta Urzydu Miasta Lodzi

Wyso ko sc srodk6w przeznaczonych/przyznanych Da dotacje
w konkursie ofert:

285 642,00 zl

Liczba ofe rt ztozo nyc h w ramach konkursu ofert:
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Nazwa organizacj i p01.aI'Uldowej

Tytul projektu

S dn '
kt6 I Wysokosc wnioskowanejl
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Uwagi

I.

2.

,

UrgamzacJc pozarzltaowc Ktorycn oterty zostaly oceOla De pozytywmc poa wzgleaem merYtorycznym ale RIC zostaly reKom enOowane
Tytul projektu
Lp. Nr oferty
Nazwa organizacji pOZ3.TZ.lldowej
srednia punkt6w
I.

Realizacja dzialan wspieraj,!cych rozw6j Lodzi jako
osrodka naukowego i akademickiego.

t6dzkie Towarzystwo Naukowe
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OotmansowaOla:
Uwagi

Oferta nie uzyskala wymaganych 22 punkt6w stanowillcych
SS % punkt6w moi.liwych do osiwlittcia w konJrursie.
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Tytul projektu

Nazwa organizacji pozarZl!dowej

Uwagi

srednia punk:t6w
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Nazwa organizacji pOzar2'4dowej
Stowarzyszerue lnstytut Nowycb
Technologii
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Podp isy czlonk6w Kom isj i Konkursowej:
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TytuJ projekw

Kryterium formalne, kt6re nie zostalo spelnioDe

Wnioskowana przez ofereDta kwota dofinansowania nie speJniala kryterium
wskazanego
W ogloszeniu konkursowym, panadto srodki na pokrycie koszt6w
ReaJizacja dzialari wspieraj<lCych rozw6j Lodzi jako
reaJ izacji zadania przez operatora stanowiJy wi~cej ni:z dopuszczone ~O %
osrodka naukowego i akademickiego
calkowitej wartoSci srodk6w przeznaczonych oa realizacj~ zadania.

