Biuro Promocji, Komunikacji Spotecznej i Turysty ki
Departament Komunikacji Spotecznej ii Zdrowia
U rz~d Miasta Lodzi

ZESTA WIENIE ZBIORCZE

I ZARZf\DZEN[E Nr 5535!V[[1I7 PREZYDENTA M IASTA LODZ[ z dnia 2 1 marca 2017 r. w sprawie
ogloszenia otwartego konkursu ofert i powolania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym
I konkursie ofert na real izacj~ zadania publicznego upowszechnianie turystyki w zakresie turystyki i
krajoznawstwa w formie regrantingu.

Nazwa konkurs u/og loszo ny za r z!J.dze niem nr:

Tupowszechnianie turystyki w zahesie turystyki i krajoznawstwa

Nazwa zada ni a konkursowego:
Rea li zato r ko nkursu ofert:

Biuro Promocji, Komunikacji Spolecznej i Turystyki

Wyso kosc srod kow p rzez naczo nyc h/p rzyzna nyc h na d otacje
w ko nku rsie ofert:

60000 zl

w~formie regrantingu

Liczba ofert zlozo nych w ramac h konkursu ofert:

O rga nizacje

Lp.

I.

poz~ r z!J.dowe,

Nr ID
oferty

kto r yc h oferty zostaly reko mendowane do dofinansowania:

Centrum Inicjatyw na Rzecz Ro zwoju
"REG IO"

O r [anizacje poza r z!J.dowe, ktoryc h oferty zostaly ocenione
Lp.
I.

Tytul projektu

Nazwa organizacji pozarz'l.dowej

Nr oferty 1

Nazwa organizacji pozarz'l.dowej

Upowszechnianie turystyki w zakresie turystyki i
krajoznawstwa w ronnie regrantin gu

p~ytywnie

srednia punktow

37,57

Wysokosc
wnioskowanej l
proponowanej
dotacji

Uwagi

60000.00 zl

pod wzg lfde m merytorycznym, ale nie zostaly rekomendowane do do fi nansowania:
Tytul projektu

srednia punktow

Uwagi

Or~anizacj~ozarz~owe,

l ip.

~Nr oferty ~

ne~atywni!'pod

ktorych oferty zostalLocenione
Nazwa organizacji pozarZl\.dowej

~~
Nr oferty

Uwagi

srednia punkt6w
1"-

1

___ L

ne~nilUlod

Or anizacje pozarzljdowe, ktorych oferty zostaly ocenione
Lp.

wzgl£!em merr!Q!ycz'!!ym:
Tytul projektu

Nazwa organizacji pozarZl\.dowej

l.

1-

~

1. Bogna Witkowska

..

2. Anna Stanislawska

.......\ .. ..

3. Monika Olczak

...... a.. ......... ..... .

4. Agnieszka Smagur
5. Artur Sk6rzak
6. Krystyna Kozoris
7. Roman Bartoszuk-Antoszewski

......... ... ... .

~

. ... .

~g. yl~ff~(

....t!.~ ....~,

~JP~s,
/

_
Kryterium formalne, kt6re nie zostalo spelnione
+

L

)

formaln~

Tytul projektu

I

Podpisy czlonkow Komisji Konkursowej:

wzg!£dem

------

