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(pieczqtka realizatora konkursu ofert)

ZEST AWIENIE ZBIORCZE
Nazwa konkursu/ogloszony zarzlldzen iern

Otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego, na zasadach regrantingu, w zakresie
przeprowadzenia dzialan zmierzajqcych do przeksztalcenia lodzi w centrum wydarzen naukowych 0 1118czeniu
miftdzynarodowyrn, zachttcaj(!cych do studiowania w Lodzi i propaguj'lcych osillgnittcia naukowe Lodzi
na podstawie zarz~dzenia Nr 5676NlU17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 3 kwietnia 20 17 r.

Dr!

Nazwa zadania konkursowego:

Zadanie publ iczne, na zasadach regrantingu. w zakresie przeprowadzenia dzialail zmierzajl}cych do
przeksztaJcenia Lodzi w centrum wydarzen naukowych 0 znaczeniu mirrdzynarodowym, zachcrcaj~cych do
studiowania w Lodzi i propaguj~cych osi~gnirrc i a naukowe Lodzi.

Realizator konkursu ofert:

Biura Obslugi lnwestora i Wsp6lpracy z Zagraniq w Departamencie Prezydenta Urztrdu Miasta lodzi

Wysokosc srodk6w przeznaczonych/przyznanych na dotacje
w konkursie ofert:

285 642,00 zl

Liczba ofert zloionych w ramach konkursu ofert:
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Nazwa organizacji PozarUldowej
Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw
Obywatelskich "OPUS"
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Nr oferty

Nazwa organizacji poz~dowej

1.

2

Stowarzyszen ie - Instytut Nowych
Technologii

3

Tytul projektu

Centrum lnicjatyw Da Rzecz Rozwoju
"REGIO"

srednia punkt6w

Wysokosc wnioskowanejl
proponowanej dotacji

34,8

285.642,00

Udi Naukowa, L6di Akademicka
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Tytul projektu

srednia punkt6w

Realizacja dzialail wspieraj<}cych rozw6j Lodzi jako
osrodka naukowego i akademickiego.

23,0

Powierzen ie realizacji zadania publicznego na
zasadach regranting, w zakresie przeprowadzenia
dzialan zrnierzaj<}cycb do przeksztakenia Lodzi w
centrum wydarzen naukowych 0 znaczeniu
mi~dzynarodowym, zachrrcajllcych do studioWWlia
w Lodzi i propaguj,!cych osiqgnil(cia naukowe
Lodzi.
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Nav.va organizacji pozarzqdowej

Tytul projektu

I.

1

L6dzkie Towarzystwo Naukowe

Realizacja dziahm wspieraj'lcych rozw6j Lodzi jako
osrodka naukowego i akademickiego.
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Podpisy czlonk6w Komisji Konkursowej :
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zu:stalV uceOlUne DC1!a{VWnte [JUU wa!lt;:uem lurmam YIIl;

Nazwa organizacji pOzarz<Jdowej

I.

)..IUU

\ srednia punkt6w

Tytul projektu

Kryterium formalne, kt6re nie zostalo spelnione
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