URZ1\D MIAS: :',' i a D Z I
D EPART A M E NT T' ~ S Z.Y D E NTA
Wydzial Zdrowia i ~f" .\W ~; r._;i e c zn y c h

todi , dnia OSlipca 2017 r.

91 -066 lodz, ul. Zachcdni a 47
tel. ATo3"B·lt}" ·3~ ; ·f":,,,(:4-i·tSa& ·.t7 ·7-4
(piecza tka realizatora konkursu ofert)

ZESTAWI ENIE ZBIORCZE
Nazwa konkursu/ogtoszony zarzadzenlern nr :

Zarzqdzenie Nr 610S/V11/17 Prezydenta
Miasta todzi z dnia
26 maja 2017 r.
sprawie
powotania
Komisji
Konkursowej
ogloszeni
a
otwartego
konkursu
w
ofert i
do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w fo rm ie powierzenia realizacji zadania
publicznego polegajqcego na prowadzen iu dzlaian w zakresie aktywizacji spotecznej
ora z promowania tworczoscl osob starszych, w fo rmie regrantingu.

Nazwa zadania konkursowego:

Dziatania w zakresie aktywi zacj i spotecznej oraz promowania tworczosci osob starszych,
w fo rmie reg rant ingu.

Realizator konkursu ofert:

Wydziat Zdrowia i Spraw Spotecznych w Departamencie Prezydenta UMt

Wysokosc srodkow przeznaczonych/przyznanych na dotacje
w konkursie ofert:

Wysokosc srodkow pr zeznaczonych - 100.000,00 z!
Wysokosc srodkow pr zyznanych - 100.000,00 zt

Liczba ofert ztolonych w ramach konkursu ofert:

3

· I
Oferty rozpatrzone przez komisje konkursowa
Organizacja pozarzadowa, ktore] oferta zostata rekomendowana do dofinansowania:

Lp.

Nr ID oferty

Nazwa organizacji pozarzqdowej

Tytut projektu

Centrum Promocji i Rozwoju
Inicjatyw Obywatelskich
5/2017/3

I.

srednia

punkt6w

Wysokosc
wnioskowanejj
proponowanej
dotacji

Aktywny senior

"OPU5"
PI. Wolnosci 2, 91-415 t6dz

100 000,00 zt/
100 000,00 zl

29,4

Uwagi

Pozytywna opinia z powodu
otrzymania najwyiszej Iiczby
punkt6w.

Organizacje pozarzadowe, ktorvch oferty zostaty ocenione pozytywnie pod wzgledem merytorycznym, ale nie zostaty rekomendowane do doflnansowanla:

Lp.

Nr ID oferty

Nazwa organizacji pozarzqdowej

srednia

Tytul projektu

punkt6w

Wysokosc
wnioskowanejj
proponowanej
dotacji

Centrum Inicjatyw na Rzecz
I.

5/2017/1

5/2017/2
2.

5eniorzy tw6rczy i aktywni spotecznie

Rozwoju "REGIO"
ul. Karnirisklego 3/5 10k. 43,
91-427 t6dz;
Stowarzyszenie Instytut
Nowych Technologii

26

Uwagi

Negatywna opinia z powodu
100 000,00 zlj
otrzymania mniejszej liczby
0,00 zl
punkt6w.

Aktywizacja spoteczna oraz promowanie
tworczosci os6b starszych

23,8

ul. 5ienkiewicza 55, 90-009

100 000,00 zt/
0,00 zl

Negatywna opinia z powodu
otrzymania mniejszej Iiczby
punkt6w.

t6dz;

Podpisy czfonk6w Komisji Konkursowej:

1
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