
Akceptuję 

 

 

 

Informacja  

w sprawie wyboru oferty organizacji pozarządowych do realizacji projektu 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

Wyboru oferty dokonała komisja powołana decyzją Dyrektora Biura Rozwoju 

Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy Urzędu Miasta Łodzi nr 5/2008 z dnia 25 czerwca 

2008 r.  

 

W następstwie ogłoszonego naboru partnerów – organizacji pozarządowych 

zainteresowanych nawiązaniem Partnerstwa z Miastem Łódź - Urzędem Miasta Łodzi w celu 

złożenia wniosku projektowego w ramach Poddziałania 7.2.1 PO KL, w terminie  

do dnia 7 lipca 2008 r. oferty złożyły: 

1) Caritas Archidiecezji Łódzkiej 

2) Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej – Ognisko JEDNOŚĆ 

3) Stowarzyszenie na Rzecz Kapitału Społecznego REZONANS 

4) Fundacja RAZEM 

5) Zakład Doskonalenia Zawodowego 

6) Fundacja AQUALIFE 

7) Towarzystwo Wiedzy Powszechnej 

8) Stowarzyszenie INICJATYWA RP 

Wszystkie nadesłane oferty spełniły kryteria formalne oceny. 

 

Głównymi kryteriami dalszej oceny merytorycznej było: 

- doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze w obszarach 

tematycznych związanych z projektami społecznymi, 

- zgodność działania statutowego potencjalnego partnera z celami planowanego 

projektu, 

- oferowany wkład partnera w zakresie kadrowym i bazy lokalowej. 

Powyższe kryteria spełniły 4 oferty: Caritas Archidiecezji Łódzkiej, Stowarzyszenie na Rzecz 

Kapitału Społecznego REZONANS, Fundacja Razem, Zakład Doskonalenia Zawodowego.  

 



Komisja zadecydowała, iż najbardziej korzystny dla realizacji i powodzenia 

zaplanowanych działań będzie wybór na Partnerów do projektu dwóch organizacji: 

Caritas Archidiecezji Łódzkiej oraz Stowarzyszenie na Rzecz Kapitału Społecznego 

REZONANS. Obydwie Organizacje od wielu lat działają na rzecz osób bezrobotnych  

i niepełnosprawnych. W ramach ich pracy prowadzone były warsztaty rozwijające 

umiejętności społeczne i zawodowe, co jest zgodne z założeniami planowanego projektu. 

Obydwie organizacje mają odpowiednie zaplecze kadrowe oraz infrastrukturalne,  

co zapewni wysoką skuteczność podejmowanych działań. Caritas Archidiecezji Łódzkiej 

i Stowarzyszenie na Rzecz Kapitału Społecznego REZONANS posiadają wpis  

do rejestru jednostek szkoleniowych, co zapewni sprawne  

i adekwatne do potrzeb wsparcie osobom objętym projektem.  

 

Z Caritas Archidiecezji Łódzkiej i Stowarzyszeniem na Rzecz Kapitału Społecznego 

REZONANS zostanie zawarta umowa o Partnerstwie, która określi zasady współpracy przy 

realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

 

 

Łódź, dnia 14.07.2008 r. 


