
Zal~czniki do rozporz'ldzenia Ministra 
Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 
17 sierpnia 2016 r. (poz . 1300) 

Zal'lcznik nr 1 

UPROSZCZONA OFERTA REALlZACJI ZADANIA PUBLlCZNEGO 

POUCZENIE co do sposobu wvpelniania oferty: 

OfertE: naleiy wypelnit wyl'lcznie w bialych pustych potach, zgodnie z instrukcjami umieslczonymi przy poszczeg61nych petach 
ora2 w przypisach. 

Zaznaczenie gwiazdkq, np.: .. pobieranie /niepobieranie" oznacza, ie nalelY skreslic niewtasciwq odpowiedi. pozostawiajqc 
prawidlowq . Przyklad: "pel:J ieraAie· /niepobieranie t " . 

I. Podstawowe informacje 0 zloionej ofercie 

1. Organ administracji publicznej, Prezydent Miasta todzi 

do kt6rego adresowana Jest oferta 

2. Tryb, w kt6rym zlozono ofertt: 
Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku 
publicznego i 0 wolontariacie 

3. Rodzaj zadania publicznego1
) Dotacja pozakonkursowa, tzw. mate granty 

4. Tytul zadania publicznego 
l ad; kadr po kadrze 

5. Termin realizacji zadania publicznego21 Data 129 czerwca 2017 1 Data . . 1 19 wrzesnia 2017 
rozpocze:cia zakonczenla 

II . Dane oferenta (-aw) 

1. Nazwa oferenta (.ow), forma prawna, numer Krajowego Rejestru S~dowego lub Innej ewidencji, adres sledziby oraz 
adres do korespondencji (jeieli jest inny od adresu siedziby) 

Stowa rzyszenie Edukacyjl1o-Ku lturalne "Vena e Artis" 

KR5: 0000159204, NI P: 7272597352, REGON: 473157643 
al. Wyszynski ego 86, 
94·050 l ad; 

2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w e-mail : gabinetfilmowy@op.pl 
tym dane osob upowainionych do www.edukacjafilmowa .pl 

skladania wyjasnieri dotycz~cych oferty (np. 
numer telefonu, adres pocztye lektroniczneJ, 
numer faksu, adres stronv internetowej) 

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczeg61noscl celu, miejsca lege 
realizacji, grup odbiorcow zadanla oraz przewidywanego do wykorzystanla wkladu osobowego lub rzeczowego 

"lodi kadr po kad rze" 10 projekt z zakresu edukaejl kul turalnC' j korespondujCley z tradvcjCl l odzi filmowej, a takie Z€ 

starani aml naszego mla~ l cl 0 IVlul Miasta Filmu UNESCO ISIOtel projektu Jest uczenie a n~lizv filmowej poprzez p rezentacj~ 

.lnal iz w wykonal1lu ~ 1)('Cj d l l ~ low najwyzszej klasy Ol ,ll Zelp l czpn lowd llie roznorod nych 16c1zkich "zasobow" filmowych . 

Z,ldanlc polCE.1 na Wyb,.IIlIU 8 seen z fillll ow ZWI<ll dnych Z l odzllj poprzC'z pl l:' lll'IY, t em<lt y, producentow 

II Rud/,)j I.lCi-lIlI,ll,IWh'ld " 14: W /,lk rps ie l;l<!;-U\ o lo.ll ><',iOllYlil w. dll .1\ m l ;lwy 1 dlli,,)1\ kWIt~ ll lld )()(l1 I o dli,d,llnu'., I pUlylku 

plIhi lcz nego I 0 wolon!.l/ 1,l eIL'. 

,'11" l nlll l "'dil/,1t 11/.111. •• 11.1 1\1;' 111U1 .' t ly( d l ll1~/Y lUI 'Id, ll l! 



przeprowadzeniu speejalistyeznej analizy formalnej. tresciowej i kontekstowej kaldej z tyeh seen oraz nagraniu kaldej 

~nalizy. 8 ana liz, w formie okafo 10-minutowyeh filmik6w, zostanie nast~pnie udost~pnionyeh na niekomercyjnym, a 

iesz&eym si~ dulym zainteresowaniem (srednio 8500 niepowtarzaj&eyeh s i~ wejse dziennie), portalu 

www.edukaciafilmowa.nl. Portal ten jest wydawany przez lcidzkie Stowarzyszenie Edukaeyjno-Kulturalne "Venae Artis" we 

wspcilpracy z Filmotek& Narodow& w Warszawie. 

Wybrane filmy, z ktciryeh wylonionyeh zostanie 8 seen do analizy, to: osearowa Ida Pawla Pawlikowskiego (plenery todzi, 

Pabianie i Zgierza, prod. Opus Film), Edi Piotra Trzaskalskiego (kr~eony w lcidzkieh pleneraeh i wn~trzaeh, prod. Opus Film), 

Wymyk Grzegorza Zglinskiego (plenery todzi, prod. Opus Film), inseenizowany dokument BordzD kr6tki strojk - nakr~eony w 

cidzkieh pleneraeh przez wielkiego mistrza i eksperymentatora kina, lodzianina Grzegorza Krcilikiewieza (prod. Studio 

Filmowe N), slynny, ponadezasowy Przypodek Krzysztofa Kieslowskiego (dworzee lcid; Fabryezna, prod. Zespcil Filmowy Tor), 

cidzka - poprzez bohatera, plenery, osob~ re ly sera - Alejo Gowniorzy Piotra Szczepanski ego (prod . Anagram Film) oraz filmy 

przyrodnieze, Rok w puslezy albo Moelory i uroczysko, wyprodukowane w Lesnym Studiu Filmowym z Bedonia pod todzi'l. 

Projekt "tcid! kadr po kadrze" ma takie za zadanie I'lezye ludzi rcilnyeh profesji pracuj'leyeh w naszym mieseie na rzeez filmu 

producen tciw filmowych (Opus Film, Lesne Studio Filmowe, Studio Filmowe N, Anagram Film), realizatorciw filmciw, 

wykladoweciw akademickich (Ul, lcidzka Szkola Filmowa), filmoznaweciw, edukatorciw filmowych - co ski ada si~ na obra 

odzi jako miasta lyj'lcego filmem. Swcij akces do udzialu w projekcie jako osoby analizuj'lce sceny filmowe zglosili wybitni 

odzianie: prof. Ryszard lenczewski, prof. Grzegorz Krolikiewlcz, prof. Stefan Czyzewski, prof. Tadeusz Szczepanski. prof. Piot 

Sitarski, reiyser Piotr Szczepanski, reiyser Stawomir Kalwinek. 

Nagran iem analiz zajm~ sili doswiadczeni realizatorzy filmowi - Slawomir Kalwinek, wyktadowca Wydzialu Rezyserii f6dzkiej 

Szkoly Filmowej i Grzegorz Habryn, reiyser i montaiysta. 

Poszczegolne sceny/a nalizy b~dq zawieraly informa cje na temat finan sowan ia ze srodkow Prezydenta Miasta l odzi. 

Wszyscy wlasciciele praw do film6w, ktore b~d(l analizowane w ramach projektu , wyrazili zgodt:: na kh nieodpfatm 

~ykorzystanie. 

Nagranla analiz odb~d(l si€; w Palacu Mlodzieiy im. J. Tuwima w lodzi. kt6ry jest partnerem projektu i nieodplatnie uiycz, 

wyciszone pomieszczenie na 3 dni zdj~ciowe . Umowa partnerska w za l<1czeniu . 

Koordynowac proJekt blidz1e Anna Kolodziejczak, realiza torka ponad 90 projektow z zakresu edukacji kulturalnej . 

Zadanie b~dzie promowane na portalach : www.edukacjafdmowa.pl, www . kinastudy~l, www.wckp. lodz.pl, 

www .paIJcmlodziezy.lodz.pl, www .fil moznawstwo .uni .lodz.pl. A takze na st ronach UMl. Zostarm? zaprojektowany specjaln 

zna k graflczny projektu sluiqcy jego lepszej id entyfikacji. 

2. Zakfadane rezultaty realizacji zadania publicznego 

Rezultatem projektu b~dzie nagranie 8 profesjonalnie przygolowanych ana l! z filmowych, dostp'pnych dla wszystkich os6t 

zalntere~owanych . 

InnY1ll1 rezu ltatami zadania bf;d(l : 

populdryzacja profesjonalnej wiedzy filmowej. 

promoeja lodzi jako miasta filmu , 

budzcnlC zaln teresowan frlmowych I ftlmoznawczyeh, 

Intf'gr,lqa ~ rodowisk" fdmowego wokel nroblem6w N lukacji . 
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IV. Slacunkowa kalkulacja kOSlt6w realilacji ladania publicznego (w przypadku wi~kSlej liczby kOSlt6w 
istnieje moiliwo~c dodania kolejnvch wierszy) 

Rodlal kOSltu 
• .-. Koszt calkowlty 

(ll) .• 
, do ponlesle~la r"! (:~d\l,.POnl~~~enla .1,.1> 

, 1 wnloskowanel , • , le ~roilk6w ~ 
" '" r •• : .. d t 113) ~ .. ~ t~ f1~/l'~')"~ ~t r;; :. 

., ~ 0 ac " 't). ~a~~s~~~h .. 
i .~ (ll) wlasnych; ~roilk6w 

• 
; , , • • , • , , < , , II . 

. , 
Lp. 

1 ~ 
• . , . 1 ; 

I· 

. . ' ., 
".' ' pochodl~cvch 1 

' I , InnYCh.!r6del; . '1 
wkladu osobowego 

lub rzeczowego') . 
, '(ll) '. 

Pnygotowanle i wysloszenle autorskiej ana lilY seeny 4400,00 4400,00 0 
filmowej 8 x 550,00, umowa 0 dzlelo I prawaml 
autorsklmi 
Rejestracja obrazu, diwl«:ku oral montai nagranego 4400,00 4400,00 0 

- materialu 1 analilV 
a)( 550,00, faktura 

Obstuga ksi~gowa zadanla 300.00 300.00 0 

Projekt logotypu projektu 200,00 200,00 0 

Obsluga informatyczna 350,00 350,00 0 

Koordynacja zadania 350.00 350.00 0 

Koszty og6lem: 
10000,00 10000,00 0 

Oswiadczam(-y), ze: 
1) proponowane zadanle pubhczne b~dzie reahzowane wylqcznle w za~res ie dzialalnosci poiytku publ icznego oferenta; 
2) w ramach skladanej oferty przewidujemy ~~niepobleranie ~ swiadczen pienir;inych ad adresatow zadanla; 
3) wszystk ie podane W ofeme oraz Za lqCZlllkach informacje Sq zgodne aktua lnym stanem prawnym 

i faktycznym; 
4) oferent ' /ofereAEI' s ... ladaJelcy nmiejszq ofert~ ni e za lega (jq) ' /zalega (jq)' z oplacaniem nalezne!.c l z tvtulu zobewiqzari 

podatkowych; 
5) oferent ' /ofereAEI' skladajqcy ninlejszq ofertr: nle za lega ( jq)'/2:alega ( i<l) ' Z oplacaniem naleinosci z tvtulu skladek na 

ubezpieczenla spoleclne. 

Wlceprezcs liH7.ijdu Stowarl)'szenla 
......... .... ~:VE~;.\.~ AKfHi" ............ ~z.l.Oilck Za ' ',lOu Stowarzyszenlc 

............... ;I .: I"C.f.:;:i~'. ...... ... ... " \ 'EN" E ARTIS" 
···'!'K'r·Amrr.·j\rrylwt=1 "i;'zak .......... .. ~), (:.:. /( /.: .,....;/. lLe. 

(podplsosobyupowaznloneJ l1l!?r IJrlrOI(1 "(;;, )1 ' . 'I I ' :. 
lub podpi sy osob upowaznlonych 

do skladanta oswI,ldczen woll w ImlenlU 

oferenta) 

Zalacznik : 
1. Potwleldlona la zgodnosc z oryglnalelll kopla aklUalnego wyci<lCu z KRS. 
2. Umowa partnerska z Pa lacem MlodZlezy. 
3. OswlddClenle 0 posiadaniu zgod na wykO!ly<; lJnie mater lalu fllmowego. 

II W,lIIU S( J...lI',ll()w Ill~<'>I"rll do POtllt''>It:llld I d ot d' jlllt ' < 1tl0l<' pi u'k l V i 'Vt 10 000 It 

I) w 1",'VP,II ''''u w'>P,Ut 1,1 1I',dll,l( II 1,1ti.lIIl,1 pullIn /llt','.O 

StoWar7yS7.'r:" r j Jk,eYlnO ·KulturJlne 

"VENA E ARTIS" 
94,050 l6di. At. Wyszyriskiego 00 

tot.".J c80 521" 

ladi. 24 maja 2017 r. 
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