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(piecz!\tka realizatora konkursu oferl) 

Nazwa konkursu/ogloszony zarzlldzeniem nr: 

Nazwa zadania konkursowego: 

Realizator konkursu ofert: 

ZESTAWIENIE ZBIORCZE 

Wsparcie realizacji zadan publicznych skierowanych do mieszkanc6w Lodzi, realizowanych przez organizacje 

w ramach program6w ftnansowanych ze srodk6w pochodzllcych spoza budzetu Miasta Lodzi, w cz~sci 

dotyczllcej tzw. "wklad6w wlasnych", w zakresie zadan wskazanych w ramach wsp6lpracy ftnansowej 

w Programie wsp6lpracy Miasta Lodzi z organizacjami pozarzlldowymi oraz podmiotami, 0 kt6rych mowa w 

art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie, na rok 2018 

- zarzlldzenie Nr 7930NII/18 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 7 marca 2018 r. 

j .w. 

Biuro ds. Partycypacji Spolecznej UML 

Wysokosc srodkow przeznaczonych/przyznanych na dotacje 178421 ,92 zl/13 194,08 zl 
w konkursie ofert: 

Liczba ofert zlozonych w ramach konkursu ofert: 6 
-----

o ... ---~ .... -- d ~-..... -. -_ .. -, ktorvch ofert ---talv rek --- --d .. _--- do doti --- -- ------- _. 

Lp. 
NrID Nazwa organizacji pozarzlldowej Tytul projektu srednia punkt6w 

Wysokos6 wnioskowanejl 
Uwagi 

oferty proponowanej dotacji 

Mlodziez dla mlodziezy - realizacja idei k61 
L 5 Fundacja Edukacyjna Silaczka proftlaktycznych w szkolach ponadpodstawowych 37,0 3 105,00 zl /3 105,00 zl 

wojew6dztwa 16dzkiego 

2. 6 Fundacja Centrum Praw Kobiet 
Akcja aktywizacja - szansa na prace dla kobiet z 

32,25 6 189,08 zl/6 189,08 zl 
16dzkiego obszaru rewitalizacji 

3. 4 
EduKABE Fundacja Kreatywnych luz wiem co zrobi6 - edukacja w zakresie ochrony 

37,75 3 900,00 zl 13 ~OO,OO zl 
Rozwillzan przed przemocll (wklad wlasny) '1' 



urgamzac.le pozarz:J0owe, KlOrycn oIeny ZOSIaIY ocenlOne d wz!!led pozY!)'wme ~O ... -g.\! . . ....... y ... y.- .J ... , .. ...... - .. .... - ------------ ... ---- - - .- -- -------- - ... -------
Lp. Nr oferty Nazwa organizacji pozarzl!dowej Tytul projektu srednia punkt6w Uwagi 

1. brak 

- ----- -- d --- - - - . ktorvch ofl ................. ", ...... - .... -~- ....... -- ....... _... .. ... - .... - TO ....... _ ...... - ••• -.~- ...... -J.-.. d led 

Lp. Nr oferty Nazwa organizacji pozarZl!dowej Tytul projektu srednia punkt6w Uwagi 

1. 2 
Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy- Cykl konferencji Katolickiego Stowarzyszenia 

19,33 Oferta nie uzyskala dofinansowania ze wzglydu na zbyt mall! 
Oddzial w Lodzi Dziennikarzy liczby punkt6w . 

. -

o d ·h .. •••• ....... ·- ............................ _ .......... , ktorvch ofl tal r.... _ ........ ___ _ _______________ T. ____ d led em fl -- ....... - ---------------- ----
Lp. Nr oferty Nazwa organizacji pozarzl!dowej Tytul projektu Kryterium formalne, kt6re nie zostalo spelnione 

1. 1 
Centrum Inicjatyw na Rzecz Rozwoju Wklad wlasny dla projektu "Architektura Lodzi dla 

Brak potwierdzenia zlozenia oferty. 
Regio duzych i malych" 

2. 3 
Stowarzyszenie RKW Ruch Kontroli 

Aleksandrowskie Drogi do Niepodleglosci Brak potwierdzenia zlozenia oferty. 
Wybor6w Ruch Kontroli Wladzy 

- ---- - -------- ---

Podpisy czlonkow Komisji Konkursowej: 
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