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(pieczqtka realizatora konkursu ofert) 

Nazwa konkursu/og/oszony zarzlJdzeniem nr: 

Nazwa zadania konkursowego: 

Realizator konkursu ofert: 

ZEST A WIENIE ZBIORCZE 

Wsparcie realizacji zadan publicznych skierowany< 

w ramach programow finansowanych ze srodko 

dotyczi}cej tzw. "wk/adow w/asnych", w zakres 

w Programie wspo/pracy Miasta Lodzi z organiza( 

art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzi. 

- zarzi}dzenie Nr 7930IVII/IS Prezydenta Miasta Lc 

j .w. 

Siuro ds. Partycypacji Spo/ecznej UML 

h do mieszkancow Lodzi, realizowanych przez organizacje 

w pochodzi}cych spoza budzetu Miasta Lodzi, w cZysci 

e zadan wskazanych w ramach wspolpracy finansowej 

:jami pozarzi}dowymi oraz podmiotami, 0 ktorych mowa w 

/alnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie, na rok 20 IS 

dzi z dnia 7 marca 20 IS r. 

Wysokosc srodk6w przeznaczonych/przyznanych na dotacje 159 090,50 zl/65 930,00 z/ 
w konkurs ie ofert: 

Liczba ofert z/ozonych w ramach konkursu ofert: 3 

Organizacj~ozarzl!dowe, ktorych ofert~ zosta/y rekomendowane do dofinansowania' ._--- ----

Lp. 
Nr ID 

Nazwa organizacji pozarzi}dowej Tytul projektu 
oferty 

.. -- - --- , 

I. 5 
Centrum Inicjatyw na Rzecz Rozwoju Wk/ad w/asny dla projektu "Architektura Lodzi dla 
Regio duzych i ma/ych" _. 

2. 6 Stowarzyszenie "Lodi Filmowa" 
"Szachista" - prezentacja widowiska historycznego z 
muzyki} na zywo z okazji 100-lecia Niepodleg/osci 

3. 4 FundacjaArs Imago Pozaformalna Akademia Aktywnosci 

srednia punktow 

36,0 

2S,00 

27,33 

Wyso okosc wnioskowanejl 
ponowanej dotacji pro 

15200 ,00 z/ /15 200,00 z/ 

37000 ,00 z/ 137000,00 zl 

13730 ,00 z/ /13 730,00 z/ 

Uwagi 



Organizacj.!Ul..Qzarzlldowe, kt6r)'ch oferty zostal), ocenione p~~ytywnie pod wzg!-:dem nlerytoryczn)'m, ale nie zost!l!y _r~komendowalle do dofinansowania: 

l 
Lp. Nr oferty _ Nazwa organizacji pozarzq~owej Tytlll projektll I "d"'-,O'kt6W I 

I. brak 
L-___ _ __ _ _ ___ _ 

Uwagi 

-I 

-==.=.::=,..:= _atywnie pod wzgl~dem ll1!:.rytoryczn)'m: _ 

Lp. N"w. """''''j' p.m""dow'j Tyto' proj,kto I '"d,', 
I. brak L 

punkt6w Uwagi 

Nazwa organizacji pozarzqdowej f- Kryterium formalne, kt6re nie zostalo speln_io_n_e _ _ 

I. brak 


