
Protokol z posiedzenia Komisji Konkursowej w dniu 8 . !~A'1t}!g~~'U 

W zwh,zkll z ogloszeniem przez Prezydenta Miasta Lodzi otwartego konkllrsll ofert 

\\' formic wspareia realizaeji zadan publieznyeh w zakresie kllltllry, sztllki, 

oehrony dobr kliitury i dziedzictwa narodowcgo. 

KO llli sja powolana zostala zarz'l.dze nicl11 Nr 7460IV II11 7 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 

15 grudni a 20 17 r. w sprawie ogloszenia otwartego konkursll ofert i powolania KOl11i sji 

Ko nkursowcj do opiniowania oferl w olwa rtym konkursie ofert w formie wsparcia rea li zacj i zadan 

publicznych w zakres ie: kullllry, sZluki , ochrony dobr kultury i dziedziclwa narodowego 

II sk ladzic: 

Pr,,-clI odniczqca: 

I . Dagmara Sl11i gieiska - Dyreklor Wydzialu KlIllury w Departal11encie Panycypacj i Spolecznej 

i Ku llllry U rz~dll MiaSla Lodzi; 

C..- Ionkowie: 

~ . .lola11la Slawinska- Ryszka - inspeklor - koordynalor zespolll ds. mecenalu kultllry w Wydziale 

KullUr) \\ Dcpartamencie Parlycypacj i Spolcczncj i Kuilury Urz~dll MiaSla lodzi; 

J . .lolanla .l achimowicz - inspeklor w Wydzia lc KlillUry w Deparlamencie Partycypacj i Spolecznej 

i Ku llu ry Urzc;dll Miasla Lodzi; 

-1 . .l lIslyna SzymaJiska - podinspeklor w Biurze ds. Rewilali zacj i w Deparlamencie Archileklury 

i Roz\\oj u Urzycl ll Miasla lodzi; 

5. Anna Kolodziejczak przedstawic ielka Stowarzyszenia Edllkacyj no-Kul tura l nego 

.. Vcnac Arli s"; 

6. Roman Barlosz llk -Anloszewski - przedslaw iciel Polskiego Slowarzyszenia 11a Rzecz Osob 

z Nicpclnosprawnosc i'l. lntelektualnqlkolo w I.odzi. 

W obradach KOl11i sji nie lIczeslniczyl jeden z czlonkow. Lisly obecnosci czlonkow KOl11i sji w dniu 

8 i 14 1ulego 20 18 r. slanowi'l.zalqczni k Nr I do 11i niejszego protokoili . 

Na wSl~pi e Pani Dagmara Sl11 igielska przedslawi la li s t~ ofert. ktore zostaly zlozonc w 

k011ku rsic . 

OgOlcl11 do konkllrsu wplynflo 139 of crt . 

III" 
I. p. 

zadania 
nazwa oferenta nazwa zadania 

I. I Fundacj a Dariusza Stac hu ry 
Festi wal Muzyka sw iata 

"Canto Pro Class ica" 
0 I Stowarzyszeni e teatra lne Cho rea Festiwal Teatra lny Perspe kty wy 2018 



r 

J. I Fundacja Wytw6rnia 
II . Letnia Akademia JazZll - Legendy Polskiego 

i Swiatowego Jazzu 

4. I Fundacja Wspierania Kultury V III M i~dzynarodowy L6M Tango Salon 
Fabryka Tanga Festival 20 18 

5. I Fundacja Viewer Montaz Film Festiwal 

6. I Europejskie Centrum Kultury Logos 25- lcc ie Kosc iola Srodowisk Tw6rczych w Lodzi 

7. I Fundacja Kamila Mackowiaka Rea li zacja spektaklu .. 50 sl6w" 

8. I Fundacja Na Rzecz Kultury Rodzinny Piknik Operowy 
i Sztuki Avangart 

'I . I Fundacja East-West Music 
II Mi~dzynarodowy Festiwal 

Open Music 

10. I Fundacja Urban Forms Urban Forms Festiwal 2018. Przestrze l) i Miejsce 

II. I Fundacja Ochrony Spektaklmuzyczno-multimedialny ,. Marzec 68" 
Dziedzictwa Kultury Zyd6\\ 

I~. I Fundacja Promocj i i Wspierania VII Mi ~dzynarodowy Festiwal Tw6rczosc i 
Tw6rczosci Convivo Mlodych FOLKOWE lNSPIRACJE 

13. I Stowarzyszenie Targowa 62 Festiwale Teatru Szwalnia 

14. I Stowarzyszenie Absolwent6w Salony fotografii 
i Przyjac i61 PWSFTViT w Lodzi 

15. I Fundacja FKA 
9. Festiwal Krytyk6w Sztuki Filmowej 

Kamera Akcja 

16. I Stowarzyszenie L6dz ATRAKCY J A 
Wpieranie imprez kulturalnyc h, w szczeg61nosci 
z za kresu filmu, sztuk wizualnych oraz muzyki 

17. I Fundacja 4.99 Wpieranie imprez kulturaln),ch, w szczeg61nosci 
z za kresu filmu , sztuk wizualnych ora z mu zyk i 

18. I Fundacja "W twojej sprawie" Festiwal Disco Po lo w Lodzi 

1'1 . I Fundacja LUX PRO MO UME TIS Panna Piotrkowska 

~O. I Mi~dzyna rodowa Fundacja Mu zyczna 
W holdzie Arturowi Rubinsteinowi 

illl . Artura Rubinsteina w Lodzi 

~ I. I Stowarzyszenie Jazzowe Meloma ni XX VI Grand Prix Jazz Melomani - L6M 

" I Free Mind Foundation Pasaze sztuki -_ . 

0' _J. I Fundacja NUR Ravekjav ik 

~4. I Fundacja In Search Of. . . Festiwal L'tronica 

~5 . I Fundacja Inicjatyw Kulturalnych Letni Festiwal Filmowy Pol6wka 
Plaster 

~6. I Fundacja Rozwoj u K inematogra li i L6dzkie lata lilmowe 

~ 7. ~ Fundacja Miasto Projekt Lata na Balutach 

28. 2 
Swietlice Al1ysryczne. Program edukacyjllo-

Fundacja Dzialania artystyczny dla dzieci i nllodziezy dotknil't ej 
wykluczeniem spoleczn)'m n3 terenie Lodzi 
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29. 0 Stowarzyszeni e Maly Po/1 BAJOSTA TEK. Podr6i po oceanie osobliwosci 

10. 2 Stowarzyszenie Spoleczny Dom Kultury Stare Po lesie I miejscc 
Spolecznie Zaangazowani spotka/\ 

31. 2 Fundacja "W twojej spraw ie" 
Ed ukacyjne spotkani e integracyj ne wie lu kultur 

"Kultura Romska" 

'0 J_ . 2 Centrum In icjatyw Na Rzecz Rozwojll Poznajemy LodZ w szczego le - detal - atrakcje 
"Re~ io" dla duzych i ma lyc h 

" 
, Stowarzyszenie Orkiestry Kameralnej Polish Ca merata swojem u miastu w 100.lecie 

OJ. J 

Pol ish Camerata odzyskania niepodleglosc i 

34 . 3 Fundacja Liberte! Igrzyska Wolnosci 20 18 - Bitwa 0 histori , 

35. 
, 

Fundacja "Polska si, upomn i" 
Rock Ormorium "Skamienialy las. Operacja 

J 
lodzka 191 4. Niepod leglosC" 

36. 3 FlIndacja Kultury Liberty' TAKA HI STOR IA .. . LOD:?: 

37. 3 Fundacja Promocj i Kultury 
Druga Strona Ulicy - Sztuka Niepodlegla Lodzi 

W To Mi Gra i 
Produkcja spektak lu teatralnego dla mlodz iezy 

38 . ~ Fu ndacja Kultury i Sportu 44 "Pierwszy raz" Michala Walczaka 
w rezyserii Adama Biernackiego 

39. ~ Fundacja Monumentum ludaicum Dziedzictwo zydow lodzk ich - Zydowsk ie 
Lodzense brzmienia Lodzi 

~O . 4 Polski Zwillzek Chorow i Orkiestr XX llodzki Festiwal Chora lny - Cantio 
Zarzqd Oddzialu w Lodzi Lodzensis 

.j I . 4 Stowarzyszeni e teatralne Chorea Roj 

~2 . ~ 
Upowszec hnianie kultury poprzez produkcj, 

Fundacja Art land i prezentacj, wyda rze/\ artystycznych z roznych 
dziedzin sztuki 

-D . 4 Parafia Ewange l icko-Augs burska 
N iedziela z mu zykq U sw. Mateusza 

w Lodzi 

44 . 4 Polski Zwiqzek Gluchych Ze sztukll na Ty - wa rsztaty plastyczne d la 
Oddziallodzki czlonkow PZG w Lodzi 

~ 5. 4 Polski Zwillzek Gluchych 
Szlak ielll ikon, ikona karpacka - warsztaty 

malowan ia ikon wg kanonu powstalego w IX 
Oddziallodzki 

wieku 

~6 . ~ Stowarzyszelli e na rzecz rozwoju Luty mi esillcem bada/\ serca plodu w tym : 
kardiologii prenatalnej wystawa fotografii pI. " Pypowina plodu" 

~ 7. ~ Stowarzyszenie Nowa Kultllra 
#AV#EL 

i Ed ukacja 

-18 . 4 Fundacja Li bertc! 6. Dzielnica Li ve 

~9 . 4 Stowarzyszen ie Sztuka i Dokumentacja 
"Lqcze" wystawa artystek zw i'lzanyc h z Lodziq 
na Dworcu LodZ Fabryczna w ramach projektu 

Arc hiwum Sztuki Kobiet 

50. 4 Fundacja Wspierania i Rozwoju RES FACTUM 
Kultury Via Cu ltu rae 

51. 4 Fundacja Liberte! Ty1ul 012 

52. 4 Fundacja Kultu ry i Biznesu Swil'to Niepod leglosci 20 18 
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53 . ~ Fundacja Sztuki Projekt Zero Waste 
_. 

54 . 4 Fundacja Sztuki Projekt Antithesis 

55. .j Flindacja Fantastyczne Ini cjatywy L6dzki Festi wa l Fantastyki Kapitlilarz 20 18 

56. ~ SlOwarzyszenie Tw6rc6w Kultury. Art Puzzle - scena sztuk (n ie)wyszukanyc h 
Sztuki Kamienica 56 

57 . 4 Fundacja Ogr6d Serca Koncerty na Zd rowiu 

,.Opowiedz mi 0 sobie" przeglild kina 
58. 4 Sp61dzielnia Socjalna Odblask mi"dzyku ltu rowego. Edycja II - smiere i rytualy 

prze jsc ia 

59. 4 Fundacja Carpe diem 
Wiosenne i jes ienne dni muzyki organowej 

i kameralnej w Archikatedrze L6dzkiej 

60 . ~ L6dzk i Sejmik Os6b 
Artoteka L6dzka 

N iepelnosprawnyc h 

61 . ~ Stowarzyszenie Wsparcie Spoleczne Ga la Przedsi,biorczosc i Spolecznej 
. .Ja-Ty-My" 

62 . ~ Sp61dzielnia Socja lna Oclblask 
,.Nie znam pytani a. ale na pewno seks jcst 

odpowiedzi&" - dyskusyj ny przegl&d filmowy 

63. ~ Centrum Ini cjatyw Na Rzecz ROlwojll "Korzenie XX-wiecznego ludob6jstwa" -
,.Reg io" wystawa wraz z wydarzeniami lowarzysz<\cymi 

O~ . ~ Funclacja Piccolo - Kultura bez barier "Maly Ksi&z," Antoine de Sa int-Exupcry 

65. ~ Fundacja In Search Of. .. Rezydencja Wschodnia 20 18 

60 . ~ Sp61dzielnia Socja lna Ogniwo Cyk l koncert6w Lux Nigra 

67. ~ Ch6r Dziec i,cy Miasta Lodli Brundibar Opera Dzieci,ca 

68. ~ Stowarzyszenie ,.Porozumienie Koncerty piesni oraz wyda ni e plyty ,.Rosyjska 
dla przyszlosci" L6di" 

69 . 5 Fundacja Arsenal Pami,ci XV II Og61nopolski Konkurs Arsenal Pam i,ci 

70 . S Fundaeja Dariusza Stachury 
Pies ti ujdzie calo 

"Canto Pro Classica" 

71. 5 Stowarzyszenie SpolecZllo-Kulturalne 
Wielokulturowa L6c1t dl a Niepodleglej 

ETHNOS 

72. 5 Stowarzyszenie Edukacja Praktyczna 
L6c1zka mlodziez w walce 0 ni epod leglose Polski 

T.K.K . 

73. 5 
Zwil\zek Harcerstwa Polsk iego 

Droga do Niepod leglej - cykl spektakli 
Komenda Chor&gwi L6dzkiej im. 

A. Kamitiskiego Hufiec L6dz-Poles ie 
i warsztat6w hi storycznych 

n 5 L6dzkie Towarzystwo Fotograficlllc 
100 x Wolnose na I OO-Iec ie odzyskania 

ni epodleglosci przez Polsk, 

75. 5 Fundacja Ochrony Dziedzict\\a Jeden dzieti z zycia zydowskiego legionisty 
Kultury Zyd6w - film i warsztaty ecl ukacyj ne 

76. 5 Funclacja Rozwoj u K incmatografi i Niepodlegla Polska w kinic 

77. 5 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom 
Z hi stori& w tie 

i Osobom Sta rszym "Puis" 
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78_ 5 Fundacja LUX PRO MONUMENTIS Warsztaty artystyczne - Sztuka jest przyszlosc iq 

Piesn i wolnosc i i niepodleglosc i - cyk l 
79_ 5 E\\ange lickie Stowarzyszenie Ku itu ry koncertow dla pensjonariuszy domow opieki. 

seni ora i spokoj nej starosei z okazji 100_ 
rocznicy odzvska nia orzel Polsk~ niepodleglosei 

80_ S Stowarzyszenie 
Rodzinne pikniki iti storycznc .. Klub Pozytywncj Wyobrazni" 

~ I- S Zwiqzek Hareerstwa Polskiego 
Festi wa l Piosenki Zo lnierskiej Chorqg iew Lodzka Huficc LodZ- Baluty 

8~ _ 5 Chor Dzieei~ey M iasta Lodzi Spiewaj my razem z Niepodleglosc iq 

83_ 6 Stowarzyszenie Eikon Lodi. na kolkach 

84_ 6 Zwiqzek Harcerstwa Polskiego 
Szlak iem kultury Chorqgiew Lodzka Hufiec Lodz-Gorna 

85 _ 6 Fundacja Boryna Ccntrum Tcmpii M uzyczna podro;; ponad czasem i przestrzen iq_ 
Dzwi~kiem i Muzykq 20 17 

86_ 6 FUl1dacja Tworzen ia i Promowania 
Moja opowiesc Sztuki - alei: Gustawie! 

87_ 6 Stowarzyszenie O!Srodck dzialali Rozwoj dzialalnose i portalu Miej Miejsce 
rownosc iowych IV 2018 roku 

88 _ 6 Stowarzyszeni e Ed ukacja Praktyczna 
Odkrywa my na nowo J ul iana Tuwima T_K_K_ 

89. 6 Flindacja Tworzen ia i Prolllowania 
Rower do opowiada nia bajek 

Sztuki - alci< Gustawie! 

90. 6 Fundacja Kolorowo Esc her - renomen logicznego designu 

91. 6 Fu ndacja Kolorowo Mlodzi szukajq Ill istrzow 

9~ . 6 Fundacja Tworzenia i Prolllowania 
Male rzeczy 

Sztuki - alei: Gustawie! 
Polski Komitet Mi~dzynarodowego 

XV III Festi wal Sztuki Malego Dziecka 93 . 6 Stowarzyszenia 
Wvchowania przez Sztuke InSEA 

pI. ZABA W(K)A 

9~ . 6 Towarzystwo Przyjaciol Lodzi 
XX IV Przeg lqd Piosenki 0 Lodzi ,.Lodzk ie 

Skrzvd la" 20 I 8 

95_ 6 
Stowarzyszenie Rada Rodzicow przy 
Centrum Zaj~c Pozaszkolnych nr I Suity ni ezwykle, gi tarq pi sane 

w Lodzi 

96 _ 6 Stowarzyszenie Klub Yakumo-Goto XII Dni JapOliskie 

97. 6 Stowarzyszenie Targowa 62 VII Szwa lnia Kullury 

98 _ 6 Fundacja 2035 PODWORKOWE OPOW IESC I 

99 _ 6 Fundacja Rowne Szanse M iejsce urodzen ia - Lodi 

11l0 _ 6 Stowarzyszcnic LAD 
Sztuka Iqczy 

Lodzka Akadcmia Dramy 

III I _ 6 Stowarzysze nie Tworcow Kuitury, 
Dojrzcwalnia Moty li II 

Sztuki Kamienica 56 
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Podsillch sztllki. Edukacyjno-artystyczny podkast 

102 . 6 Fundacja Dzialania 
dzwi~kowy. Aktywizacja i integracja dziec i 

i mlodziezy dotkni~ t ej wykluczeniem 
spolecznym 

103 . 6 Stowarzyszeni e "KllIb Pozytywnej Most Pokole,\ - spotkania z mlodziez~ - tradycja 
Wyobrazni" i przyszlosc Rzeczypospol itej -

104 . 6 Fundacja .. W czlowieku widziec brata" Ka lejdoskop 

6 FlIndacja Edukacji i Sztuki Filmowcj 
HISTORIE MI EJSKI E LODZI. Warsztaly 

lOS. filmowe z real izacj i filmu za pomocqjednego 
Mastershot uj ,c ia MASTERS HOT 

106. 7 Stowarzyszen ie Plastykow Wspieranie artystycznej tworczosci amatorskiej. 
A matorow w Lodzi ze szczego lnym uwzgl<;dnieni em osob 60+ 

107. 7 Fundacja Wyspa Kreacj llszy Opowiesci M,drcow 

lOR . 7 Stowarzyszenie Na Rzecz Inicjatyw 
Kal ejdoskop sztllki kobiet 

Tworczych " Dzieje si, " 

109. 7 
Warsztaty arteterapelltycznc dla osob w roznym 

FlIndacja Polsk ie R<;kodziclo wieku, ze wskazaniem na osoby 60+. w tym 
n iepelnosprawnych 

110. 7 Stowarzyszenie Akademi a 
Teatr Gor1\cyeh Serc Mqdrego lyc ia 

Stowarzyszenie Mlodziezy i Osob Dzialania zmierzajqee do stworzcnia 

I I I. 7 z Problemami Psychicznymi , leh wolontarystyeznej grupy artystycznej 

Rodzin i Przyjaciol "Pomost" "Seniorzy dla Lodzi", dzia lajqcej na rzeez miasta 
Lodzi i propagujqcej jego dziedzictwo klliturowe 

II: . 7 L6dzkic Towarzystwo FotograficLllc 
Cyjanotyp ia - fotograficzna technika szlachetna. 

warsztaty fotograficznc 

113. 7 Towarzystwo Przyjac iol Tcatru XXXV-Iec ie spotkm\ na G6rnej . 

r--
Nowego w Lodzi TRAGOS Jubileusz Grupy Literackiej Centallro 

I 1-1. 7 Fundacja Promocj i i Wspicrania Babcie (z Dziadk iem) w locic 
Tworczosc i Convivo 

115. 7 Stowarzyszenie Pisarzy Polskich 
Seniorzy Seni oronl Oddzial w Lodzi 

116. 7 Fundacja "W twojej sprawic" L6dzka Kuznia Talentow 

117. 7 Fundacja R6wne Szansc XIII Festiwal DPS iDOl' 

IIR . 7 L6dzki Uniwersytet Trzccicgo Wieku 
J<;zyk Lodzi im . Heleny Krctz 

119. 8 Stowarzyszen ie Spoleczno- K u It ura Inc Jestesmy z Miasta Lodzi. Sylwctki tworc6w 
ETHNOS kullury 

120. 8 Fundacja Tworzenia i Promowania 
Grafifraszki 

Sztuki - alez Gustawie' 

121. 8 L6dzkie Towarzystwo Fotograficzne Obywatelmiasta Lodzi - Jan Machulski 
w fotografii 

12: . 8 Fundacja L6dzki Szlak Kobict Artystki. Sila Lodzi! 

123. 8 Stowarzyszenie Edukacja Praktyczna 
Wirtllalny Julian Tuwilllna 65-lecie T.K.K. 

12-1 . 8 Fundacja Picco lo - Kultura bez barier Laweczka Tllwima 

125. 8 Stowarzyszenie Pi sa rzy Polskich 
Ogo lnopo lska Nagroda im . Zdzislawa Jaskllly Oddzial w Lodzi 
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126. 8 Centrum Inicjatyw Na Rzecz Rozwoj u Literackimi ,; Iadami po Lodzi R ~g: " " elo 

127. 9 Stowarzyszen ie Lodzermensch. Kr6tki przewodnik po ciekawej 
Nowa Kultura i Edukacja Lodzi 

128. 9 Stowarzyszenie LAD 
Akademia Dramy 

L6dzka Akademia Dramy 

129. 9 Fundacja M iasto Projekt M i~dzynarodowa konferencja edukacj i 
kulturalnej i animacji kulturalnej 

130. 9 Fundacja FKA Festival talks. Film Festivals Forum. 

13 I. 10 L6dzk ie Stowarzyszenie Inicjatyw 
M iasto wl6kn iarek - komentarze 

Miejskich Topografie 

132. 10 Stowarzyszenie Spolecznie Miejsce spotkan muzyeznych. Lekeje gry na 
instrul11eneie dla 10 podopiecznyc h spoleczncgo 

Zaangazowani 
dOl11u kultury Stare Polesie f Mieisce Spotka,; 

133 . 10 Fundacja In Blanco Szkola Dramy Bohaterskiej Wyobrazni 
- inspirowanie do wartosciowych rzeczy 

134. 10 Stowarzyszenie LAD 
AKCJA RELACJA L6dzka Akademia Dramy 

135. 10 Fundaeja FORM .ART Lataj~ey Dom Kultury 

136. 10 Fundaeja FORM .ART Piraei na Zd rowiu 

137. 10 Stowarzyszenie Treno Pokolorujmy L6M 

138. 10 Stowarzyszenie Spiewaeze Czwartkowe Wieczo ry Muzyczne 
im. SI. Moniuszki w Lod zi 1I Moniuszkowcow 

139. 10 Fundacja R6wne Sza llse Kawiarenka 

Po zapoznal1lu s,~ z li st<t zlozonych ofert, czlonkowie Komisji podpisali oswiadczen ia 

o ni~pozostawan iu w stosllnku prawnym lub fak tycznym z oferentami biorqcymi udzia l 

\I proccdllrze konkursowej , kt6ry moze blldzic lIzasadnionq w<ttpliwosc, co do bezstronnosci 

podczas occniania ofert (zalqcznik nr 2). 

Przcdmiotem posiedzenia Komisji bylo rozpatrzen ie ofert zgloszonych przez orgalll zacJe 

pozarzqdowe oraz inne podmioty vvymienione wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o dzialalnosc i pozytkll publ icznego i 0 wo lontariacie (Dz. U. z 20 16 r. poz. 181 7 i 1948 oraz 

720 17 r. pOZ. 60. 573 , 1909), kt6re Iqcznie spelni a jq nast~pujqce warunki: 

1) prowadzq dzialalnosc statutow<t w zakres ie obj ~tym konkursem; 

2) zloz" oferty w terminie, a dzialania zaplanuj q w okresie wskazanym w ogtoszeniu 

konk lIrsovvym; 

3) majq mozli wosc reali zacji zadania publicznego; 
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-I) przedstawi~ ofert ~ poprawme sporz~dzon<\, zarowno pod wzgl~dem merytorycznym jak 

rachunkowym, na formul arzu zgodnym ze wzorem okreslonym w aktualnym 

rozporz~dzeniu ministra wtasc iwego do spraw zabezpieczenia spolecznego; 

5) zam i erzaj ~ rcali zowac zadanie na rzecz mieszkarlcow Lodzi; 

6) przedstawi<t projekt zadania publicznego, klory jest oryginalny lub wplsuJe s i ~ 

w kulturowc dziedzictwo miasta Lodzi oraz jest zgodny z wymagani ami szczegolowym i 

dOlycz~cymi rea lizacj i zadall opisanych dla poszczegolnych zadan publicznych w cz~sci IX 

ogloszenia: 

7) zaplanuj<t dzialania promocyjne zwi<tzanc z przygotowywanym zadaniem publicznym; 

8) laproponuj<t wysok<t jakosc wykonan ia zadania, w tym jego dost~pnosc i odpowiednic 

klHl lifi kacjc osob, przy udziale ktorych zadanie publiczne b~dz ie realizowane; 

9) przcd staw i ~ kalkulacj~ kosztow rea li zacji zadania publicznego adekwatn<t 

II odniesieniu do jego zakresu rzeczowego; 

10) zgodnie z warunkami ko nkursu przcdstawi<t planowany udzia l srodkow finansowych 

wlasnych lub srodkow pochodz<tcych z innych zrodcl na realizacj~ zadania publicznego; 

I I) zgodnie z warunkami konkursu przcd stawi~ planowany wklad rzeczowy. osobowy. 

II tym swiadczenia wolontariuszy i pracy spoleczni( czlonkow organizacji ; 

12) tCl'lninowo oraz prawidlowo roz liczaly srodki otrzymane na rea li zacj r;: zadall 

II ubieglych edycjach otwartego konkursu ofert w fonni e wsparc ia rea lizacj i zadan 

publicznych w zakresie kultury. sztuki . ochrony dobr kultury i dziedzictwa narodowego; 

13) rzctelnej rca li zacji zadatl publicznych w przypadku organizacj i, ktore w latach poprzednich 

rcali zowaly zlecone zadania publiczne. 

1.,!CLna kwota zlIplanowana na rcalizacj~ wszystkich zada" do 2.078.000,00 zl. 

Olerl) na!cza lo skladac na formularzu, ktorego wzor okres la rozpor~dzeni e Mini stra Pracy 

Polilyki Spotecznej z dnia 17 slcrpma 20 16 r. w sprawle wzorow of crt 

ramollych wzorow umow dotyczi(cych realizacj i zadan publicznych oraz wzorow sprawozdatl 

z wykonania tych zadatl (Dz. U. z 20 16 r. poz. 1300), w postac i papierowej do punktu 

ka ncciaryjnego w Wydziale Zarzi(dzania Kontaklami z Mieszkancami w Deparlamencie Obslugi 

i Administracji . ul. Piotrkowska 11 0, 90-926 Lodi:, Lodzkie Centrum Konlaktu z Mieszkancam i 

II gOLL"i nach pracy Urzr;:du Miasta Lodzi. lub przesylane na WW. adres w nieprzekracza lnym 

lcrminic do dnia 18 slycznia 20 18 r. W przypadku ofert przeslanych drog,! pocztow'! 0 terminic 

zlozcnia oferty decydowala data wplywu do punktu ka ncelaryjnego w Wydziale Zarz,!dzania 
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, 

Konlaktal1li z Mieszkmicami w Departamencie Obslugi Administracji Urz~du Miasta Lodzi. 

1)0 of en) nalcza lo dolqczyc: 

a) OS\\ iadczcnie ofe renta 0 ni epos iadanill zobowiqzmi wobec Miasta Lodzi; 

b) \\) kaz il11 prez zo rgani zowanych w ostatn ich trzeeh latach - w przypad ku podmiotow. ktore 

\\ niosk uj q 0 dofinansowan ie na 3 lata (dotyczyl zadali or I, or 2, nr 6 i nr 10); 

c) li st inlencyjny, ul1lowa najl11l1 , przyrzeczenia najmu lub uzyezenia loka lll ni ezb~dnego 

do przeprowadzenia l1lerytorycznej cz~sei zadania Uesli dotyezyly); 

d) dek laracja wspolpraey od ewentualnych partnerow projektu Uesli dotyczyly). 

Poszczcgolne wnioski czlonkom Komisji prezentowaly lolanta Slawiliska-Ryszka 

Ptas i liska. 

Monika 

Na pierwszym posiedzeniu. w dniu 8 lutego 20 18 r. Komisja odrzucil a oferty. zawierajqce 

b l ~d) fo rmalne. 

Z PO\\ od6w formalnych odrLUcone zostaly oferty: 

1. 1' . 
nr 

nazwa oferenta nazwa tadan ia Ii sta bl~d6w, z powod u kt6rych oferta 
l..acia niCl zostala odrzlIcona 

Wysokosc zap lanowanego wk ladu 
I. I Fundacja Viewer Montaz Film Festiwal osobowego nie spelnia krytcrium 

okres lonego w ogloszeniu konkursowym. 

Ofcrcnt zlozyl ofcrt~ na 
Fundacja Ochrony Spcktak lllluzyczno- zmodyfikowanym wzorze fonnularza . , I Dziedzictwa Kultury l11uhimedialny "Marzec Brak wszystkieh punkt6w w zlozonYIll 

Zyd6w 68~1 formu larzu oferty. 
W ez~sci IV ofert y brak pkt. 9, 10. 

Wpieranie imprez 
Kosztorys sporZl\.dzony z bl~da llli kultural nye h, 

3. I Stowarzyszenie L6dz 
w szczeg61nosc i rachu nkowymi . Brak mozli wosc i 

ATRAKCYJNA 
z zakresu fi lIllU, szluk uSlalenia poprawnej wysokosci 

wi zualnych oraz Illu zyk i wnioskowanej kwoty dofinansowania. 

Kosztorys sporz'ldzony z bl~dallli 

I Fundacja Fcsti wa l Disco Polo rach unkowYl11i . Brak l11ozliwosc i 
-I . I 

.. W lwojej sprawic" w Lodzi ustalenia poprawnej wysokosci 

I 
wnioskowancj kwoty dofinansowania i 

wkladu wlasnego. 

Fundacja LUX PRO Wn ioskowana przez oferenta kwola 
5. I MONU MENTIS 

Panna Piotrkowska dofinallsowania !lie spelnia krytcriu1l1 
wskazanego w ogloszeniu konkursowYI11 . 

Kosztorys sporZl\.dzony z bl~dal11i 
rachunkoWYllli . BI ~dnie podsul11owano 

6. I 
Frec Mind 

Pasaze sztuki ea losc kosztorysu. Brak l11ozli wosci 
Foundation ustaleni a poprawnej wysokosci 

ca lkowitego kosztu zadania i 
wni oskowanej kwoty dofinansowa nia. 
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Kosztorys sporZl\.dzony z bl~da111i 

Fundaeja Rozwoj u 
raehunkowymi . Brak mozliwose i 

7. I L6dzkie lato filmowe ustalenia poprawnej wysokosei 
K i ncmatografi i wnioskowanej kwoty dofinan sowa nia i 

wk ladu wlasnego. 

Wnioskowana przez oferenta kwota 

Fundaeja M iasto 
dofinansowania n ie spelnia kryterium 

s. 2 Lato na Balutaeh wskaza nego w ogloszeniu konkursowym. 
Projekt 

Kosztorys sporzltdzony z bl~da111i 
raehu nkowymi. 

W kosztorysie brak rozpi sanego 
finan sowania z wk ladu wlasnego 

9. 2 
Stowarzyszenie Mary BAJOST A TEK. Podr6Z oferenta. BI<;dne sumowani e 

Port po oceanic osobliwosci poszezeg61nyeh grup 
w kosztorysie. Brak moi liwosei oeeny 

pozytywnej koszlOrys u. 

Edukaeyj ne spotkani e 
Kosztorys sporzltdzony z bl~dami 

Fundaeja integraeyjne wie lu 
raehunkowymi . Brak mozliwose i 

10. 2 
"W twojej sprawie" kuliuf 'l Kultura 

ustalenia poprawnej wysokosci 

Romska"' 
wnioskowanej kwory dofinansowania i 

wkladu wlasnego. 

Centrum Inicjatyw Poznajemy L6d" Term in realizacji zadania wskazany w 

II. 2 Na Rzecz Rozwoj u 
w szezeg61e - detal - ofereie nie miesei s i ~ w przedzia le 

.. Regia" 
atrakeje ella duzyeh czasowym wskazanym w ogloszen iu 

i ma lye h konkursowym. 
Kosztorys s porz~dzony z bl~dem 

Fundacja Dziedzictwo zyd6w rae hunkowym. BI",dnie podsumowa no 
12. 4 MOllumentum 16dzki ch - Zydowskie ca lose kosztorys u. Brak mozli wosei 

ludaicum Lodzense brzmienia Lodzi uSlalen ia poprawnej wysokose i 
wnioskowanej kwoty dofinan sowania . 

Kosztorys sporzltdzony z bl",dem 

13. 4 
Stowarzyszeni e 

R6j 
raehunkowym. Brak m021 iwosc i 

teatralne Chorea ustalenia poprawnej wysokosci 
wni oskowanej kwoty dofinansowa nia . 

Upowszechnianie 
kultury poprzez 

produkej ~ Wysokosc zap lanowanego wklad u 
1-1 -I Fundaeja A,t land i prezentacj", wydarze" osobowego nie spelnia kryteriu111 

artystyeznych okres lonego w ogloszeniu konkursowym. 
z r6Znyeh dziedzin 

sztuk i 

Stowarzyszenie Luty m i esi~cem bada" 
Oferta zloiona przez oferenla, kt6ry n ie 

na rzecz roZWOJU serea plodu w tym: 
prowadzi dzialalnosc i statutowej w 

15. 4 
kardiologii wystawa fotografi i pI. 

dziedzi ni e obj~tej konkursem. Oferta nie 

prenatalnej " P~pow ina plodu" 
jest podpi sana, jest kserokopif(: brak 

oryginal u podpisu. 
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Kosztorys sporziidzony z bl~dam i 
rachunkowy mi . Wysokose 

za planowanego wkladu osobowego ni c 
spelnia kryterium okrd lonego w 
ogloszen iu konkursowym. N ie 

16. -l Fundacja Sztu ki Projekt Ze ro Waste wypelniono wszystkich punkt6w 
formularza oferty : nie dokonano skresleli 

umozli wiaj iicych jednoznaczne 
odczytani e deklaracji oferenta w 

oswiadczeniu znajduj iicym s i ~ na kOlicu 
formularza. 

Kosztorys sporziidzony z bl~dam i 
rachunkowy mi . Wysokose 

za planowanego wkladu osobowego nie 
spelnia kryterium okres lonego w 
ogloszeniu konkllrsowym. Nie 

17. 4 Fundacja Sztuki Projekt Antithesis wypelniono wszystkich punkt6w 
fo rmularza oferty : nie dokonano skreS leli 

umozl i w i aj ~cyc h jednoznaczne 
odczytanie deklaracji ofe renta w 

oswiadczeniu znajduj ~cym s i~ na kOlicu 
formularza ofertowego. 

Wnioskowana przez oferenta kwota 

Fundacja Ogr6d 
dofinansowania nie spelnia kryterium 

18. -l Serca 
Koncerty na Zdrow iu wskaza nego w ogloszeniu konkursowym. 

Kosztorys sporziidzony z bl~dem 
rach un kowym. 

"Opowiedz mi Kosztorys sporziidzony z bl~dam i 

Sp61dzielnia Socjalna 
o sobie" - przegliid kina rac hunkowymi . BI"dnie podsumowano 

19. -l 111 i ~dzyk ultll rowego . calose koSZtOrySlI . Brak l11ozliwosci 
Od blask 

Edycj a " - smi ere ustalenia poprawnej wysokosc i 
i rytualy przej scia wni oskowanej kwoty dofinansowa ni a. 

Kosztorys sporziidzony z bl~dami 

20. 4 
L6dzk i Sejmik Os6b 

A rtoteka L6dzka 
rachunkowymi . Brak mozli wosc i 

N iepelnosprawnyc h ustalenia poprawnej wysokosc i 
wni oskowanei kwoty dofinansowani a. 

Kosztorys sporziidzony z bl~dam i 

Stowa rzyszenie 
rachunkowymi . BIt,dnie podsumowano 

2 1. 4 Wsparcie Spoleczne 
Ga la Przedsi<;b iorczosci ca l05e kosztorysll . Brak mozliwosci 

"Ja-Ty-My" 
Spolecznej ustaleni a poprawnej wysokosc i 

wni oskowanej kwoty dofinansowa nia i 
wklad u wlasnego. 

Wysok05e zaplanowanego wkladu 
osobowego i rzeczowego nie spelnia 
kryterium okres lonego w ogloszeniu 

konkursowym. Kosztorys sporz~dzono 

00 -l 
Fundacja Picco lo - .. Ma ly Ksi&z,," Antoine z bl~dem rachllnkowym. Brak -_. 
K lilt ura bez barier de Sa int-Ex upery l11oz liwosc i lIstalenia poprawnej 

wysokosc i wnioskowanej kwoty 
dofinansowan ia. 

Brak wy li czenia wartosc i procenlOwyc h 
wp kt IV. ppkt 9. 
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Kosztorys sporzltdzony z bl,dal1li 

" ~ 
Fundacja In Search Rezydencja Wsc hodnia rac hunkowYl1li . Brak mozliwosc i 

_J. or ... 20 18 ustaleni a popraw nej wysokosc i 
wnioskowanej kwotv dofinanSOW3 ni a. 

Kosztorys sporzltdzony z bl, dal11i 
Stowarzyszenie Konccny picsni oraz rac hunkowYl11i . Bl l'dni e podsumowano 

2 ~ . ~ .. PorOZlIl11 ien ie d la wydanic plyty calose kosztorysu. Brak mozl iwosc i 
przyszlosc i" "Rosyjska L6di " ustalenia poprawncj wysokosc i 

wnioskowanei kwoty dofinansowa ni a. 
Kosztorys sporzltdzony z bll'dal11i 

Fundacja Arsenal 
XVII Og61nopoiski rachunkowYl11i . BI , dnie podsumowano 

" 5 Konkurs Arsenal calose kosztorysu. Brak mozli wosc i - ) . 
Pa l1li ~c i 

Pami ,ci ustalenia poprawnej wysokosc i 
wnioskowanei kwo!)' dofinansowani a. 

Kosztorys sporz1l.dzony z bll'dami 
Fundacja Dariusza rachunkowymi . BI, dnie podsumowano 

26. 5 Stachury "Ca nto Pro Piesl] ujdzie ca lo ca lose kosztorys Ll . Brak mozliwosc i 
Classica" ustalenia popraw nej wysokosc i 

wni oskowanej kwotv dofinansowania. 

Jeden dzie l] z zyc ia 
Ofercnt zlozyl ofenl' na 

Fundacja Ochrony 
zydowski ego legioni sty 

z!11odyfikowanY!11 wzorze for!11ul arza. 
27. 5 Dziedzictwa Kultury Brak wszystkich pllnkt6w w zlozonym 

Zyd6w 
- film i warsztaty 

formularzu oreny. 
edukacyj ne 

W cz,sc i IV ofeny brak pkt 9, 10. 
Mimo wezwania, orerent !lie lIzupelnil 

28. 5 
FlIndacja Rozwoju Niepodl eg la Polska dokumentacji . Brak za l1l.cznika 

K inemalogra fi i w kinie wymienionego W ogloszeniu 
konku rsowvm rozdziallll , Dk!. 7, lit. a. 

Stowarzyszen ic 
Wysokose zaplanowanego wkladu 

Pomocy Dzicc iom 
29. 5 i Osobom Starszym 

Z hi stori 1l. w ile osobowego nie spclnia kryteriu!11 

,,Puls" 
okres lonego w ogloszcniu konkllrsowym. 

Kosztorys sporz1l.dzony z bll'de!11 
rachunkowY!11 . Brak mozliwosc i 

Fundacja LUX PRO 
Warsztatya rtystyczne ustaleni a poprawnej wysokosc i 

30. 5 
MONU MENTIS 

- Szluka jesl wnioskowanej kwoty dotinansowani a i 
przyszlosc i1l. wkladu wlasnego ofercnta. BI, dnie 

wy li czone wartosc i procentowe 
w pkt IV. ppkt 9 oreny. 

Kosztorys sporz1l.dzony z bl, da!11i 

Siowarzyszeni e 
rachunkowY!11i . BI , dnie podsumowano 

3 1. 5 ,.Klub Pozytywnej 
Rodzinne pikniki calose kosztorysll . Brak mozli wosci 

Wyobrazni" 
h istoryczne ustalenia poprawnej wysokosc i 

wnioskowanej kwoty dofinansowani a i 
wkladu wlasnego. 

Kosztorys sporz1l.dzony z bl, dami 
rachunkowymi . Wysokose 

" 6 
Stowarzyszen ie L6d;; na k61kach 

za planowanego wkladu osobowego nie 
_\ - . 

Eikon spelnia kryteriLl!11 okres lonego w 
ogloszeniLl konkursowym. Nie 

wypelniono pkt II ppkt 4.1. i 4.2 . oferty . 
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Koszty obslugi administracyj nej zadania 
przekraezaj'l 10% wartose i 

w ni oskowanej kwoty dofinansowa nia. 
Fundaeja Boryna Muzyezna podroz Nie wypelniono wszystkieh punkt aw 

" 6 Centrum Te rapii ponad ezasem formularza oferty : JJ. 

Dzwi~kiem i Muzyk'l i przestrzen i'l. 20 17 nie dokonano skres len unlOzliwiaj 'lcyeh 
j ednoznaezne odezytanie deklaraeji 

oferenta w oswiadezen iu znajd uj 'leym si, 
na koncu formularza ofertowego. 

Escher - fenomen 
Wysokosc zaplanowanego wkladu 

3~. 6 Fundaeja Kolorowo 
log iezncgo des ignu 

osobowego ni e spelnia kryterium 
ok reslonego w ogloszeniu konkursowym. 

Stowarzyszenie Rada 
Rodzieaw przy 

Suity niezwykle, gitar'l 
Wysokosc zaplanowanego wkladu 

35 . 6 Centrum Zaj\,c 
pisane 

osobowego nie spelnia kryterium 
Pozaszkolnye h okreslonego w ogloszeniu konkursowym. 
nr I w Lodzi 

Kosztorys sporz'ldzony z bl\,dami 
Stowarzyszenie LAD rachunkowy mi . BI\,d nie podsumowano 

36 . 6 Ladzka Akademia Sztuka I'lezy ca losc kosztorysu. Brak mozliwosei 
Dramy ustalenia poprawnej wysokosei 

wnioskowanej kwoty dofinansowa nia. 
Oferent zlozyl ofert\' na 

zmodyfikowanym wzorze formularza . 
Kosztorys sporz'ldzony 

Stowarzyszeni e z bll'dami raehunkowym i. Brak 
37. 6 Twareaw Kultury, Oojrzewalnia Motyli 11 mozliwose i ustalenia poprawnej 

Sztuki Kamieniea 56 wysokosci wn ioskowanej kwoty 
dofinallsowania . 

W pkt IV. ppkt 9. oferty bl\'dy 
raehunkowe. 

Wysokosc zaplanowanego wkladu 
osobowego ni e spelnia kryterium 

Fundaeja "W okreslonego w ogloszeniu konkursowym. 
38. 6 ezlowieku widzicc Kalejdoskop Kosztorys sporz'ldzono z bh,del11 

brata" raehunkowym. 
Brak wyliezenia wartosei proeentowyeh 

w pkt IV . ppkt 9. oferty. 
Wysokosc zaplanowanego wkladu 

Warsztaty 
osobowego nie spelnia kryterium 

arteterapeutyezne dla 
ok res lonego w ogloszeniu konkursowym. 

Fundaeja Polsk ie os6b w r6znym wieku, 
Nie wypelniono wszystkieh punktaw 

39. 7 oferty: nie dokonano skresleli 
R\,kodzielo ze wskaz3niem na osoby 

ul11ozliwiaj 'leyeh jednoznaezne 
60+, w tym 

odezytanie deklaraej i oferenta 
n iepelnosprawnye h 

w oswiadezeniu znajduj 'leym silO na 
kOlieu fonnularza ofertowego. 

Stowarzyszeni e 
Koszty obslugi adl11inistraeyjnej zadani a 

~O. 7 Akade mi a Mi[drego Teatr Gor'lcych Sere 
prze kraczaj 'l 10% wartosei 

lye ia 
wnioskow31lej kwoty dofi nansowania. W 
pkt IV . ppkt 9. ofelty bl~dy raehunkowe. 
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Kosztorys sporzl\.dzony z bl~darn i 

Towarzystwo rachunkowyrni . BI ~dn ie podsurnowa no 

Przyjaci61 Teatru 
XXXV- Icc ic spotka l; na ca losc kosztorysu. Brak rnozli wosc i 

~ I. 7 
Nowego w Lodzi G6rnej . Ju bilcusz Grupy ustalenia poprawnej wysokosc i 

TRAGOS 
Literackiej Centauro wnioskowanej kwoty dofin ansowa ni a. 

B I~dnie wypelnione pkt II ppkt 4. 1. i 4.2. 

- oferty. 
Kosztorys sporzf\dzony z bl\,darni 

Fundacja L6dzka Ku znia 
rachunkowymi . Brak mozliwosc i 

~2 . 7 
.. W twojej spraw ie" Ta lcnt 6w 

ustalenia poprawnej wysokosc i 
wnioskowanej kwoty dofinansowallia i 

wkladu wlasnego. 
Wysokosc zaplanowa nego wkladu 

osobowego i rzeczowego ni e spelnia 
kryteriurn okres lonego w ogloszeniu 

konkursowyrn . Kosztorys sporz1\dzono 

-D. 8 
Fundacja Picco lo -

Laweczka Tu\vima z bl~dern rachunkowym. Brak 
K ult ura bez barier 111ozliwosci lIstalenia poprawnej 

wysokosc i wni oskowanej kwory 
dofin anso wania. 

Bra k wy liczenia wa rtosc i procentowyc h 
w pkt IV. ppkt 9. oferty. 

L6dzki e Kosztorys sporzljdzony Z bl~dami 

~4 . 10 
Stowarzyszenie Miasto wl6kni arek rachunkowymi . Brak mo;l: l iwosc i 

Ini cjaty w Miej skich - komentarze ustalenia poprawnej wysokosc i 
Topografi e wnioskowanej kwoty dofinansowania. 

Szkola Dramy Kosztorys sporzf\dzony z bll'dam i 

~ 5. 10 Fundacja In Blanco 
Bohaterskiej Wyobrazni rach unkowymi . Brak mozliwosc i 

- insp irowanie do ustalenia poprawnej wysokosc i 

f--
wa rtosc iowych rzeczy wni oskowanei kwoty do fin ansowani a. 

Kosztorys sporzf\dzony z bll'dami 

Fundacja 
rachunkowymi . BI«dnie podsumowano 

~6 . 10 Latajl\cy Dom Ku ltury ca losc kosztorysu. Brak mozli wosc i 
FO RM .A RT 

ustaleni a poprawnej wysokosc i 
wnioskowanej kwoty dofin ansowani a. 

S towa rzyszen ie 
Wysokosc zaplanowanego wkladu 

.j 7. 10 1'0kolorujll1Y L6dz rzeczowego nie spe lnia kryteriull1 
Treno 

okreslonego w og losze niu konkursowYIl1 . 

Nast,pni e zaprezentowane zosta ly wszystki c oferty. kt6re zosta ly do pllszczone przez 

KOllli sj9 do oceny Ille ryto rycznej . Czlo nkowie KOllli sj i Konkursowej po zapoZnallili S l ~ 

/ ofCrtallli przystljpili do dyskllsji nad wartosc i'l Ille ryto ryczn'l o raz do oce ny poszczeg61nyc h 

\\niosk6\\ . \\pis uj qc punkty do ka rty oceny Illc rytoryczncj (zal'lcznik nr 3). Lqczna li czba punkt6w 

do /.<lob) cia \\ ynosila 5 1. 

Kr~' t c ria ocen)' zlozonych of crt i skale punktowe Id 0 do 511 pkt: 

I . Illoz liwosc reali zacji zadani a publicznego przez o fe renta - [od 0 do 6] pkt ; 
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2. proponowana jakosc wykonania zadania. w tym doste;pnosc i kwalifikacje os6b przy 

udziale. kt6rych oferent bydzie realizowac zadani e publiczne - [od 0 do 14] pkt; 

3. przcdstawiona kalkulacja koszt6w rea li zacj i zadania publicznego, w tym w odniesieniu 

do jcgo zakrcsu rzeczowego - [od 0 do 8] pkl; 

-l . II) sokosc planowanego przez oferenta udzialu srodk6w finansowych wlasnych lub srodk6w 

pochodz[lcych z innych zr6del na realizacje; zadania publicznego - [od 0 do 5] pkt; 

5. planowany przcz oferenla wklad rzeczowy. osobowy. w lym swiadczenia wolonlariuszy 

i praca spolcczna czlonk6w - [od 0 do 5] pkt; 

6. ocena rea li zacj i zadan publicznych w przypadku organizacj i, kl6re w lalach poprzednich 

rca li zowaly zlecone zadania publicznc, w lym jakosc i. rzelelnosci i lerll1inowosci oraz 

sposobu rozliczen ia srodk6w olrzYll1anych na realizacjy zadali - [od -2 do 21 pkl : 

7. orygi nalnosc projektu lub wpisanie si9 go w kullurowe dziedziclwo, lozsall1 osc Miasla 

Lodzi oraz za lozenia wybranego zadania konkursu zgodnosc z wymaganl3ll1J 

szczeg61oWYll1i dotycz'lcymi realizacji zadania opisanymi dla poszczeg61nych zadan 

IV czysci IX ogloszenia rod 0 do 4] pkt: 

8. zaplanowana przez oferenta kall1pa nia proll1ocyjna projektu zwi'lzana z rea li zacj'l zadania 

lod 0 do 2] pkl: 

9. ndan ic rca li zowane zgodnie z dok ull1cntell1 "L6dzki standard dostypnosci" - [od 0 do 51 

pk!. 

7 LJI\agi na analizl; i ocene; real izacj i zleconych zadmi publicznych w przypadku oferenla. 

kl<1n II latach poprzednich reali zowal zlecone zadanic publiczne. bior'lc pod uwagc; rzetelnosc 

i ICJ'Jlli nollosc oraz spos6b rozlicza nia na len cel srodk6w Komisja Konkursowa przyjc; la 

nasl~puj'lCC krYleria: 

a) -2 pkt lub -I pkt - dla podll1iot6w. kt6re dOlychczas rozliczyly nieprawidlowo b'ldz 

rcali zowaly nierzetelnie zadanie publiczne zlecone przez Urz'ld Miasta Lodzi lub inne 

jcdnoslki adll1 ini stracji publicznej; 

b) 0 pkt - dla podmiot6w, kl6re zrea li zowaly i rozliczyly zadanie publiczne z problemami. 

kt6re nie wplync;ly na jakosc realizacj i zadania; dla podmiot6w. kl6re nie realizowaly 

elotychczas zlcconych zadan publicznych; 

c) I pkl lub 2 pkt - ell a pod ll1iol6w, kl6re rea li zowaly i rozlicza ly dOlychczasowe zlecone 

laelanie publiczne w spos6b prawidlowy. 

:\aloll1iaSI II przypadku planowanego przcz ofcrenta udzialu srodk6w finansowych wlasnych lub 

srodkoll pochodzqcych z innych zr6del na rca li zacje; zadan ia publicznego (im wyzszy, tym wyzsza 

punktacja) Komisja Konkursowa przyjc;la nast<;puj'lce kryleria: 
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W zadaniach zlozonych w ramach Olwartego konkursll oren w formie wsparcia rea li zacj i zadan 

pliblicznych w zakresie kllltllry, sZluki , ochrony dobr kliitury i dziedziclwa narodowego. dla 

Klorych Kwola dofinansowania przekracza 50.000 zl. 

I--
Proponowany procen! wkladll wlasncgo Liczba punktow 

25% - 27% 0 
27,01% - 35% 1 
35,0 1% - 45% 2 
45.01% - 55% 0 

J 

55,0 1% - 65% 4 
65,0 I % i wiycej 5 

W zadaniach zlozonych w ramach olwartego konkursu orerl w formie wsparcia reali zacj i zadan 

plib li cznych w zak resie kliitury, szlllki. ochrony dobr kllltliry i dziedziclwa narodowego. dla 

klOr) ch klvola dofinansowania nie przekracza 50.000 zl. 

Proponowany procenl wkladu wlasnego Liczba punktow 
10%- 12% 0 

12,0 1% - 20% I 
20,0 1% - 30% 2 
30,01% - 40% 0 

J 

40,01% - 50% 4 
50,0 I % i wiycei 5 

\\' dnill 14 Ililego 2018 r. czlonkowie Komisj i Konkllrsowej spolkali sill! na drllgim 

posi~d/cniu \V siedzibie Wydzialll Kullury w Depanamencie Parlycypacji Spolecznej i Ku llury 

l 'rl.<;du Miasla Lodzi w celu konlynuacji oceniania oferl, zalwierdzenia wynikow konkursll, 

uSla lcnia propozycj i wysokosci dofinansowall dla rekomendowanych ofer!. 

Komisjll rckomcnduje dofinansowanic oferf nil realizacjr zadan publicznych, ktorych kwota 

dofinllnsowllnia przckracza 50.000 zl- zadanic nr I, zlo:ionych przez nllstfPujqcc podmioty: 

Deena 
sredllia Propollowana 

I.p . IlfllWa ofcrenta nazwa zadania l1\czna 
(pkt) aeen kwola dOlacji 

I. FlIndacja Wytwornia II. Letnia Akadel11ia JazzlI - Legendy 
220 44.00 300 000,00 zl Polskiego i Swialowego JazZll 

, FlIndacja FKA 9. Fesliwal Krytykow SZ\lIki 
207 41.40 92000.00 zl 

Filmowej Kamcra Akcja 

3. 
hlnclacja Wspierania VIII Mi~dzynaroclowy Loci'; Tango 

198 39.50 70000.00 zi 
KlIllllI') Fabryka Tanga Sa lon Fesliva l 2018 

~. 
SlOwarzyszenie Fesli wa le Tealrll Szwa lnia 196 39.20 65000,00 zi 

Targowa 62 

16 



5. 
Fllndacja Inicjatyw 

Letni Festiwal Filmowy Polowka 192 38,40 108 000,00 zl Klliturainyc h Plaster 

6. 
Stowarz) szen ie XX VI Grand Prix Jazz Mc lomani -

190 38,00 70 000.00 zl 
JaLL.OWC Mclomani Lodz 

7. 
Fllndacja Kamila 

Rea lizacja spcktak lu .. 50 slow" 183 36.50 53000,00 zl Mackowiaka 

8. 
StO\\ Flrzyszcll ie 

Festiwa l Teatralny Perspektywy 2018 178 35.60 100 000,00 zl Teatralne Chorea 
FUlld acja Promocj i i VII Mi9dzyna rodowy Festiwa l 

9. "V~ picrallja Tworczosci Tworczosci Mlodych FOLKOWE 177 35.40 100 000.00 zl 
Convivo INS PIRACJE -

Urban Forms Festiwa l 20 18. 
10. Fllndacja Urba n Form s 

Przestrze,i i Miejsce 
167 33.30 70000.00 zl 

StO\\ arL) szen ie 

II . 
Absol\\cntow 

Sa lony fotografii 160 32,00 50 100.00 zl i Prz)jac iol 
I'WSFTViT \\ Lodzi 

12. Fundacja NU R Ravekjav ik 154 30.70 50 100.00 zl 

13 . 
I: llropcjskic Centrum 25- lec ie Kosciola Srodowisk 

151 30, 10 170 000,00 zl 
Kultury Logos Tworczych w Lodzi 

Komisja nie rckomcndujc dofinansowania ofert na rcalizacj~ zada" publicznych, ktorych 

kwota dolinansowania przckracza 50.000 - zadanic nr I, zl nastfPujl!cych of crt: 

J.p . na L.\\ a oferenta Ilazwa Ladan ia 
ocena Iqczna 

srcd nia acen 
(pkt) 

Wpieranie imprez kultura lnyc h, w 

I. Fllndacja 4.99 
szczego lnosci z zak resu filmu, sztuk 

141 28. 10 
wizualnych oraz Illuzyki - Festiwal 

Musica Privata 
, Fundacja East-West II Mi~dzynarodo\\y Fcstiwa l Open 

13 1 26.20 
Music Music 

l-
I· undacja Na Rzccz 

3. Kll itur} i SLtuki Rodzinny Piknik Operowy 11 4 22,70 

r- AV8ngarl 

M i9dzynarodowa 

4 . 
Fundacja Mllzyczna illl . 

W holdzie Arturowi Rubinsteinowi 106 2 1,20 
Artllra Rllbinsteina w 

Lodzi 
Fundacja Dariusza 

5. Stachllry .. Canto Pro Festiwal Muzyka swiata 74 14,80 
Classica 

.. 

6. 
Fundacja In Search 

Festiwa l L'tronica 70 14,00 
Or. . . 

Komisja rekomcnduje dofinansowanic jcdnej ofcrty na realizacj~ zadania publicznego, 

ktilrcgo kwola dofinansowania przekracza 50.000 zl - zadanie nr 2, zloioncj przcz 

nastfPuj~lcy podmiot: 
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Deena 
srednia 

I. p. llHL\\(] ofercnta nazwa zadania litczll a 
pro pollowana 

(pkt) 
oecn kwota dotacji 

Swictlicc Artystyczlle. Program 

1. FUllciacj i1 Dzia lani a edukacyj llo-artystyczllY dla dziec i 
199 39,70 100 000,00 zl 

i mlodziezy dotklli~t ej wykluczen iem 
spolcczllym Ila tereni c Lodzi 

Komisja nie rekomenduje dofinansowania oferly na realizacjf zadania publicznego, ktorego 

kwota dofinansowania przekracza 50.000 zl - zadanie nr 2, zlozonej prLez nastfpuj:1CY 

podmiot: 

I. p. nazwa ofercnta nazwa zadan ia ocena litczna 
srednia ocen (pkt ) 

S tO\\ arzyszcnie 
Spoleezny Oom Kultury Stare Polesie 

1. Spolec ll1 ic 
I miej sce spOl kaJ1 

108 2 1,60 
Zaangai..o,,, an i 

KOl11isja rckol11cndllje dofinansowanie of crt na realizacjf zadan publicznych, ktorych kwota 

dofinansowania przekracza 50.000 zl - zadanie nr 3, zlozonych prLez nastfPujllce podmioty: 

Deena 
srednia 

1. 1'. IHl/\\ a o fer-cnla n aZW(l zadania I'lCZIl3 
propollo\vana 

(pkt ) 
ocell kwota dotacj i 

Stowarqszeni e 
Polish Cam erata Swoj emu Miastu w 

1. Ork iestry Kameralllcj 
100.lec ie Odzyskania N iepodl eglosc i 

203 40,50 75 000,00 zl 
Poli sh Camerata 

2. Fundacja Liberte! 
Igrzys ka Wolnosci 2018 - Bitwa 0 

156 3 /'/ 0 120 000,00 zl 
hi sto ri~ 

Komisja nie rckomendlljc dofinansowania of crt na rcalizacjf zadan pllblicznych, kt6rych 

kwota dofinansowania prLckracza 50.000 zl - zadanic nr 3, zlozonych przez nastfPllj:1CC 

podmiol)' : 

1.1'. IlHL\\ a ofercnta Ilazwa zadan ia 
ocella litczlla srednia oecn 

(pkt ) 

I. 
Flindacja Prol11ocj i Oruga Strena Uli cy - Sztuka 

132 26,40 
KIIItIiI') W To Mi Graj N iepodl egla Lodzi 

Flindacja "Polska s i ~ 
Rock Oratoriul11 "Skamienialy las. 

0 Opcracja 16dzka 19 14. 94 18,80 
upomni " Niepodl eglosc" 

3. 
Fu ndacja Kliitury TAK A HI STORIA ... LOOZ 70 13,90 

Libert) ! 
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Komis.ja rckomenduje dofinansowanic of crt na rca lizacjf zadan publicznych, ktorych kwota 

dofinan sowania nie prLekracza 50.000 zl - zadanic nr 4, zlozonych prLcz nastf Puj llcc 

podmioty: 

oeena sredn ia 
I.p na/\\ a o ferenla nazwa zadan ia I~czna 

proponowana 

(pkt) ceen kwota dotacji 
l-

i. 
PClralia EW3 llgelicko- Niedziela z muzy k~ u Sw. Maleusza 213 42,50 18000,00 zl 
t\ugsburska w Lodzi 

StO\\arzyszenie Art PLi zzle - scena sztuk , I'\\ orco\\ Kliitury, 186 37, 10 23 000,00 zl 
SII LI,i Kamieniea 56 

(n ie)wys/ukanych 

Centrum Inicjatyw Na ,.Korzenie XX.wiecznego 
] . RLecz Rozll oju Ilidobojstwa" - wystawa wraz 182 36,30 33 000,00 zl 

"Reg io" z wydarzeniami towa rzys~cymi 

Wiosenne i jesienne dni muzyki 
~ . FLindacja Carpe diem orga nowej i kameralnej 182 36.30 19 000.00 zl 

w Archikatedrze L6dzk iej 

5. 
StowarLyszeni e Nowa #AV #EL 177 35,40 35 000,00 zl 

KLlitLira i Edukacja 
Polski Zwi~zek Ch6row XX I lodzki Festiwal Chora lny . 

6. i Orkiestr Zarz~d Call1io Lodzensis 176 35,10 14 000,00 zl 
Odd zialu w Lodzi 

Polski Zwi,!ze k Ze sztuk~ na Ty - warsztaty 
7. Gluchyc h plastyczne dla czlonkow 171 34, 10 5 000,00 zl 

Odd!.ial lodzki PZG w Lodzi 

S. 
Sp61dzielnia Socja lna Cykl koncertow Lux Nigra 168 33.50 25 000.00 zl 

O!.!lli\, o r-
FUlldac,ia Fantastyczne L6dzki Festiwal Fantastyki Kapillliarz 

9. 
Inicjat) WI 20 18 

16 1 32,20 20 000,00 zl 

Sp6ld/ielnia Socja lna 
Nie znam pytania. ale na pewno seks 

10. jest odpolVicdzi~ 149 29,70 6 000,00 zl 
Odblask - dyskllsy jny prLeg,I'ld filmowy 

Ko misja nie rekom endujc dofinansowania ofert na rea lizacjf zadanill publiczncgo, ktorych 

kwo ta dofinan sowania nie przckrncza 50.000 zl - zadanic nr 4, zlozonych prLCz nastf Puj llcc 

podmioty: 

I. p. nazwa oferenta nazwa ladania 
ocena I'!ezna 

srednia oeen (pkt) 

i. Flindacja Liberte! Tytlll 012 14 5 28,90 

Prodllkcja spektaklu teatralnego dla 
, Fundacja KlIitllry mlodziezy "Piem szy raz" Michala 

136 27.20 
i SpOrtll 44 Walcz.1 ka IV reLyserii Adama 

Biernac kiego 
"L~cze " wystawa artystek zwi~za nych 

, StowarLyszcnie z Lodzi'l na Dworc ll L6M Fabryczna 125 24,90 J . 
S/luh.a i Dokulllcntacja w ra mac h projektll Archiwllm Sztll ki 

f-
Kobiet 

4. Fundacja Liberte! 6. Dzielnica Live 122 24,40 
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5. 
Cha r Dz iec i~cy Miasta 

Brundibar Opera Dziee i,ea 120 23,90 
Lodzi 

6. 
Fundaeja Kultury 

Swil'to Niepodl eglosei 2018 114 22,70 
i Bi z llCS lI 

Polski Zwi1\zek Sz lakiem ikon. ikona karpae ka -
7. Gluehye h warsztaty Illalowani a ikon 11 3 22,60 

Oddzialladzki wv kanonu powstalego w IX wieku 
Fundacja Wspierania 

8. i Rozwoju KlIltliry RES FACTU M 95 19.00 
Via Culturae 

h:omisja rciwmcndujc dofinansowanie ofert na realizacj~ zadania publicznego, ktorych kwota 

dotinansowania nic przckracza 50.000 zl - zadanie nr 5, zlozonych przez nast\!pu.illcc 

podmioty: 

oeena 
sredn ia 

I. p. IlClzwa o ferenta nazwa zadania Iilezna 
proponowana 

(pkt) 
oeen kwota dotaeji 

Stowa rzyszcni e 
Wielokultu rowa LadZ dla 

I. Spoleezno-Kultural ne 
Niepodleglej 

168 33,50 35 000,00 zl 
ETHNOS 

0 
Cha r Dziee i, ey M iasta 

Spiewajmy razem z N iepodl eglose iq 15 1 30, 10 12 000,00 zl 
Lodzi 

Komisja nie rckomcnduje dofinansowania ofcrty na rcalizacj~ zadan pubJicznych, ktorych 

kwota dofinansowania nic prLckracza 50.000 zl - zadanie nr 5, zlozonych przcz nast\!pujljce 

J1odmioty: 

1.1' . nazwa ofercnta Ilazwa zadani a 
oeena l1\ezna 

srednia ceen 
(pkt) 

Lwii\zck Hareerstwa 

I. 
Polskiego Chori\g iew 

Festi wa l Pi osenki Zolni erskiej 142 28.40 
L6dzka Hu fi ce 
La dZ-Baluty 

Ladzkic Towa rzystwo 
100 x Wolnosc na 100-lee ie 

2. odzyskania niepodl eglose i przez 138 27 ,60 
Fotografi cznc 

PolskI' 
Stmva rzyszen ie 

Ladzka mlodziez w walee 0 , 
Edukaeja Praktyezna 13 1 26.20 J. 

ni epodleglosc Polski 
T.K.K. 

Zwiqzek Harcerstwa 
Polski ego Komenda 

Droga do Niepodl eglej - cykl 
4. Chorqgw i Ladzki ej 

spektakli i warsztataw hi storyeznye h 
11 3 22,60 

illl . A. Kamill skiego 
Hufi ee Ladz- Poles ie 
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Piesni wo lnosci i niepodleglosci -
cykl koncertow dla pensjonariuszy 

5. 
E\\ange li ckie domow opiek i, scniora i spokoj ncj 

106 2 1,20 Siowarzyszenie Ku/tury starose i z okazj i 100. rocznicy 
odzyska nia przez Po l sk~ 

niepodlegloSc i 

Komisja rekomcndujc dofinansowanie ofert na rcalizacj~ zadania publicznego, ktorych kwota 

dofinansowllnia nie przekracza 50.000 zl - zadanie nr 6, zlozonych prLcz nast~pujl!CC 

podmiory : 

ocena 
srednia Lp. nazwa ofcrenta nazwa zadania I ~czna 

proponowan3 

(pkt) ocen kwota dotacji 

Po l s ~i Kom itet 
M il'dz) narodowcgo 

XVIII Festiwal Sztuki Malcgo 
I. Stowarzyszenia 202 40,40 19100.00 zl 

\V)chowallia 
Dziecka pI. ZABA W(K)A 

prLez SZlu k~ InSEA 

, ru ndaeja Kolorowo Mlodzi szukaj'l mi strz6w 187 37,40 14000,00 zl 

L\\ iqzck Harcerstwa 

3. 
Polskiego Chorqgiew Szlak iem kultury 186 37,10 10000,00 zl 

L6dzka 
Ilu fiee Lodi-Gorna 
Fundacja Tworzcnia 

~. i Promowani a SZluki - Rower do opowiadania bajek 182 36,40 30000.00 zl 
alez Gustawie! 
Siowarzyszenie Most Pokole" - spotkania 

6. .. Klub Pozyrywnej z mlodziez'l - tradycj a i przyszlosc 166 33,20 25000.00 zl 
Wyobrazni '" Rzeczypospol itej 

7. 
To\\ arzysrwo XX IV Przegl'ld Piosenki 0 Lodzi 

163 32,50 10000,00 zl 
Przyjaeio l Lodzi "L6dzkie Skrzydla" 2018 

Fundacja Ed ukacj i 
HISTOR IE MIEJSK IE LODZL 

Wa rsztaty fi lmowe z rea li zacj i filmu s. i SZluki Fi lmowcj 
za pOl11oC'l jed ncgo uj ~e i a 

160 32,00 17000.00 zl 
Maslershol 

MASTERS HOT 

Komisja nie rckomcndujc dofinansowania ofert nil rcalizacj~ zadania publicznego, ktorych 

k\\ otll dofinansowllnill nie prLckracza 50.000 zl - zadanic nr 6, zlozonych prLcz nast~pujl!CC 

podmioty: 

Lp. nazwa ofcrenta nazwa zadani a 
oeena l'Iezna srednia oeen (pkt) 

Fu ndacja Tworzeni a 
I. i Prol11 owania Sztuki - Male rzeezy 154 30,80 

alei: Gustawie! 

, Fundaeja 2035 PODWORKOWE OPOW IESCI 149 29,80 
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, Stowarzyszenie 
J. Targowa 62 

VII Szwa lnia Kultury 149 29,70 

FlIlldacja Tworzenia 
-1 . i Promowania Sztuki - Moja opolViesc 148 29,50 

alez Gustawie! 

5. 
StOll arz) szen ie K lu b XII Oni Japoliskie 144 28.70 

Yakllillo-Goto 

Podsilich sztuki . Ed llkacyj no-
artystyezny podkast dZIV i<;kowy. 

6. FUlldacja Dzialallia Aktywizaeja i integraeja dzieei 140 28,00 
i IIll0dziezy dotk ni , tej wyk luezen ielll 

spolecznYI11 

7. 
Fu ndacja R6wne Miejsce lIrodzenia - L6dz 140 28,00 

Szanse 

Stmvarzyszcnie RozIV6j dzia lalnosci portalu Miej 
8. OISrodek dzialali 127 25,40 

r6wnosc iowych 
M iejsce IV 20 18 roku 

Stowarzyszcn ie 
9. Ed ukacja Praktyezna Odkrywal11Y na nowo Juliana Tuwil11a 122 24,40 

T.K.K. 

Komisja rckomcndujc dofinansowanic ofert na rcalizacjf zadan publicznych, kt6rych kwota 

dnlinansowania nic prLckracza 50,000 zl - zadanic nr 7, zlo:ionych przcz nast~puj:1CC 

podmioty: 

Deena 
srednia 

1.1'. IHIL\\ a ofercilla naZW3 zada nia I~czna 
proponowana 

(pkt) 
oeen kwota dotaej i 

Fundaeja Prol11oeji 
I. i Wspicrania Babeie (z Dziadkiel11) IV loeie 184 36.80 6000,00 zl 

1\\6rczosci Convivo 
L6dzki Uniwersy1et , Trzeciego Wiekll im. J,zyk Lodzi 177 35,40 4700,00 zl 

I-I eleny Kretz 
Stowarzyszenie Wspieranie artystycznej tw6rczosci 

J. rlastyk6w AI11ator6w al11atorskiej, ze szczeg61nYl11 170 34,00 7500,00 zl 
w Lodzi uwzglQdnieniel11 os6b 60+ 

-1 . 
Fundacja R6wne 

XIII Festiwal Drs iDOl' 158 31,50 12000,00 zl Szanse 

Komis.ia nic rckomcndujc dofinansow:mia of crt na rcalizacj~ zadan publicznych, kt6rych 

kwota dofinansowania nie przckracza 50,000 zl - zadanie nr 7, zlozonych przcz nast~pujlJcc 

podmiOI)' : 

I. p. mlL\\ a ofcrcn ta nazwa zadania 
oeena I~czna 

srednia oecn 
(pkt) 

I . 
1.6dLI-ic TOIVarzystwo Cyjanotypia - fo tograficzna technika 

144 28,80 
Fotograficznc szlac hetna, warsztaty fo togra liczne 
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SlOwarzyszcnie 
Dzialania zmierzaj qce do srworzen ia 

M lodziczy i Osob wo lontarystycznej grllpy artystycznej , l Problcmami 
.. Seni orzy dla Lodzi", dzia laj1\.cej na 138 27,60 

PS) ch icznym i. 
rzecz miasta Lodzi i propagllj 1\.cej jego 

Ich Rodzin i 
Prz)jac iol .. Pomost'· 

dziedzictwo kllltlirowe 

3. 
Flindacja Wyspa Opowiesci M,drcow 136 27.20 

Krcacjuszy 
Stowarzyszen ie 

~ . Pisarzy Polskich Scni orzy Senior0l11 123 24,60 
Oddzia l w Lodzi 

Stowarzyszcn ie Na 

5. 
Rlecl lnicjatyw 

Kalejdoskop sztllki kob ict 11 4 22,80 T\\ orczych 
.. Dzicjc sif' 

Komisja rekomcnduje dofinansowanic jednej oferly na realizacj~ zadania publiczncgo, 

ktol'cgo kwota dofinansowania nic prLekrnczn 50.000 zl - zadnnic nr 8, zlozoncgo prLcz 

nas t~puj:lcy podmiot: 

oeena sredn ia 
I.p . nazw3 ofcrenta nazwa zadania l1\.czna proponowana 

(pkt) ceen kwota dotacj i 

I. 
LodLk ie Towarzystwo Obywatcll11i asta Lodzi - Jan 

178 35,50 18000,00 zl 
F otogra ficzne Machlii ski \\ fotografii 

Komisja nie rekomcnduje dofinansowania ofert nn renlizncjf zadan publicznych, ktorych 

kwota dofinnnsowania nie przekracza 50.000 zl - zadanie nr 8, zlozonych przez nas t~puj!!ce 

podmioly: 

I.p . nazwa oreren ta nazwa zadania ocena Iqczna 
srednia oecn (pkt) 

FUlldacja Tworzenia 
I. i Promo\\ ania Sztuki Grafifraszk i 147 29.30 

- alez Glista wie! 

1 FUl1dacja Lodzki 
Artystki. Sila Lodzi! 145 28,90 

Szlak Kobict 

StO\\ arzyslen ic 
Jeste smy z Miasta Lodzi. Sy lwetki 

3. Spolcczno-K III t lira Inc tworcow kultury 139 27,70 
ETHNOS 

Sto\\arzyszcl1 ie 
~ . Edukacja Prak tyczna Winual ny Julian Tuwil11na 65-lec ie 127 25.40 

T.K .K. 
Centrum Inicjatyw 

5. Na Rzccz Rozwoju Litcrackil11i sladami po Lodzi 126 25,20 
"Regia" 



Sto\varzyszcni e 
Ogolnopolska Nagroda im . Zdzislawa 

6. Pi sarzy Polskich 
Jaskuly 

110 21.90 
OddLia l w Lodzi 

Komisja I'ckomcndujc dofinansowanic ofcrty na realizacj~ zadania publiczncgo, ktorego 

kll ula dolinansowania nie prLckracza 50.000 zl - zadanic nr 9, zlozoncj prLcz nastfpujl)cy 

pudmiul: 

oeena 
sredn ia 

1.1'. naL.wa ofc renla nazwa zadan ia I&.czna 
proponowana 

(pkl) 
oeen kwola dotacj i 

J. 
Fundacja Miasto M i ~dzynarodowa konferencja edukacj i 

189 37,80 24000,00 zl 
Projekt kuitural nej i animacji kuituralnej 

Stollarzyszenie LAD , Lodzka A kadem ia Akademia Dramy 176 35,20 24000,00 zl 
Dramy 

Komisja nie rekomenduje dofinansowania of crt na rcalizacjf zadan publicznych, kt6rych 

kwola dotinansowania nic prLckracza 50.000 zl - zadanie nr 9, zlozonych przcz nast~pujllce 

podmioty: 

I. p. 1l3Z\\ a oferenta nazwa zada n ia 
ocena I&.czna 

sred nia oeen 
(pkt) 

J. Fundacja FKA Festiva l talks. Film Festiva ls Forum 141 28. 10 

, I Stoll arz) szenie Nowa Lodzermensch. Krotki przewodnik po 
109 2 1.70 i Ku itura i Ed ukacja ciekawej Lodzi 

Komisja I'ckomendujc dofinansowanie of crt na rea lizacj~ zadania publiczncgo, kt6rcgo kwota 

dotinansowania nie prLekracza 50.000 zl - zadanie nr 10, zlozonego przez nast~pujl)cy 

pod miot: 

oeena 
sredn ia J.p. naL.wa oferenta nazwa zada nia l'lczna 

proponowana 

(pkt) 
oecn kwota dotacji 

Stowarzyszellie 

I. 
Spiewaczc Czwartkowe Wieczory Muzyczlle 

155 3 1,00 6000,00 zl 
im. SI. Moni llszki 1I MOllillszkowcow 

II Lodzi 

, Fundacja FORM .ART Pimci na Zdrowill 154 30,70 12500.00 zl _. 
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Komisja nic rckomenduje dofinansowania ofert na realizacj\! zadan publicznych, ktorych 

kll'ota dofinansowania nie przekracza 50.000 zl - zadanie nr 10, zlozonych przez nast~pujllce 

podmioty: 

l.p. nazwa oferenta nazwa zadania 

Stowarzyszenie 

J. 
LAD AKCJA RELACJA L.6c1 zka Akacl emia 

Dramy 
M iejsce spotka,] muzycznych. 

Stowarzyszcn ie Lekcje gry na instrumencie 

" Spoleczllie dl a 10 podopiecznych spolecznego 
Zaangazowani domu kultury Stare Polesie / Miejsce 

Spotka,) 

3. 
FUlldacja Rowne Kawiarenka Szanse 

Lllcznic Komisja rozdysponowala kwot~ 2.078.000 zl. 

Komi sia nie rekomendowala zawarcia umow wieloletnich. 

Na tym protokol zakOl\czono. 

ocena I ~czn a 
sredllia oeell (pkt) 

136 27.20 

132 26,40 

122 24.3 0 

I. Dagmara Smigielska - Dyrektor Wydzialu KlIltllry II' Departamencie Partycypacji Spolecznej 

i KlIl tury U rz~dll Miasta Lodzi; 

........... ~c ............. . 
., .I olHnta Slawi!\ska-Ryszka inspektor - koordynator zespolll ds. mecenatu kllitury 

II' Wydziale KlIltllry II' Departamencie Partycypacji Spolecznej i KlIltllry U rz~dll Miasta 

Lodzi; 

~ c.v-~J-JV-~LC<71.o . 
. ~ .......... -...................... .. ................. ···cr~~~········· ···· · ··· ·· · ············· 

3. .I olanta .I achimowicz - inspektor II' Wydziale KlIltllry II' Departamencie Partycypacj i 

Spolecznej i KlIltury U rz~du Miasta Lodzi; 

~.·· ;:,,;~:L~:~::'i~;J; ·~·~~~;~;;' i;~";i"""" 
i Rozwoju Urz~d ll Miasta Lodzi; 

....... ~~(;L .... ~~ .... .... ........ ........... ..... ...... ... .... ... .......... . 
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5. Anna Kolodziejczak - przedstawicielka Stowarzyszenia Edlikacyjno-Klilturainego "Venae 

Arti s"; 

.............. .). .... rq).o.~~ ............................ .............................. . 
Zalqczniki : 

I. Listy obecnosci 

1. Oswiadczenia 0 ni cpozostawaniu w stosun ku prawnym lub faktycznym z oferentami 

3. Karty oceny mcrytorycznej 

Protokol sporzqdzila: 

.Iolanta Slawirl ska- Ryszka 

I.odi. dnia 8 lutcgo i 14 lutego 20 18 r. 
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