
URZl\D MIASTA ~ODZI 
DEPARTAMENT 

-----'POtrrYKJ-SP6f£eZNSd+ZIELENl 
Biuro ds. Partycypacji Spolscznej 
90-430 t.6df, ul. Piotrkowska 115 

tel. 42 63a 46 00, 42 638 57 65 

(piecz~tka realizatora konkursu ofert) 

ZESTA WIENIE ZBIORCZE 

Nazwa Iwnkursu/ogloszony zarzlldzeniem nr: Otwarty konkurs ofert dot. tzw, "wklad6w w1asnych" dla organizacji pozarz~dowych - sz6sty etap -

ogloszony zarz~dzeniem 529/V1II/19, 

Nazwa zadania konkursowego: j,w. 

Realizator konkursu ofert: Biuro ds, Partycypacji Spolecznej UML 

Wysokosc srodk6w przeznaczonych/przyznanych na dotacje 128 176,60 zl/49 799,40 zl 
w konkursie ofert: 

Liczba ofert zlozonych w ramach konkursu ofert: 7 

o rgalllzacje pozarzlldowe, kt6ryc o ertyzostaly re k d omen owane d d fi 0 o mansowallla: 

Lp. Nazwa organizacji pozarz~dowej Tytul projektu 
srednia Wysokosc wnioskowanejl 

Uwagi 
punkt6w proponowanej dotacji 

1 
Stowarzyszenie profiJaktyki i 

Festiwal "Alfabet r6wnosci - Kjak komunikacja" 34,50 5 283,00 zl/5 283,00 zl 
resocjalizacji AD-REM 

2 "Fundacja Media Klaster" Strefa Innowacji Filmteractive 34,25 30 000,00 zl/30 000,00 zl 

3 Fundacja ARTLAND 
"Urania - narodziny muzy astronomii" -

31,50 2 120,40 zl/2 120,40 zl 
miydzynarodowe warsztaty musicalowe 

4 Fundacja Przydzalni Sztuki Miejskie Kody Kultury 34,00 12396,00 zll12 396,00 zl 



o d I ' d I d d d d fi rgamzacJe pozarzl! owe, dor):'c 1 0 ert):' zosta ):' ocelllone poz):'t):'wme po wzg_~ em merytor):,cznym, a e me zosta ):' re wmen owane 0 o mansowallla: 
~~-,----. 

Lp. Nazwa organizacji pozarzqdowej Tytlll projektll 
srednia 

Uwagi 
pllnkt6w 

I. brak 

o d rgamzacle pozal'zl! owe, ktll ~ t t I t ryc 1 0 eny zos a ):' ocenlOne nega ):'wllle po d I d wzg~ em mer oryczn):'m: 

Lp. Nazwa organizacji pozarzqdowej Tytlll projektll 
srednia 

Uwagi 
pllnkt6w 

1. 
Zwiqzek Harcerstwa Rzeczypospolitej Tydzien patriotyczny 2019: Patriotyzm -

20,25 Ponizej wymaganego progll pllnktowego. Okryg L6dzki KlIltura - Spoleczenstwo 

o d I' h ~ t I rgalllzac.le pozarz!J1 owe, doryc o erty zos a.y ocelllone negatywllle po d I d ~ wzgl~c em orma nym: 

Lp. Nazwa organizacji pozarzqdowej Tytllf projektu Kryterium formalne , kt6re nie zostalo spelnione 

1. Polski Zwiqzek Gluchych Oddzial Zakup samochodu do przewozu os6b 
10) Brak lImowy z podmiotem zewnytrznym. 

L6dzki n iepelnosprawnych 

2. 1) Brak - kopii umowy na finansowe wsparcie realizacji projektu ze 

Centrum Zr6wnowazonego Rozwoju. 
srodk6w pochodzqcych spoza budzetu Miasta Lodzi, wraz z kopiq 

zlozonego projektu do instytucj i dysponujqcej srodkami spoza blldzetu 
"Okrqgly st6l dla Puszczy Bialowieskiej". 

Miasta Lodzi lub kopiq zlozonego projektu do instytucji dysponlljqcej 
Fundacja Instytut Bialowieski www.FestiwaIPuszczyBialowieskiej.pl 

srodkami spoza budzetll Miasta Lodzi, wraz z dowodem zlozenia 
www.FestiwalBialowieski.pl 

(nadania) lub oswiadczeniem 0 zlozenill projektll . (Dokumenty nie 
www.FestiwaIZubra.pl 

dostarczone pomimo prosby 0 uzupelnienie) 



Podpisy czlonk6w Kom isji Konlwrsowej: 
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