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ZESTA W I ENI E ZRlORCZE 

Nu\o\ . k0l1kunu/oglo~ 7ony UrlJld7tnitm nr: 011Hlrt) "onku!"> ofert II fvnn ;l- \\~pan; I U rCllillllql l.udan I"uhlll't.n)ch II lalrC~le : lulllll). vltlll , ochron) 

dohr kullul) I dZlcdllclwa narodO\lcpo oglovom hrrlild/cnkm Nr 22t1VIIIIIR I'rl"l)dCnlil Mjfl~la 1 0011 

I dn;f12'l gnll:ln;a 20 18 r. 

NlllW. ', lId . n;1I konkuno¥lt~(I : I" 

Htali/.lll Or kun!.u n u ufer! : \\\(11131 ,",-Ulllll) I Tr/",.t\l \1 111~lil l lld/i 

\\ )~ul.o,t , ,,ud l.o\o\ l'rttl.I1 Mf/ll ll )ehi llTl)l 11811) fh lI a dOlal-jt' 
¥I kunkur, it' Urtl'l : 

2. U7k tK)U.lXJ II 

l.inh. Ortrlllofon)f h ¥I ra maeh konkur~ u Ortr1 : 1<1 

Organilacjt, klor) ch ort rl) zosla l) r t komtndOl· ... nt dn dofin an\o \o\ anill: 

I.. p. 
Nulll .... r 

N,I7IQl or~anilac.ii T)1u l projcl-. tu 
oren 

I. 27 Fundacja W) I\\6rnia 12. Lctn ia Akadem ia JalJu I.egend) Pobl. icgn i ~I\ iaumcgo Janu 

N1EZWYCZAJN I KUU tJ RALNl (/.udllnic nr 3. CdU l. IICjll I. lI 11 l1 rnWll 

Iwilp-ck Il arcer<;lwa i animacja SpolC'cl.no-k ultural nli nli UkCI d/kci i IIllod/_k ly, w 1)'111 
2. 86 J'olsk lcgo ChorlJgiew promOCJa dZlalail an yslycl.O)ch. dlmlania wlqczajqcc dlicci i mlodL.iC'7 

Lou/.kit l--IIgmzlIllc wykluc/cnic m ~poICC:-Jlyn1 nl! podslawic zalotcn do 
Progrumu wspareia i TOzwUjU cdukacji kul1Ura lncj w Lnd:ti ) 

3. I Slo\\ar/ys1.cnie Tcatralne Mi~dzynarodowy Fcsliwnl Tcatrul ny Rctropcrspdaywy 20 19; 7.adanic 

Srcdmll 
Dun kl6w 

43.5 

42 

41 .33 

\\ ~ :>()Io,m,~· \\IIIt1,Io,UI\ ullq 
U\\agi 

PHlflllOllWIlIWI dOW;.·JI 

430 000,00 II 290 000.00 zl 
Ofcrcnt 1000\\ iq.tany 
do l /ot.cnia al.tualizacji. 

Orcrcnt 10bowi'}lllny 
1391)0.00 I I / 10000.00 I I 

do I lo1'cnia aklualil.8eji. 

307 lSUU,OO 11 1 140000,00 zl Ofhent l.oOOwil}zany 



CHOREA nr 1: wspicranil! imprcz. kuhuralnych. w sn: .. ..cg6111(Jsci L. "lIkrc!<ou fihllu. do zlo7enia akllJ<llizacji. 
sztuk wizualnych Oral muzyki 

4. 142 Fundacja FKA 10. FeSliwal KI)'tyk6w Sztuki Fi lmowcj Kalllcro Akcja 41.16 207 000,00 ,/:/ 1 100 000,00 L.I 
Ofcn:nl zuhuwi<t7any 
do 1.lozen;a aktualizac·;. 

5. 138 Fundacja Dzialania 
:,Swietlice Anyslyczne. Program cdukacyjno-anyslyc1.ny dla d1.icci 

41 195 940,00 zl l 110 000,00 1.1 
Ofcn:nl .. .obowi<V.llny 

i mlrni7ie7Y dOlkni 'Iej wykluczcnicm spolccznym na lerenic Lodzi" do zloienia aklualizac·i. 

6. 25 
Fundacja l'romocji Sztuki 

Muzeum w Liccum w 1.007i 31,l,66 20890.00 zl l 12000,00 zl 
Oferenl 7..Obowi'p..any 

- " Nic7la SZluka" do zloienia aklualizacji. 
Polski Komitel 
M il;dzynarodowcgo 

Oferent zobowi<tzany 
7. 81 Slowanys.lcnia XIX Fcstiwal Sztuki Malcgo DLiccka p.1. ,.SW lar' 39,5 3 I 500,00 71 1 18 000,00 71 

Wychowania Przez 
do zl07:cnia akluali7..8cji. 

SZlUklk Insea 

Fundacjtl Kamila 
Zadanie nr 2: upowszechnianie kultury pOpt7.ez produkcj~ i prczcntacj~ 

Ofcrel1l LObowiq.l1Iny 
8 153 wydar/cn any"lyLl.Ilych 7 rM:nych d7icrl7in s7wki ; I }'lui 7adania W5 71 500,00 zl / 42 OUO,OO 1.1 

MatkowiHkH I public ... nc 'U: Rcali .. ..uc·a lclnicj prcmicl)' spcktaklu .,Wigilia" do zlozenia aklutl lizacji. 

9. 41 
I undacja InicjalYw 

Lclni Fc~li\\'al Fitlllu"~ Putuwku 39.16 254 UOo.no II I II n non,on 71 
~nt 7obol\ iq.7.any 

Kuhurall1~ ch " Plaster" do 71oil.:nia a~llmli7;lc · i . 

An Puulc II EUY(';ja 2019 Zmlanic IIr 10: dzialania ar1ysIY(,;7J1C, 

Sto\\arzyszenie 
d7ialania 7 obs/.aru edukacji kulturo\.\ej, animtlcji spolcc7.no-kultumlnej 

Orcn:1l1 nlhollill'l:IllY 
10. 50 slu7.:jCc rcwilali7tlcji na pOdSltlwie 7.a107Cn do Programu \\sparcia 39 40650,00 71 1 23 000,00 71 

Karmcnica 56 
i roi'wojll cdllkacj i kuhuralncj w Lod71 do 710L.el1i[l ul-.llmli7..acji. 

-

II . 84 
hmd3Cj3 Wspicranis 

Fc~liwlll "Mit;:dLYllUrOOUwc Dlli ., allga w I.odti" 19 90000.0071 1 7U UOU.UO zl 
Oli:relll/obowi'l7.any 

Kultury " Fahryka Tall IU" do 7lol.enl<1 aktllalizacji. 

12 . 145 
FUnlhrcja I .MI.ki S/luk 

SL.llmncm! KubicIY muj" 1Il0e 'IR ,RI 11 500,0071 1 Q OUU.UO 71 
OrcrCrl\ zobowi;p..any 

Kobicl do 7107Cnl<l akl1lalinlcji. 
Slowar7ysLcnic Orkicslry 

ZADANIE lIT I Pul ish CtllllCrutU Swujcrnu Miastu M il;dzynarodowy Urerel11 zobowi;pany 
13. 35 KillIlCrulllcj Poli~h 

Rok Mu1.yki J. Haydna 
38.33 125000,00 t.I / 70 000 ,00 71 

do 710zenia aktuali7l:1cji . 
Camcrata 
STOWARZYSZEN IE 

14. 141 L6DZKIl:. 1905. Niech si~ nicsie len sioslrzany ~pi('w speklaJ.. Itealralno-
38,16 44 700,00 Ll I 24 000.00 II 

orcrclll Illhowi,!7..any 
DZIEWUCHY muzyczny du L1o.1:cniu aktuali .. ..acji. 
IJZIEWUCHOM 

15. 92 Fundacja Urban fomls 
r1.:.0 1· IL6w MON AMOUH . ILULJON ISTYCZNE MU RALE 

38 156500,00 zl l 70 000.00 zl 
Ofl!l'enl zobo\.\ i.,.zany 

NA OS IEDU J do zlozenia aklualizacji. 



Fundacja Promocj i 
IX Miydzynarodowy Festiw!!1 Tw6rczoki Mlodych rOLKOWl OfcrcnI zobowilp..any 

16. 20 i Wspicrunia Tw6rc.wki 
INSPIRACJE 

37 ,5 184 500.00 !.I I 100 000.00 LI 
du Llot cnia uktualiL..l:lcji. 

Corwivo 

17. 78 Fundacja NUR 
Zadanie nr I Wspieranie imprez kulturnlnych, w szczcg6lno~i 

37.33 lib 400.00 zl / 53 000.00 zl 
Ufercnt zobowi<jzany 

I 11IkrCSU fillTlu . sLtuk wiLulllnych unillTlu/yki Ravckjllvik dn 7ln'cnill akllmli7acji 

IK. 39 FUlldacjll KOLOROWO Escher fefloll1cn lugiczl1ego rJcsigl1u 37.[6 4S 800.00 zl / 25000.00 zl 
Ofcrcn! "uhuwilV.lIny 
do z.lotcnia aktuali7.acji. 

19. 130 
Sp6ldl.iel nia Socjalna 

Psychok ino - rozk ladamy lilmy na cz~ki pk'rwsze 37. 16 14 516.501.1/ 8000.00 zl 
Oferent 7.obowi.g ... lIly 

Udblask do zlo?cnia aklualizacji. 

Stowarzysi"cnic 
Uferenl zobo\\ 1<F-<lny 

20 11ft Profilaklyki OGI{fm ROI.KOS/Y MILJ SKICII UCr-tA WAIUOSCI l 6.K3 4R .'iOO.O{J "I I 30 ono.oo 71 
i Rl'StlCjlllii"..llcji .. lId R C1I1" 

du !.Iui:.cniu tlklUalii".lIcji . 
-
21. 2 

SIUWIU/) ~Lcnic JaLLOWC 
XXVII WiclJ..a Gala Jauowa Grand Prix Jal...L Mclomani 36.66 120000.00 .£1 I 70 000.00 lol 

Ofcrcnl .wbo .... iqi"..lIny 
"Mclomani" do zlot cnia aJ..lualizacji . 

Slo .... aTi") ~7en le [argO\la 
S7\1 alnia expo (/adan 1(' nr "1: UpoI\ ~i"eChnlanlc kuhuT} pOpUC7 

Ofcrenr 70hOI\ i:j./any 
22 . 32 

62 
prndut..cj". i prc/cnlm.:j ". 1\')tl'ITI.cn <lrI) ... lyc/nych i" rMn}ch d7icd7in 10 .66 7R ,00,00 II 'i0 000,00 II 

do I In7cnia at..rlla li7.l1cji . 
~ I.tut..i) 

" J 
Pol~ki Zwiql.cJ.. Clr6r6w 

36.33 20200.001.1 I 12000.001.1 
Ofcrcnt l.Ob{J\\ iq/~my -,. 

j Ort..ic ~tr XXII L6d7..ki Fcsti .... al Ch6ralnv ~ CANTIO LODZIENSIS do Iloic-nia aJ..tua li /..aill. 

24. 38 Strello Music Found:uion Baccwicz Imcmalional Summer Music Academy 36.33 40000.00 zl l 25 000.00 zl 
Ofl'rcll t l.obuwi<!/J:1ny 
do zlotenia aklUali zacji. 

UI'UWILSCI l.ZA SCiANY (Ladanic nr 2 : upowszechnrame kulluf)' 
UfercnI 7obowi;p.any 

25. 49 Fundacja Tcalr Zam iast poprzez produkcj~ i prezenlacj~ wydarzcri anyslycznych 7 r6inyc h 36. 16 HI 000.00 zl / 40 000.00 zl 
do 7107Cni<l akHltll izacji. 

d7icd7.in S71Uki : 

26. 59 Fundllcjll 2035 BognctwQ IMzk iego dloied1.ictwa Iyp 7..l1dallia 6 36 70 100.00.d / 35 000.00 1.1 
Ofcrcill LobuwiqL..l:lIlY 
do LloJ..cnil1l1klullli /...acji. 



Stowar7ys7.cnic 
orcrclll l.obowiq..t..any 

27 " Srolcczno-K u Itumlnc Pu(';Lyluj lI1i w purku 35.83 6462.60 l.1 1 4000.00 .d 
do zlozenia aktua1i7.3cji. 

PORT1ERN1A SZTUKI 

28. 12 
Europejskie Cemrum 15-lecie Europejskiego Centrum Kuhury Logos DNI KULI"UKY 

15,M JO() oon,oo zl l 150 oOO,no.t-' 
Ofcrem 7obowi'l7.any 

Kultury Logos ClIR7.ESCIJANSK IEJ uo Llozcnill aktuuli7..acji. 

StowOlrl"yszcnic 
orcn:nl l.obowiop..any 

29. 71 Spicwucl.c im. SI!lnislawa Czwartkowe Wicczory Muzycmc u Moniuszkowc6w Zadanic Nr 10 35.66 10 790.00 zl l 7 000.00 zl 
do zlo:t.en ia akluali7.acji. 

Muniust.ld w Lodz..i 

30. 90 Fundacja Pole KreOle-ji 
.. KorLcnic historia Lodzi opowiedziana zdj,ciami z rOdzinnych 

35.33 23 ~OO.OO zl l 14 UOO.OO zl 
Ofcrenl zobowi'lzany 

alhumnw"" do 1.l07enia aklUali7.aeji . 

H . " Func..hn:ja Anland 
Zlldal1ic nr 2; UPu\\ ).tcdmiunic kuitury poprl.c.t pn.xlukcj~ i prc/.cl1l:lcjt; 

35.16 olQ 000.00 zl / 30 000.00 71 
Of ere III Loi}()\\ i<J1 .. my 

\\) darl".en anyslycl"Jl) eh 7 rMn) eh d.tied7in S71Uki : do 7lo.tema aJ..HmIi7 .. teji. 

32. 33 FundacJ3 Carre Diem 
Wioscnne i je<;irnnc dnl mLJlyki organowCj i kamcralnej 

3;'\, 1 ft 1ft 000.00 71/ 20 000,00 71 
OfcrcllI .tOhClwi~.t.any 

IV !\rchik'lIcdrl"..c Louzkicj (7.adanie nr2) du I"lui:eniiL akluaJi.t.acji. 

13. 74 
~lcl\\!lr.t)~I".cnic Lad 

PraC(}\\ll;'1 Dramy 2 35.16 45000.00 .t1 / 22 000.00 11 
Oterenl /.obo\\ iq.t.aLl), 

L6dLJ..<l Akadcmia Dramy do zlozenia akluali7..acji. 

3<. 9 
Pol~l..i 7wi<Jl.ek Gluchych .. Ikona karpacka"" wars7laly malowania ikOn wg kanonu powslalcgo 

35 I tj 650.00 zl l 12 OUU.OO 71 
Ufercnl 7obowilJ7..any 

OOdllal L6dz.ki " IX wicku . 
- f---

do 710:tenLlt aJ..wali7acji . 

35. 36 
Fundacja . .Fantastycznc L.adanie nr 2: upowszcchnianic kullury poprzc7 produkcjl; i prczcnl<lcj4,! 

35 60500.00 1'..1 / 34 000.0071 
Ofcrcnl 7flhnw;,vany 

Inicjm)'wy" wydar7.cfL anyslyc7nych 7 rMnych dzicdzin S7lUki; do zlnzcnill akluali7..acji. 

-

36. '" 
Fundacja .. R6wne XIV l ; c~liw(l1 DI'S 35 15000,0071 / 12000,001"1 

Ofcrcnl I".ohowiltl"..llny 
Sn\llSC" do z.lozenia nklualizacji, 

-

'1 y1c pit;kllH wokM. Lou.t.kic rl.ci:.by i uhickly IV pr:t..cslrLcni rnlcj~kicj 

37. 5 
SI(lWarl),S7.cnic Nnwa LtMl.ti (Zadanic nr 6: wymiarm dmohku. infunnacji i du~wiadc/.cri L 

34.66 57200.00 zl l 30 000.00 zl 
Ofcrenl zobowi<J7..any 

Ku ltura i Edukacja zakrcsu kultury: wspieranic projekl6w analilyczno-diagnoslycmyeh. do zlozcn ia aklualizacji. 
I prac badawczych. konfcrcncji . szkolcn i debal z dzicdziny kultury:) 



38. 113 
CClllrumlnicjatyw na 

.. Lcpka purpura I6dLkich I.:wial6w" hnflowany kolai rewolucyjny ]4.5 30 700.00 ,.I { 17000,00 .d 
orcrcn\ .mbuwilj7..ltny 

r.lCCz. Rozwoju REG IO do .do<>..cnia ukluuliLacii. 

39. t3 
Stowarzyszenie Nowa Sind (Zadanie nr 2: upowsl..echnianie kultur)' poprLCz produ"cj~ 34 I 0 I 700.00 zl l 65 000.00 zl 

Of ere III .£obowi1fJ'llny 
KullUra i Ldukacja i prczcnlacj~ wydarzcn artystycznych z r6tnych dziedzin sZluk;) do zlotenia aklualizacj i. 

Fundacjal worzenia 
Oferent zobowi'J7..any 40 Q4 i Promowania SZluki ezy mogt;: sit; do PanifPana pl7y .. i".M:? 11.Nl 40600,00 ;.-1 I N UOO,OO 71 

Ale7 (ju~luwic! do 7Io;l'.cnia alwmJizacji. 

41 . 114 Wroclaw~ku Funducjll 
MIASTOlTlovic. POnJ/.JIIllwiujmy 11 midcic. 33,83 23 300,00 71 1 15000,0071 

Of ere III 7obowi,gany 
Filmowa do zlozcnia aklualizacii. 

42. 26 
"fumlllcja KullUry PnKlukcja ~pck laldu lI:almlncgo dla ml()(l7icly "Picrws7Y rd7 '" Michala 

33.5 37 770,00 zl / 23 000.00 zl Ofcrcnt zobowi~zany 
i SPO!1U 44"" Wa1czaka w rciyscrii Adama Biemackic~o. tlo .IJo).cnia lIkluali~~ 

43. 2S 
Stowarl.yszcnic .. Obsl.Ury Wspicrdllic urtY~IYCI.I1\:j tw6rczoki amalorskicj, zc szcl.cg61nym 33 4400.00 LI I 3 000,00 LI 

Ofcrcnt zobowi'J7..any 
Kulturv"" UW1 '.Iednienicm os6b 60+ ; Sabcic z (Dziadkiem) w Jocic do 11(J).cnia al..luaJi/.licji. 

Zadanic nr 3: l'dukacja kuhurowa i animacja SpolcCZIlo-kuhuralna no 
occ·i' d71cci i mlod7icly. II lym promocja dokonan an) Sl) c7.llych. 

44 17 
lowar7~ Sll\ O l'r7)j aciOi d/ialania w/l!C7ajl)CC d7icci i m/od/icl/agrMonc W) Idllc/cnicm 

}2,66 36·118.27 II 15 OOO.OU /1 
OfCTcnt lobo\\ Il)/..any 

l .od7i :.poil'rznym na podstawic 7..alozcn do Programu \\ sp<lrcia i TO.I\\·Oju do 7107cnia akl11ali7ocJi 
~'dukacii I..ulturalncj \\ Lod/L Tylul/..adunill publicLlh:gO. Jubilcus/o\\ ) 
XXV Przcgl' d Ploscnl..i 0 L0d7i "L6dl.kic Skr7vdla" 2UI9 

SlOwar/Yl>l.cnic Na RL(,C7 Kaidy 7 nas 1 miasl loo7j s i~ \\') \\odzi-Zndanic III" 9. oL.inlania L. obS/.aru 

4; '6 D7ieci 1 Mlod7le'y cdukacji kUltuTO"CJ t anllnacJl spoicczno-I-..ulturaln('j moj'lc(' no c('lu 
31,<i 1-1 100.00 71 8000.0071 

Oferent loboll iaL.allY 
LJro~1cd/{mcj I J m)~1tlwll budo\\(lnic pllo.uri:! \\~pl1lncj tni'llllln~ci i 'lllidllmn~ci 11;1 pnd ~ta\\ic do Ilntcnia al-..lua1t7JlCjI . 
.. Blit.cj ~irbir " /.<1IUI.cil do Pm 'rumu \\ ~parcia i TUI.\\OjU cdukacii I-..uiturdlnri \\ Lod/i : 
Sww<lr/yvcnic 

W~picr.lOic ilrly~lycl.llC.i lw()rc/oki amulorsl..icj 1.<1 ~/czcg61nYIll Ofcrcnt zohowi'!.'lIny 
46. 6 Plasl) k6\\ Arnalor6w 31.33 10700.00 !.I I 7 000.00 1.1 

w Loo.'i 
uwzgl~dnieniem 056b 60" do 110£cllia akluali/.llcji. 

W1DZIALNA NJEW1DZIALNA LODZ archilcl-..lura.I-..t6ra 
rehabi litujc. Archilekloniczno-cdukacyjnc warszlaly zc lemcntami 
rchabilitacji dla os6b niewidomych. ocicmnialych i slabowid7.1J9ch 

47. TJ 
S10war7yszenie LSlclyka (Zadanic nr 3: cdukacja kuituf(lwa i animacja spolccZIlo-kulturalna 

31.33 25000.00 71 1 15000.00 zl 
Ol""ercnl zobowi.,z.1ny 

f{a/! na rJ:CC7 dzicci i mlod7ic7y. w Iym pmmocja dokooan :mysl}'cmych. do 7107cllia almmli7:1cji 
d/iahl.l1iu wllj.c/.lljlj.cC d7icci i mlml/icll.agmlnllc wylduc7cnicIIl 
spolec7.l1ym nn l>odslawie zaloic!l do Prograrnu wsparcia i fOL.WOjU 
cdukac'j ku1turalnci w LOOzi). 

tlj.elJlic: J 770747.37/1 / 2078000,00 I I 



Orglni.tM ... j ~. kt6ryth o(tny 7.ostl ly onnion~ POzYly"'ni~ pod "'"LRlfd~m m~tyturytlon) m. III~ nit lou,fII ly rtku mtnduwllnl." 11 (1 dufinllnW"lInill : 

I.p. 
Numcr 

NaL."a organlZ3CJ l I )1ul projcklu 
Srednia 

\Jwltgi 
ofcny I punklow 

LOdzJ..ie Siowarl),szcnic 
48. 47 Inlcjal)'l\ MlcJ~kieh Ulrwa lanic palTli~ei 0 .. ..asluzoll)'ch d ill Lot.t..i 31.16 Bmk ~ rod I.. 6\\ finansol\) eh 

lor(J.l.'.nlfic 
S lo""r"y~/cnie Orl.. icslry 

ZADANIE IIr 1 Polish Camerata SI\ojemu Miastu 4. 1() Kamerulllcj Pu li:,h 
Najpi~kniejsze suil).lancc i sercnady 

30.83 I3rak ~ rodk6\\ finansowyeh 
Camerala r- ASAP rzccz 0 projeklowaniu 20 19 

'0. 67 Funducja Libene! 30.83 Brak ~rodkow finHn,,"wydl . 
-

FUNI)ACJA .. MIA STO Miej Micjsce w kuhurl.c 
'I . "' l. UDZ IL C/Y NY" 

10,ft') Brak ~rndk tiw fimm:'>tlw)ch . 

StOll nTl) sleni(' 
~2. 144 Profil<1kl)t..1 OTI O MIS W WII' LKIM Mil SC II 30.!D Bral.. ~rodI..6\\ 1inamowyeh. 

t-
I KC~()l"jllli/.udi .. au R~'11l" 

51 "0 
~tll\\art) ),/l·nk· h ' ::,t ill a1 

Feslill al Kolor611 II Lodzi 20 19 10.66 /11'111.. ~rodk"" fillall~tl\\ yell 
Koltl!"\)11 

I.aboralorium I..real~ II nego dlla!allm C~ 1..1 \\ <11'/1;116\\ dla naucl~ ciel; i 
pedagog6" onll rnhxl~ eh anirnatllnl\\ (l.w.hmk nr 9 : d/illilll1ill I 

" ,I "' 1 0\\.1r7~ venle ! catmlm: ob~laru CdUl..llCji I..UIiUH,"I..'j 
305 I1ml.. ~rodI..6\\ finanso\\')ch 

( H() j{! A i an imacji spoleC1J10-l..uhura lnej maj~ce nn crlu budo\\nnie poczuc ia 
wsp6J ncj tozsamo«- i i solidamo~ei na podslH"le 7aln1e'; do Programu 
\\sparela I rO/lloJu edukacp I..u llllntlnl'j II I ()d/i) -

SPUNK. I" UNDACJA 
55. 87 NOWOCIESNCJ Mtodli d7lCnnikar7c 1 Miasl!ll.od1i. akcja: kuhurn (7adanic 3) 30.5 Bml.. ~mdl..(m finanw\l.)ch . 

l:.DUKACJ I 
$1011 arl.) szcn ie 

56. 132 
Spi{'w3c7e .. <:;mIO SJlC'klakl slo",no-mu/ycI.IIY: PI}n'fc / .. P~lr4gi4:Il1" pio~cnki nie I} Iko I 

30.5 Bral.. ~ rodI..6 \\ linanso\l) ch . 
Sonoro" 1m l}gnlllllta leatn! 
(t/elli - -
I'o l~ ki 1",1'I/ck (iluchych 

57. 10 
Odd/ial l bdl.ki 

WarsL.tlllY .. Mul.yc.l.I1C podrM.c po ~wi('cic" 30.33 Brak ~rodk6w fi nansowych. 

-:::-- 146 Fund!lcjlt 4 .99 VII cdycja feslillalu Musica Privata Urak ~rodk6w finansowych 
-

~ 30.33 

59. 89 StmyuoY:'>l.cllic LOdl.ki Pon OPOII ic~ci Zadanic nr 2: upowszeehnianie I..uhur) poprl.cz 30.16 Brak ~rodk6w tinan'(owyeh 



Kamienica 56 produkcjlf i prczcnlacjlf wydar7cn IInyslyc:rn)"ch I rMnych d7icdzin 
sZiuki : 

60 101 
SlOwllr/ysl.enie .. L6dj Kamer-TON 2019 Konl..urs Polskiej Piosenki Filmo\\cj 30 Urak ~rodk6w finansowych. 
f ilmo~a" zadanic nr I : wspicrnnic imprc7. kuhurnlnyc.h. 

I-
w szczeg6lno~i z zakresu filmu, sztuk wi:r.ualnvch ora7 mu!yki 

,.Fundacja Ochroll} 
61. 139 Dl.icdzictwa Kultul') 2 14 urodzm} Gminy W}tnaniowcj I )"dowsl.iej ~ I.oebi 30 Amk ~mdkaw finaIlM)" )"ch. 

Z'dO .... 
Stowarzys:rcnie .. Grupa 

l.ahomlorium micjskie -Ieulr IIU uliey i nu lIccnic 
62 . 37 Przcdsiliw7l~C I calralno-

(warsLlaty. prcl.cnta~·je. lIpeklal..l i film) 
29.83 Brak ~rodk6w finansowych. 

Medi~'ch" 

Fundllcju WYlo PU 
Czlcrukulluruwu Inter IrnpruwiJ'.ucja : w ramuch Zadania nr 2: 

61 117 upowszechnianic kullUry poprLC7 produkcJli I prezcntacj, wydarLCrl 2Q.M3 Br.tk ~rodkow fimm"owych , 
Krl'ucju~ J'} anyslyc7nych 7 rMnych cl7icdJ'in ~ J'llIki 

64 . 129 
Spa ldJ'klniu Socjnlna OPOWII 1>7 MI () SOl III prtcgl~d I.ma ml~d7yklJltlJrnwcgn edycja 111-

29.66 Bmk ~ rudI.6\\ finun~() \\ )ch . 
Odblasl. ~miCrt': i rylual" pr7cj<cia 

- -
I 6<l7.l. i llni\H' rs) lei 

65 . 42 '1 r/eclcgn Wlcku 1m. Malo"3llc J' palo ill (t\\6n:Lo~c I1l11atu~l..a 60 ' ) 29.5 Oral.. ~ rodl.o\\ finansow)ch. 
llc1cn~ KrelJ' -
';lnwarJ" w enlc 

on. 79 
~pic\\a~J'e .. ('al1lo Wiele) nieo~cn i opo\\ ie<'c 0 nicl.apomnian) eh il.onach polsl.lt'J 

2Y :<i lk.tl. ~ rod l. (m fimlll <;O\\ } eh . 
Soll()ro .. i ll\ . 7) ~munla plosenl.l · Ordonct', '1u:'CJ'~ <; I II\\ It' I og.g.u I Mart i KOI l'rb"l. icj 
G/clli 

67. 140 5"," or..) Sl.cnic PisarJ') Wc:;:rechnlea 1.l1cracka 29.5 Bml.. ~ rotlI..6\\ fillall ~u\\} eh . 
I'olskich 
S'IOWI\RlYSZEN1E UII\any konklJrs oren \\ ronnie \\ <;pareia rcah7..aeJ I 7..adan public7l1)eh" 

68 . 51 SPIEWI\CLL 7:lkrcsie : l.ullUry, sl.Iuki. OChmT1) dllhr kuhul) i cll.ic(J/il.:l"u 29 Oral.. SrOOl..ow finansow)ch . 
.. III\RMUNIA" lIl:lrod()~eJ!;o 

69. 63 rundaeja I\n Industry Foncpiany Wulnoki 2019 29 Brak ~rodk6w fillansowych . 

Sto~arJ'yszenie 

70. 107 Pr:rypei6111arccrslicgn 7.adunie nr 2: up(m~l.echnial1ic kuhur} Ix)prl.~·J' prOOukej~ 
29 Brak ~rodk6w linansowych . 

I.e~pnlu I\nystyezncgo i prcl.t:lllacjl; W)daW:ll artYloIYl'J'Jlyl'llJ'. r61'Jlych dl.iedlill sl.luki 
.. Kraiki" -

71. 16 hmdacjH Viewer Montaz Film Fcstiwal 21:I,M) Urak ~rodk6w finall~owych . 
-

SIowHf7yvcnic I\nimncja kulturalna - nar7.~dzic wspicrania rozwoju spolecznoki 
72. 109 

Spo/ccznic 7..JU111 'l:lzowani lokalne· . Cykl szkoleniowy. 
21:I,M) Urak ~rodk6w finansowych 

--
73. 117 ,.Free MimI Fuundation" Pa.saz(c) SZluki Zadanie nr 2 2H.H) Urak ~rodkow filllmsowyeh. 

-



KIPI SL pneslrzen improwi7~cji osobislcj ( l.adanie nr I: wspiernnic 
imprez kull urHlnych. w SLCLCg611loki I. .r..akrcsu rilmu. sztuk wizualnydl 

74 . 103 I undacja Tcalr bmia:'1 
001/. mUl.y~i: Zadan ie nr 2: upowszechnianic ku hury popnez produkcj~ 

28.5 llrak ~rodkow finansow)'ch 
i prezentacj~ wydarzen an)'slyc7..n)'ch 1. rotn),ch dziedzin sZlUki ;Zadanie 
nr 6: wymiana dorobku, infonnacji i do~wiadczcn 7 7...akresu ku hury: 
wspicnmic erojc~16w WlItlil}C/.JIo-dillI!JIO:'I}Cnlych) 

Sl0\\arzys7enie Na R7CC7 

7\ 148 
R07\\ OJU lotogrnfii 

bdanil! nr 1 . .sto lal. :,to ... ..dj~·c. SIO Iwarzy" 28.5 Bra~ ~rOOk6\\ finansow)'ch 
I hutlUnil.I}C/.Jlcj . .Folo 
Il umanum 

76. 99 
Fundacju Pracuwniu Program rezydencyjny IlracownI PonrclU galcrii snuki wsp6lczesnej 

2K,11 Hrak ~rodk6w finans()wych. 
Ponrelu na rok 2019. 

OrgMniLltrj t . kl( 1)fh oftrl Y 1{l~t. ly Mrniont n~.ty"· nit pod "'1.J! lf tl t m ml' ryloryf1nym: 

- N, Na/\\u orguni ... ..acji ~rednia 1 p. 
urerh )()/.,Uu.ljdo\\e' 

T}1ul proje~lu 
punklo\\ 

l lwflg l 
-

77. 143 
S[(}\\or/) sJenie I}isany Ogolnopolska Nagrooa im 7d7is/awa JasklJ / ~ 

27.Kl 
Ofenll nlc II/y~kllia n:kllll1cnducji do dofillun~lI\\aniu 

Pols~ich /.c \\/~h;du IIl1I1"ll1Ia/" lie/b; lluII~16 .... . 
rundacja T\\orolenia 

Male rtec7) Orenll IIiI,' U/~ ,]..11111 rckull1~'lIdacji do dofiI1Bn:.O\\ Buia 
78 91 i Promo\\ania ""lUll 27.5 

Ale) lousta\\lc· 
IJ.· II/!1.1\,du na 7b)\ mal" liczb\, pun~ [6\\ " 

79. 46 I undaCJa I dukac)Jna 
KORONKOWA ROB01A pmjd.lllrt)~I)C/.JI) dlll l6d/J.ich seniorcJ... 27.16 

Of en a nie U7) sJ..a/a reJ...ol11endacj i do dolinanM)wania 
SIIac7ka ze \\7g1~du na 7byt ma/'1liczb~ pUnkl0\\ -

Of en a nic u1ysJ..a/a rcJ...omendacji do dolinansollania 
80 52 I undaCJ3 I.adne Il lstorie Ldcjc Szluki 26.33 

ze \\7AI~du na Zb~1 malit licolbf;" punJ..,6w. 

,I. •• I UN DACJA AN IMF.A "Z\\ iCrol)(c)lIicc"" EduJ...acja IIlUol),Colna dla dLieci prl.cdszkoln)ch 25.66 
Of crt a nie uzysJ...a/a re~omcndacji do dofinansowania 
/c wzglcdu na olbvi mala Itczbc punkl6w. 

I undacJa Darllls7<I 
Rcali"'.lu.:ja d ...... 6ch insccnizO\\(III)ch J...oncert6w, Muzyki 2ydo .... skiej alcna lIIe uolyskala rekomcndacJI do dofinanSO\\3nia 

" 70 Slarhlll) CAN'IO PRO 
.. Shalom", .. Spicwnik polski w Strast.nym I)\\orze"" 255 

:re \\Igl~dll na 7hyl mlll" lic/bt; punklo\\ ('LASS I('A" 
Nusl.c pioscnki 0 Loo ... i Zadanic nr 10: dzialania anystyczne. dzialania 

83. 124 ehor Dolic,i,c), Mim.la l. obszaru cdukacji kulturo\\ej, animacji spoleczno-kulluralnej slu24ce 
25 

Ufena n.e u7y"kala rekornendacji do dofinansowania 
Lod!.i rewitali7..3cji nn podstawlC 7al01::cn do I'rogramu wsparcia i T07wOjll Ie w/gll;du IIU I.hyt llIu ll! licl:h(( punkl6w. 

edukac"i kll itura lncj w Lod/i 

84 . 152 STQWARZYSZENIE 
" L6dzkie Fonnn MU7YC/JIC JA/,{"iO I 24,33 

Ofcna nic \I/)'\kHIH rckmncnducji do dolinulIs{)wull iu 
WSP6LNIL ULA zc wolJ.: l¢du na zbyt malq liczbc punkl6w. 



85 . 

86 . 

R7. 

88. 

89. 

90 . 

f-
'II 
f-

1)1. 

93 

94 . 

Lp. 

95. 

fiM INY 
MOSZCZEN ICA -
Instylut Historii Gluchych Orena nie uzyskala rekomendacji do dofinansowan ia 

II •. Surdus II istoricus" 
Tozsamosc Gluchej Lod7i 24, 16 

~.J.:. wzglpJu na zbyt mall! JicLb; [Junktnw . 
Fundaeja Pomocy Orcna nic u .... yskala rckmncmJacji do dofinansowania 

15 Uzicciom .. Kolon",,,y "II 17milillnow di.wi1,:kow - kOl1ccrt muzyki ru ... J ywkowcj" 23 
Swiat" 

L.C wzglf;du na zbyt maliJ liczbf; punkl6w. 

FUNDACJA 1·.Ol lKACJ I 
FILMOWA LOOZ NA JEONYM UJI;CIU. WarsLt3t) FilmO\\(' Orerta nie uLyskal3 rekomendacji do dofinansowania 

135 I SZTUKI FILMOWEJ 
l realizaeji filmu technikiJ hyper-lapse 

23 z.e wzglf;du na zbyt mal'lliczb~ punklow. 
MASTERS HOT 

-

Polskie StowarLyszcn ie 
na rzcez Osob Zadanie nr I : wspieranie imprez kulturalnych , w Slc7.J.:.g6lnoSci 7 Orena nie tl7yskala rekomcndacji dn dofinansnwania 

8 z Niepclno~prawno(c ilj ... ..akrc~u filrnu , SL.luk wiL.uahl) ch urllL rnuLyki: 
22,66 

I.C wl.glf;du na I.byl rnall:l liczb'f punklbw . 
Intclcktualnl! Kolo 
w LodL. i 
rundar.:j li An illlulOr6w Orena nie uzyskala rekorl1t'ndacji do dofi n<tn"o\~ania 

53 i 'I woreow Kulttl l) Gram. 00 lubu;. I-I lstonii Lodzi l hlstona Polski na pkms7Y 22. 16 
7e w7gJifdu na zbyt mall! li czb,~ ptln~t 6 \\ 

.. Trach·· 
.,Po l6dzku z rasonem. Ublor w hlstOryCW('J I WSpolclcsncJ pr7cslrzem oren a me uzyskal!l rckom end!lcj i do dofinan"cl\\ ,lIl ia 

6' J' undaCJa Pole Krcaeji kul lm), tradycyj ncj millsta " 2 1.66 
/~. wl.gJ~'uu flU I.b)111lal'l licLb' mnl..to\\ . 

St owar/Y~7cn ic Zudunic nr 1: uptl\\ ~/.cchnilll1 ic ku JtllT)' pllpr/c/ prtIUllJ..Cjt; i prc/c!ltm:jt; Orcrta nic u/yskala rcl..ornclldacji do dofinanso"ania 

" Pl lr!rer.:i ~ I {J" Pol ~ J..ich w}dilrl'l"ll 311\'Sh e7JI)ch I' r6iJlVch dl'i"d/ in 57Iu"i : 
2 1 

/ " w7gl'fdu n3 zbYI ma l" li czb~ punklow. 
.,NaluL rmlot ~picwlinli kJ..rja hb lorij"' - konrcrty dli! mlod/ic)y Or~'na nic ul.y!>kalil l"eJ..o11lcndacj i do dofinansO\\ an ia 

M l· umJar.:ja ANI MEA szkolne 
21 

zc wlJ!.I'fdu n3 Zb)1 mal<J liczbf; punklow. 

9 1 hmdilcjll 1·.du4You .. L6d7 \II obi"klywic scniora·· 20.83 
arena nie u7yskala rekomendacji do dotinansowan ia 
zc w~glcdu na zb '\ mala liczbc punkl6w. 

125 
Fundllcju Politcr.:imiJ..i 

10 Kt,T6w 12.66 
Olena ni" uzyskaJa r"kolllcndacji do dolinansowania 

L6dl.J..ic · 7_e wzglt;du na Zb)1 mallJ liczb, punklow. 

Orgllniufjl' JlU7.l1 rl',lfdu .. ·l', klorYfh Orl'rlY 1.05181y o("('nionf n('gRly ... nif Ilod "'1.g1\,d(,1II rornlRlny rn : 

tN' JN . .. , 117wa nrgam7.liCJ I 
Illery 

102 Stowar/ys7cnic 
_ Anyslycl.no-Muz)'c7Jle lTYIUI prujcktu 

.. Mu.l.yc/Jm-ISneCL.na JXldroi pr/.cL swim - warszlat)' 
muzycznO-lanccme dla dzicci i mlodzicZy V! srodowisk ~

ryl"riUlll rormalne. J..t6rc nie L.oslalo spelnionc 

arena zloi ona w spos6b niczgodny z wymaganiami szcl'.egolowym i 7..3wartymi 
w cz~k i IX ogloszenia 0 konkursie. Przedsi,wzi,cie nie iest rea lizowane w spos6b 



9 • . 

97. 

0' 

99. 

.. Samokhin Band" 

S10warJ'YS1.cnic 
110 ArtySIYCI.110-Mu/) 'CLJ1C 

.• SatJlokhin Band" 

Slo\\arl.yszcnie 
34 Any!>lyCi'IlC ,.I {ldi 

Kali~J...a " 

411 

21 

I undacJlI K()LOIWWO 

Fundacja "Lu~ Pro 
Monumcnti s" 

100. 22 Fundacja Axis Cactus 

zagrnzonych wykluc7..cnicm spn!cc7nym ." (zadanic nr J) 711pcwniajltcy J'gmjnm\c l. .. LoJLkill1 slamhmlcrn dosl"pl1o~ci·' . Bml. opisam:j 
klll11panii prormx.:yj ncj L.Uwicrajqccj SLCl.cgolowy harmonogram promocji. Wldad 
rzeczowy i/lub wklad osobowy stanow; wi~ccj n;120% ca lo~ci wkladu wlasncgo . 

" Ikony jal.l.u w filmie i na koneercic: hislorin 
i tcrajJlicjsl.O~c." (zadanic nr I) 

" l.llogoslawione ~ kll lki wykluc7cnia" obchody 40-
Iccia iSln icni ll grup} L6dj Kalbkll 

Mapa gin<!-C} eh /.lIWOU()W 

,.StTcra: I Icy-now MoniuSl-"O" st«' fa artystycznych 
(ilmhni intcrdyscyplinarnych w Ilh~l1lTle mmsta 
7wii}nmym l.c Stalli~lawcm Mnni uS7kn 7.ad,mic nr 7 

Fonomapa mapa dzwit;"k6w LOOzi 

Olcrta zlozona w spos6b niezgodny z wymaganiami S7.c7cg6lowym i 7.awanymi 
w c7~~ i IX nglnszcnia (J kunkursic. I'r/.cdsil;wziycic nicjc!-.I rcali£(Jwane w spos6b 
7apcwnillj1!cy 7.got!nosc z " L6d .. ..killl siandardcm dUSIt;pl1oki", Brak opisanej 
i-ampanii promocyj nej zawieraj~cej szcloeg61owy harmonogram promocji. Brak 
zal:jclonika wymicnionego w oglosl.cniu konkursowym rozMiallll , pkt. 7, 111 . dIe. 
Wysoko~t .. o wkladu rzecloowego i osobowego oszacowanego we wkladl.ic 
wlll~nym nrcrcnta nie !<ope lnia krytcriulTl okrdlollcgo w oglosLCniu konkursowym. 
Wklad osobowy ~Ianowi wivccj ni1. 20% ea loki wk ladu "18511('1,;0 ofercnla . 

Of crt a t.!o};onu w spo~6b nieLgodny.£ wymuganiarni sLc/.q~6Iowyll\i 7.awm1Yllli 
w cZ~Sci IX ogloszcnia 0 konkursic. Pr.lcdsi~wloit;"cie nil' jest realizowanc w spos6b 
zapcwn iaj<Jcy zgodno~c 1 .. I 6d7kim standardcm dOSHrpno~c i" Hrak Jcdllcg,o 7 
podpis6\1 os6b upmwnionych do skladania o~wiadC7.cn wnli na pnlwicrd/eniu 
.llo1.eniu ofeny. Brak jcdncl,;o " podpis6w os6b upra\1 nionych do skladania 
O~\I iadcLet'l woli na O~\I iado::cniu ofercnla 0 nicposiadaniu 7obowi.!7 .. 11i \Iobec 
Mlasl;! LodZl. Ural.. 1lI(·kt6rych l..11~c7.r1lk6\\ wymicnionych II' oglos/cniu 
konkursowym TO/.d/iIlI IJl , pkt. 7, lit. d/c. 

Of en a 710;1111111 II ~pm6h nic/godny I w}'magllll illm i ~/c/cg{) ltmymi /..lI\\artymi 
w cJ:!:Sci I X UgIO~LCI1 ill 0 "ol1kursi ~ .. Przcu~i"w/i~'cic nk jC~1 rCiI! i/o\\ UlH: \1 spos6b 
/.apcwnini~c) Ig.odno~c / .. L6d7kim standardcm dost~pnoSci·· . 

Brnkjcdncgo z w)lllaganych podpis6w os6b uprawnionych na o~wiadCLcniu 
ofcrcllIa 0 nu:posiadaniu zobowi<Jzali wobec Miasta Lod7i 
Of crt a zl070na w spos6b nic7godny 7 wymaganiami sZC7cg6lowymi /.awan ymi 
w C7t;sCi IX ogltlS/l.:nia 0 konkllf~ ic . Przcdsiywziycie nic jl.:~ 1 reali/tJ\11II11.: II spos6b 
l1.IpcwniajlJcy zgodno~c 7. "L6dzkim slandardcm dost~pnoSci". Wklnd fZCCZOWy 
i/lub wklHd osobowy slanowi wi'tccj niz 20% ca lo~ci wkladu wlasncgo. 

Ofenl1 Llohma II S1KJs6b nic/.godny z wymnganiami szczcg610wym i /...llwartYlili 
II' c~Sci IX ogloszcnia 0 konkursic. Przedsi ~wzit;"de nil' jest rca lizowane II' spos6b 
zapcwniaj<Jcy z.godnosc 7.. .. L6d7J;im standardcm dosl~pno~ci" . Brak opisancj 
kampanii promocyjncj z.awicraj<Jccj szczcg610wy hamlOnogram promocji 
TCilli7.0wany pr/C7 C7.a~ Irn'lmia pmjcktu. Brak dck lamcj i wspOlpmcy. Wklad 
osobowy slanuwi 100% wkladu wlasnego. Zgodnic L. oglosLen iclIl konkur.,owym 
nie moze slanowic wiCfeej niz 20% caloki wkladu wlasncgo. 



101. 149 

102. 96 

103. 127 

10·-1. 65 

lOS . 6O 

106. 6' 

107. lSi 

IUK. 55 

109. 126 

Stowarzyszerl;e Na Rzecz 
Rozwoj u FOlograt1i 
Ilu man;stye7..nej 
" FUIO HU lllanum"' 

7.adanie nr q .,I.Ud7ic wpiSll.ni w miaslo" 

XVIII Og61nopolski Konkurs ARSENAL PAMII~C I 
(Zadanie II : d7ialania, w Iym wydar/enia anystYC7nC, 
7wi;pane 7 uparni 'rl nianicrn 

hmdacja Arscrml Palllic;ci i ochronlj. dLiedz.ictwa narodowego oraz. nim 
inspirowanc, a laktc przedslty\\zit;cia slawiaj<}ce pytania 
o znaczcnic hislOryczncgo dzicdzictwa narodowcgo dla 
wsp01c7esnych pmkl yk kllhllrnwyeh) 

Radomsl.Clll rlski 
UllIwersytet 'I rJ:ecicgn 
Wicku "' WicTII wiltccj'" 

FUlldaeja .. Kuhury 
I Bil..nesu" 

!' undal'ja .. ObS/"'lr 
Wl> p6lny 

.. 

l' undflCJa I{ 07WOj U S7..koly 
Filmnwcj 
w Lou/; 

Fundacja Bliscy 

SlOwarzyszcnie Lad 
I.t'ld/.ka AkHtlcmia Drumy 

FlIndileja PS. Kullura! 

MU7yka Muniuszki w ptIC/ji TOlTlunlycLl1cj 

VI l<ublllslcin Piano I e<;I;\lIl 

Ruch t\\6rC7~ 

.• DAI .IDA I.as[ Minu[c Sht)w" dol . /"';Iullniu nr 2: 
Upowsl.cchl1ianie kultury POpJ7CZ produkcjq 
i prezcrnacjq wydarzer'l anystyc/Jlych 7 r6tnych 
dziedzin szt uki. 

Wspleran le anystyczncJ Iw6rC70~CI amalorsklcJ 
7e <;7o:cgolnym IIvng ltydnieniem mob 60 + 

Pr<lcowni<l Drdmy 

Wieley Iw6rcy 1)o~LUki\Hllli 

Oferta zlo1:ona w spos6b niczgodny 7 wymaganillmi s7.c7.cgoluwymi l.Hwartymi 
w c7-'r~ci IX oglos7..cnia 0 konkursic. Pr.lCdsit;w.lit;cle nie jest rculil.Uwunc w spol>6b 
/..arcwniaj ljcy Lgodl10~t L. •• L6dzkilll siandardem dostqpno~c i·· . Wklad rzeczowy 
iflub wklad osobowy stanowi wiljcej ni t 20% calosei wkladu wlasnegn. 

rcrta 71n7una w spos6h nic/gudny / wymaganiami SL.czcg610wYllli l.awanYIllI 
cl~~ci IX oglos1.cnia 0 konkursie. PT7..edsifi'wzifi'c ie nie jest realizowane w spos6b 
pcwniaj<}cy zgodnosc z .. L6dzkim Siandardem dostt;pno~ci". 

Bmk Liozonego J>lItwicrd.lCllia /Jo7.cnia oreny. 

Olcna 7101..ona \\ spos6b nlc7godny 7 W) lIlaganlam) s1.c1.e£610w) mi lilwOInymi 
w C7t;~ci IX OgI0<;7,(,I1111 n knnkllr~lc. Pr .. cd~ICWll'rcic nlejest rcali7(manC \\ spos6b 
Il:Ipcwniajllcy /gHJno~t / .. todd,im ~lal1dardcm dOSIItPlloki'". Bml. zalijcznil.a 
wymlclllonego \\ og.loszeniu konkursowym TOl..dziallll. pkl. 7. In. d c. 

Wysokosc 0 0 wkladu rJ:cczo\\ ego i osobowcgo oszacowancgo I\C l\klad7ie 
\\ la sn~ III olCrcnta nic spclnia 1..rywriul11 okrc~lonego II oglos/CIH U" w1..lad 
r7CCZOW) + \\ I.. lad o~ob<m') ~Ianowi wii;ccj nil" 2011 " calo~ci wl..ladu \\Ia:.ncgn 
orcrcn[a . Ilmk n+cl..loryeh 1.<llqC/Jlikllw \\Yll1icl1iollych 
w I)glo~L.cniu konkur~ow) lII TOLdLiallll. pkt. 7. III . die . 

Wy:.uko5.c % II klauu rzccL.owcg,u I osobo\\ego oS7..aeOI\an('go w(' wl..ladl.lc 
wlasnylll orerenla nie spdnia krytcrium okre~ lonego w ogloszeni u: wklad 
T7..cczowy i wklad osobowy Slano",i wi~ccj nl' 20° "6 calo~ci wkladll wla~ncgn 
orc-rcma. 

Wysokost 00 wkladu rzc-czowcgo i osobowrgo os;wcowanego we wklad7ie 
wlasnym otcrcma nle spclnm kryteTlllnl okrd lnncgn W oglos/.cniu : I\k llld 
rJ:cczowy i wklad osohowy sIarmwl wirtccj ni)" 20% culoki wk ludu wlusllcgu 
nfcrcnta. 

Brnk putwicrd/.cnia l.lo1.cl1 ia oreny w wcrsji papicrowej. Brak zalqcznika 
wymienioncgo W oglosl.cniu konkursowym rozdzial llL pkl. 7. IiI. dlc, 

orena zl010n3 w spos6b niezgodny z wymaganiami szc.zcg6towymi 7.3wan ymi 



110. 100 

I I I. 7 

112. 131 

113. 24 

114 120 

115. 57 

Fundaeja DL.ialaJi 
Anyslycznych 
i Filmowych "Ruchomc 
Obrazy" 

Fundacja l1a rl.cel. Kuhury 
i S7.1uki AVANGART 

Insl} lui At..I) \\ iZ3Cji 
Spolcczerislwa 
Obywalcl<;kiego 

Slowar7yszenic Promocjl 
Inicjalyw Anysl)'cznych 
.. Upcraliva" 

Fundacja Amhasuda 
Kultury 

Siowarzysznie Igo- An 
Scella Mlodych 

STRLFA SCENARzysry 20 19 

Rodzinny Piknik Operow)' 

I.abol'lllnrillm Fanryc7na 

1 OgolnoflOlski KonklJi'<; M1l7)'kl Kamcralnej im . 
Wilknmirsk ieh 

Blask - spektakl teatra lny. 

Premiere Runway 

w c .. ~sci IX ogloszenia 0 konkursie. Prl.cdsi~wzi~cie lIicjesl n:alil.OW3IlC w spos6b 
zapcwni:lj~cy zgodnosc z "L6d7.kim standardem dosl~pnoki·'. Wysot..o~c % 
wkladll rzeczowego i osobowego oszacowancgo we wkladzic wlasnym ofcrcnta 
l1ic spclni<l krytcrium okrdlonego w oglosl.cniu: wldad r .. ..cc .... llwy i wklad osobowy 
stanowi wi~ccj nit 20% calosci wkl:ldu wlasllcgo oferenla. 

Of en a zlo7..ona w spos6b niczgodny z wymagani:lmi szczeg610wymi zawanymi 
w cz~sci IX ogloszenia 0 konkursie. Przedsit;"wzit;"cic nie jest realizowane w spos6b 
7.apcwnlaj~cy 7.go<inoM: 7 "L6dzkim siandardcm doslI;pnosci" . Br.-Ik opi<;ancj 
kampanii prnmncyjnej z..awieraj'tccj szczegolnwy hamlOnogrdm promocji . 

Orena zlozona w spos6b niczgodny z wymagllnillmi szczcg610wymi z..awanymi 
w cZ'fsci IX ogloszcnia 0 konkursie. Prl.edsittwzittcie nil' jest rClllizowanc w spos6b 
7..3pewniajqcy zgodno~c z .. L6dzkim siandardcm dostr;:pnoki". Brak opisu 
kampanii promocyjnej zawieraj~ccj harmonogram promocji realizowany przez 
e<'liS IrwliTn!!. prujcklu. 

Ofertu .. Ioitllla \\ ~pl)sbb Ilic.l:~tldny I \\)rnllganiaml ~ .. c .. cgblm\)rnl .... 1\\llrtyrni 
\\ c .. ~~ci IX oglu~l.cllia 0 konkun.ic. Pr:tcd~it;\\ .. _it,:cic nit: ie~1 rClll i .. tJ\\ aile \\ ~pmbb 
zapcwniaHC) 7.godno~t z "L6dz.kim slandardem dost'fpnoki". Brat.. opi sanej 
kampanl1 prnmocYJnej 7.awicraJ~ccj szczcg610wy hannonogram prnmocJI Ilrak 
deklaracji w~pOlpracy nd panncrnw projcklll wymicninnych w zlo;l'nllcj nfcrcic. 
Daile dot}cuj.cc dLialalllusci pu?ytt..u publiuncgo .. ..il\\arlc W c..\f~ci II. Ilinicjszcj 
oreny sq nie ... goonc I danYllli l. Krajowl'gu Reje~lru $qduwego. 

Of crt a l.lo/ona \\ spos6b nil'zgoony of. \\Ylllaganiami ~ .. ..czeg6Io\\)lIIi .. .a\\<lnyrni 
w czttSci IX ogloszcllIa 0 konkurslC. Prl.cdsi,wziycic nie Jest rcalizowanc \\ spos6b 
z..apewniaj~lcy zgodno~c z " I ildzkim <;tandardcm dosllYpnosc;" Dwa z Ir .. cc h 
wymaganych p(ldpi~bw o~oh IIpowa?ninnych do skladania o~wiadClcri wnli 
W irnicniu ofcrcnta s,! nicczytclllc. 

Of en a zlotoll<l w SI}(J~6b nicL.gudny L wyrnuganimni s.l:c ... c~61Ilwyll1i .. ..lJwllrtyl11i 
w cz,ki IX ogloszenia 0 konkursic. Przcdsi'fwzi'fcie nie jest rcalizowanc w sposOb 
7..apcwniaj~cy zgodnost z "L6d/.kim standardem dost'fpnosci". 

Orena zl07..ona w Sl>os6b niczgoony z wymaganiami szczeg610wyrni l..3wartYlili 
w cZysei IX ogloszenia 0 konkursie. Przedsifwzi/fcic nic jest realizowane w spos6b 
z.ilpcwniaj:,cy 7.godnosc 7 .,L6dzkim standardcm dosl/fpnosci" Brak jcdnego 
7. wymagunych podpisow os6b Ilprawnionych do skladania o~wiadcz.cti woli 
w imiclliu ofercI1t6w II!! polwien..ll.eniu .doJ..cnill ofeny i na uswiudeLcniu ofcrcnta 
o nieposiadaniu zobowiqzari wobec Miast<l LodL;. Brak z..il l~c .... lIika Brak zalqcznika 



116. 98 

117. 23 

118. 77 

119. 56 

120. 54 

I::! 1 ,. 

122. 3 1 

123 18 

124 . 75 

FundacJa rmp 

Slowanys7cme Anatomia 
Ruc\,a 

SU BVl:NIO Fundacja 
Imel>\cncJI KI)'ZysoweJ I 
Pomoc), 1' ~)'chologic7.n cJ 

I'arafia I~ wangclir.:ku-

Augsbursl..a 
wi odll II I Plotrkowska 
271}(2Xl , 'Jl1-4'i7 LOdj 

510"110) s£cnie Wsparcic 
Spoleczne "p-t) -my" 

.... to\\ a r7~ ~/cn ic ,,~ Inwn i 
Mu/} I.a u Je/uitow" 

Shm ar/} v'cllic "Slo\\o i 
Mu/}I.a u Je/ult6w" 

StO\\:lr/)",J'cnIC 
Spnlcczno- K uhuralnc 
b 'lll NOS 

L6dlJ..ic To\\aoyslwo 
Fotogratic7nc 

ANIMACJA 10 prostc 

WaniL.IHly rnU£YC7.J1C / Mac icjcrn SlirnakicllI Slarost~ 

Orlando 

.. Nicd7ic la 7 mU7ykfl ll ~W . MlltCIJ"7Jt" 

Nasza Ga1cria 

X Mict.l/ } l1ar(JlJoll ~ 1 .. :slillal MUJ')c/l1) "SlIlII\J 

i MUL)"a u Jc/.uit6\\ " - 20 19 

JUZ NA 7AWS!1 NII-I'(}DII (il AI 

RCLi.:l>\ill a"ustycLnie 

70 lal L6d7Jdcgo TowHrJ'yslwa FOlOgrllfic .. ncgn 

wymicninncgn w nglusLcniu konkursowYIII rOl.(biallll. pkt. 7, lit . d . 

Bnak polwicrdJ'.cniu /Jo2cnia ofcny" "crsji papicro"ej. 

Ofena zl010na " spos6b niezgodny Z wymaganiami szczeg610wymi zawan ymi 
w cZftSci IX ogloszenia 0 konkursic. ~rzedsi~w7 i t;'cie nie jest rcalizowane w spos6b 
zapcwniaj,!cy zgodno~ Z .,LOdzkim Slandardem dOSlftpno!ki". 

Ufena 2101.ona w spos6b nic7godn~ / W) maga niami "7czcg6lnwymi J' . .imany mi 
w c7~~i IX oglos7.cnia 0 konkursic. Prlcdsil; .... t.:it;cic nil' jelol rcali.wwane " spo:.6b 
7.apcwniajlJcy Lgodnu~c I . " L6dLkim standardem dost~pnoSci". Brak potwicrdzt"nia 
zloi.enia oferty w "crsj i papierowcj . 

Of en a z/o1.ona w spos6b niczgodny 7 wymaganiami szc.2cg61owymi zawartymi 
w c2~Sci IX ogloszen;a 0 konkurSlc Pr/eds ;yW71~C le nic je<;1 reali7.0wanc w spos6h 
7.apcwniaj'lcy zgodn(l~c 7 ,,1.6c1zkim sumdardciIl Jmh,:pnIJ.k i". Wyl>OI.o~c '10 

wklaJu rLec£OIH:go i osobowcgo os/.acoll anego wc wkladzie 1\lasnym ofcrenta 
nic spclnia I..rYlcrium ol.rdloncgo \\ oglos7cniu : w"lad rzcczowy i \\"Iad o<;obowy 
slanowi wi~c{'j nit ::!O" 0 ca lo~c l II kladu \\ la<;nl'go ofcrcnla 

W~sol.ost °0 \\"Iadu osohov.cgo O!.73c(mancgo \\c w"lad7ic \\la'lI)"111 (}l~n.:nla nil' 
.. pclnlit kl)'lcrllIm ll"rc ~ltlncgo \\ ugluvcniu kunl.u~o\\) Ill ; W"lad osotxm) 
... Iano" i wi~'ccj ni) 200 0 ealu~c i "kladu 1\ lasn~'Ao ofCfcnla. Brak 7.alaczni l..a 
") Ill ienioll l.'go I I oglos7Cniu "onl..ut!>ow}m rOldlla l III , pkt. 7. 111 d c 

Ofcna lolo1.ona " sp0s6b ntc/godn~ I \\} magamaml <;7C7.cg6Iowym l 7.a\\anymi 
" CZ,~CI I X oglo~/Cnia 0 I..onku .... ic Pr/e(hi~"J' i~cic nicjc .. 1 rcal inmanc \\ sru~'Jb 
11Ipcwniaj~C) Lglldno~c I ,.L6d/J.im standardclll dost~pnoSci" . W"lad OCC70W} 

illub "kind o~utx," y ~laJlowi "it;ccj ni l 200,lcalo~ci \\k ladu wlasncgo. 

Of en a zlo1.ona" spoMlb nicLgodny L wymuganiami sLczcg610wymi 7..a\\artymi 
w c£C;~ci IX ogloszcnia 0 "onl.ursie. Przcdsift"zi,cie nil' jest rcalizowanc \\ spos6b 
/..al}l;"niujqc) L~odno~c / .. LMLkim 51and:lrdclIl d051~pno~c.i" Dral. opisancj 
kampanii promocyj ncJ za\\ IcraHceJ szczcg610wy hannonogram promocji 
rcalizowany prle7 C7.aS (rwania projeklll nTHk IJlhJcznika wymicninncgll 
w nglnszcniu knnkurs(Jwym r<u.dLiullil. pkl. 7, Iii . dlc. 

Ofcna zlnznna w spos6h niclgodny l wytnaganiumi s£c7.cg61(Jwymi zawanYllli 
w c/..t;k i IX og/osJ'.cllia 0 konkur..ic. Prl.cdsi~WLi~cic nie jesl realizowane w spos6b 
7.apewniaB£y 7..godnosc 2 .. L6dzkim standardem dost~pno~ci". Brak oeisanej 



125. 58 

126. 82 

127. 85 

128. 80 

129. 106 

130. 147 

131 29 

132. 133 

Fundacja Prospoleczna 
Poducha 

Stowarzyszenie Polskich 
Anys16w Muzyk6w 

FUlldacjfl Na Rzcef 
RozwoJu ReglOnu 
I odzklcgu 

Stllwar..·)~/.cnic Pol~l-.ich 

"rt)'sI6\\ Muz)k6w 

hllldacJa loml Art 

Fundaeja .. Lux Pro 
Monumclltis" 

S10w,m:yszcnic 
Spolecz.no-K uhUfillnc 
ETIINOS 

StuwllrLY~Lcnic RadII 
Rodzie6w l'r/iY Cenlrum 

ZadWlic nr 3: cdukacja kuhurowa i anirnacjll ~pulcc/..I1o
kuhumlna na rl.CCL dl.icci i mlool.icty, 
w tym promocja dokonail anystyc.znych. dzialania 
wl~czllj~cc dzicci i mhKlzic:t z..agro;Joonc wyklue7.cnicm 
spolcez..l1ym lUI pndslilwic zlllo;Jo.cn do Prngmmu 
wspareia i rozwoju "dukfleji kulturalncj w Lodzi 

Cykl koncen6w polskieJ muzyki kamera lnej pod nazwlJ 
"Nllj pic;kniejs711 jest nlUzyka polska" 

'I Lod7i bli:tcj do "Ibanii Albania w mmie. k~i,,:tc(' 
i fOHlgralii 

XX L6dz.ki Konkul!> MUl.yl-.i Kamcrulncj im. Kicjstuta 
Hacew;c I .. a 

I.alaj,!cy Dom Kuhury 2019 7.adanic nr ""I 

"Architcktum doslltpna 
Lodzi" Zadanie nr 11 

~ladelllloi.sml1oki kulturowej 

Cyganskic I· ado. Najpic;knicjszc pid ni IlIbnrowc 

" Moniuszko i gitara" 

kampanii prnmocyjm:j z..awicraj~ccj Sf.A:: /.cg61(Jwy harnmnogrulll pmmocji. 

Of en a Llownu w spos6b niel.godny L wymaganiami szczeg610wYllli l.awartymi 
w cZy~ci IX ogloszenia 0 konkuTsie. PrzedsiyWliycie niejes1 rcalizowane w spos6b 
z.llpcwniaj~cy 7.gIKlno~c z " I.Odz.kim standardcm dmlc;pnu~c i ". 

Of en a zlotona w spos6b niezgodny z wymaganiami szczeg610wymi zawanymi 
w cz~ki IX og/oszenia 0 konkursie. I>rzedsiywzittcie nie jest realizowane w spos6b 
zapcwniaj~cy zgodno~t z "L6dzkim slandardem dostypno~ci". Jcdcn z z..lllijcznik6w 
wymicninnych w oglllsz.cniu kllnkufSnwylll fIl/.dLiall11. pkt. 7. li1. d/c dotycq 
inncgo wydl:lrLCnia. Wklad rLCczowy i/lub wklad o~obowy sliinowi wiltcej niz 20% 
caloki wkladu wlasnego. 

Orena zlo:t..ona w spos6b niezgodny z wymaganiami s7..czeg6lowymi z.a\-..,lrtymi 
II c)'~~~ci IX ogloszcnia 0 konkur~ie Przcd<;i~wz;yc;e nicjc~t rcali7(l\\anc 1\ ~pm6b 

zRpewniajiJcy zgodn(1~t I " L(Jdzkim <;1andardcm dmlypnllki". Rml-. IllhWlJlil-.(1\\ 
\\)Illiellioll)ch \\ OgIO~f .. Clliu I-.onl-.ursow)111 I'of.cllialili. pl-.I. 7. lit. d c:. 

OfeJ1a zloL.ona w spos6b nicL.godn)· z W) l11aganial11i sl..czcg6lowym i 7..(1\\unymi 
w ez~sci IX oglosl.cnia 0 !-.onl-.ursie. Prz('dsi~wzi~ci(' nicjcsl realilOwanc \1 spos6b 
7 .. 1pewlllaJqcy fgodno~t z .. L6dzklrll standardrnl dostypno~c(' 

1'01\\ l('rd7el1l(' lio7.enla "ten), IOSl310 podplsane pr'f('Z osob\' llIeUpra\1 I110nq 

dll sl-.Iadania lI~wiadC/cn Itoli w imieniu Ilfcrcnla. Rrnk nicl-.l l'lf)ch 1.ai1!c/n ikt'lw 
wymicnionych w uglo~l.el1iu kunkur..owym ruf..dLiaill1. pkt. 7. IiI. dk·. 

Wy~okusc °0 wkladu rL.ccL.uwcgo i u~obU\\cgo o~/..IIcuwancgu we wkiudfi~' 
wlasnym ofcrenla nie spc/nill kryterium okreslonc:go w oglosl.cnio konkursowym. 
Wklad osobowy slanowi wit;cej niz 20% ealosci wkladu wlasnego ore-renla. I3rak 
jednego z wymaganych podpis6w os6b uprawnionych na o~wiadc.zeniu oterenta 
o nicposiadaniu zohowi<!z..an wobcc Mias1a Lodz!' 

Urena l./otona w spos6b nlczgodny z wymaganiaml szc.1..eg6/owymi 7.<lwanymi 
W c7~~ci IX ogloszcnia 0 konkur<:ie. l'rzcds it;Wz;'Ycic nic jcst fcalizowRnc w spos6b 
fllpcwniajl!cy zgmlnosc z ,.I .6dz.kim Slandardcm dnsl'rpnoki '·. Bruk opisancj 
kampanii promocyjncj f..awicruj,!-ccj sLczcg610wy harmonogram promocji 
realizowany przez Cl..aS trwania projektu. 

orcrta .1..lOZ0l13 w spos6b nil'Lgodny L wymaganiami sf..c.1..eg6lowymi zawartymi 
w cn;~ci IX ogloszenia 0 konkursie. PT7..ed$ittwzi~cie nie jes1 realil.owane w spos6b 



133. 111 

Zajt;c l'o7.3S7..k:olnych Nr I 
w Lod .. .i 

wiclubrunlowa 
Sp6ldzielnia Socjaln8 
Ogniwo 

Slowarzyszcnic 
134. 112 Profilaktyki i 

I<csocjali7..i1cji .. ad Rem" 

135. 66 

1]6. 121 

137. 72 

1]8. 

13Q. 134 

StowarLyszcnic 
Profilak!yki i 
RcsocjaJizacji "ad Kern" 

l' UllUllCjU Aktp\llcgu 
"~7Ialccllia i Kekreacji 
SALIX 

Slowarzyszenic 
Absolwrnt6w i PrtYJaci61 
I'WSI 1 vil 
w Lout.i 

Slowarl:ys7.eniC' Mosty 
Ellropy 

L6d7..k.ie Siowarl.yszcnie 
Inicjatyw Micjskich 
"lopografic" 

Zadanic nr 1: wspieranie imprez kulturalnych. 
w szczcg61nosci 7 nkrcsu tllmu, sztuk wi71Hllnych 01'37 
mU7yki; 

{K,I<OD KOZKOSZY MJEJSK ICH UCLTA 
WARTOSCI 

O'ITO MIS W WIELKJM MIESC IE 

Ualtolk .pll e511\al2Ul1,1 

"Juhan luwim" dOl I.adania nr l' Wspicranic imprc7 
kulturuillych. W sl.c/..cg6Ino:ki I: l..akrcsu fillllU, sl.luk 
Wil.Uillll}ch oruL. muzyki. 

Jedwabny s71nk Konslantego de La)'.ari 

(jame 11 - FeSliwlll Gicr 

7.apcwnillj~ey J'godllm\c z " L&l.l..kim siandardclll dmh;pllmk:i". BraJ.. opi~alleJ 
kampanii prorlllx.:yjnej .I..i1wiera.i<ll;cj ~J:I;.I..cg6Iuwy hanllollogram promocji 
reali7.0wany pr.lCZ Cl.aS trwania projektu. 

Olena zlot.ona w spos6b niezgodny .. wymaganiami szczcg6towymi 7awanymi 
w cz~~ci IX ogl057.Cnill 0 konkuTliic. I'rJ'.cdsiyw7iycie nicjcst reHli.l .. owunc w ~pos6b 
zapcwniajl!cy 7.g{)(jnoM: 7 " LOdzkim stundardclll dostt;pnok i·'. 

Brak potwicrdzcnia ;doZeni" orcl1y w wcrsji p"pierowej. 

Orak polwicrdzelll" zloun ia oreny w wersji papierowcj . 

rena J'/o.rOlm \\ spm.6b nic/_godny.l \\ymagani!lrni l>1:l:.Il:g6IowYllli 1 .. ,1\\ <n1ymi 
\' cl.l,:ki IX uglu~.Imia 0 kunkursic. Prl:cdl>iywJ'iycic nie jest rcali7o\.\anc IV spos6b 
:apcwniaj'lcy 7godnosc 7 .. L6dzkim Siandardem dosl\,pnokr'. BrakJcdncgo 
podpi~6\\ 0~nb IIpr(lwnlonych do d,lananl(l o~wllldc7.cn Willi na pn!\\ IcruJ'l:IIIU 

lozcnia oreny. W} ~okosc 0 u wk ladu r7ceJ'(mcgo i osobnwcgo mJ'llcowiIIlcgu wc 
'klad/_ic \\ 1:,511YIl1 ofen::nta Ilic l>pdnia kl),tcriulll okrdlollcgo IV ogloszeniu 
ollJ..ursowym. Wklad osobowy sIano wi wi\,ccj nit 200 

(I calosci wkladu \dal>ncgo 
ferenta , 

Orena zlolona \\ spos6b I1Icl.godny L wym;lganlallli s7C7cg6/owymi J':lwanymi 
W c7yki 1 X oglos7cnill II konkur.-.il: . rr7l:u~it;vt'7iycic nie jCl>t realiwwanc \\ spus6h 
z.apcwniaj'lcy I:gudnu~t I: "L6diJ.: illl ~tUJH..lurdl;lII du~tq)llu~ci" . Wy~ukosc 0 0 

\\I-.Iadu rl.cczo\\cgo i osobow~'go OS.I .. 1CO\\ancgo \\c \\I-. Iadtic w/asnym ofrrenta 
nie spclnia krytcriulll okresloncgo W og/oszcniu konkursowym . Wklad osobowy 
Sianowi wiycej nit lU'};;, calo~ci wkludu w/asncgo orerCntu. 

Orena ziOtOll3 W spos6b niezgodny z wymaganiami szczeg610wynll zaw(lnyml 
w czy~ci IX oglosl'..enia 0 konkursic. Przcdsi~W7iycic lIie jesl reali7(lwane w spnsbb 
7.<1pcwnitlj'1I;Y 7g.ndnnst " " I.bd".killl ~landllrUe lTl unsh,:plmsei ", 

Of en a 710t.ona w sposob nicl'godny I' wymaganiami szczcgolowymi zawanymi 
w e7~ki 1 X ngloszcnill II kllnkursie. Pr7edsiryw7iycill nie jcst rculi.l.tlwuIIC w spos6b 
l1l1>cwniaj<jcy zgodnosc 7 "L6dzkilll ~tandardelll dostltPlloki". Brak jcdncgo 
7, wYlllagallych podpis6w os6b uprawlliollych na oSwiadczelliu oferenta 0 
nieposiadaniu zobowi(Jzan wobec Miasta Lodzi. 
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141. 95 

142. 97 

143 . II. 

1·14. 61 

145. 119 

146. 83 

Fundacja Domow 
Koncscra 

Stowan:ys7.cnic Na lh'ecl 
R07WOjU Kardiolog,ii 
I'rcnalalnej 

Slowar/YS/cnie 
SpoICC7no·Kuituralnc 
POR11I~RNIA SZTUKI 

Sto\\ar/) S7t'nIC 
Ch6r1Y~lek Kamcnllncgo 
'icnskiegn Ch(,ru 
RcbcloVC' 

1 ullda,in Anilllator6\\ 
i T\\ 6r,6\\ Kultury 
. , I rach"' 

StowarL.ysl.nic Igo- An 
Scena M lodych 

Fundacja Sz),cic iycia 

I'lyn pidni moja - muzyka ludowo 7. Podhola 
i npcrowe brl.lI1icnic dla LodL.i 

.. Pi~kno zycia prl.cd narodL.inmni"' 

tH lilicch du rnarl.cn 

Organi/.llcjil I Mil,."dl.ynarooowq!,O KOl1ku~u 
Ch6ralnego Fala Diwir;ku 

KU S7m~ ~cietkami rr7eS/lo~{'i . C/) Ii kr61"i ~racer 

rod n,:k~' 1 hi~lnri~ 

Miss Polonia Woj . L6<l7kicgo 20111 

Zadanie 111" 10: dl.ialania anystyczllc. dz ialania 7. ObS7;lru 
edukaeji kulturowej, animaeji SpolcC7.l1o-kulturall1cj 
sluUj.ce rewitali7.aeji na podstawie 7.aloten do I'rogramu 
w~pareia 1 I"O/wnju edukileji kuhurnlncj w LntiLi 

Wysoko~ % wkladu rl.Cczowego i TlSobowego ns"llcowanego "c wkladLic 
wlilsnym ofcrenta nie spclnia krytcrium okrdlonl.'gu w (JgIO~Ll.'l1iu konku~owYIll. 
Wklad osobowy l>lunowi wh.ccj nil. 20% calosei wkladu wlasnego ofercnta. Brak 
zalqcznika wymienionego w ogloszcniu konkllrsowym ro .. dzial lll , pkl. 7, lit. (Ue. 

Ufena zlotona prLe7. oferenta, kt6ry nie prowad .. i d .. iHIHlnnki stalutowcj 
w d .. icd .. inie ohj~tcj konkurscm. Brak za1:tc .. ..nik6w wymienionych w uglol>J.:cniu 
kUllkursowym rn .. dLial ll l, pkl. 7. IiI. dIe. Of en a L.loi.ona w spos6b niczgodny 
z wymaganiami szc7.eg6lowymi 7..awanymi w cz~sci IX ogios7.cnia 0 konkursie. 
Brak jednego l. podpis6w os6b upowamionych do skladania o~wiadczen woli 
w imicnill ofcrenta. 

Wysokosc % wkladu rzeczowego i osobowcgo os .. .acnwam.:go we wkladLie 
wllll>nym oferentll nie ~pclllia krylcriulI1 okrcSlonego " ogloszeniu konkursowym. 
Wklad osobowy sianowi wir;cej nil. 20°0 calosci wkladu wlasncgo oferenta. Brak 
.. ..alqc7Jlik6w wymienionych W oglos7.eniu konkursowym rozd .. ial III , pkl 7, IiI . 
die 

Olcna ;rintona w <:.po<:.oh nlc/godny 1 wyrnaganlami ~7e .. cg61()wymi 7.8\\ilnymi 
\\ c/J;~ci IX oglu)'/ellia u kOllkur..ic. Prl.:clhi"W/i"cic nie jest realiw\\ane w spos6b 
7..apcwniaj'lcy 7.&odnost 7 . .. L6d/.kim standardcm dosl~pno~c, ," . Przedstawlono 
pot\\ icrd .. enic .. Iotenia of en) niepodpisanc przc;r osob~ uprawnlon'l do sk ladania 
o~wiadC7.cti woh w imlemu oferenta 

Orena 710-;011a \\ spos6h nitugodn~ .. \\~ 1ll11ganiami ~ /l:IcgCllm\ ) lIli J.:lman~ 1111 
\\ cn,Sci IX oglo~/.cl1ia 0 kunkur..ic . I'rLcdl>it;wl.ir;cic nil' jest reilliw\\ane \\ spos6b 
l..apcwniiljqcy L.godno~c I.: •• L6dJ.:J..im standardcm dosl,pnoSci·' . 

Ofcrla t.:Ioi:.mHl w ~pm6b nicLgodn) l. wymaganiallli szczeg610wymi .. ..awanymi 
w cz,Sci IX ogioszenia 0 konkursic. Prl.cdsi,w .. i~cie nie jesl reali .. owane w spos6b 
7..apc.wniaj<jcy zgoclnosc .... L6d .. ..kirn standardem dost~rno~ci'" Ilrak jcdncgo 
.. podpis6w os6b uprawnlOnych do skladania oswiadczcti woli na potwicrdzcniu 
.. 107.cnia ofeny. Brak jednegn .. podpis6w m6h uprnwnionycli do ~kladania 
USwiHdc/en woli na o~wiadc/cniu ofncnla 0 Ilicp0l>iadaniu Lobowi,,""'I11 \\obec 
Miasta Lod7i. Bmk J'..aI'lc/.Jlika wymicnionego w oglos7..eniu konkursowym rozdzial 
II I. pkt. 7. IiI. c/d/c. 

Olena zlo.tona w spos6b niczgodny z wymaganiami szc7cg610wymi ""1wanymi 
w cz~sci IX ogloszcnia 0 konkllrsic. PI""Lcdsi,w .. iycic nie jesl realiznwam: w ~po~bb 
zapcwniaj~cy zgodnost z " L6<I .. J;im siandardem do<;t'Ypntl~ci"· . 
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I' und~cja Ambli.~mla 

Kultury 
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kadcmicki Kluh Gorski 

Stowarzyszen ie Sztuka 
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nowych medi6w 

Spacer)' anyslycJ./l(: po Locl/i Slaclem Stani s/awa 
MOl1ius/Jd oraL. Marka Edclmana 

Alllator/Y 3 ... 2 ... 1 .. S I ART! 

Prcu'ntacjc spcklaklu .. MarLcnic Niltaszy" dla uczni6\1 
16dzkich szk6/ podSUIWOW)ch i szk6/ srcdnich 

Galeria Wschodnia 35 lal. l{ewitali7 .. 1cja tradycji 

L6dzkie Arc.hiwum Wysokog6rskie upami,tnianic 
. ochrona dziedzictw" l6dzkich tatcmik6w (Zadanic nr. 
II : Dzia/ania 7wi:pane 7 upamiertnienicm i ochron" 
lied/ictwa narm.luwcgu Ilrdl lIim inspimwanc. a lak;\'c 

)rzcdsir;wzit;'cia stawiaj,!ce pylania " l.Jlac£enie 
li storycl..l1cgo dl..icdl..ictwa narod"wcgo dla 

sp61c7.esnych prak!yk kulturowych) 

Zadanie nr 2: upowszcchnianie kultury pOpl7.ez 
produkcjer i pre7cnlacjy wydartcri anystycznych 
"r6tnych dzicdzin sZluki· "Pl.EXIlS I Anystki 
anyst"om" 

Of en a 7/o;l'..ona w spos6b niezgodny l wymaganiami s7.czeg6lowym i zawanymi 
w czerki IX ogloslcnia 0 konkursie. Przcdsiywziycic nic jest rcalizowane w spos6b 
zapcwniajqcy L.godnosc: z .. L6d.ddm standardcm dosterpnoSci"·. Brak opisancj 
kampanii promocyjnej zawicraj<lccj szczcg610wy harmonogram promocji I3rak 
7.a/<lc7..nika wymienioncgo W oglos7.eniu konkursowym ro7.d7ia/1I 1, pkt . 7, lit. die. 

Of en a zlo7.ona w spo!illb niezgodny 7 wymaganiami szc7.cg6lowymi 7.3wanymi 
W t:/Jj:Sci IX ogl(J~£cniu (J konkursic. Pr.r.cdsi"wzi"cic nic jest rcali/owanc w sposc'ib 
zapewniajqcy zgodno~c z .. L6dl.kim standardem dos(~pnosc i ". 

Of en a zlozona w spos6b nielgodny l " ')'maganiami s7..czcg6lowymi 7..Dwanymi 
w c~ki IX ogloszenia 0 konkursie. Oferent nic przcdstawil informacji na temat 
kadry 0 kwalifikacjach nic7b1;dnych do rCali7..Dcji 7.adania. Wysoko~c % wkladu 
r.lcc7..0wego i osobowcgo OS7.acowancgn wc wk/ad7ie wlasnym nfcrcnta nic spe/nia 
kryterium okrdlon(:go w oglos£cniu konkur.;owYI11. Wklad mohow), SliillllWi 
wiflcej nit 20°0 caloSei wkladu wlasncgo oferenta. 

Orena 710:.l:ona \\ spos6b nlc7godn) z wymaganiami szczcg610wymi 7.1lwanymi 
\\ C7ykl IX oglos7cnla /I konkur~ic Pl7edsit;W7hrcie nicJcSI reali7.0wane w spos6b 
l1!pcwniajljc) I_godml.~c I "Lbd/lilll ~Illndardelll dnslt;pno~ci ". Bra" npi~am:j 
"ampanii promocyjncj zawieril,i'Jcej szczcg610wy hannonogmm promocji . Bm" 
wlqcznika w)micni/lncgo \\ og/os7e niu konkursow) 1ll rozd7iilllll. p"l . 7, IiI. dlc. 
WysokoSt "0 wk ladll rzcczo\\ ego I osooo\\ ego oszacowanego we \\" lad/le 
\\/asnym ofcrentn nie "pc lni~ kl")lemnn nl-.rc~loncgo w oglo<:7.cnllJ I-.onl-.Ilr,o\\'~ 111 

WI-.lacl o~ohO\\) ~lall(J\\ i \\ i~ccj nil 20° 0 c<lllIki \1 kladu \\ /a~ncgll IIferenm. 

Of en a I/O.fOlia w ~pos6b nic/godny I \\ ), lIIaganiami s/_C/Cg6/11\\'Yllli Illwanymi 
\\ cz,Sei IX ogloszenia 0 konkursie. Puedsiqwzirt'cie nie jcst 1'cali70\\(11I(" w spos6b 
z,1pcwniajqcy 7godnosc z .. L6d7.kim standardcm doslt;'pnosci". 

Oferenl nie prowad/i Il7ialul nok i ~tatillowcj nbjer1ej konkurscm. 

OlCna zlo:.l:on3 w spos6b niezgodny z wymaganiami slczcg6/owymi 7.llwanymi 
w c7~Sci IX oglos7..cnia 0 konkursie. I'rLcdsiywziycic nie jest realizowanc w spos6b 
7..apcwniajqcy zgodnosc z ,.L6dzkim standardcm dosl~pno~ci" . 
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