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(piecICltka realizatora konkursu ofert)
ZESTAWIENIE ZBIORCZE
Nazwa konkursu/ogfoszony zarzCldzeniem nr:

ZanCldzenie Nr 636/V1II/19 Prezydenta Miasta tadz! z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ogloszenia otwartego
konkursu ofert i powofania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert W otwartym konku rsie ofert w formie
powierzenia realizacji zada nia publicznego polegajClcego na prowadzeniu dzia.an w zakresie promowania
wo lonta riatu i pomocv si;lsiedz kiej oraz aktywizacji spotecznej os6b starszych, w formie regrantingu ,

Nazwa zadania konkursowego:

Prowadzenie dziatan w zakresie promowania wolontariatu i pomocy sijsiedzkiej oraz aktywizacji spolecznej os6b
starszych, w formie regrantingu.

Realizator konkursu ofert:

Wydzial Zdrowia i Spraw Spol ecznych w Oepartamencie Polityki Spolecznej i Zieleni UMl

Wysokosc srodkow przeznaczonych/przyznanych na dotacje
w konkursie ofert:

Wysokosc srodk6w przeznaczonych - 130 000,00 zl
Wysokosc srodk6w przyznanych - 130000,00 zl

liczba ofert ztoionych w ramach konkursu ofert:

1

Ofertv rozpatnone przez komisje konkursowa
Organizacje pozanetdowe , kt6rych oferty zostaty rekomendowane do dofinansowania·
Suma
Lp.
kontrolna
Na zwa organizacji pozarzetdowej
Tytul projektu
oferty

1.

b228-6cOeb997

Ce ntrum Promocji i Rozwoju
Inicjatyw Obywatelskich "Opu s" ,
ul. Narutowicza 8/10, 90-135l6di

Mikrogranty dla senior6w edycja 2019

Srednia
punkt6w *

Wysokosc
wnioskowanej/proponowa
nej dotacji (,!)

Uwagi

33,60

130000 ,! / 130000,00,1

--------

Organizacje pozarzetdowe , kt6rych oferty zostaty ocenione pozytywnie pod wzgl~dem merytorycznym, ale nie lostaty rekomendowane do dofinansowania·

Lp.

Suma
kontrolna
oferty

1.

._---

Nazwa organizacji pozarzetdo wej

Tytu! projektu

srednia
punkt6w

----------.

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

- ----

Uwagi

----

.

Organizacje pozarzildowe ktorych oferty zostaty ocenione negatywnie pod wzgh~dem merytorycznym

o

:

SUma

lp.

kontrolna

Nazwa organizacji pozarzildowej

Tytut projektu

srednia
punktow

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

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

---------

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

oferty
l.

------

.

Organizacje pozarzCldowe ktorych oferty zostaty ocenione negatywnie pod wIgl~dem formalnym

o

Suma

lp.

kontrolna

Nazwa organizacji pozarzqdowej

Tytut projektu

srednia
punkt6w

Uwagi

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

--------------._----

-------

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

oferty
l.

------

Uwagi

.

Podpisy czionkow Komisji Konkursowej:
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