
URZ.t\D MIASTA LonZI 
DEPAATAMENT POUTYKI SPOlECZNEJ 
8iuro d" P,,'vcypacji SfloI,cznej 
90"430 todz, ul. Piotrkowska 11 5 

tel. 42 '(;38 '.\'6 · OO·," ~2 '638' .~?, '6'0 ' .... 

(piecz,!tka realizatora konkursu otert) 

ZESTA WIENIE ZBIORCZE 

Nazwa I<onimrsu/ogloszony zarzlldzeniem nr: Otwarty konkurs ofert dot. tzw. "Wktad6w wlasnych 2020" dla organizacji pozarz'!dowych - drugi 

etap. 

Nazwa zadania I<onimrsowego: j.w. 

Realizator I<onimrsu ofert: Biuro ds. Partycypacji Spolecznej UML 

Wysol<osc srodk6w przeznaczonych/przyznanych na dotacje 140 421 ,00zl 1140421 ,00 zt 
w I<onimrsie ofert: 

Liczba ofert zlozonych w ramach konlmrsu ofert: 13 

_ ..... . .......... _ ... .................. O<J .. , ............ -' .......... J_ ........ _ . ............... .... ....... .. _ ............ ___ ................... .. _ ....................... .. ................. " ..... .. ......... w 

Lp. Nazwa organizacji pozarz'!dowej Tytut projektu 
srednia Wysokosc wnioskowanejl 

Uwagi 
punkt6w proponowanej dotacji 

1 
Uczniowski Klub Sp0l10wy Program Klub 2020 32,67 1 682,64 zt 
"Orientus" 

2 
Fundacja Art Industry Upamiytnienie bohatera 1920 r. Jana 31 ,33 10875,00 zl 

Kowalewskiego w fonnie muralu w Lodzi. 

Fundacja Edukacyjna SILACZKA Jesiell zycia - czas rozkwitac! czyli edukacja 36,00 3740,00 zl 

3 
seniora drog,! do jego rozwoju tw6rczego i 

I wl,!czenia cyfrowego, a tym samym aktywizacji 
spotecznej 

4 
Fundacja Edukacyjna SILACZKA eMOCjajest w Tobie-program wspieraj,!cy 29,67 16205,36 zl 

samodzielnosc os6b z zaburzeniami psychicznymi 

5 LKS Po Ionia L6di Andrzej6w Treningi Pilki Noznej - Program klub 2020 34,67 5976,00 zt 

6 Stowarzyszenie Spolecznie Wiedza to MOC! Warsztaty profilaktyczno - 36,00 2610,00zl 



Zaangazowan i rozwojowe. 

7 
Flindacja Centrum Edllkacj i i Przeciwdzia1anie zachowaniom agresywnym 36,00 4400,00 z1 
Leczenia CEL 

8 
Uczniowski Klub Sportowy Program KllIb 2020 33,33 6200,00 zl 
"NOWA" 

9 
Fundacja Centrum Edukacji i Terapia dla Doroslych Dzieci Alkoholik6w 31 ,33 4490,00 zl 
Leczenia CEL 

10 Fundacja Kolorowo Mapa gin,!cych zawod6w - rozbudowa portalll 29,00 3400,00 zl 

Organizacje pozarz~dowe, kt6rych oferty zostaly ocenione pozytywnie pod wzg!~dem merytorycznym, ale nie zostaly relwmendowane do dofinansowania' 
- -- - - - ---- --- --- - - - - ------- --------

Lp. Nazwa organizacji pozarz'!dowej Tytul projektu 
srednia 

Uwagi 
pllnkt6w 

Zwi,!zek Harcerstwa Rzeczypospolitej Tydzien patriotyczny 2020 26,00 Brak srodk6w 
Okryg L6dzki 

o d kt6rvch ofl d led 

r:~ IU_-;:Z~~-:;~~:i~~':; PO~~dO:O;- T" p muu ~;;~_ P'~~~~ _ _=_,m mTo,:;:~ Uwagi 

o d - e-~ -- - -- - - I~~ - - -~_- _ .. _ ., kt6rvch ofl -- - - -- ---- d - - - ------- -- - --- .. _-- - --- .. - led em fl - - --- _.--- ----

Lp. Nazwa organizacji pozarz'!dowej Tytu1 projektu Kryterium formalne, kt6re nie zosta1o spe1nione 

1 Fundacja Instytut Bia10wieski Centrum Zr6wnowazonego Rozwoju. "Okr,!gty 
st61 dla Puszczy Bia1owieskiej". 
www.FestiwaIPuszczyBialowieskiej.pl Brak dokument6w potwierdzaj,!cych pozyskanie srodk6w z zewn'!trz 
www.FestiwalBialowieski.pl 
www.FestiwaIZubra.pl www.ForestFestival.ElI 

2 Fundacja Wspierania Dzia13l1 Warsztaty "Postaw na rozw6j! Patrz, Ucz siy i 
Tw6rczych "Projekt Magenta" Rozwijaj! " - cykl warsztat6w edukacyjno -

Brak dokument6w potwierdzaj,!cych pozyskanie srodk6w z zewn'!trz plastycznych wspieraj,!ce rozw6j u dzieci z 
nauczania wczesnoszkolnego 




