
URZ.t\D MIASTA LonZI 
DEPARTAMENT 

poLlTYKl SPOt.ECZNEJ 1 ZIELENl 
Biuro ds. Partycypacji Spolecznaj 
90-430 t.6d!, ul . Plotrkowska _115 

tel. 42 838 46 00, 42 63B 57 66 

(pieez'!tka realizatora konkursll ofert) 

ZESTAWIENIE ZBIORCZE 
;- - - ------.--.---.--- ---------T--·-----·--------- ._- .---------.--- --- --- ---.- --------- - ---- ---.- -- ---

I Nazwa Iwnlmrsu/ogloszony zarzqdzeniem nr: i Otwarty konkllrs ofert dot. tzw. "wklad6w wlasnyeh" dla organizaeji pozarz'!dowyeh - drugi etap -

! I ogloszony zarz,!dzeniem 529/vII II I 9. 
i-- --- -----.- ---- -------- I .---._ .. --._--------.--.---_ .. - ------ -- .-------
I Nazwa zadania Iwnlmrsowego: j.w. 
I-- ~.---. -----

I R~~ator IwnkUl'suofel't: Bimo ds. Pa~tyeypaeji Spo'eezneL~~ 
--i 

I 

! - --- -----. ----- --I 
I Wysolw§c srodl<ow przeznaczonych/przyznanych na dotacje 277 233,00 zl 156727,00 zl 
. w konlmrsie ofert: r----- -4--

LLiczba ofert zlozonych w mmach konlmrsu ofert:_ 110 
.-. ---- ··--1 

I ._______________ _ __________ --1 

o - - - ---- --- - 1- -------,--- · · -, ktorvch ofl .' -- -, --- --- - 1 - ---~-----. - • • ----- dofi _____ ........ o,JPV' ........... 

Lp. Nazwa organizaeji pozarz'!dowej Tytlll projektll 
srednia Wysokosc wnioskowanej/ Uwagi 

punkt6w proponowanej dotaeji 

1 Stowarzyszen-ie Teatralne CHOREA Laboratorium Kreatywnego Dzialania 27,00 4 600,00/4 600,00 

2 Stowarzyszenie Teatralne CHOREA Publil<acja Tcatr CHOREA 15 lat 31,00 10400,00/ 10400,00 

3 Stowarzyszenie Studio Integraeji Krzysztof Cwynar zaprasza 31,20 14900,00/ 14900,00 

4 Stowarzyszenie Mlodziezy i Os6b z "Aldywna Mlodzicz - dzialania na rzccz 31,00 9 000,0019 000,00 
Problemami Psyehicznymi, leh mlodziczy zagrozoncj wylduczcnicm 
Rodzin i Przyjaci61 "Pomost" spolecznym" - cdycja 2019 r. Iwnlmrs 

uzupclniajqcy 
c---
5 I Fundaeja Edukacyjna SILACZKA JCSiCII zycia - czas rozlnvitac! czyJi cdul<acja 36,20 5 925,0015 925,00 

scniora drogq do jcgo rozwoju tworczcgo i 

I 
wlqczcnia cyfrowcgo, a tyllt samym 
aldywizacji spolcczncj 

-----



6 Fundacja Edukacyjna Silaczka ,. Aktywna Mlodziez-dzialania na rzecz 32,60 5 320,00/5 320,00 
Il1lodziezy zagrozonej wylduczeniell1 
spolecznYIl1"- edycja 2019 r. Iwnlmrs 
uzupelniaj~cy 

7 Fundacja Edukacyjna Silaczka Liderzy Iwnstrul{tywnego rozwi~zywania 32,20 3 282,00/3 282,00 
Iwnflikt6w spolecznych III edycja 

8 Uczniowski Klub Sportowy L6dzkie Biegi G6rslde 31,00 3 300,00/3 300,00 
"Orientus" 

~
r anizacj!. pozarz~dowc, kt6rych oferty zostaly ocenione pozY!rwnic P.Q!! wzgl~delll lIIerl'torl'cznl'lII, ale nie zostall' relwlllcndowanc do dofinansowania: 

~p. . Nazwa organizacji pozarzl/dowej Tytul projektll srednia pllnkt6w I Uwag; I 
I. brak I ___ _ _________ ___ ___ -L-__ _. __ . __________ _ 

o !: anizacje pozarz~dowe, kt6rl'ch ofe,·tl' zostall' ocenione neg!!!l'wnie pod w~g!l(delll IIIcrl'tor:):'cznY'.;'~lI~: _____ _ 

Lp. Nazwa organizacji pozarzl/dowej _L Tyllli projektll srednia punkt6w E _______ u __ w_a_g_i __________ --I 

I. brak 1 
o d - - -.------- - -- ---- -. - ~ .. _, kt6rvch ofl erty zostat Icdclll fl occDlonc ncgatywlllc poet wzg~'i"'-'" ._ ............. 

Lp. Nazwa organiza~ii pozarzl/dowej Tyllli projektu KryteriuITI formalne, kt6re nie zostalo spelnione 

1 
Zwi'lzek Harcerstwa L6dzie w Rogatywce I) Brak potwierdzenia zlozenia oferty. 
Rzeczypospolitej Okryg L6dzki 

-

Stowarzyszenie Spiewacze il11. Popularyzacja muzyki Stanislawa Moniuszki I) Oferent nie uzupelnit wymaganych za1'lcznik6w. 
Stanislawa Moniuszki w Lodzi poprzez zorganizowanie Koncertu 

2 Jubileuszowego z okazji 125-lecia istnienia 
ch6ru Stowarzyszenia Spiewaczego im. St. 
Moniuszki w Lodzi. 



:::., 
.~
 

5 o 
::t: 


