
URZJ\D MIASTA t..ODZI pn DEPARTAMENT 
POIJTYKI 8PGLECZNEJ 1 ZlELENl 
81u," ds. Partyeypsejl Spa'eczne} 
&0-430 ttldt. ul. Plotrkowska 115 
. '~l·. ~'-~.~~ .~~. P.9,. ~.~ . ~.~~. ~~. ~~ .. 

~ 
H.1nO:J L d.1n owska 

(piecZ<jtka realizalont konkursu ofert) 

ZESTAWIENJE ZBJORCZE 

Nazwa konkursufogloszony zar.f.l}dzcniem IIr: Otwarty konkurs ofert dol. Izw. "wklad6w w/asnych" dla organizacji pozarzlJdowych - trzeci clap -

ogloszony zal'Uldzeniem 5291V 11 1I19. 

Nazwa zada nia konkursowcgo: j.w. 

Rcaliza lor konkursu ofert: Biuro ds. Partycypacji Spolccznej UML 

Wysoko~c $rodkllw prI.:cznac-,wnych/przyznanych 118 dotacjc 220506,0021/50344,4021 
w konkursic oferl: 

Liczba oferl zlozonych w ramach konkursu oferl: 9 

urJ::1t1l17.H1.: &: IJULHrDtuuw\: tHury\:1I un::ny ZU)uuy naWIlU:IlUUWlun: UII UUIIIIIHI)UWlIlIIlI: 

Lp. Nazwa organizacji pozarllldowcj Tylul projektu ~rcdnio punk16w 
Wysoko~~ wnioskowancj/ 

Uwagi proponowonej dotocji 

1 Polskic Townrqstwo Stwardnienia 
~Aktywny w pracy-oktywny w zyciu" 29,75 6 000,00 zll6 000,00 zl Rozsionego - Oddzial L6dt 

2 Po lsk i Komitel Miydzynarodowego 
stowarzyszenia wychowan ia przez Przytul Snuke; III - warsztnly dla mamy z dzieckiem 33,00 76OO,00 1.V7 600,00 zl 
sztuk9 Insea 

3 L6dzkic Stowarzyszenic Inicjotyw Wielki ruch, wiclki handeL. wielko cisza 33,25 30000,00 zl130 000,00 zl Miejskich Topogralic 

4 PopuJaryzacja muzyki Stanishlwa Moniuszki 
Stowarzyszcnic Spicwaczc im. Slanislawa Iloprzcz zorganizowanic Koncertu Jubileuszowego z ]2,50 6 744,40 zll6 744,40 1.1/ Monius;dd w LOOzi okazji 1 25-lecio iSlnicnio ch6n1 Slowarqszcnia 

Spicwaczcgo im. SI. Moniuszki w Lodzi. 



~g~l~j~IOzarzllllOWC! kt6r!cll otert! zostal 

Lp. Nazwa orgllniZllcji POZllrntdowej 

occniollc ~r.!!wn ic poll wzg!-raem rllerrlor!CzlI!m RIC nrc ZOSIIlIYJ~rclllloWRIIC 110 l1olillanSOWlinill: 

Tytul projeklu ~rcdnin punklOw Uwagi 

I. brak 

Oreanizacje ~ozarzlldowc. klor),ch ofcrly zosllli occnionc n~gll l)'wnic pod wzgl~dem mc rr.lor),C'l.nrm: 

Lp. NnzwR orgnniZllcji poznrntdowcj Tytul projcklu ~rednin punktow Uwngi 

I. brnk 

Un!:a nrzac lc P0Z8t"U1Il0We KlorYCli OIeny ZQSlal ocemonc nC211tywIIIC POll WZ21ellem IOrmll lllYIII : 

Lp. Nllzwa orgllni:r.acji POZllrntdowcj 1)1ul projcklll Kryterium formnlne, kt6re nie zostal0 spelnionc 

I. 
ZwilJzek Harccrstwa Rzeczypospolitej 

2) Z Ilcici projcktu wynikn, Zc zadnnie nie ~dzie rcalizownne nn rzccz 

Ok~g LOdzki 
LOdzkie w Rogatywce micszkaric6w Lodzi. 

2. 2) Kwola wnioskowanej dOlacji w przypadku jedncj ofcrty nie mote przckroczye 

FundaCjn Edukacyj na SILACZKA Krcatywni na START! 2 edycja 
40 % calkowilego koszlu rcalizacji lej oferty, a laktc nie motc bye wirrksza nit I 
50 Iys. z1. 

J. 2) Zgodnie z uSlalcniumi projckt jest w calo~c i fin nnsowany zc 1.r6dcl 
Fundacja Ars Imago Inlcgracja przez Edukacj-r ZCwnrrlr/Jlych. 

4. 2) Z Ir~i projcklu wynika, te zadnnie nic brrdzic rcalizowanc na rzccz 
Fllndncja Ambasnda Kultury www.polishlegions.com mieszkaric6w Lodzi. 

,. 
Centrum ZrOwnowatonego Rozwoju. "Ok"lSly 

10) Ilrak - kopii umowy nn finansowe wspnrcie rcal izacji projektu zc ~rodk6w 
pochodZ!Jcych spoza budt.etu Miasla Lodzi, wraz z kopilJ zlo,.onego projcktu do 

sl61 dla Puszczy Bialowieskicr. 
inslytucji dysponujqccj ~rodkami spo)'.a bud:>.ctu Miasta Lodzi tub kopiq 

Fundacja Instytut Ilialowicski www.FcsliwnI PuszczyDialowicskicj.pi 
zlotoncgo projcklu do instytucji dysponuj,!ccj ~rodknmi spoza budtctu Miasta 

www.Fesliwal ll ialowieski.pl 
Lodzi, wraz z dowodcm zlotcnia (nadania) lub o~wiadczcniem 0 zloteniu 

www.FcsliwaIZubra.pl 
projcktu. (Dokumcnly nic dostarczonc pomimo pro~by 0 uzupclnicnie) 
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