
U R ZJ\D MI ASTA LOn Z1 
DEPARiAMHJT STRATEGII I ROZWO.JU 
B/UfO Akiy wnoSCi Miojskicj 
90.430 l6dz , ul. P;C'trkowskO 1 15 
.. .tel, .42 6 jB t. ~ 00 , 41 638 57 66 

...... .. ........ . . ... . . .... ... . .. . 

(pieCZ<1(ka realizalora konkursu ofel1) 

ZEST A WI ENI E ZBIOI{CZE 

Nazwa konkursuJogtoszony za1'7l}dzeniem nr: Otwarty konkurs oferl pll . "Wktady w·lasile - I elap" ogloszony na podstawie zal'zqdzenia t11' 

6473iVlI ll2 l I' rezydenta M iasta Lodz; z dnia 9 ILltego 2021 r. 

I Nazwa z(ldania konkursowego: j.w. 
~----I Realizaror konkLlrsLI ofert: __ _ _ Biuro Aktywnosei Miejskiej UM L 

1200 000,00 zll37 000,00 zl --Wysokosc srodk6w przeznaezonyc.h}przyznanyeh na doracJe 
w kOllkursie ofert: 

1. - -~ ----
I Liczba oren z·!ozonych w ram3ch konkursli ofert: __ 2 

o ... .. _-- - -_.-. d ~'-" -, .~.",. ... ...... . "' ... £0 ...... . .. . .. • "' . ........................... u ...... ............ v . .. ............ ............ . 

Lp. Nazwa organ izacji pozarz'!dowej Tytul projeklu 

I 
Stowarzyszenie Ewangelizacyj no~ Z Kullurq w Codziennosc 
Charytatywne "Moen i w Duchu" 

Stowanyszenie Spo lec:z.no~ "Jestelll w Po lsce. Program integracji 
2 KuHnralne ETHNOS cudzoziemc6w spoza UE w wojew6dz.t.wie 

l6dzkim, 2021·kontynuacja" 
-- -

srednia Wysokosc wn ioskowanej l 
pUltkt6w proponowanej dotacji 

35,40 12000,00 zll1 2 000,00 zl 

30,20 50000,00 zl 125 000,00 zl 

Uwagi 

. 

Oferent zobowi~zany do 
zlou-nia aneksu 

- -

Ol'gan iz.acjeynzar/..o:1 dowe, kt6rych oferty zostaly ocen ione Qozytywnie pod wzg l~m rnerytorycznym. ale nie z~sta l y re! omendow3ne do dofinansowania: 
I 

Lp. Nnzwa organizacj i pozarz"dowej T)'Iul projekru 
srednia Uwagi 

ptlnktow 

brak 

---

-1 



Orgalllzacje pozarzqdowe~ ktorych oferty zoslaiy ocen ione negatywnie pod wzgl~dem merytorycznym: 

' redll ia Lp. Nazwa orgall izacj i pozarztJdowej Tytll l projektll 
pU Ilkr6w 

Uwagi 

brak 

upJan lzaqe POZ3J'Z(Joowe, KWryCI1 orel~ ZOS13ly Qcen lone neoa!twnle pOCl \·\,zglcrdem tOl'maln m: 

Lp. Nazwa organ izacji pozarzqdowej l ylli l projektu Kryteriul11 fonnalne, ktore nie zostaJo speln ionc 

I Fundacja Wyspa Kreacjuszy Cyrk Wyobraini - Festiwal Bujania w 13rak tllllOWY na linansowe wsparcie rcalizacji projcktll ze srodk6w 
Oblok.eh pochodzqeych spoza budtetu Mias!a Lodzi 

2 Fundacj . Wyspa Kreacjuszy Ins ed in. Wok61 Lema Brak ~ l mO\vy Ila tinan so\vc wspnrcie re-a lizacji proj eknl Z£. srodkow 
pochodz'lcych spow bmlzetu M i.sta ·Lodzi 

3 FllI1dacja Wysp. Kreacj uszy NIE WYPOWIEDZIANE Brak UlTlowy na fil1anso\ ... 'e wsparcie realiz(]cj i projektu zc srodk6w 
pochodz~cych spoza budte!u Mias!. Lodl'; 

4 FUNDACJA PRZ~DZALNIA GRAFIKODY Brak umowy na finansowc wsparcic realizacji proj ektll zc srodk6w 
SZT UIG 

pochodzqcych spow budzetu M iasta Lodzi 

5 Fundacja Edllkacyj na S ILACZKA eMOCja jest w Tobie-program wspieraj~cy 
Brak lUll0WY na finansowe wsparcie realizacj i projektu ze srodk6\\o' samodzielnosc os6b z zaburzeniami 
pochodz,lcych spoza blldtetu Miasla Lodzi psych icznymi, II edycja 

6 FUN DACJA PRZ~DZALN IA Fest iwal "A I fa bet r6wIlosci - E jak Brak urnowy na nmlll sowe wspflrcie rea lizacji projektu ze srodk6w 
SZTUKI cksperymcntti 

pochodz~cyeh spoza blldzerll M iasta -Lodzi 

7 FUN DACJ A P R~DZALN IA Miejskie KODY Kultury Brak umm.\'Y na ft nansowe \vsparc ie realiz,acj i proj cktLl ze srodk6w I , SZTUKI 
pochodZi!Cych spoza blldzetll Miasl. Lodzi 

8 FUNDACJA PRZIiDZALN IA Ogr6d Rozkoszy Miej skich Brak ul1lowy lIa finanso'we wsparc.ie rcalizacj i projektu zc sI'Odk6w 
SZTUKI 

pochod z~cych spow budzetu Miasta Lod zi 

9 Akademia SpOt1 i Zdrowie Wklady wlasnc - I etap 
Brak 1I1ll0WY na finansowe wsparcie realizacji projektll ze srodk6w 
pochodz'}cych spoza budzetLi M iusta Lodzi 

10 Uczn iowsk i Kl ub SpOt1owy Og61nopo lskie Biegi G6rskie Brak Ul110WY na finansowe wsparcie realiz{)cj i pr~i ektll ze SI'Odk6w "Orientus" 
poctlOdz.1cych spoza budietu Miasta Lod zi 



II Uczn iowsk i Klub Sportowy Grand Prix Polski w rodzinnym biegu na Brak umowy n8 IIllansowe wsparcie real izacji projektll 7.£ srodk6w "Orientus" oriemacj~ pochodzqcych spoza b,,<I ZNlI Mias~l Lo ci zi 

12 Fundacja Instytllt Bialowieski Centrulll Zr6wnowazonego Rozwoju . "Okr"gly 
stol dla Puszczy Bia/owie.skiej". 

Brak umowy na finansowc wsparcie realizacji pr~ieklu ze srodk6'w www.FestiwaIPuszczyBialowieskiej.pl 
pochodz~cycil spoza blldi etll Miasm Lodzi www.FestiwaIB ialowieski .pl 

www.Fest iwaIZubra.pl www.ForestFesrival .Eu 

13 Uczn iowski Ki lib Sportowy Og61nopolski bieg na orientacj, dziec i Brak llmowy rH..I fi nallso"'\o'tl 'wspan:: ie rcaliZllcj i projckw ze srodk6w "Orientus" 
pochod~cych SpOlll blldietll Miast. Lodzi 

Podpisy czlonk6w Komisji Konkursowej : 
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