Załącznik nr 1
do uchwały Zarządu Województwa Łódzkiego nr 504/18
z dnia 9 kwietnia 2018 r.

Lista podmiotów, których oferty zostały ocenione pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym w ramach drugiego otwartego konkursu
ofert w 2018 r. na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom
w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – polityki prorodzinnej.
Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych.

Lp.

Numer
wniosku

1

1/2/Rodz/2018

Nazwa podmiotu
(gmina, powiat)

Nazwa własna zadania

Przyznana
punktacja

Związek Harcerstwa Polskiego

"Poczuj radość
z pomagania 2018"

125,00

gmina: Warszawa - Centrum
powiat: warszawski

2

Fundacja Aktywnego
Kształcenia i Rekreacji SALIX
2/2/Rodz/2018
gmina: Opoczno
powiat: opoczyński

Suma

Spójny rozwój dzieci
zagrożonych wykluczeniem
społecznym – wychowanie
w sposób pozytywny,
indywidualny, wzajemny,
pośredni i naturalny.

116,33

Wartość
wnioskowaneg
o zadania (cały
budżet)

Wnioskowana
dotacja

Kwota
Zaopiniowana
przez komisje
konkursową

400.000,00 zł

400.000,00 zł

400.000,00 zł

400.000,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

400.000,00 zł

400.000,00 zł

399.540,00 zł

799.540,00 zł

399.540,00 zł

799.540,00 zł

Dotacja
przyznana
przez ZWŁ

Lista podmiotów, których oferty zostały ocenione pozytywnie pod względem formalnym w ramach drugiego otwartego konkursu ofert w 2018 r.
na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom
w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – polityki prorodzinnej.
Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych.

Lp.

Numer wniosku

1

1/2/Rodz/2018

Nazwa podmiotu
(gmina, powiat)

Związek Harcerstwa Polskiego
gmina: Warszawa - Centrum
powiat: warszawski

2

Fundacja Aktywnego Kształcenia i Rekreacji
SALIX
2/2/Rodz/2018
gmina: Opoczno
powiat: opoczyński
Suma

Nazwa własna zadania

Przyznana
punktacja

Wartość
wnioskowanego
zadania
(cały budżet)

Wnioskowana
dotacja

"Poczuj radość
z pomagania 2018"

125,00

400.000,00 zł

400.000,00 zł

116,33

399.540,00 zł

399.540,00 zł

799.540,00 zł

799.540,00 zł

Spójny rozwój dzieci
zagrożonych wykluczeniem
społecznym – wychowanie
w sposób pozytywny,
indywidualny, wzajemny,
pośredni i naturalny.

Lista podmiotów, których oferty zostały odrzucone pod względem formalnym w ramach w ramach drugiego otwartego konkursu ofert w 2018 r.
na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom
w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – polityki prorodzinnej.
Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych.

Lp.

Numer wniosku

Nazwa podmiotu /
(gmina, powiat)

-

-

-

Suma

Nazwa własna zadania

Wartość
wnioskowane
go zadania
(cały budżet)

Wnioskowa
na dotacja

-

-

-

-

-

Na konkurs wypłynęły 2 oferty i nie było żadnych ofert które zostały odrzucone ze względów formalnych.

Uwagi

