
 

Załącznik do uchwały Nr 580/22 

Zarządu Województwa Łódzkiego  

z dnia 27 czerwca 2022 r. 

Lista podmiotów, którym przyznano dotacje w ramach czwartego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 

Województwa Łódzkiego z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2022 r. realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego  

„Łódzkie na Plus”. 

Lp./ 

numer wniosku 

Nazwa podmiotu 

(gmina, powiat) 

Nazwa własna 

zadania 

Przyznana  

punktacja 

Wartość 

wnioskowanego 

zadania (cały 

budżet) 

Wnioskowana 

dotacja 

Kwota 

zaopiniowana 

przez komisję 

konkursową 

Dotacja 

przyznana przez 

ZWŁ 

1./ 

3/IV/T/BO/2022 

 

Spot Radomsko  

(Radomsko, 

radomszczański) 

Przewodnik Żytna  

i miejscowości 

powiatu 

radomszczańskiego 

95 35 613,00 zł 35 613,00 zł 35 613,00 zł 35 613,00 zł 

Suma 35 613,00 zł 35 613,00 zł 35 613,00 zł 35 613,00 zł 

 

Lista podmiotów, którym nie przyznano dotacji w ramach czwartego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 

Województwa Łódzkiego z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2022 r. realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego  

„Łódzkie na Plus”.  

Lp./ 

numer wniosku 

Nazwa podmiotu 

(gmina, powiat) 

Nazwa własna 

zadania 

Przyznana  

punktacja 

Wartość wnioskowanego zadania 

(cały budżet) 
Wnioskowana dotacja 

1./ 

1/IV/T/BO/2022 

Fundacja 

Aktywnego 

Kształcenia  

i Rekreacji SALIX 

(Opoczno, 

opoczyński) 

Przewodnik Żytna  

i miejscowości 

powiatu 

radomszczańskiego 

82 35 994,00 zł 35 994,00 zł 

Suma 35 994,00 zł 35 994,00 zł 



 

Lista podmiotów, których oferty zostały negatywnie ocenione pod względem formalnym w ramach czwartego otwartego konkursu 

ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2022 r. realizowanych  

w ramach Budżetu Obywatelskiego „Łódzkie na Plus”. 

Lp./ 

numer wniosku 

Nazwa podmiotu 

/ (gmina, powiat) 
Nazwa własna zadania 

Wartość 

wnioskowanego zadania 

(cały budżet) 

Wnioskowana 

dotacja 
Uwagi 

1./ 

2/IV/T/BO/2022 

Fundacja Instytut 

Białowieski 

(Białystok, 

podlaskie) 

Centrum Zrównoważonego Rozwoju. 

"Okrągły stół dla Puszczy Białowieskiej". 

www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl 

www.FestiwalBialowieski.pl 

www.FestiwalZubra.pl 

www.ForestFestival.Eu 

40 000,00 zł 40 000,00 zł Potwierdzenie 

złożenia oferty 

nie zostało 

złożone  

w terminie 

zawartym  

w ogłoszeniu, 

oferta nie 

odpowiadała 

rodzajowi 

zadania 

wskazanego  

w ogłoszeniu 

konkursowym. 

Suma 40 000,00 zł 40 000,00 zł  

 


