
I. W zakresie wspierania osób niepełnosprawnych 
 

Karta oceny ofert zgłoszonych do realizacji zadania nr I 
Kryterium wyboru Punktacja 
Doświadczenie w realizacji 
podobnych projektów 

0-10 

Kwalifikacje kadry biorącej udział w 
realizacji zadania 

0-30 

Liczba godzin prowadzonych zajęć 
w ramach zadania 

0-30 

Cykliczność kontynuacji zadania 0-20 
Zasięg projektu, liczba 
potencjalnych beneficjentów 

0-10 

Podmioty, które uzyskały poniżej 50 pkt. Nie biorą udziału w 
podziale środków 
 
II. W zakresie ochrony i promocji zdrowia 
 

Karta oceny ofert zgłoszonych do realizacji zadania nr II 
Kryterium wyboru Punktacja 
Doświadczenie w realizacji 
podobnych projektów 

0-10 

Kwalifikacje kadry biorącej udział w 
realizacji zadania 

0-30 

Liczba godzin prowadzonych zajęć 
w ramach zadania 

0-30 

Cykliczność kontynuacji zadania 0-20 
Zasięg projektu, liczba 
potencjalnych beneficjentów 

0-10 

Podmioty, które uzyskały poniżej 50 pkt. Nie biorą udziału w 
podziale środków 
 
III. W zakresie kultury 
 

Karta oceny ofert zgłoszonych do realizacji zadania nr III 
Kryterium wyboru Punktacja 
Doświadczenie w realizacji 
podobnych projektów 

0-25 

Kwalifikacje kadry biorącej udział w 
realizacji zadania 

0-15 

Atrakcyjność projektu 0-30 
Znaczenie realizacji zadania dla 
promocji Powiatu Jarocińskiego 

0-30 

Podmioty, które uzyskały poniżej 50 pkt. Nie biorą udziału w 
podziale środków 
 
 
 



IV. W zakresie upowszechniania kultury fizycznej,  sportu i krajoznawstwa 
 

Karta oceny ofert zgłoszonych do realizacji zadania nr IV 
Kryterium wyboru Punktacja 
Doświadczenie w realizacji 
podobnych projektów 

0-10 

Kwalifikacje kadry biorącej udział w 
realizacji zadania 

0-10 

Liczba godzin prowadzonych zajęć 
w ramach zadania 

0-15 

Znaczenie realizacji zadania dla 
promocji Powiatu Jarocińskiego 

0-40 

Zasięg projektu, liczba 
potencjalnych beneficjentów 

0-25 

Podmioty, które uzyskały poniżej 50 pkt. Nie biorą udziału w 
podziale środków 
 
V. W zakresie organizacji wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i 
młodzieży uzdolnionej sportowo 
 

Karta oceny ofert zgłoszonych do realizacji zadania nr V 
Kryterium wyboru Punktacja 
Doświadczenie w realizacji 
podobnych projektów 

0-10 

Kwalifikacje kadry biorącej udział w 
realizacji zadania 

0-10 

Liczba godzin prowadzonych zajęć 
w ramach zadania 

0-15 

Cykliczność kontynuacji zadania 0-10 
Zasięg projektu, liczba 
potencjalnych beneficjentów 

0-15 

Znaczenie realizacji zadania dla 
promocji Powiatu Jarocińskiego 

0-40 

Podmioty, które uzyskały poniżej 50 pkt. Nie biorą udziału w 
podziale środków 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


