
Табела за евалуациија на предлог проектите за инструмент за поддршка: 

Кофинансирани грантови за новоосновани трговски друштва „старт-ап“ и „спин-оф“ 

 

Име на апликант   

Име на предлог проект  

Име и презиме на евалуатор  

 

 

КРИТЕРИУМ 

Одлука 

(описно 

образложение) 

А 

(Поени 1-5) 

Внесете поен за 

критериумот (не за секој 

подкритериум одделно) 

Б А*Б 

Критериум I 

Степен на иновативност 

Едно образложение за 

критериумот, не е 

задолжително за секој 

подкритериум 

Внесете поени за 

критериумот (не за секој 

подкритериум) од 1 - 5 

x 5 Автоматска 

пресметка 

А*Б 

(не повеќе 

од 25 

поени) 

Проблемот/ потребата од иновацијата е 

јасно дефиниран/а. 

Иновацијата резултира со производ, со 

процес или со услуга штосе подобриод 

алтернативните решенија на пазарот.   

Направени се пребарувања за новитет и 

за непречено спроведување на 

проектните активности – freedom-to-

operate analysis (реализирано е соодветно 

истражување на постојните технологии, 

со употреба нанаучна литература и на 

патентни бази на податоци). 

Предлог проектот содржи јасна позиција 

и потенцијал за интелектуална 

сопственост (постојатдоброопишана 

ситуација за постојните права од 

интелектуална сопственост и јасна 

стратегија за заштита на интелектуална 

сопственост). 

Критериум II 

Квалитет на проектот 

Едно образложение за 

критериумот, не е 

задолжително за секој 

подкритериум 

Внесете поени за 

критериумот (не за секој 

подкритериум) од 1 - 5 

x 5 Автоматска 

пресметка 

А*Б 

(не повеќе 

од 25 

поени) 

Апликантот ги идентификувал и 

правилно ги формулирал целите на 

проектот, и истите се во согласност со 

целите на Инструментот за поддршка. 

Ресурсите за секоја активност се 

соодветно испланирани за реализација 

на очекуваните резултати. 

Предлог проектот содржи добро развиен 

план на активности. 

Проектот содржи добро дефинирани 

фази поврзани со очекуваните резултати 

за секоја од нив. 

Сите трошоци се соодветно 

испланирани,во согласност со 

предложените активности и водат кон 

остварување на очекуваните резултати. 

Критериум III 

Капацитет на проектниот тим 

Едно образложение за 

критериумот, не е 

задолжително за секој 

подкритериум 

Внесете поени за 

критериумот (не за секој 

подкритериум) од 1 - 5 

x 3 Автоматска 

пресметка 

А*Б Апликантот има соодветно 

квалификуван кадар, кој поседува 



соодветна експертиза за спроведување 

на предложениот проект 

(не повеќе 

од 15 

поени) Постои јасна и добро балансирана 

распределба на задачите и на 

одговорностите 

Критериум IV 

Потенцијал на пазарот 

Едно образложение за 

критериумот, не е 

задолжително за секој 

подкритериум 

Внесете поени за 

критериумот (не за секој 

подкритериум) од 1 - 5 

x 5 Автоматска 

пресметка 

А*Б 

(не повеќе 

од 25 

поени) 

Постои разбирлив и добро презентиран 

бизнис-модел. 

Апликантот има направено анализа на 

пазарот и ги има презентирано 

релевантните резултати (има прибрано 

релевантни информации од 

потенцијалните клиенти) 

Апликантот има потенцијал да се пробие 

не само на националниот туку и на 

регионалниот и на глобалниот пазар. 

Апликантот има спроведено соодветна 

анализа на ризиците. 

Проектот покажува висок потенцијал за 

генерирање приходи во наредните три 

години од отпочнувањето на проектот. 

Критериум V 

Влијание 

Едно образложение за 

критериумот, не е 

задолжително за секој 

подкритериум 

Внесете поени за 

критериумот (не за секој 

подкритериум) од 1 - 5 

x 2 Автоматска 

пресметка 

А*Б 

(не повеќе 

од 10 

поени) 

Иновацијата ќе придонесе за значајно 

подобрување на работењето во областа. 

Други влијанија што не се од техничка 

природа (влијание врз животната 

средина, врз вработување, општествени 

влијанија и сл.). 

Вкупно поени: Макс.100 

 

 

_________________________ 

                                                                                                                                                             Име и презиме и потшис  

 

Скала за оценување: 

1 - лош проект / не ги задоволува основните барања 

2 - недоволно добар проект / задоволува мал дел од основните барања 

3 - солиден проект / ги задоволува повеќето основни барања 

4 - добар проект / ги задоволува сите основни барања 

5 - одличен проект во вистинска смисла на зборот                                                     


