
* Ве молиме пополнувајте ги само сините полиња

Име на апликант

Име на проект

Име и презиме на оценувач

A 

(Поени 1-10)
Внесете поен за критериумот 

(не за секој подкритериум 

одделно, освен за критериум 

I) 

Критериум I

Релевантност на идејата и степен на иновативност (апликација дел I )

Проблемот и потребата за решението се јасно дефинирани

Целите на предлог-решението се во согласност со критериумите од јавниот 

повик и целта на хакатонот

Решението нуди можност за дигитализирање на постоечки процес/активност 

од здравствениот систем

Направено е истражување на постоечки решенија за ист или сличен проблем 

како предлог-решението и се гледа јасна предност кај предлог-решението во 

однос на постоечките решенија

Предлог проектот содржи јасна позиција и потенцијал за интелектуална 

сопственост (постои јасна стратегија за заштита на интелектуална сопственост)

Критериум II

Капацитет на проектниот тим (апликација дел II)

Квалификациите на предложениот проектен тим одговараат на потребите за 

експертиза за реализација на предлог-решението

Постои јасна и добро балансирана распределба на задачите и на 

одговорностите (пр. развој, дизајн, имплементација, маркетинг и продажба)

Критериум III

Квалитет на проектот и презентација на решението (апликација дел III)

Презентацијата на решението ги покрива сите релевантни прашања од 

проблем, решение, пазар, тим, финансиски модел итн. и истата е испорачана 

на јасен и концизен начин

Предвидените ресурси/трошоци за секоја активност се соодветно и реално 

испланирани за постигнување на очекуваните резултати 

Предлог-проектот содржи добро развиена временска рамка на активности за 

развој и реализација на предлог-решението

Критериум IV

Можност за имплементација и потенцијал на пазарот  (апликација дел IV) 

Тимот има направено анализа на пазарот и ги има презентирано 

релевантните резултати (има прибрано релевантни информации од 

потенцијалните потрошувачи/корисници) 

Предлог-решението може лесно да се интегрира во поголем систем т.е. не 

постојат технички пречки за негова имплементација

Тимот има план на активности за пристап до потрошувачите/крајните 

корисници

Постои квалитетна и реална анализа на ризици и предлог мерки за 

надминување на ризиците поврзани со реализација и имплементација на 

решението

Критериум V - Влијание на решението (апликација дел I)

Имајте предвид дека максималниот број на поени за овој 

поткритериум е 5 поени. 

Образложение:

Имајте предвид дека максималниот број на поени за овој 

поткритериум е 5 поени. 

Образложение:

100

Скала за оценување (не е применлива за критериум „Влијание“)

1-2 - лош проект / не ги задоволува основните барања

3-4 - недоволно добар проект / задоволува мал дел од основните барања

5-6 - солиден проект / ги задоволува повеќето основни барања

7-8 - добар проект / ги задоволува сите основни барања

9-10 - одличен проект во вистинска смисла на зборот

5

2.0

Едно образложение за критериумот, не е задолжително за секој 

подкритериум 

        3.0 

10

10

Едно образложение за критериумот, не е задолжително за секој 

подкритериум

Вкупно поени

20

10

Образложение за секој подкритериум (освен за поткритериумот кој се однесува на застапеноста на 

жени и млади во управувањето) 

        1.5 15

5

Име и презиме + Потпис

Решението ќе придонесе за обезбедување на подобар квалитет на живот и 

подобро здавје на таргет групата на крајни корисници 

        1.5 15

Едно образложение за критериумот, не е задолжително за секој 

подкритериум 

10

30

Решението ќе влијае врз промена на навиките и поголема дигитализација на 

работењето на здравствениот систем во државата

Едно образложение за критериумот, не е задолжително за секој 

подкритериум 

ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ: ХАКАТОН „Е-ЗДРАВСТВО“

Критериум Одлука (описно образложение) Б

        2.0 

A*Б

20


