
* Ве молиме пополнувајте ги само сините полиња

Име на апликант

Име на проект

Име и презиме на стручно лице
A 

(Поени 1-5)

Внесете поен за критериумот (не за 

секој подкритериум одделно, освен 

за критериум IV) 

Критериум I

Степен на технолошки напредок односно дигитализација

Во кој степен технологијата што се воведува се базира на современи, 

глобални решенија? (апликација точка: II.2)

Дали и во кој степен се обезбедува дигитализација на 

процесите/работата/организацијата/услугите? (апликација точка: 

II.2)

Во кој степен проектот ќе придонесе за развивање на нов или 

значајно подобрен производ, услуга и/или работен процес кај 

апликантот? (апликација точка: II.2)

Ниво на подготвеност за трансформација и јасно поставени 

приоритети за трансформација (идентификувани потреби за 

трансформација, на компанијата како целина, оперативни процеси, 

синџири на снабдување, продажни канали, идентификувано знаење и 

технологија, итн., апликација точка: II.2 )

 Дали е направена добра анализа на ризиците, вклучувајќи ги 

очекуваните последици и мерките за ублажување од пандемијата, 

климатската и економската криза врз бизнисот, како и очекуваните 

резултати од реализација на проектот? (апликација точка: II.3)

Критериум II

Капацитет на проектниот тим (апликација точка: II.4)

Проектниот тим има најмалку еден доцент, универзитетски (вонреден 

или редовен) професор  и/или докторант кој ќе биде вклучен во 

проектот.  * Во случај такво лице да не е вклучено во проектниот тим, 

овој критериум не смее да биде бодуван со повеќе од 3 поени. 

Во кој степен квалификациите на предложените човечки ресурси 

одговараат со потребите за експертиза за реализација на проектот? 

Дали постои јасна и добро балансирана распределба на задачите и на 

одговорностите?

Критериум III

Квалитет на проектот

Во кој степен апликантот ги идентификувал и правилно ги формулирал 

целите на проектот? Дали истите се во согласност со целите на 

Инструментот? (Апликација точка II.1)

Дали ресурсите/трошоците за секоја активност се соодветно 

испланирани за постигнување на очекуваните резултати? (буџет на 

проект)

Дали проектот содржи добро развиен план на активности? 

(апликација дел II.5)

Во кој степен апликацијата и буџетот, како и приложените анекси се 

подготвени на јасен и прегледен начин? (буџет на проект, 

апликација и анекси (доколку ги има))

Критериум IV

Влијание 

Имајте предвид дека максималниот број на поени за овој 

поткритериум е 10 поени. 

Образложение:

Имајте предвид дека максималниот број на поени за овој 

поткритериум е 10 поени. 

Образложение:

Во насока на обезбедување на рамномерен регионален развој 

оценете го проектот согласно регионот од кој е апликантот 

(апликација точка: I) :

Полошки и североисточен регион: 5 поени

Југозападен, Вардарски и Пелагониски регион: 4 поени

Источен регион: 3 поени

Југоисточен регион: 2 поени

Скопски регион: 1 поен

Апликантот има сопственик и/или управител жена (апликација точка: 

I)

Доколку има управител или сопственик жена, внесете 5. Доколку 

нема, внесете 0.

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 10 поени. 

Образложение:

0

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

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

Табела за евалуација за инструмент за поддршка: Кофинансирани грантови за технолошки развој за забрзан економски раст

0

Едно образложение за критериумот, не е задолжително за секој 

подкритериум

7 0

Вкупно поени

Образложение за секој подкритериум (освен за поткритериумот кој се однесува на рамномерен регионален 

развој и застапеноста на жените) 

Дали проектот покажува висок потенцијал за раст на приходите и 

добивката? (апликација точка: III, финансиска проекција од буџет на 

проект)

2

Критериум Одлука (описно образложение) Б A*Б

Име и презиме + Потпис

Која е пазарната позиција на апликантот, учеството на постојните 

пазари и како проектот ќе придонесе за зголемување на неговиот 

удел на пазарот?(Апликација точка: III)

Дали и во кој степен проектот ќе придонесе за задржување на бројот 

на работни места и/или зголемување на бројот на вработени? 

(апликација точка: II.6)

Дали и во кој степен проектот влијае врз заштита на животната 

средина и намалување на загадувањето (апликација точка: II.7)

Имајте предвид дека максималниот број на поени за овој 

поткритериум е 5 поени (зависно од регионот). За овој 

поткритериум не е потребно образложение, треба само да го 

внесете оценка зависно од тоа во кој регион припаѓа 

апликантот.

Едно образложение за критериумот, не е задолжително за секој 

подкритериум 

2 0

Едно образложение за критериумот, не е задолжително за секој 

подкритериум 

0


