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* Ве молиме пополнувајте ги само сините полиња
Име на апликант
Име на проект
Име и презиме на стручно лице
Критериум

Критериум I
Степен на иновативност

Одлука (описно образложение)
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(Поени 1-5)
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Внесете поен за критериумот
(критериуми I-IV)

Едно образложение за критериумот, не е задолжително за секој
подкритериум

Проблемот/ потребата од иновацијата е јасно дефиниран/а.
Иновацијата резултира со производ, со процес или со услуга што се
подобри од 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 на
научна литература и на патентни бази на податоци).
Предлог проектот содржи јасна позиција и потенцијал за
интелектуална сопственост (постојат добро опишана ситуација за
постојните права од интелектуална сопственост и јасна стратегија за
заштита на интелектуална сопственост)
Предлог-проектот содржи јасна позиција за развој и примена на
климатски технологии за справување со климатските промени
Критериум II
Капацитет на проектниот тим (апликација точка: II.4)

Едно образложение за критериумот, не е задолжително за секој
подкритериум

Квалификациите на предложените човечки ресурси одговараат со
потребите за експертиза за реализација на проектот. 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.
Постои јасна и добро балансирана распределба на задачите и на
одговорностите
Критериум III
Квалитет на проектот
Натпреварувачот ги идентификувал и правилно ги формулирал целите
на проектот и истите се во согласност со целите на јавниот повик
Ресурсите и трошоците за секоја активност се соодветно испланирани
за постигнување на очекуваните резултати и истите се реално
претставени (буџет на проектот)
Проектот содржи добро развиен план на активности (апликација точка
II.6)
Постои квалитетна и реална анализа на ризици и предлог мерки за
надминување на ризиците поврзани со реализација и имплементација
на решението (апликација точка II.7)
Критериум IV
Потенцијал на пазарот (апликација точка: 2)

Едно образложение за критериумот, не е задолжително за секој
подкритериум

Едно образложение за критериумот, не е задолжително за секој
подкритериум

Апликантот има 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.
Проектот покажува висок потенцијал за генерирање приходи во
наредните две-три (2-3) години по почетокот на проектот (апликантот
добива дополнителни поени во колку има приложен договор,
преддоговор за купопродажба или изјава за намери од потенцијален
купувач)
Критериум V - Влијание (апликација точка: II.5)
Натпреварувачот своите наводи во однос на оправданоста на проектот,
придобивките и влијанијата од иновацијата ги поткрепил со валидни
анализи и податоци
Решението има позитивно влијание на животната средина, има
позитивно општествено и/или социјално влијание

Внесете образложение за секој поткритериум, освен за
последниот.
(Во синото поле внесете оценка од 1-7)

7
(Во синото поле внесете оценка од 1-15)

Иновацијата придонесува за значително унапредување на работата на
самиот апликант, придонесува кон унапредување на веќе постоечки
производи и услуги и/или влијае на креирањето на нови услуги во
претпријатието
Иновацијата придонесува кон унапредување на работењето во
областа/секторот во кој работи натпреварувачот
Во проектот се презентирани конкретни мерки за обезбедување на
еднакви можности помеѓу мажите и жените (апликација точка II.8)
Претпријатието има управител и/или сопственик жена

Внесете поени за критериум V

30

15

(Во синото поле внесете оценка од 1-5)
5
(Во синото поле внесете 3 доколку има жена сопственик и/или
управител или 0 доколку нема)

3
Вкупно поени

Име и презиме + Потпис
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

100

3 - солиден проект / ги задоволува повеќето основни барања
4 - добар проект / ги задоволува сите основни барања
5 - одличен проект во вистинска смисла на зборот

