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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Κριτήρια Αξιολόγησης των Προτάσεων  
 

Κριτήρια Αξιολόγησης των Προτάσεων 

Τα κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων παρουσιάζονται πιο κάτω: 

1. Ποιότητα της Πρότασης 

1.1 Πληρότητα και σαφήνεια της πρότασης όσον αφορά το φυσικό και οικονομικό 

αντικείμενο του έργου, τα προβλεπόμενα παραδοτέα και τον τρόπο υλοποίησής 

του.  

Εξετάζεται κατά πόσο η πρόταση περιέχει πλήρη και τεκμηριωμένη ανάλυση του 

αντικειμένου, του προϋπολογισμού και του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης. 

1.2 Ποιότητα και καταλληλόλητα του σχεδιασμού του προτεινόμενου έργου σε σχέση 

με τις ανάγκες που πρόκειται να καλύψει. 

Εξετάζεται το κόστος της προτεινόμενης επένδυσης, το μέγεθος, η ρεαλιστικότητα του 

κόστους και του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης και άλλα σε σχέση με τις ανάγκες που 

καλείται να καλύψει. 

 

2. Ωριμότητα και Διαχείριση της Πρότασης 

2.1 Ύπαρξη προόδου/ετοιμότητας της διαδικασίας τεκμηρίωσης της ανάγκης, 

προγραμματισμού εργασιών και έναρξης του έργου και των προσφορών.  

Εξετάζονται οι προσφορές και η ποιότητα των προσφερομένων υπηρεσιών, καθώς και η 

πρόοδος προγραμματισμού του έργου (εξασφάλιση εγκρίσεων/ αποφάσεων). 

2.2  Ικανότητα και Επάρκεια Υλοποίησης έργου  

Εξετάζεται ο βαθμός ικανότητας και επάρκειας (υποδομών, τεχνογνωσίας, πόρων) του 

αιτητή/παρόχου/συντελεστών του έργου να υλοποιήσουν το προτεινόμενο έργο. 

 

3. Σκοπιμότητα και Αντίκτυπος της Πρότασης 

3.1 O βαθμός ενσωμάτωσης της Ψηφιακής τεχνολογίας και τεκμηρίωσης της     

Ψηφιακής Αναβάθμισης / μετασχηματισμού και ο αντίκτυπος για την επιχείρηση. 

Εξετάζεται κατά πόσο το προτεινόμενο έργο τεκμηριώνεται ως ουσιώδης ψηφιακή 

αναβάθμιση σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση / λειτουργία της επιχείρησης και ότι 

ο αντίκτυπος κρίνεται ικανοποιητικός σε σχέση με τους στόχους του Σχεδίου.  Η αύξηση 

στο βαθμό ενσωμάτωσης ή/και διείσδυσης της ψηφιακής τεχνολογίας με ουσιώδη 

αντίκτυπο για την επιχείρηση (όπως ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, αύξηση 

αποδοτικότητας, μείωση κόστους, βελτίωση ποιότητας, ή/και αξιοποίηση νέων 

δυνατοτήτων/ευκαιριών). 
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Για νέες επιχειρήσεις (τηρουμένων των ελάχιστων απαιτήσεων) εξετάζεται ο βαθμός 

ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας και ο βαθμός επίτευξης ψηφιακής καινοτομίας, 

με έμφαση στην εφαρμογή/χρήση προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών όπως χρήση 

τεχνολογιών blockchain, χρήση πολλαπλών και ετερογενών πηγών δεδομένων, 

προώθηση λύσεων που χρησιμοποιούν υπολογιστικό νέφος, προώθηση τεχνολογιών 

σχετικών με το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things), χρήση τεχνολογιών 

τεχνητής νοημοσύνης (TN) όπως μοντελοποίηση δεδομένων και πληροφορίας για 

εξαγωγή λογικών συμπερασμάτων, χρήση τεχνολογιών μηχανικής μάθησης για 

εξαγωγή γνώσης από υφιστάμενα δεδομένα κ.ά.   

3.2 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης και συνάφεια της 

προτεινόμενης επένδυσης με τους στόχους του Σχεδίου.  

Εξετάζεται κατά πόσο το προτεινόμενο έργο συνάδει με τους στόχους του Σχεδίου, είναι 

σημαντικό για την επιχείρηση, καθώς και κατά πόσο αναμένεται να αντιμετωπίσει τις 

ανάγκες και τα προβλήματα του τομέα στον οποίο εμπίπτει και τις δυνατότητες που 

προσφέρει.  

 3.3 Βιωσιμότητα και διατηρησιμότητα των αναμενόμενων αποτελεσμάτων και 

επιδράσεων του έργου μετά την ολοκλήρωση του έργου.     

Εξετάζεται η διασφάλιση της δυνατότητας λειτουργίας του έργου μετά την ολοκλήρωσή 

του και η βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων σε σχέση με τους επιδιωκόμενους στόχους 

της συγκεκριμένης κατηγορίας δράσεων. 

 

 

 


