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Φυτώριο Ιδεών 

Ενίσχυση δράσεων ακαδημαϊκής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στα πλαίσια 
του Παρατηρητηρίου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κρήτης 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Επιτροπή Αξιολόγησης 

Την Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελεί η 7μελής Συντονιστική Ομάδα του έργου, η οποία μπορεί 

να συνεργάζεται με άλλους εκπροσώπους που θα υποδειχθούν από τους εμπλεκόμενους φορείς. 

Αυτό αποτελεί απόφαση της ίδιας της Συντονιστικής Επιτροπής (συνεδρίαση 01-10-2021). 

Όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης θα αξιολογήσουν το σύνολο των προτάσεων που θα 

υποβληθούν. 

 

Κριτήρια Αξιολόγησης 

Διαστάσεις Αξιολόγησης Κριτήρια Αξιολόγησης 

Σύλληψη Ιδέας 1. Πρωτοτυπία ιδέας  

2. Σαφώς καθορισμένη ιδέα 

3. Προοπτική για περαιτέρω διερεύνηση 

Υλοποίηση 4. Μεθοδολογία υλοποίησης  

5. Προϋπολογισμός σωστά τεκμηριωμένος  

6. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 

7. Πιθανότητα επιτυχούς ανάπτυξης εντός εννέα μηνών 

Πιθανότητα Προώθησης 
στην Αγορά 

8. Επίπεδο ωριμότητας 

9. Σχέση ιδέας με ανάγκες αγοράς 

10. Μελλοντική πιθανή βιωσιμότητα της ιδέας 

Ανθρώπινοι Πόροι 11. Σύνθεση/Δέσμευση ομάδας υλοποίησης 

12. Επιχειρηματικό προφίλ επικεφαλής ομάδας 

13. Συμβατότητα με τα αντικείμενα του Ιδρύματος 

 

Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής μπορεί να γίνονται δια ζώσης ή με τηλεδιάσκεψη ή/και υβριδικά. 

Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης μπορούν να συνεδριάσουν μετά το τέλος της κατάθεσης των 

προτάσεων με σκοπό να συντονίσουν τις ενέργειές τους κατά την ημέρα της αξιολόγησης. 

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου από τον κάθε αξιολογητή γίνεται από το 1-10. Οπότε, η τελική 

βαθμολογία κάθε πρότασης θα προκύπτει ως άθροισμα των 7 βαθμολογιών, συνεπώς η μέγιστη 



βαθμολογία κάθε πρότασης είναι 910 (7Χ13Χ10). Οι προτάσεις θα καταταχθούν με φθίνουσα 

συνολική βαθμολογία ανά Ίδρυμα και θα προκριθούν οι 4 καλύτερες. 

Αν κριθεί απαραίτητο, η Επιτροπή Αξιολόγησης μπορεί να ζητήσει τη σύντομη παρουσίαση των 

προτάσεων από την ομάδα υλοποίησης του κάθε πρωτοτύπου, αλλά και να συνομιλήσει με τα 

μέλη της κάθε ομάδας υλοποίησης. 

Επίσης η Επιτροπή Αξιολόγησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικούς που έχουν γνώση 

του αντικειμένου των προς αξιολόγηση προτάσεων, όταν και εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα 

μέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των εξειδικευμένων 

θεμάτων που σχετίζονται με την κάθε πρόταση, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές 

γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις δεν είναι δεσμευτικές για την Επιτροπή Αξιολόγησης. 


