
*Այս աղյուսակը կիրառվելու է «ՈԳԵՇՆՉԵԼ» փուլի վերջում նախագծերի գնահատման համար՝ դրանց ֆինանսավորման և հաջորդ՝
«ԻՆԿՈՒԲԱՑՆԵԼ» փուլին մասնակցության հնարավորություն ընձեռելու նպատակով։
Խնդրում ենք հաշվի առնել, որ ֆինանսավորում ստանալու համար պահանջվում է ունենալ օրինական գրանցում։ 

ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ ՆԱԽԱԳԾԻ ԲՆՈՒՅԹԸ Ի՞ՆՉ ՍՊԱՍԵԼ ՆԱԽԱԳԾԻՑ 

ԽՆԴԻՐԸ կամ ԼՈՒԾՄԱՆ 
ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Արդյո՞ք խնդիրն էական է, լավ ըմբռնված, 
խորապես հետազոտված և փաստերով 
հաստատված։ 
Ի՞նչ թաքնված կամ չուսումնասիրված 
հնարավորություններ կան, որոնցից կարելի 
է օգտվել։ 

- Նախագիծը զբաղվում է կրթական ոլորտի որևէ կարևոր խնդրով և դրա
լուծման հնարավորություններով,
- հստակ ներկայացված է, թե ում խնդիրն է դա,
- Նորարար նախաձեռնողը խորապես պատկերացնում է խնդիրը և դրա
լուծման հնարավորությունը,
- Այն հիմնավորված է հետազոտական տվյալներով:

ՆՈՐԱՐԱՐԱԿԱՆ ԼՈՒԾՈՒՄԸ 

Արդյո՞ք լուծումը լավ ձևակերպված և 
նորարարական է (տարբեր կամ ավելի լավն 
է, քան այլընտրանքային լուծումները): 

Առաջադրվող լուծումը 
- Լավ է ձևակերպված,
- Ակնհայտ առնչություն ունի խնդրի հետ,
- Համոզիչ փաստարկումներով ներկայացված է որպես տարբերվող և (կամ)
ավելի լավ լուծում, քան առկա լուծումները,
- Իրագործելի է, ինչը հիմնավորված է սեփական և արտաքին
հետազատություններից ստացված փաստերով և տվյալներով:

ՆԵՐԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ 
ԸՆԴԼԱՅՆՈՒՄԸ 

Որքա՞ն լավ է ձևակերպված սպասվող 
ներազդեցությունը: 
Ի՞նչ մասշաբի ներազդեցություն է 
ապահովվելու: 
Որքանո՞վ է այն չափելի: 
Ինչպե՞ս է նորարարությունով հանդես 
եկողը մշտադիտարկելու նախագծի 
ընթացքը: 

- Կան հստակ հիմնավորումներ՝ թիրախային խմբի վրա նախագծի
երկարաժամկետ դրական ներազդեցության վերաբերյալ,
- Նախագծի զարգացման ներուժը հստակորեն ուրվագծված է կամ, եթե
այդպես չէ, Նորարար նախաձեռնողը կարող է հիմնավորել դրա պատճառը,
- Առկա է տրամաբանական կուռ կապ լուծման և նախատեսվող
արդյունքների կամ ներազդեցության միջև, 
- Ներազդեցությունը չափելի է և նորարար նախաձեռնողն ունի
առաջընթացի չափարկման հստակ պլան:

ԹԻՄԸ 

Արդյո՞ք թիմն ունի նախագիծն առաջ 
տանելու համար անհրաժեշտ 
հմտությունները: 
Արդյո՞ք թիմն աշխատում է 
համագործակցային ոճով: 

Թիմը 
- Ունի իրատեսական պլան՝ լրացնելու համար անհրաժեշտ
հմտություններին տիրապետող անձնակազմի պակասը (թիմ, խորհուրդ,
աջակիցներ, խորհրդատուներ), կամ թիմի անդամներն իրենք են
տիրապետում նախագծի առաջխաղացման համար անհրաժեշտ
հմտություններին,
- Ունի ընդհանուր ամուր հայացքներ և արժեքներ, որոնք հնարավոր են
դարձնում համատեղ աշխատանքը:



ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄԸ 

Ինչպե՞ս է ներկայացվում ծրագիրը: 
Արդյո՞ք այն ներկայացվել է 
ստեղծագործաբար և համոզիչ կերպո՞վ: 

Ներկայացումը. 
- Թիմն իր գաղափարները ներկայացնում է ստեղծագործական
մոտեցումներով,
- Պահպանում է հանդիսատեսների ուշադրությունը ներկայացման ողջ
ընթացքում, 
- Կազմված է մանրակրկիտ, բայց դիպուկ կերպով,
- Խոսնակը ներկայացնում է համոզիչ հնչերանգով և կլանող
ձգողականությամն:

ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՔԱՐՏԵԶԸ – 
«ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ 
ԿԵՆՍԱԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՄԲ 
ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ» (ՆԿԱ (MVP) 
ԹՈՂԱՐԿՈՒՄԸ. 
Պլանավորում և ուղենշում 

Արդյո՞ք նորարար նախաձեռնողը պատշաճ 
կերպով պատկերացնում և պլանավորում է 
նախագծի իրականացումը:  
Արդյո՞ք պարզորոշ կերպով սահմանված են 
միջանկյալ արդյունքներ: 

- «Նվազագույն կենսակայունությամբ արտադրանքի» թողարկումը
պլանավորվել է պատշաճ կերպով, սահմանվել են ճշգրիտ և իրատեսական
միջանկյալ արդյունքներ, և կա հստակ պատկերացում այն մասին, թե
ինչպես հասնել դրանց,
- Առկա է ռեսուրսների համապարփակ գույքագրում և որոշված են
նախագծի իրականացման համար անհրաժեշտ քայլերը: 

ԿԵՆՍԱԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆԸ - 
Բյուջե և դրամական միջոցների 
հավաքագրման պլան 

Արդյո՞ք նախագիծն ունի հստակ 
ֆինանսական կանխատեսումներ 
«նվազագույն կենսակայունությամբ 
արտադրանքի» թողարկման վերաբերյալ: 
Արդյո՞ք նորարար նախաձեռնողն ունի 
ֆինանսական միջոցների հավաքագրման 
այլընտրանքային պլան: 

- ՆԿԱ-ի թողարկման բյուջեն հիմնավորված է փաստերով՝ ելնելով
ֆինանսական ենթադրություններից և կանխատեսումներից,
-Նորարար նախաձեռնողն ունի համաֆինանսավորման կամ ներդրումային
պլան այն դեպքի համար, երբ չստանա ինկուբատորի մրցանակային ֆոնդը 
կամ այն ստանա մասնակիորեն, 
- Նորարար նախաձեռնողը ունի հստակ պատկերացում և պլան՝ նախագծի
հետինկուբացիոն ինքնաֆինանսավորման վերաբերյալ (եկամուտների կամ
նվիրաբերությունների միջոցով):

ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԴՀ-ի 
ՏԵՍԼԱԿԱՆԻՆ 

Արդյո՞ք նախագիծը համահունչ է ԴՀ-ի 
տեսլականին: 

Լուծումը նպաստավոր է ԴՀ-ի «Քոչարիի» 3-ից ավելի բաղադրիչների 
համար, և անմիջական կապ է ստեղծում բաղադրիչների և նախագծի 
գաղափարի իրագործման քայլերի միջև: 


