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Какво сте 
постигнали?   
60% 

Слабо (0) 
Недостатъчни 

доказателства, за да 
бъдат дадени точки 

Основно (1) 
Разпокъсани 

доказателства, 
достатъчни, за да 

покрият основните 
изисквания на 

критериите 

Задоволително (2) 
Разумни нива на доказателства, 
покриващи части от критериите, 

подходящи за естеството на 
проекта 

Добро (3) 
Убедителни доказателства, 

включително по-задълбочен 
анализ на ползите, което е 

подходящо за естеството на 
проекта 

Много добро (4) 
Убедителни доказателства с 

образцови елементи, особено 
иновативни 

Обществени 
ползи 

Не е представена 
информация за 
постигнати 
обществени ползи. 
 
 

Има информация за 
някои обществени 
ползи, но 
доказателствата са 
разпокъсани и 
неубедителни.  
 

Показани са добри обществени 
ползи с добри количествени 
или качествени показатели 
ИЛИ  основни нива и на двата 
вида показатели.  
Числовите показатели най-
вероятно  се отнасят само към 
изпълнението на дейностите -   
например броя на хората, 
ангажирани в проекта.  

Показани са силни 
обществени ползи с добри 
качествени и количествени 
показатели във всички 
подходящи области. 
Числовите показатели не се 
отнасят само до броя на 
ангажираните хора, но могат 
да включват и показатели за 
други промени. 

Обществените ползи от 
подхода на фирмата са били 
изключителни, силни, 
убедителни с подходящи 
качествени и количествени 
показатели.   В допълнение към 
предишните критерии, са 
очертани в по-широк и 
дългосрочен план някои от 
положителните последици от 
проекта например промени в 
политиката, изграждане на 
капацитет от партньори и др.  

Ползи за бизнеса 

не е представена 
информация, че 
компанията е 
постигнала някакви 
ползи за бизнеса. 
 

Има информация за 
някои  ползи за 
бизнеса, но 
показателите са 
разпокъсани и 
неубедителни.  
 

Показани са добри ползи за 
бизнеса с добри количествени 
или качествени показатели 
ИЛИ основни нива и на двата 
вида показатели.  
Числовите показатели е 
вероятно да се ограничи до 
"изхода" бизнес полза, 
например броя на 
служителите, ангажирани като 
доброволци. 

Показани са силни  ползи за 
бизнеса с добри качествени и 
количествени доказателства 
във всички. Доказателствата 
не се отнасят само до броя на 
ангажираните хора, но могат 
да включват и анализ на 
спестени разходи, 
разработени умения, 
репутация и др.  

Ползите за бизнеса от подхода 
на фирмата са били 
изключителни, силни, 
убедителни с подходящи 
качествени и количествени 
доказателства. Има много 
доказателства за това как 
компанията е  включила 
наученото от този проект в по-
широкия бизнес аспект,  за да 
увеличи ползите за бизнеса.  
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Иновации 15% 
 

 
 
 

Слабо (0) 
Недостатъчни 

доказателства, за да 
бъдат дадени точки 

Основно (1) 
Разпокъсани 

доказателства, 
достатъчни, за да 

покрият основните 
изисквания на 

критериите 

Задоволително (2) 
Убедителни и подходящи 

доказателства, покриващи части от 
критериите, но разпокъсани на 

места 

Добро (3) 
Убедителни и подходящи 

доказателства в целия набор от 
критерии 

Много добро (4) 
Убедителни доказателства с 

образцови елементи, особено 
иновативни 

Иновации  

Няма нищо 
иновативно в 
използвания подход 
за изпълнение на 
проекта. 

Има елементи, 
определени като 
иновативни, но или 
не са убедителни, или 
не повишават ефектът 
от него по никакъв 
начин. 

Има убедителни елементи от 
проекта, които са иновативни и 
очевидно допринасят за 
повишаване на въздействието. 

Подходът, използван в 
проекта, е иновативен и  
очевидно допринася за 
повишаване на 
въздействието. 

Има фундаментално нов 
подход за изпълнение на 
проекта, който е новаторски. 
Това преобразува степента на 
въздействие и може да се 
мултиплицира успешно.  

Как сте го 
направили? 25% 

Слабо (0) 
 

Недостатъчни 
доказателства, за да 
бъдат дадени точки 

Основно (1) 
Разпокъсани 

доказателства, 
достатъчни, за да 

покрият основните 
изисквания на 

критериите 

Задоволително (2) 
Убедителни и подходящи 

доказателства, покриващи части от 
критериите, но разпокъсани на 

места 

Добро (3) 
Убедителни и подходящи 

доказателства в целия набор от 
критерии 

Много добро (4) 
Убедителни доказателства с 

образцови елементи, особено 
иновативни 

Управление (5%) 
Ръководство (5%) 
Ресурси (10%) 
Предаване на 
информация (5%) 
 

Проектът е спъван 
от липсата на 
управленски 
процеси и ресурси.  
Няма доказателство 
за ангажимента на 
ръководителите. 
Няма достатъчни 
инвестиции на  
финансови, 
човешки, и други 
ресурси.  
Недостатъчна 
комуникация сред 
партньорите, както 
и на самия проект.  

Има доказателства за 
процеси и инвестиция 
на ресурси, за  
функциониране и 
комуникация на 
проекта. Има 
разпокъсани 
доказателства 
относно 
ангажираността на 
ръководителите. Има 
достатъчни 
инвестиции на 
финансови, човешки, 
маркетинг и други 
ресурси. 
Комуникацията сред 
партньорите, както и 
на самия проект, е на 
основно ниво. 

Има доказателства за разумен 
подход за управление на 
проекта и задоволителни нива 
на инвестираните ресурси, но е 
вероятно да има слаби 
области. Разумно ниво на 
обвързаност от страна на 
ръководителите.  Има добри 
нива на  инвестиране на  
финансови, човешки, 
маркетинг и други ресурси.  
Има разумно предаване на 
информация относно 
въздействието на проекта, 
както и диалог между 
партньорите и 
заинтересованите страни.  

Има доказателства за 
ефективни управленски 
процеси и нива на ресурсите, 
подходящи за постигане на 
целите на проекта. Ресурсите 
са добре разпределени и 
управлявани. Има 
свидетелства за добро ниво 
на обвързване на 
ръководителите.  Има много 
добри нива на  инвестиране 
на  финансови, човешки, 
маркетинг и други ресурси. 
Има доказателства за 
ефективно  предаване на 
информация относно 
въздействието на проекта, 
както и диалог между 
партньорите и 
заинтересованите страни. 

Управленските процеси са 
добре планирани и изпълнени.  
Видовете и степента на 
ресурсите са напълно 
подходящи за мащаба и целите 
на проекта и се управляват по 
ефективен начин за постигане 
на максимални резултати . Има 
доказателства за много силно 
ангажиране на 
ръководителите.   Има отлични 
инвестиционни  финансови, 
човешки, маркетинг и други 
ресурси.   Има доказателства за 
образцов и иновативен начин 
за  предаване на информация 
относно въздействието на 
проекта, както и диалог между 
партньорите и 
заинтересованите страни. 


