
Διαγωνισμός Green Ideas Greece 2022 - Κριτήρια αξιολόγησης 

Κριτήριο Περιγραφή κριτηρίου Βαθμολογία (0-
15)

Καινοτομία και 
πρωτοτυπία 
εγχειρήματος

-Το εγχείρημα παρουσιάζει: 
- καινοτόμα προσέγγιση στην εξέλιξη της ιδέας.  
- καινοτόμα προσέγγιση στις προτεινόμενες δράσεις του.
- στοιχεία πρωτοτυπίας σε διάφορα στάδια εξέλιξης της ιδέας και των 
προτεινόμενων δράσεων.    
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Τοπικότητα 
εγχειρήματος 

-Το εγχείρημα:  
- συνδράμει στην αναβίωση, προώθηση και εμπλοκή παραδοσιακών και διαφορετικών 
τοπικών πόρων, με στοιχεία εκσυγχρονισμού.
 
- βασίζεται στην τοπική παράδοση, ή/και σε υπάρχουσες μεθόδους εργασίας αλλά 
παρουσιάζει δημιουργικότητα και ευρηματικότητα στην προσέγγισή του.
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Θετικός αντίκτυπος 
στην τοπική 
ανάπτυξη

-Το εγχείρημα:  
- εμπλέκει ενεργά την τοπική κοινότητα μέσω της ανταλλαγής γνώσης και πληροφοριών 
καθώς και τη δημιουργία άλλων συνεργασιών.
- αξιοποιεί την τοπική εφοδιαστική αλυσίδα και δίκτυα διανομής (σε επιπεδο δήμου, 
περιφέρειας και επικράτειας).
- ενισχύει την τοπική οικονομία μέσω της δημιουργίας θέσεων εργασίας και ζήτησης για 
νέες υπηρεσίες. 
- έχει την δυνατότητα να τονώσει την ευρύτερη τοπική οικονομική ανάπτυξη.
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Οικονομική 
βιωσιμότητα  

-υπάρχει ξεκάθαρη ζήτηση/ανάγκη στην αγορά/οικοσύστημα για αυτό το 
προϊόν/υπηρεσία.
-υπάρχει επιχειρηματικό σχέδιο δράσης καθώς και καλά μελετημένο σχέδιο 
υλοποίησης.
-η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα/ανταγωνιστικότητα έχει ληφθεί υπόψη/έχει μελετηθεί 
και είναι εφικτή. 
- Για εγχειρήματα κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή κοινωνικής οικονομίας: Το 
εγχείρημα να μπορεί να αναπτύξει κερδοφορία και να είναι ικανό να ανταγωνιστεί 
υπάρχουσες ή/και μεγαλύτερες επιχειρήσεις.
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Θετικός Κοινωνικός 
Αντίκτυπος

-Το εγχείρημα:  
- συμβάλλει στη θετική κοινωνική αλλαγή της κοινότητας.
-προωθεί και συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση της βιώσιμης ανάπτυξης.
- έχει τη δυνατότητα να αυξήσει τον θετικό κοινωνικό αντίκτυπο στην κοινότητα με το να 
μεγενθύνεται ή να δημιουργεί διασυνδέσεις με παρόμοιες επιχειρήσεις/παρόμοια 
εγχειρήματα.
- μπορεί να αναπαραχθεί στην ευρύτερη περιοχή / χώρα / Βαλκάνια.
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Θετικός 
Περιβαλλοντικός 
Αντίκτυπος      

-Το εγχείρημα:  
- συμβάλλει στη μείωση των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων (απόβλητα, 
κατάχρηση φυσικών πόρων κ.λ.π.) ή / και προωθεί την προστασία του περιβάλλοντος 
(προωθεί: την ενεργειακή απόδοση, την πράσινη ενέργεια, τη βιοποικιλότητα, την 
ανακύκλωση, την μείωση χρήσης πλαστικού κ.λπ.). 
- προωθεί την βιώσιμη χρήση των τοπικών πόρων και η αλυσίδα εφοδιασμού είναι 
φιλική προς το περιβάλλον (λαμβάνοντας υπόψη το κόστος και τα οφέλη από τη χρήση 
άλλων μη τοπικών πόρων).
- ευνοεί ή αξιοποιεί την καθαρή ενέργεια ή, η μετάβαση στην καθαρή ενέργεια θεωρείται 
εφικτή.
- παρουσιάζει διαδικασίες μειωμένων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλα τα μέρη 
του εγχειρήματος που αυτό είναι εφικτό.
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