مشروع تفعيل تطوير المنتجات المصرية للشركات المتناھية الصغر والصغيرة في
مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
الشركات المقبولة لعام ) 2014ترتيب أبجدي(
مالحظات:
 .1قد تستبعد بعض الشركات عند مراجعة أوراق التعاقد
 .2سيتم ارسال تقارير التقييم إلى الشركات في خالل اسبوعين من تاريخ اعالن النتيجة
 .3تم قبول عدد  176شركة من عدد  293شركة متقدمة بنسبة %60
 .4تم قبول جميع الشركات الناجحة فنيا )حاصلة على  70درجة على األقل(
 .5تم قبول عدد  34شركة من عدد  53شركة متقدمة من خارج القاھرة الكبرى واالسكندرية بنسبة %64
 .6تم قبول عدد  48شركة من عدد  89شركة متقدمة لم يسبق لھا القبول بالمشروع بنسبة %54
 .7تم قبول عدد  70شركة من عدد  128شركة متقدمة متناھية الصغر )أقل من  10موظفين( بنسبة %55
 .8حجم الدعم المطلوب للشركات المقبولة  19,910,471جنيه مصري
 .9اسلوب التقييم:
ا( تم تقييم استمارة كل شركة متقدمة بواسطة  4خبراء
ب( تم تقسيم الخبراء عشوائيا إلى فريقين ،كل فريق من خبيرين ،حيث يتناقش خبيري كل فريق حتى يتفقوا على الدرجة
المناسبة للشركة
ج( درجة الشركة ھي متوسط درجتي الفريقين إذا قل الفرق بينھما عن %5
د( إذا زاد الفرق بين درجتي الفريقين عن  %5يتم اعادة التقييم
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