Το OpenBudgets.eu είναι ένα χρηματοδοτούμενο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα, με σκοπό την υποστήριξη δημοσιογράφων,
δημόσιων κοινωνικών οργανισμών, ΜΚΟ, πολιτών και δημόσιων διοικήσεων, παρέχοντας μια επισκόπηση δημόσιων δεδομένων προϋπολογισμού και δαπανών, καθώς και σχετικών εργαλειών και “ιστοριών”, για την υποστήριξη υπηρεσιών και την
αμερόληπτη δημοσιονομική διαφάνεια.

Η ανοιχτότητα και η διαφάνεια μπορούν να λειτουργήσουν ως
αντικίνητρο στην διαφθορά. Η τωρινή έλλειψη των ανοιχτών προϋπολογισμών και των ανοιχτών δεδομένων συναλλαγών καθιστά
δύσκολη την παροχή μιας συνολικής εικόνας των δημόσιων δαπανών
για τους πολίτες και άλλους ενδιαφερόμενους. Ακόμα πιο δύσκολη
αποδεικνύεται η σύγκριση των προϋπολογισμών μεταξύ των διοικητικών περιοχών και των διαφόρων επιπέδων διοίκησης.

Η πλατφόρμα του OpenBudgets.eu σχεδιάστηκε για τις δημόσιες
διοικήσεις, τους πολίτες, τις ΜΚΟ, τους οργανισμούς των ΜΜΕ,
τις δημόσιες υπηρεσίες, και ενδιαφερόμενους που εργάζονται με
δημοσιονομικά δεδομένα. Η πρόκληση του έργου είναι να παρέχει
μία πλατφόρμα ανάπτυξης/διεύρυνσης που είναι εύκολη στην χρήση,
προσαρμοστική, και ελκυστική για όλους αυτούς τους διαφορετικούς
χρήστες.

Εφαρμογή: LinkedPipes ETL
Στα παρασκήνια των αναλύσεων των προϋπολογισμών, τα
πρωτογενή δεδομένα χρειάζεται να διαχειριστούν, και για να
επιτευχθεί η διαφάνεια, τα δεδομένα πρέπει να δημοσιευθούν
στο διαδίκτυο. Πρόσφατα, έχουν αναπτυχθεί πρότυπα για τη
δημοσίευση διάφορων ειδών δεδομένων στο διαδίκτυο.

διαδικτύου και στην ευκολία χρήσης για τα άτομα που
συλλέγουν και οργανώνουν τα δεδομένα. Μια βιβλιοθήκη από
επαναχρησιμοποιήσιμα συστατικά μετατροπής δεδομένων
είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένων των
οδηγιών και πολλών παραδειγμάτων

To LinkedPipes ETL είναι ένα εργαλείο για τη διαχείριση και
δημοσίευση διαδικτυακών δεδομένων κυρίως σε μορφή
RDF, σύμφωνα με τις αρχές των Διασυνδεδεμένων Ανοιχτών
Δεδομένων. Επικεντρώνεται στα πρόσφατα πρότυπα του

Το LinkedPipes ETL είναι ένα εργαλείο στο οποίο έχει συμβάλει
το University of Economics Prague για λογαριασμό του χρηματοδοτούμενου από το Horizon2020 ερευνητικού έργου OpenBudgets.
eu. Επικοινωνία: Jakub Klímek - klimek@opendata.cz
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Το έργο έχει χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας της ΕΕ, HORIZON 2020, με αριθμό σύμβασης No 645833.

