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.

Εργαλείο: Cooking Budgets
Από τους προϋπολογισμούς δεν παίρνουμε πολλές πληροφορίες. Η διαφθορά και η κακή διαχείριση συνήθως γίνεται
έξω από τα δεδομένα των προϋπο-λογισμών, σε σχήματα
και “σκιές” που δεν μπορούν να αποκαλυφθούν με την
ανάλυση των αριθμών. Οι ερευνητές πρέπει να κατέχουν
γνώσεις αυτών των πρακτικών για να τις εντοπίζουν όταν τις
βλέπουν και πιθανόν να αυτοματοποιήσουν των εντοπισμό
τους.
Στιγμιότυπο του Cooking Budgets

Το Cooking Budgets είναι μια συλλογή των χειρότερων
πρακτικών των δημόσιων υπαλλήλων με σκοπό να
πλουτίσουν ή να κακοδιαχειριστούν τα δημόσια ταμεία. Κάθε
πράξη είναι αποκομμένη από πραγματικά παραδείγματα και
είναι μια «συνταγή» που είναι εύκολο να διαβαστεί και να
κατανοηθεί.
Η συλλογή των μαθημάτων κυμαίνονται από τα ευκολότερα
σχήματα που αφορούν σε δημόσιους λειτουργούς, όπως η

προσωπική χρήση μίας επαγγελματικής πιστωτικής κάρτας,
μέχρι τα πιο σύνθετα, όπως είναι η χρήση ενός συνδυασμού
περιουσιακών στοιχείων επαναγοράς και δικαίωμα
χρηματοδότησης ενός τρίτου κρυφού οργανισμού.
Στιγμιότυπο της νέας Εφαρμογής

Τα μαθήματα συνοδεύονται από ένα ακόμα εργαλείο, που θα
παρουσιαστεί τον Μάρτιο του 2017, που θα παρέχει στους
χρήστες μία διαδραστική εξευρένηση των σχημάτων, με την
οποία δημόσιοι υπάλληλοι κακοδιαχειρίζομαι κεφάλαια.
Το Cooking Budgets έχει αναπτυχθεί από το J++, και αποτελεί μέρος
του χρηματοδοτούμενο από το Horizon 2020, ερευνητικού έργου
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Το έργο έχει χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας της ΕΕ, HORIZON 2020, με αριθμό σύμβασης No 645833.

