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: Key Performance Indicators (KPI)
Ποια είναι η απόδοση της πόλης μου όσο αφορά τα δημοσιονομικά
της στοιχεία; Πώς συγκρίνεται η οικονομική κατάσταση της πόλης
μου σε σχέση με τη δική σας; Πώς έχει μεταβληθεί αυτό στη διάρκεια
του χρόνου;
Οι αριθμοδείκτες αποδοτικότητας (KPIs), είναι ένα σύνολο ποσοτικών
μετρήσεων που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της απόδοσης
οργανισμών ή εταιριών στον χρόνο.
Στην περίπτωση των Οργανισμών Δημόσιας Διοίκησης, οι
αριθμοδείκτες μπορούν να παρέχουν χρήσιμη πληροφορία σχετικά
με την απόδοση του οργανισμού. Τα δεδομένα, στην πρωτογενή
τους μορφή, είναι κάποιες φορές δύσκολο να αξιοποιηθούν από
τους πολίτες. Οι αριθμοδείκτες είναι μια συγκεντρωτική μορφή
πληροφορίας. Μεγάλος όγκος οικονομικών δημοσιονομικών
δεδομένων συνοψίζονται με έναν τυποποιημένο τρόπο,
προσφέροντας μια γρήγορη επισκόπηση και καλύτερη κατανόηση
σχετικά με την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα ενός
δημόσιου οργανισμού, όπως αυτές αντικατοπτρίζονται από τα
δημοσιονομικά του δεδομένα.

δεικτών, καθώς και μια διεπαφή (API) για καλύτερη αξιοποίηση
της εφαρμογής. Η διεπαφή επικοινωνεί με ένα απομακρυσμένο
ή τοπικό SPARQL (ή OpenSpending συμβατό) τερματικό για την
ανάκτηση των δεδομένων. Επίσης έχει την δυνατότητα να αξιοποιεί
δεδομένα από τον Ιστό των Δεδομένων (DBpedia κ.α.), όπως
πληθυσμιακά δεδομένα ή γεωχωρικές πληροφορίες.
Το KPI είναι ένα εργαλείο το οποίο έχει αναπτύξει το Ίδρυμα
Ανοικτής Γνώσης Ελλαδος για λογαριασμό του χρηματοδοτούμενου
από το Horizon2020 ερευνητικού έργου OpenBudgets.eu.
Επικοινωνία: Σωτήριος Καραμπατάκης - karampatakis@okfn.gr
KPI Radar

Αναπτύξαμε μια εφαρμογή για την διαχείριση και απεικόνιση των
αριθμοδεικτών. Η εφαρμογή αποτελείται από ένα περιβάλλον
χρήστη για την απεικόνιση των αριθμοδεικτών, ένα διαχειριστικό
περιβάλλον για τον έλεγχο της εφαρμογής και ορισμό των
KPI Dashboard
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Το έργο έχει χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας της ΕΕ, HORIZON 2020, με αριθμό σύμβασης No 645833.

