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.

Microsite
Το εργαλείο αυτό προσφέρει στις δήμους της ΕΕ μια λύση Software-asa-Service (SaaS) που θα επιτρέψει στους πολίτες τους να απεικονίσουν,
να αλληλεπιδράσουν και ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τους
προϋπολογισμούς και τις δαπάνες των πόλεων και των χωρών τους. Το
microsite, το οποίο διαμορφώνεται κατά τη διάρκεια του έργου, μπορεί
να ενσωματωθεί στις ιστοσελίδες των δήμων, προκειμένου να παρέχουν
στους πολίτες τους αυτή την υπηρεσία.
Το Administration site θα μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο από τους
υπαλλήλους του Δήμου, και θα αφορά τη διαμόρφωση των microsite
τους. Έχει δημιουργηθεί με τη χρήση Django και AngularJS.

Για να μάθετε περισσότερα δοκιμάστε το Microsite Demo & το Admin
Interface ή ρίξτε μια ματιά στο αντίστοιχο αποθετήριο.
Το εργαλείο αυτό έχει αναπτυχθεί από το Fraunhofer IAIS και το
University of Bonn για λογαριασμό του χρηματοδοτούμενου από το
Horizon2020 ερευνητικού έργου OpenBudgets.eu.
Επικοινωνία: Alexandra Garatzogianni (Consortium Project Manager) Alexandra.Garatzogianni@iais.fraunhofer.de
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Το έργο έχει χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας της ΕΕ, HORIZON 2020, με αριθμό σύμβασης No 645833.

