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Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφορών

Το Ευρωπαϊκό έργο OpenBudgets.eu απευθύνει μια ανοικτή πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη βελτίωση 
της διαφάνειας και του εκσυγχρονισμού των στοιχείων των προϋπολογισμών και των δαπανών των δήμων, 
των περιφερειών και ειδικών νομικών προσώπων.

Οι επιλεχθέντες υποψήφιοι φορείς θα έχουν έγκαιρη πρόσβαση σε καινοτόμο, τελευταίας τεχνολογίας λογισμικό 
επεξεργασίας δημοσιονομικών δεδομένων, με χαρακτηριστικά όπως η οπτικοποίηση και ανάλυση δεδομένων 
των προϋπολογισμών, αλγοριθμικές εφαρμογές, συμμετοχικές διαδικασίες κατάρτισης του προϋπολογισμού, 
και πολλά άλλα. Το εν λόγω λογισμικό έχει σχεδιαστεί ώστε να διασφαλίζει μεγαλύτερα επίπεδα διαφάνειας, 
πρόσβασης και συμμετοχής των πολιτών, ενισχύοντας έτσι την ποιότητα και βελτιώνοντας την παρουσίαση και 
την προσβασιμότητα του προϋπολογισμού για τους υποψηφίους που την εφαρμόζουν.

Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της κάθε αίτησης, έχουν υπολογιστεί διαθέσιμα κονδύλια υλοποίησης που θα 
παρέχονται στον αιτούντα, εφόσον επιλεγεί. Ο μέγιστος διαθέσιμος προϋπολογισμός ανέρχεται σε € 70.000.

Οι συμμετέχοντες επιλέγονται με βάση τα κριτήρια που προβλέπονται στο σχέδιο εφαρμογής. Αυτά 
περιλαμβάνουν βασικές πληροφορίες (δημογραφικά, την έκταση της διοικούμενης περιοχής, κλπ), τις 
υπάρχουσες δυνατότητες του προσωπικού του φορέα (π.χ. ικανότητα για τεχνική υποστήριξη), το σχέδιο του 
έργου (χρονοδιάγραμμα, επιλογή των εργαλείων), και το κόστος.

Η πρόσκληση υποβολής προσφορών στοχεύει ρητά σε αιτούντες που έχουν αποδείξει την τάση τους να 
ενστερνιστούν τις αξίες και τα πρότυπα της διαφάνειας, είτε μέσω εταιρικών σχέσεων με τις αντίστοιχες ΜΚΟ 
/ ΟΚΠ στο δίκτυό τους, ή μέσα από σχετική εμπειρία έργων του παρελθόντος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν το πλήρες σύνολο των περιγραφών παρακάτω:

http://openbudgets.eu/

Το έργο OpenBudgets.eu χρηματοδοτείται από την ΕΕ, στο πλαίσιο του Ορίζοντα 2020 και υλοποιείται από 
μια διεθνή κοινοπραξία εννέα εταίρων: το Διεθνές Ίδρυμα Ανοιχτής Γνώσης (Open Knowledge International), 
τη Δημοσιογραφία ++ (Journalism ++), το Ίδρυμα Ανοιχτής Γνώσης Ελλάδας (Open Knowledge Greece), το 
Πανεπιστήμιο της Βόννης, το Fraunhofer IAIS, το Ίδρυμα Ανοιχτής Γνώσης Γερμανίας (Open Knowledge 
Deutschland), το Fundación CIVIO, τη Διεθνή Διαφάνεια-ΕΕ και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Πράγας.
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