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VAN OLYAN TÉMA, AMELYRŐL SZÍVESEN OLVASNA TÖBBET A JÖVŐBELI PANORAMA ADATPONT 
ROVATÁBAN? 

SZERETNÉ, HA EGY KONKRÉT ADATKÉSZLETET TENNÉNK KÖZZÉ AZ ESB-ALAPOK NYÍLT 
ADATPLATFORMJÁN?

Amennyiben igen, írjon nekünk: REGIO-EVAL@ec.europa.eu

ADATPONT:  1  – NY ÍLT ADATPL ATFORM

Az esb-alapok és a nyílt adatok 
– egy új korszak kezdete 

Üdvözöljük a Panorama magazin első, 
rendszeresen megjelenő cikksorozatában, 
amelyben az adatok különböző aspektusaival 
foglalkozunk. Reméljük, hogy ezen cikkek 
segítségével érthetőbbé válnak az esb-alapok 
programozásával kapcsolatos elérhető adatok, 
valamint átláthatóbbá válik, hogyan hozhatók 
létre strukturált adatok, ezzel elősegítve 
a szakpolitika jobb megértését. A következőkben 
bemutatjuk az esb-alapok nyílt adatplatformját.

A 2014–2020-as programreform tartalmazta azt a köte-
lezettségvállalást, amelynek értelmében az Európai 
Bizottságot strukturált finanszírozási adatokkal és 

mutatókkal kell ellátni a közös „SFC2014” IT-felületen keresztül. 
Ezen fáradságos munka eredménye látható most az esb-ala-
pok nyílt hozzáférésű adatplatformján, amely 533 program 
részletesen strukturált elérhető adatait használja fel.

A Bizottság fokozatosan bővíti az elérhető adatok mennyiségét 
és alkalmazási körét. Elsőbbséget élveznek azok az adatkész-
letek, amelyek standard információkat tettek közzé mind az öt 
esb-alap tekintetében. Az adatplatformot 2015 decemberében 
indították el a 2014–2020-as időszak tervezett finanszírozási 
és a célkitűzések mutatóit tartalmazó adatkészleteivel. 
A  platform azóta már két jelentős frissítésen ment át:
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 > 2016. július: a tervezett finanszírozás frissítése, amely 
tartalmazza az összes elfogadott programot, valamint az 
533 programot megjelenítő konkrét oldalak megnyitása 
(ezek az országoldalakon keresztül érhetők el);

 > 2016. december: a finanszírozás végrehajtásáról szóló első 
információk és előrelépés a közös célkitűzések mutatói felé.

Javasoljuk, hogy online fedezze fel a platformot, mert 
így tudja valóban értékelni az adatok gazdagságát. 
Íme, néhány ötlet a platform használatára:

 > A képernyőn megjelenő bemutatók a meglévő adat-
készletek előre meghatározott bemutatásait tartalmazzák. 
Az adatkészletek részletgazdagok, illetve alternatív elem-
zéseket és megtekintési módokat is lehetővé tesznek.

 > A nyitóoldal katalógusa a szűrhető és részletesebben 
megvizsgálható adatkészletek és a grafikonok teljes listáját 
nyújtja. A bemutatók mögött levő adatkészletek – az esb-ala-
pok 2014–2020-as időszakra vonatkozó pénzügyi adatai és 
eredményjelentései – egyéb, a 2014–2020-as és a 2007–
2013-as időszak adatkészleteivel együtt elérhetők.

 > A SOCRATA – egy adatmegjelenítésre és a kormányzati ada-
tok megnyitását elemző eszközökre szakosodott vállalkozás 
– által működtetett platform a katalóguson keresztül 

szoftveres eszközöket tesz elérhetővé,  amelyek segítsé-
gével testre szabható az adatok megjelenítése, amelyeket 
a saját weboldalára tölthet le vagy ágyazhat be.

 > A gyakran ismételt kérdések oldal és a bevezető videó 
megtekinthető a honlapon a fejléc és lábléc menü „Névjegy” 
gombjára kattintva.

A tagállamokat tájékoztatták arról, hogy az általuk jelentett 
adatokat nyilvánosan hozzáférhetővé teszik, így fontos 
 szerepük van a minőség és a megbízhatóság biztosításában. 
Reményeink szerint a programozással és a végrehajtással 
kapcsolatos nyílt adatok használata fokozza az átlátható-
ságot és az elszámoltathatóságot, valamint támpontokat 
nyújt a szakpolitika és a konkrét programok általános 
 teljesítményével kapcsolatban. 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
Esb-alapok nyílt hozzáférésű adatplatform  
https://cohesiondata.ec.europa.eu/

Az adatkészletek, grafikonok stb. katalógusa:  
https://cohesiondata.ec.europa.eu/browse

GYIK: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/faq/about_open_data/


