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Σε συνέχεια των εκπαιδεύσεων, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι δημιουργήσαμε στο ΒΙ το
Dashboard με τίτλο “ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ”,
για την ευκολότερη παρακολούθηση και εξυπηρέτηση των αναγκών πληροφόρησης σχετικά με την πρόοδο
του ΕΠ, το οποίο μπορείτε να δείτε επιλέγοντας το σύνδεσμο Dashboard στο Μενού δεξιά επάνω.
Στο συγκεκριμένο Dashboard αποτυπώνεται η εικόνα του Επιχειρησιακού σας, με δεδομένα της βάσης έως
την προηγούμενη μέρα, το οποίο έχει δομηθεί σε τέσσερις καρτέλες:

• Καρτέλα 1: ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
 Ραβδόγραμμα και πίνακα των οικονομικών μεγεθών
 Δύο πίτες προόδου συμβάσεων και πληρωμών
 Διάγραμμα επίτευξης ετήσιου στόχου πληρωμών.
 Pαβδογράμματα (4) οικονομικών μεγεθών ανά τρίμηνο

• Καρτέλα 2: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ε.Π. ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ






Κατανομή συνολικής χρηματοδότησης Επιχειρησιακού Προγράμματος ανά άξονα
Ραβδόγραμμα οικονομικών μεγεθών όλων των αξόνων του ΕΠ σε παράθεση
Ραβδόγραμμα απορρόφησης επιλεγμένου άξονα ανά έτος κι αντίστοιχος πίνακας
Πίνακας με στοιχεία πληρωμών βάσει της επιλογής του άξονα
Πίνακας των έργων που συμμετέχουν στις πληρωμές ανά Άξονα/Έτος

• Καρτέλα 3: ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ




Ραβδόγραμμα οικονομικών μεγεθών επιλεγμένης Πρόσκλησης
Αναλυτικός πίνακας οικονομικών μεγεθών προόδου όλων των προσκλήσεων.
Πίνακας προόδου των έργων επιλεγμένης πρόσκλησης (μέσω του συνδέσμου ΑΑ Πρόσκλησης).

• Καρτέλα 4: ΘΕΜΑΤΙΚΟI ΣΤΟΧΟI ΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΠΕΔΙΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ




Διάγραμμα φυσαλίδων προόδου οικονομικών μεγεθών θεματικών στόχων.
Διάγραμμα φυσαλίδων προόδου οικονομικών μεγεθών ομάδων πεδίων παρέμβασης.
Ραβδόγραμμα κατανομής οικονομικών μεγεθών πεδίων παρέμβασης επιλεγμένης ομάδας πεδίων
παρέμβασης.
 Ραβδόγραμμα κατανομής οικονομικών μεγεθών ομάδων πεδίων παρέμβασης επιλεγμένου θεματικού
στόχου.
Στόχος της ΕΥΟΠΣ είναι να προσθέτει συνεχώς χρήσιμη πληροφορία στο εν λόγω dashboard γι΄αυτό θα
συμπληρώνονται νέες καρτέλες. Αυτή τη στιγμή είναι σε φάση ανάπτυξης, η δημιουργία πίνακα οικονομικών
στοιχείων ανά δικαιούχο και η γραφική απεικόνιση των TOP 10 δικαιούχων βάση Π/Υ.
Για τον εμπλουτισμό του dashboard θα θέλαμε να ζητήσουμε τη συνδρομή σας και να μας διαβιβάσετε
προτάσεις οι οποίες θα υλοποιηθούν από την ΕΥΟΠΣ.
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