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Dashboardy
opracowane na podstawie
danych z baz eCorda i EUROSTAT Komisji Europejskiej
zawierają szczegółowe informacje na temat
uczestnictwa w programie ramowym Horyzont
Europa podmiotów z całego świata.
Wszystkie dashboardy opracowane przez KPK są
ogólnodostępne na stronie.

http://www.kpk.gov.pl/analizy-i-statystyki

Co znajdziemy w dashboardach dotyczących
uczestnictwa w PR Horyzont Europa?
KPK opracował rozbudowaną analizę uczestnictwa Polskich
organizacji w programie Horyzont Europa. Materiał został
opracowany na podstawie baz eCORDA Komisji Europejskiej
zawierającej informacje na temat realizowanych projektów
i beneficjentów z całego świata.

W sześciu zakładkach dashboardu przedstawione zostały
informacje na temat szczegółowego uczestnictwa w projektach HE
podmiotów ze Świata, Europy oraz z Polski.

W opracowaniu znajdują się zestawienia obrazujące min.:
wysokość
dofinansowania
projektów,
wykaz
organizacji
uczestniczących
w
projektach,
liczbę
koordynatorów
w poszczególnych krajach, obszary w jakich specjalizują się
poszczególni beneficjenci i wiele, wiele więcej szczegółowych
informacji.

Jak rozpocząć pracę z dashboardem Power
BI?
Wszystkie dashbordy opracowane przez KPK znajdują się na stronie
https://kpk.gov.pl/analizy-i-statystyki.
Po wejściu na podstronę z opracowaniami, należy wybrać
dashboard „klikając” na jego miniaturę:

Jakie funkcje znajdziemy na pasku ustawień?
Na dole każdego dashboardu znajduje się pasek ustawień, na
którym znajdziemy min. ikonę pozwalającą na szybką nawigację po
raporcie oraz inne przydatne funkcje:

Nawigacja jest bardzo prosta, za pomocą strzełek możemy
przechodzić pomiędzy zakładkami lub klikając na obszar pomiędzy
strzałkami (1 z 7) wybrać zakładkę z podświatlonego na czarno
menu.

Aby powiększyć lub zminimalizować obszar dashboardu należy
użyć strzałki na końcu paska nawigacji po prawej stronie
Możemy również udostępnić/zamieścić link do dashoardu
korzystając z ikonek najpopularniejszych social mediów (Facebook,
Twitter, LinkedIn) lub wysłać emaila bezpośrednio do adresata.

Zastosowana kolorystyka
W dashboardzie dotyczącym Horyzontu Europa zastosowaliśmy
niezmienną kolorystykę wykresów dzięki czemu każda zakładka jest
bardziej czytelna dla użytkownika.

Co oznacza kolorystyka wykresów?
 różne kolory dla oznaczenia Statusu krajów
Kraje w ramach Status krajów
MEMBER-NEW

Kolor

MEMBER-OLD
ASSOCI ATE
TI ERS w/automatic funding
TI ERS w/exceptional funding
TI ERS
Poland

 kolory dla rozróżnienia filarów tematycznych
Obszary tematyczne w ramach Filarów HE
Excellent Science
Global Challenges and European I ndustrial Competitiv eness
I nnov ativ e Europe
Widening Participation and Strengthening the European Research Area
Euratom
EC

 różne kolory dla rozróżnienia Typu organizacji
Typy organizacji
HES
REC
PRC
SME
PUB
OTH

Kolor

Kolor

 w tabelach przedstawiających listy międzynarodowych
uczestników polskie organizacje zawsze będą wyróżnione
kolorem czerwonym

Jak przeszukiwać i poruszać się po danych
dashboardu?
Każda z sekcji prezentowanego dashoardu dotyczy innego
zakresu informacji o uczestnictwie w programie Horyzont
Europa. Zadbaliśmy jednak o to, aby wszystkie zakładki
zawierały identyczne elementy pozwalające na szybkie
filtrowanie i analizowanie danych.
Przygotowany zestaw Filtrów, pozwala na przegląd wyników
w każdej z zakładek – filtry zastosowane w jednej zakładce są
połączone z resztą sekcji dashboardu. Dzięki temu zabiegowi
np. filtr dotyczący uczestnictwa w obszarze Energia będzie
działał na wszystkie elementy dashboardu w ramach każdej
zakładki (z wyjątkiem zakładki Współpraca międzynarodowa)
i będzie, w zależności od wybranej sekcji, wyświetlał wyłącznie
specyficzne dane dla projektów energetycznych.

Jak to działa?
Klikając w ikonę







rozwinie się lista filtrów do wyboru:

Status kraju
Filar Horyzontu Europa
Obszary tematyczne HE
Rola partnera w projekcie
Typ projektu
Status projektu

Aby wybrać filtr, należy rozwinąć listę klikając w obszar wybranego
filtru, a następnie zaznaczyć interesujący nas np. obszar
tematyczny. Istnieje możliwość wyboru więcej niż jednej danej z
filtrów, wystarczy przy wciśniętym klawiszu „Ctrl” zaznaczyć
dowolną ilość danych.
Filtr likwidujemy używając gumki
w prawym górnym rogu
paska z nazwą filtru. System pozwala na zastosowanie wielu filtrów
na raz, aby ułatwić pracę po lewej stronie ikonki
podpowiedź z ilością zastosowanych filtracji.

pojawi się

Ponieważ nasze dashboardy są interaktywne, istnieje możliwość
filtracji danych również klikając na dowolne elementy na
wykresach czy w tabelach.
W ten sposób ograniczymy dane nie wchodząc w opcję filtrów. Tą
metodą również można wybrać więcej niż jedną opcję korzystając
z przycisku „Ctrl”. Aby zlikwidować wybór wystarczy kliknąć w
dowolnym miejscu pole wykresu lub tabeli.

Pamiętaj!
Stosowane przez KPK narzędzie Power BI nie umożliwia kopiowania
elementów dashboardu do Excela czy innych aplikacji. Można
natomiast stosować np. „nożyczki” – narzędzie Microsoft’u
umożliwiające skopiowanie do schowka dowolnego elementu
ekranu.

Dodatkowe opcje, które znajdziecie w dashboardzie
Większość elementów wizualizacji w naszych dashbordach ma
dodatkowe funkcje:


Rozwijanie zawartości zagnieżdżonych wykresów



Sortowanie kolumn w tabelach



Szybki podgląd danych szczegółowych



Podgląd danych jako tabela

Zakładki – co zawierają poszczególne
części dashboardu?
Wszystkie dashboardy dla wygody użytkowników są
podzielone na sekcje – zakładki i zawierają informacje o
konkretnej grupie beneficjentów, szczegółowe dane np.
konsorcjów projektowych etc.
Wszystkie zakładki zawierają te same informacje:

Dashboard dotyczący uczestnictwa w PR Horyzont Europa
został podzielony na 7

sekcji:

Świat
zawiera ogólne informacje na temat projektów realizowanych przez organizacje z całego świata.
Znajdują się tu m.in. dane obrazujące: jakie dofinansowanie otrzymały projekty oraz konkretni
beneficjenci, w jakich typach oraz z jakich obszarów tematycznych są to projekty i jaką rolę mają
uczestnicy tych projektów.

Europa
zakładka prezentuje ogólne informacje na temat projektów realizowanych przez organizacje
europejskie. Zawiera m.in.: wysokość dofinansowania jakie otrzymały projekty oraz konkretni
beneficjenci, w jakich typach oraz z jakich obszarów są to projekty i jaką rolę mają uczestnicy tych
projektów.

Polska na tle UE
zawiera informacje na temat Polskich uczestników projektów programu Horyzont Europa wraz z %
udziałem na tle krajów Unii Europejskiej. Prezentowane dane obrazują również jaką rolę pełnią
polskie podmioty, z jakich regionów są to beneficjenci, jakie otrzymali dofinansowanie, w jakich
obszarach tematycznych czy jakiego typu są to organizacje.

Polska - Regiony
Prezentuje uczestnictwo Polskich zespołów w projektach Horyzontu Europa w układzie
geograficznym (w odniesieniu do województw – NUTS2 lub podregionów – NUTS3). Wszystkie
elementy zastosowane w tej sekcji włącznie z mapami są interaktywne.

Projekty-konsorcja
ta sekcja zawiera informacje na temat pełnego składu konsorcjów projektowych wraz z rolą
uczestników projektu oraz dofinansowaniem netto danego uczestnika. Zakładka pozwala na
wyszukiwanie projektu po akronimie albo uczestnika po fragmencie nazwy organizacji.

Polska współpraca międzynarodowa
sekcja zawiera informacje na temat współpracy Polskich zespołów z innymi krajami, liczby
koordynowanych projektów oraz wyszczególnione obszary tematyczne, w których najczęściej
współpracujemy z danym krajem.

Legenda
aby ułatwić przeszukiwanie i interpretowanie danych w zakładce legenda znajduje się rozwiniecie
wszystkich używanych w raporcie nazw filarów, obszarów tematycznych oraz typów projektu.

