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Digitalni kompas za digitalno desetletje
•
•
•
•

•

•

program politike “Pot v digitalno desetletje“ do leta 2030
nadaljevanje poti združevanja digitalnih trgov držav članic v skupni
digitalni trg z uporabo usklajenih političnih instrumentov
skupno upravljanje in usklajene naložbe za digitalno preobrazbo EU –
strukturiran sodelovalni postopek
definiranje skupnih konkretnih ciljev do leta 2030 za zmanjševanje
razvojnih razlik heterogenega evropskega digitalnega prostora in
ohranjanja globalne konkurenčnosti:
do leta 2025 prvi računalnik s kvantnim pospeševanjem
100 % ključnih javnih storitev je zagotovljenih na spletu
vsaj 75% podjetij Unije uporablja UI

nov instrument za doseganje zastavljenega cilja so večdržavni projekti
(EDIC) na področjih, kot so:
podatkovni prostori
napredne tehnologije (tehnologija veriženja blokov)
procesorske in polprevodniške tehnologije

uspešna realizacija zastavljenih ciljev bo omogočila

digitalna suverenost EU
učinkovit izkoristek potenciala digitalnih tehnologij v gospodarstvu in družbi z
upoštevanjem vrednot in načel EU
prehod na podnebno nevtralno, krožno in odporno gospodarstvo

Strateški, razvojni dokumenti in zakonodaja
Digitalna strategija za podatke in umetno inteligenco (Podatkovna strategija,
Bela knjiga o umetni inteligenci, Koordiniran načrt (dopolnjen 2021))
Evropski zeleni dogovor
Industrijska strategija in strategija za MSP (nova industrijska strategija za
zeleno in digitalno Evropo)
Načrt za okrevanje in odpornost (angl. RRF)
Zakonodajni predlogi: AI Act, Data Act, DGA, European Chip Act,…

Usmeritve EU
Umetna inteligenca
• povečati naložbe v tehnologije UI za ohranjanje konkurenčnosti in zagotavljanje okrevanja in odpornosti gospodarstva
• zagotoviti socialno okrevanje z uvajanjem novih zaupanja vrednih digitalnih rešitev, ki bodo osredotočena na človeka
• zagotoviti celovito in pravočasno izvajanje strategij in programov UI, da se v EU izkoristi prednosti zgodnjega posvojitelja
tehnologij UI, pri čemer ima ključno vlogo tudi javni sektor
• uskladitev politik UI za odpravo razdrobljenosti in reševanje globalnih problemov s pomočjo UI

Podatki
• vzpostavitev enotnega trga za podatke, ki bo zagotovil EU svetovno konkurenčnost in suverenost
• sprejetje zakonodaje, ki bo urejala upravljanje, dostop in ponovno uporabo podatkov
• oblikovanje podatkovnih prostorov v ključnih sektorjih (zdravje, okolje, energija, kmetijstvo, mobilnost, javna uprava, finance
in proizvodnja/industrija)
• zagotoviti širši dostop do odprtih podatkov javnega sektorja po vsej EU in omogočanje njihove brezplačne ponovne uporabe
• zagotoviti razvoj infrastruktur za obdelavo podatkov, orodij za izmenjavo podatkov, mehanizmov upravljanja za uspešno
izmenjavo podatkov ter povezovanje oblačnih infrastruktur in z njimi povezanih storitev

Visokozmogljivostno računalništvo
•
•
•
•

spodbujanje razvoja, uvajanja, vzdrževanja in povezovanja superračunalniške in podatkovne infrastrukture v EU
uvajanje naprednih računalniških arhitektur (kvantne, neuromorfne)
zagotoviti odličnost aplikacij visokozmogljivega računalništva (vlaganje v raziskave in inovacije)
vzpostavitev in nadgraditev kompetenčnih centrov visokozmogljivega računalništva (znanje in spretnosti)
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Program Digitalna Evropa
Kaj podpira DIGITAL?

DIGITAL, SPECIFIČNI CILJI
Digitalna preobrazba in
interoperabilnost 14%

Napredna digitalna znanja
in spretnosti; 8%

Visokozmogljivo računalništvo;
29%

Visokozmogljivo računalništvo: 2,2 mrd EUR
Umetna inteligenca: 2,0 mrd EUR
Digitalna preobrazba in interoperabilnost: 1,1 mrd EUR
Napredna digitalna znanja in spretnosti: 0,6 mrd EUR
Kibernetska varnost in zaupanje: 1,6 mrd EUR

SKUPNA SREDSTVA: 7,5 mrd EUR
Zakaj DIGITAL?
Globalna konkurenčnost

Doseganje obsega preko skupnega investiranja
Kibernetska varnost in
zaupanje; 22%

Umetna inteligenca; 27%

Pridobiti nadzor na evropsko vrednostno verigo in zagotoviti
evropsko tehnološko suverenost
Zagotoviti široko uporabo digitalnih tehnologij v vseh
državah članicah

Kritični sektorji: energetika in okolje, proizvodnja/industrija, kmetijstvo in zdravje

Boljše obravnavanje gospodarskih in družbenih izzivov
Evrope
Podpirati MSP pri pridobivanju/dostopu najnovejših
tehnologij, znanja in spretnosti

Poudarek programa
Poudarek je na dejanskih rezultatih. Program bo osredotočen na
vzpostavitev zmogljive in varne infrastrukture ter na uvajanje in
uporabo najnovejših rezultatov raziskav s področja naprednih digitalnih
tehnologij, vendar ne bo podpiral raziskav.

Struktura programa Digitalna Evropa
POSPEŠITI UČINKOVITO UPORABO DIGITALNIH TEHNOLOGIJ
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Visokozmogljivo računalništvo
Umetna inteligenca
Kibernetska varnost
Napredna digitalna znanja in spretnosti

Izgradnja digitalnih zmogljivosti in pospeševanje učinkovite
uporabe digitalnih tehnologij
Umetna inteligenca in podatki

Visokozmogljivostno računalništvo
•
•
•
•

•

Petaravenski in eksaravenski superračunalniki,
Nadgradnja obstoječih superračunalnikov,
Kvantno računalništvo
Omogočiti dostop in spodbuditi uporabo

•
•

Data4EU : podatkovni prostori, oblak, platforme
in infrastruktura
Zmogljivosti za preizkušanje in poskuse UI na
petih strateških področjih
Nadgradnja evropske platforme za dostop do
preverjenih tehnologij UI

Kibernetska varnost
•
•
•
•

Napredne digitalne spretnosti

Vzpostaviti mrežo kompetenčnih centrov
Kibernetski varnostni ščit, kvantna
komunikacijska infrastruktura - QCI
Certifikacijske sheme
Kibernetsko varnostna orodja

Evropska vozlišča za digitalne inovacije
•
•

Najmanj eno vozlišče na DČ
Najmanj eno vozlišče v DČ za UI

•
•
•
•

Uvajanje : poudarek na
•
•
•
•
•

Magistrski programi
Kratkoročno usposabljanje
Pripravništva
Platforme za spretnosti in
delovna mesta

Iniciativa Destinacija Zemlja (Destination Earth)
Zelene in pametne skupnosti in mobilnost
Nadaljevanje investicij (CEF2 – ISA2)
Princip ˝samo enkrat˝
Veriženje blokov, tehnologije porazdeljenih evidenc

Vloga evropskih vozlišč za digitalne inovacije (EVDI) v DIGITAL

Konvergence in sinergije v DIGITAL
Kompetenčni centri za
visokozmogljivo
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preizkušanje zrelih tehnologij
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različnih vidikov v realnem
okolju
regulativni peskovnik

TEF

računske zmogljivosti
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izobraževanje
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zanesljivost in odpornost IKT sistemov
kvantna kibernetska varnost

Mreža evropskih
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za kibernetsko varnost
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Sinergije med DIGITAL in skladi deljenega upravljanja

•zmogljivosti na ravni EU
(obseg, znanje in
izkušnje), ki podpirajo
cilje kohezijske politike in
načrta za okrevanje EU

•MS /Regije (Kohezijska
politika, RRF) podpirajo
nadaljnje uvajanje in
implementacijo
zmogljivosti

•DEP in DČ/ Regije
(podprte s kohezijsko
politiko, RRF) kot
sograditelji bistvenih
evropskih digitalnih
zmogljivosti

4.
EU dodana
vrednost za vse
regije

1.
Izgradnja
zmogljivosti

3.
Nadaljevanje z
implementacijo
in uporabo v
vseh regijah EU

2. Pospeševanje
učinkovitega
uvajanja in
uporabe
•DEP in DČ/ Regije
podpirajo pospešeno
uporabo zmogljivosti
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