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ODBOR KOMUNIKÁCIE TLAČOVÁ SPRÁVA - PRÍLOHA 

 

Zoznam aktuálne otvorených výziev programu Digitálna Európa 2021-
2027 
 
Všetky výzvy sú dostupné aj na: https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal 
 
Oblasť 1: Európske digitálne inovačné centrá 

 Prvotná sieť európskych digitálnych inovačných centier  
Rozpočet: z celkového rozpočtu 329 mil. eur je výlučne pre SR 
alokovaných: 6,2 mil. eur.  
Cieľová skupina: designované subjekty SR na základe 
transparentného národného výberu  

 
Oblasť 2: Cloudy, dáta a umelá inteligencia 

 Podporné centrum pre dátové priestory – koordinátor sektorových 
dátových priestorov, vytvorenie siete zúčastnených strán, platforma 
na výmenu vedomostí v dátovej ekonomike.  
Rozpočet: 14 mil. eur, miera financovania: 100%  
Cieľová skupina: verejné a súkromné organizácie vrátane malých a 
stredných podnikov, ktoré sa zaujímajú o účasť a využívanie 
európskych dátových priestorov v kvalite poskytovateľov údajov, 
používateľov údajov a sprostredkovateľov údajov; štandardizačné 
orgány. 
 

 Sekretariát Aliancie pre procesory a polovodičové technológie – 
podpora platformy na identifikáciu príležitostí na využitie 
investičných a inovačných synergií vo výskume, vývoji a zavádzaní 
ďalšej generácie energeticky efektívnych, interoperabilných a 
vysoko bezpečných polovodičových technológií. 
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Rozpočet: 1 mil. eur, miera financovania: 100%. 
Cieľová skupina: konzorcium, ktoré by reprezentovalo európsky 
hodnotový reťazec procesorových a polovodičových technológií. 
 

 Trh pre federatívne služby založené na „cloud-to-edge“ - cieľom je 
zaviesť a prevádzkovať online trh EÚ pre cloudové a edge služby. 
Rozpočet: 20 mil. eur, miera financovania: 50%. 
Cieľová skupina: Európski poskytovatelia cloudu, verejné subjekty, 
MSP, telekomunikačné spoločnosti, poskytovatelia internetu vecí 
a edge služieb, softvérové spoločnosti, spoločnosti poskytujúce 
profesionálne služby v oblasti IT, bezpečnostné spoločnosti, 
spoločnosti poskytujúce zelené služby a poskytovatelia a 
používatelia spoločných dátových priestorov. 
 

 Federalizovaná európska infraštruktúra pre genomické údaje –  
bezpečná federatívna infraštruktúra a správa údajov potrebná na 
umožnenie udržateľného cezhraničného prepojenia súborov 
genómových údajov v súlade s platnými právnymi, etickými 
požiadavkami, požiadavkami na kvalitu a interoperabilitu a 
zavedenými normami. 
Rozpočet: 20 mil. eur, miera financovania: 50%. 
Cieľová skupina: verejné aj súkromné subjekty: verejná správa 
(vnútroštátna, regionálna a miestna úroveň), nemocnice, výskumné 
ústavy, biobanky, výskumné agentúry, výskumné infraštruktúry, 
neziskové organizácie, priemysel, MSP. 
 

 Sekretariát pre Alianciu pre priemyselné dáta, cloud a edge – 
hlavnou úlohou Aliancie bude využiť investičné synergie v rámci EÚ 
a členských štátov v oblasti cloudu a edge, ako je Horizont Europe, 
program Digitálna Európa, Nástroj na prepájanie Európy 2, Európsky 
obranný fond a Nástroj na obnovu a odolnosť. 
Typ podpory: koordinácia a podporné akcie. 
Rozpočet: 1 mil. eur, miera financovania: 100%. 
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Cieľová skupina: konzorcium by malo reprezentovať európsky 
hodnotový reťazec spracovania údajov a technologické priority 
Aliancie vrátane dodávateľskej a užívateľskej strany. Malo by 
reprezentovať všetky typy zainteresovaných strán, ktoré sú 
oprávnené do aliancie (priemysel, občianska spoločnosť, verejný 
sektor, akademickí a iní odborníci) a zaručovať bezpečnosť Únie 
(vrátane kybernetickej bezpečnosti) a záujmy verejnej politiky. 
Konzorcium by malo byť inkluzívne a rôznorodé, pokiaľ ide o 
pohlavie a geografiu. 
 

 Prípravné akcie pre platformu Umelá inteligencia na požiadanie – 
účelom je posilnenie developerskej komunity pre UI a podpora 
širokého využívania dôveryhodnej UI „vyrobenej v Európe“ v súlade 
s regulačným rámcom pre UI. 
Typ podpory: koordinácia a podporné akcie. 
Rozpočet: 1 mil. eur, miera financovania: 100%. 
Cieľová skupina: výskumné a technologické organizácie, 
priemyselné a iné verejné a súkromné organizácie, prípadne vrátane 
IT poradenských spoločností s príslušnými odbornými znalosťami a 
skúsenosťami na definovanie požiadaviek a mechanizmov pre 
platformu. 
 

 Prípravné akcie pre dátový priestor pre inteligentné komunity - 
spoločné prioritné dátové súbory spojené s výzvami súvisiacimi so 
životným prostredím a klímou zlepší zdieľanie údajov medzi 
komunitami naprieč hranicami a sektormi a pomôže im splniť ciele 
Európskej zelenej dohody. 
Typ podpory: koordinácia a podporné akcie. 
Rozpočet: 1 mil. eur, miera financovania: 100%. 
Cieľová skupina: konzorcium by malo zahŕňať súkromné a verejné 
organizácie s relevantnými skúsenosťami s riešeniami pre 
inteligentné a trvalo udržateľné mestá alebo akúkoľvek inú 
organizáciu (ako sú sprostredkovatelia údajov, správcovia údajov, 
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integrátori údajov), ktorí sa zúčastňujú činností súvisiacich s 
interoperabilitou údajov, ako aj verejných a súkromných 
používateľov z miest a komunít. Iné zainteresované strany by mohli 
zahŕňať zástupcov z verejného sektora, priemyslu, akademickej 
obce, normalizačných organizácií, občianskej spoločnosti a občanov. 
 

 Prípravné akcie pre dátové priestory pre priemysel – cieľom je 
vybudovať správu údajov viacerých zainteresovaných strán, zoznam 
existujúcich platforiem údajov pre priemysel a návrh stavebných 
blokov špecifických pre priemysel, ktoré by mohli prispieť k 
dlhodobému zbližovaniu existujúcich a nových iniciatív súvisiacich s 
údajmi v priemysle využívaním technickej infraštruktúry dátového 
priestoru. 
Typ podpory: koordinácia a podporné akcie. 
Rozpočet: 1 mil. eur, miera financovania: 100%. 
Cieľová skupina: konzorcium by malo zahŕňať aspoň dodávateľov a 
používateľov zastúpených najmä ich združeniami, poprednými 
výskumnými ústavmi, akoukoľvek inou organizáciou (ako sú 
sprostredkovatelia údajov, správcovia údajov, integrátori údajov), 
ktorí sa zúčastňujú činností v oblasti interoperability údajov, a 
organizácie s právnou expertízou. 

 

 Prípravné akcie pre dátový priestor pre Green Deal – cieľom je 
vybudovať udržateľnú schému správy údajov, ako aj plán, ktorý 
spája existujúce národné, regionálne a miestne dátové ekosystémy 
a umožňuje verejným a súkromným zainteresovaným stranám 
prístup k relevantným údajom; a vyvinúť medzisektorové dátové 
služby. Dátový priestor sa bude rozvíjať ako dátové ekosystémy na 
účely stratégií a akčných plánov pre Európsku zelenú dohodu. 
Typ podpory: koordinácia a podporné akcie. 
Rozpočet: 2 mil. eur, miera financovania: 100%. 
Cieľová skupina: konzorcium by malo zastupovať komunitu podľa 
smernice INSPIRE a zainteresované strany (politika, veda, 
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podnikanie) v rámci iniciatívy Destination Earth, ako aj 
zainteresované strany relevantné pre prioritné akcie Zelenej 
dohody, ako je zmena klímy, obehové hospodárstvo, nulové 
znečistenie, biodiverzita, zalesňovanie a zabezpečenie súladu so 
životným prostredím. 
 

 Testovacie a experimentálne zariadenie pre Edge umelú inteligenciu 
- cieľom je zabezpečiť dostupnosť dôveryhodných, 
vysokovýkonných a nízkoenergetických okrajových komponentov a 
technológií v Európe na podporu rozsiahlych požiadaviek UI na 
spracovanie údajov a digitálnej transformácie. 
Typ podpory: granty na obstarávanie. 
Rozpočet: 78 mil. eur, miera financovania: 50%. 
Cieľová skupina: konzorcium by malo zahŕňať výskumné a 
technologické organizácie s pokročilou infraštruktúrou logických 
uzlov a môže zahŕňať výrobcov kremíkových plátkov, výrobcov 
zariadení, spoločnosti zaoberajúce sa návrhom IC, systémových 
integrátorov. 
 

 Dátový priestor pre mobilitu - cieľom je prispieť k ďalšiemu rozvoju 
spoločného európskeho dátového priestoru pre mobilitu 
oznámeného v dátovej stratégii a v stratégii udržateľnej a 
inteligentnej mobility, vybudovaného a prevádzkovaného v úplnom 
súlade s existujúcou legislatívou EÚ v sektoroch mobility a dopravy. 
Typ podpory: koordinácia a podporné akcie. 
Rozpočet: 1 mil. eur, miera financovania: 100%. 
Cieľová skupina: konzorcium by malo zahŕňať aspoň dodávateľov a 
používateľov zastúpených najmä ich združeniami, poprednými 
výskumnými ústavmi a organizáciami s právnou expertízou a 
kľúčovými kompetenciami v oblasti mobility, ekonomiky, dátových 
a cloudových technológií. 
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Oblasť 3: Akcelerácia najlepšieho využitia technológií 

 Prevzatie digitálnych technológií v zdravotníctve – cieľom je najmä 
konsolidovaný európsky rámec a ekosystém digitálnych 
zdravotníckych riešení a služieb, ktorý pokrýva technologické a 
organizačné inovácie a rieši potreby zainteresovaných strán vrátane 
MSP a začínajúcich podnikov. 
Typ podpory: koordinácia a podporné akcie. 
Rozpočet: 1 mil. eur, miera financovania: 100%. 
Cieľová skupina: projektový návrh by mal zahŕňať partnerov so 
skúsenosťami s poskytovaním zdravot. služieb a mal by poskytovať 
široké zastúpenie volebných obvodov dôležitých pre digitálnu 
transformáciu zdravotníctva a starostlivosti, ako aj regiónov v celej 
Európe. 
Návrh by mal preukázať schopnosť osloviť príslušné zainteresované 
strany v celej Európe a efektívne s nimi spolupracovať, ovplyvňovať 
ich politiky a postupy, ako aj stimulovať spoluprácu medzi nimi. 
Okrem toho by mal byť projektový návrh schopný vierohodne 
dosiahnuť očakávané výsledky, pokrývať príslušné odborné znalosti 
v rôznych oblastiach a primeranú úroveň zdrojov presvedčivo 
pridelených na akciu. 
 

 Ekosystém pre digitálne dvojičky v zdravotníctve – cieľom je najmä 
vytvoriť konsolidovaný ekosystém EÚ okolo digitálnych dvojčiat pre 
zdravotnú starostlivosť, ktorý koordinovaným spôsobom spája, 
zefektívňuje a spája ich používanie medzi zainteresovanými 
stranami, čím dáva pacientom možnosť a umožňuje zdravotníckym 
pracovníkom, akademickej obci, priemyslu a regulačným agentúram 
využívať digitálne dvojičky. 
Typ podpory: koordinácia a podporné akcie. 
Rozpočet: 5 mil. eur, miera financovania: 100%. 
Cieľová skupina: Projektový návrh by mal zahŕňať partnerov s 

preukázanými skúsenosťami s poskytovaním služieb vo vyššie 

uvedených oblastiach, ktorí sú všeobecne uznávaní pre svoje 
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odborné znalosti a výsledky, a zároveň by mal poskytovať široké 

zastúpenie zložiek súvisiacich s digitálnymi dvojčatami v 

zdravotníctve. Očakáva sa, že konzorcium spojí alebo preukáže svoju 

schopnosť zapojiť počas životnosti projektu aspoň nasledujúce 

skupiny zainteresovaných strán: vývojárov a inovátorov riešení 

digitálneho zdravia, poskytovateľov zdrojov a technologickej 

infraštruktúry (napr. HPC), koncových používateľov (ako sú pacienti 

a príslušní zástupcovia pacientov a zdravotnícki pracovníci), 

regulačné orgány a orgány na hodnotenie zdravotníckych 

technológií. 

 Riadenie komunity Living-in.eu - cieľom je podporiť riadenie hnutia 
Living-in.eu, ktoré sa snaží zväčšiť digitálnu transformáciu miest a 
komunít „európskym spôsobom, v spolupráci s občanmi, 
rešpektujúc európske hodnoty a rozmanitosť, digitálne práva 
jednotlivcov a zabezpečiť vedúce postavenie v oblasti technológií v 
EÚ. 
Typ podpory: koordinácia a podporné akcie. 
Rozpočet: 2 mil. eur, miera financovania: 100%. 
Cieľová skupina: výberové a zastupiteľské skupiny starostov miest na 
európskej, regionálnej a národnej úrovni vrátane tých, ktoré sa 
odvetvovo zameriavajú na digitál a životné prostredie; Verejné a 
súkromné organizácie pôsobiace v oblasti digitálnej transformácie 
miest a komunít s príslušnými odbornými znalosťami; Výskumné a 
vývojové organizácie pôsobiace v oblasti technologických riešení 
zameraných na spoločenské výzvy a ich prijímanie v mestách a 
komunitách; Organizácie občianskej spoločnosti so skúsenosťami so 
zapojením občanov a zvyšovaním kvalifikácie, najmä v oblastiach 
súvisiacich s digitálnou a environmentálnou transformáciou. 

 

 Digitálne riešenia na podporu novej európskej iniciatívy Bauhaus - 
projekt identifikuje najmä digitálne riešenia, ktoré by mohli prispieť 
k implementácii iniciatívy New European Bauhaus a v širšom zmysle 
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k prijatiu jej hodnôt (udržateľnosť, inkluzívnosť a estetika) v 
obytných priestoroch pre lepšiu kvalitu života. 
Typ podpory: koordinácia a podporné akcie. 
Rozpočet: 1 mil. eur, miera financovania: 100%. 
Cieľová skupina: kolektívne a reprezentatívne skupiny dizajnérov, 
architektov, urbanistov, umelcov a kultúrnych pracovníkov, 
priemyslu (vrátane sektorov stavebníctva a asistovaného bývania), 
MSP; Členovia európskych digitálnych ekosystémov, startupov, 
komunity S+T+ARTS, akademikov, rizikového kapitálu; výskumné a 
vývojové organizácie, živé laboratóriá, inovátori v oblasti zdravého 
starnutia; 
Kolektívne a zastupiteľské skupiny primátorov a starostov a miest na 
európskej, regionálnej a národnej úrovni vrátane tých, ktoré sa 
odvetvovo zameriavajú na digitál a životné prostredie s príslušnými 
odbornými znalosťami. 
 
 

Oblasť 4: Digitálna transformácia 

 Európske observatórium digitálnych médií (EDMO) – cieľom je 
vytvoriť národné a nadnárodné centrá v súlade s Kódexom postupov 
v oblasti dezinformácií v krajinách, ktoré ešte nie sú pokryté 
existujúcou sieťou EDMO.  
Typ podpory: podporné akcie pre MSP. 
Rozpočet: 11 mil. eur, miera financovania pre MSP: 75%, ostatní: 
50%. 
Cieľová skupina: Cieľovými zainteresovanými stranami sú 
organizácie overujúce fakty, verejné a súkromné výskumné 
organizácie, mediálne organizácie a iné zainteresované strany, ktoré 
vykonávajú príslušné činnosti na boj proti fenoménu dezinformácií. 
 

 Centrá bezpečného internetu - cieľom tejto témy je podporiť 
národné centrá bezpečnejšieho internetu (SIC) (t.j. centrá 
združujúce mimovládne organizácie, vládne orgány/agentúry, 
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organizácie súkromného sektora) pri poskytovaní informácií o 
bezpečnosti online, vzdelávacích zdrojov, nástrojov na zvyšovanie 
povedomia verejnosti a poradenských a spravodajských služieb 
(prostredníctvom špecializovaných liniek pomoci a horúcich liniek) 
pre deti, rodičov, učiteľov a iných odborníkov pracujúcich s deťmi. 
Typ podpory: jednoduchý grant. 
Rozpočet: 21 mil. eur, miera financovania: 50%. 
Cieľová skupina: existujúce alebo nové centrá bezpečného 
internetu. 
 

 Komunikácia elektronickej justície prostredníctvom výmeny údajov 
online (e-CODEX) - systém e-CODEX podporuje množstvo 
cezhraničných elektronických výmen v kontexte rodinného práva 
(iSupport), občianskeho práva a trestného práva. Cieľom tejto témy 
je pokračovať v zabezpečovaní prevádzky a evolučnej údržby e-
CODEXu. 
Typ podpory: koordinácia a podporné akcie. 
Rozpočet: 3 mil. eur, miera financovania: 100%. 
Cieľová skupina: verejné orgány členských štátov EÚ a iné 
medzinárodné organizácie, spoločné podniky, verejné a súkromné 
podniky, orgány alebo subjekty so sídlom v členských štátoch EÚ. 
 

 Digitálny produktový pas (DPP): udržateľné a obehové systémy - 
cieľom DPP je najmä podpora udržateľných produktov a výroby, 
umožnenie prechodu na obehové hospodárstvo, zvýšenie 
materiálovej a energetickej efektívnosti, predĺženie životnosti 
produktov a optimalizácia využitia produktov. 
Typ podpory: koordinácia a podporné akcie. 
Rozpočet: 2 mil. eur, miera financovania: 100%. 
Cieľová skupina: zainteresované strany, ktoré zastupujú alebo 
preukázali schopnosť zhromaždiť hospodárske 
subjekty/normalizačné orgány v rámci každého kľúčového 
hodnotového reťazca vrátane dodávateľov (komponentov, 

mailto:tlacove@mirri.gov.sk
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-2021-trust-01-ecodex;callCode=DIGITAL-2021-TRUST-01;freeTextSearchKeyword=DIGITAL-2021;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43152860;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-2021-trust-01-ecodex;callCode=DIGITAL-2021-TRUST-01;freeTextSearchKeyword=DIGITAL-2021;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43152860;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-2021-trust-01-digipass;callCode=DIGITAL-2021-TRUST-01;freeTextSearchKeyword=DIGITAL-2021;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43152860;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


 

odbor komunikácie, Štefánikova 15, 811 05 Bratislava 
tel.: 02/2092 8258, 02/2092 8156, e-mail: tlacove@mirri.gov.sk  

 

medziproduktov a materiálov), spracovateľov materiálov, výrobcov 
pôvodného vybavenia (OEM), distribútorov, veľkoobchodníkov a 
maloobchodníkov, verejných a súkromných spotrebiteľov, 
recyklátorov a organizácií zodpovednosti výrobcov. Dôležité budú 
zastúpenia MSP, disruptívnych a cirkulárnych podnikov. 
 
 

Oblasť 5: Prípravné akcie pre spoločné dátové priestory 

 Prípravné akcie pre dátový priestor pre zručnosti – cieľom je nasadiť 
bezpečný a dôveryhodný dátový priestor na podporu zdieľania a 
prístupu k údajom o zručnostiach na rôzne účely, od analytických a 
štatistických účelov až po vývoj politiky alebo opätovné použitie v 
inovatívnych aplikáciách. Dátový priestor poskytne jednoduchý 
cezhraničný prístup ku kľúčovým súborom údajov, zavedie 
mechanizmy dôvery (bezpečnosť a súkromie už v štádiu návrhu) a 
vyvinie dátové služby zodpovedajúce európskym hodnotám, najmä 
etike, rozmanitosti a ochrane súkromia. 
Typ podpory: koordinácia a podporné akcie. 
Rozpočet: 1 mil. eur, miera financovania: 100%. 
Cieľová skupina: výzva je otvorená pre každú organizáciu, ktorá 
spĺňa všeobecné kritériá oprávnenosti a ktorá môže preukázať svoju 
odbornú a technickú kapacitu na dosiahnutie požadovaných 
výsledkov. 
 

 Prípravné akcie pre dátový priestor pre pôdohospodárstvo - cieľom 
je vytvoriť bezpečný a dôveryhodný dátový priestor, ktorý umožní 
pôdohospodárskemu sektoru transparentne zdieľať a pristupovať k 
údajom, čo umožní zvýšiť jeho ekonomickú a environmentálnu 
výkonnosť. 
Typ podpory: koordinácia a podporné akcie. 
Rozpočet: 2 mil. eur, miera financovania: 100%. 
Cieľová skupina: konzorcium by malo zahŕňať aspoň dodávateľov a 
používateľov, ktorých zastupujú najmä ich združenia, popredné 
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výskumné ústavy a organizácie s právnou expertízou a kľúčovými 
kompetenciami v oblasti poľnohospodárstva, ekonomiky, dátových 
a cloudových technológií. 
 

 Prípravné práce pre dátový priestor pre cestovný ruch - hlavným 
cieľom je pripraviť sa na rozvoj bezpečného a dôveryhodného 
dátového priestoru, ktorý umožní sektoru cestovného ruchu zdieľať 
a pristupovať k údajom, čo umožní zvýšenie jeho ekonomickej a 
environmentálnej výkonnosti.  
Typ podpory: koordinácia a podporné akcie. 
Rozpočet: 1 mil. eur, miera financovania: 100%. 
Cieľová skupina: konzorcium musí poskytovať solídne odborné 
znalosti v oblasti analýzy údajov a manažmentu cestovného ruchu a 
bude mať medzinárodné zloženie. 
 

 
Oblasť 6: Kvantová komunikačná infraštruktúra 

 Vytvorenie európskeho priemyselného ekosystému pre bezpečné 
technológie a systémy QCI – cieľom je pripraviť sa na industrializáciu 
a nasadenie technologických a operačných schopností infraštruktúry 
kvantovej komunikácie (QCI) a pokročilých sietí QCI, ktoré sú 
nevyhnutné pre európsku kybernetickú bezpečnosť, a prispieť k 
rozvoju európskeho priemyselného ekosystému QCI vrátane 
prosperujúceho sektora MSP. 
Typ podpory: podporné akcie pre MSP.  
Rozpočet: 44 mil. Eur, miera financovania pre MSP 75%, ostatní: 
50%. 
Cieľová skupina: priemyselní partneri, vrátane výskumných 
a technologických organizácií. 
 

 Nasadenie pokročilých národných systémov a sietí QCI - cieľ tejto 
témy je dvojaký: na jednej strane nasadiť pokročilé národné 
kvantové systémy a siete na testovanie kvantových komunikačných 
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technológií a na ich integráciu s existujúcimi komunikačnými 
sieťami. Na druhej strane použiť tieto kvantové systémy a siete na 
vývoj a testovanie prípadov použitia na podporu národných iniciatív 
QCI v kontexte iniciatívy EuroQCI. 
Typ podpory: jednoduchý grant. 
Rozpočet: 108 mil. eur, miera financovania: 50%. 
Cieľová skupina: Verejné orgány v členských štátoch financujúce 
národných aktérov na implementáciu rozmiestnenia systémov 
a sietí QCI. 
 

 Koordinácia prvého nasadenia národných projektov EuroQCI a 
príprava rozsiahlej infraštruktúry testovania a certifikácie QKD – 
cieľom je koordinovať vývoj a závery národných projektov QCI; 
pripraviť sa na nasadenie flexibilnej rozsiahlej testovacej a 
certifikačnej infraštruktúry QKD, ktorá je v službách všetkých 
relevantných aktérov zúčastnených členských štátov; a posúdiť 
súlad rôznych technológií EÚ v plnom rozsahu s cieľom ich neskoršej 
integrácie do EuroQCI. 
Typ podpory: koordinácia a podporné akcie. 
Rozpočet: 2 mil. eur, miera financovania: 100%. 
Cieľová skupina: priemyselní partneri, vrátane výskumných 
a technologických organizácií. 
 
 

Oblasť 7: Pokročilé digitálne zručnosti 

 Analýza pokročilých digitálnych zručností – cieľom je podporiť 
zavádzanie iniciatív na rozvoj pokročilých digitálnych zručností 
zhromažďovaním vstupov o existujúcich ponukách vzdelávania v 
digitálnych oblastiach a súvisiacich potrebách trhu práce. Poskytne 
analýzu potrieb trhu práce a odporučí prioritné oblasti pre investície 
a poskytne informácie o najvhodnejších spôsoboch poskytovania 
odbornej prípravy. 
Typ podpory: koordinácia a podporné akcie. 
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odbor komunikácie, Štefánikova 15, 811 05 Bratislava 
tel.: 02/2092 8258, 02/2092 8156, e-mail: tlacove@mirri.gov.sk  

 

Rozpočet: 2 mil. eur, miera financovania: 100%. 
Cieľová skupina: žiadateľ by mal preukázať dobrú odbornosť v 
oblasti navrhovania a zavádzania  štúdií a hodnotiacich akcií 
súvisiacich s pokročilými digitálnymi technológiami, ako aj 
podporných a koordinačných akcií pre ekosystémy a siete v tejto 
oblasti. 
 

 Špecializované vzdelávacie programy v kľúčových kapacitných 
oblastiach - cieľom je podporiť excelentnosť inštitúcií 
vysokoškolského vzdelávania, urobiť z nich svetových lídrov v 
príprave digitálnych špecialistov a zvýšiť kapacitu ponuky školení pre 
pokročilé technológie. To by malo viesť aj k rozvoju dynamických 
digitálnych ekosystémov, kde akademická excelentnosť, výskum a 
inovatívne odvetvia pomôžu prilákať a udržať najlepšie talenty na 
svete.  
Typ podpory: jednoduchý grant. 
Rozpočet: 70 mil. eur, miera financovania: 50%. 
Cieľová skupina: konzorcium by malo preukázať dobrú kombináciu 
excelentnosti vo vzdelávaní a výskume v oblasti digitálnych 
technológií a aplikácií s pevnými väzbami na digitálny priemysel v 
Európe.  
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