Nástroj na prepájanie Európy
CEF Digital 2021-2027
Informačný deň

26. január 2022
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CEF2 DIGITAL 2021-2027 - 2 mld. €
•

Jeden z dvojice nástupných programov po CEF Telekom 2014-2020 (s rozpočtom 1
mld EUR)

•

Prepojenie s cieľmi stratégie gigabitovej spoločnosti: podpora členských štátov
pri riešení celkovej medzery vo financovaní (155 miliárd EUR) so strategickými
projektmi

•

Doplnok k Digital Europe, Horizon Europe, štrukturálnymi fondom a InvestEU

•

Cezhraničné 5G koridory (Cross-border)

•

Gigabitové pripojené komunity

•

Medzinárodné/ cezhraničné pripojenie
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Komplementárnosť fondov EÚ
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Hlavné akcie plánované v rámci CEF Digital
• Nasadenie vysokokapacitných sietí vrátane systémov 5G v oblastiach, kde sa nachádzajú
socioekonomické subjekty (pripojenia 5G pre SMART komunity);
• Zabezpečenie nepretržitého pokrytia systémami 5G všetkých hlavných dopravných ciest vrátane
transeurópskych dopravných sietí (pokrytie 5G pozdĺž cezhraničných koridorov);
• Zavedenie nových alebo výrazná modernizácia existujúcich chrbticových sietí vrátane
podmorských káblov v rámci členských štátov, medzi nimi a medzi Úniou a tretími krajinami
(týka sa to akcií ako sú Európska iniciatíva pre kvantovú komunikačnú infraštruktúru, Chrbticové
siete pre celoeurópske cloudové federácie, Chrbtová konektivita pre Digital Global Brány);
• Implementácia a podpora infraštruktúry digitálnej konektivity súvisiacej s cezhraničnými
projektmi v oblasti dopravy alebo energetiky (Koordinačné a podporné opatrenie).
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Rozvoj 5G cezhraničných koridorov
•

Vízia: pan-EU 5G koridory pre prepojenú a
automatizovanú mobilitu (CAM) a vysoko hodnotné
služby

•

Privátne investície s verejnými zdrojmi na cezhraničné a
na zmenu pripravené regióny

•

CEF Digital: 26.000 km dopravných uzlov popri TEN-T
trasách, 49 vnútorných hraníc EÚ:
Požadované investície: cca 5,4 mld. €

•

Integrácia 5G koridorov s infraštruktúrou okrajovými
okrajových uzlov (Edge note) a európskeho federatívneho
cloudu

•

Rozvoj s veľkým rozsahom s využitím CEF Digital (cca 1
mld. € pre 5G koridory)

•

Prepájanie alebo koordinácia s RRF, InvestEU a národných
programov (EŠIF), viac národné projekty

•

Horizon 2020: veľký rozsah skušobných cezhraničných
projektov (80 mil. €)
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Projekty 5G koridorov (podrobnosti)
Príjemcovia

Konzorciá vrátane operátorov mobilných sietí, vlastníci, správcovia dopravnej infraštruktúry atď.

Predbežné
podmienky

•

Prístup k dopravným cestám, prístup k príslušnému spektru.

•

Udržateľnosť pre dlhodobý rozvoj paneurópskej siete koridorov.

•

Úroveň pripojenia a poskytovania služieb nad rámec právne záväzných povinností týkajúcich sa pokrytia 5G

Kritéria výberu

Spolufinancovanie

Projekty v cezhraničných úsekoch hlavných dopravných trás zahŕňajúcich jeden alebo viac členských štátov a
väčšie koridory vrátane cezhraničného úseku, kde v blízkej budúcnosti nebude alebo nebude plánovaná žiadna
relevantná sieť 5G.
•

Záväzok poskytovať nepretržitú službu nad rámec financovaných cezhraničných úsekov.

•

Podporuje platformu viacerých služieb / viacerých aplikácií,

•

Priorita projektom, ktoré poskytujú otvorený veľkoobchodný prístup na nediskriminačnom základe

Maximum 50% na štúdie a na realizácie 30% na súvisiace projekty v rámci členského štátu, 50 % na
cezhraničné projekty a znevýhodnené regióny 70%.

Orientačná maximálna výška grantu je 50 miliónov EUR na typické projekty (100 - 400 km cezhraničných úsekov
koridorov CAM).
Oprávnené náklady:

Harmonogram

•

nasadenie prvkov z optických vlákien potrebných pre siete 5G; a

•

výstavba prenosových veží.

2022: štúdie pre hlavné koridory, 2022-2024: (počiatočná) prvá veľká vlna výziev na predkladanie návrhov;
preskúmanie a štúdie pre druhú vlnu hovorov. 2024-2027: druhá vlna výziev na predkladanie návrhov
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5G komunity – Gigabitové pripojenie pre SED a obyvateľov
•

CEF Digital pomôže komunitám so zrýchlením investícií
do súkromných gigabitových sietí v oblastiach,
v ktorých by sa nerealizovali takéto investície.

•

Komplexné projekty by tak podporili 5G siete
a energeticky efektívne optické vlákna, aby prepojili
všetky SED v cieľovou oblasti, čím by sa digitálne služby
vrátane inovatívnych aplikácií 5G sprístupnili v celej
Európe.

•

Efektívne projekty samostatného nasadenia
gigabitových sietí na prioritné SED v regiónoch s
vážnejším zlyhaním trhu

•

Synergie s WiFi4EU, bezproblémový bezdrôtový prístup
(integrácia 5G - WiFi)

Pre komunity
pripravené na 5G
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5G komunitné projekty (podrobnosti)
Príjemcovia

Súkromné a / alebo verejné subjekty

Predbežné
podmienky

•
•

Kritéria výberu

Členské štáty budú musieť zabezpečiť, aby sa projekty (a) neprekrývali s inými plánovanými 5G a (b)
nezapájali tie gigabitové siete, ktoré už existujú (alebo sa plánujú v nasledujúcich 24 mesiacoch).
Samostatné projekty zavádzania sietí musia preukázať (a), že SED budú využívať infraštruktúru a (b) že
zavedenie v širšom okolí nie je ekonomicky životaschopné (nevýhodné).

•

komplexné projekty nasadenia, ktoré maximalizujú pokrytie domácností a SED gigabitovými sieťami.

•

pri samostatných projektoch nasadenia zameraných iba na SED sa budú brať do úvahy digitálne služby
a aplikácie v prospech okolitých komunít

Všetky projekty budú musieť preukázať synergie pre (budúce) komplexné pokrytie príslušnej oblasti
bezdrôtovými sieťami 5G vrátane vhodných otvorených a nediskriminačných podmienok veľkoobchodného
prístupu.
Spolufinancova
nie

Granty do výšky 30% (na pripojenie domácností) a do 75% (na pripojenie SED).
Orientačná maximálna výška grantu je 60 miliónov EUR na projekty komplexného zavedenia (SED a
domácnosti) a 20 miliónov EUR na samostatné projekty (iba pre gigabitové až SED).
Oprávnené náklady:
• rozmiestnenie prvkov z optických vlákien na cieľové subjekty (SED a domácnosti alebo iba SED a
mobilné základňové stanice).

Harmonogram

2022: štúdie na prípravu projektu a návrhy na samostatné nasadenie na SED; 2022-2024: komplexné projekty
nasadenia
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Strategické terabitové pripojenie pre HPC
•

Zavedenie superpočítačov (HPC) a
dátových infraštruktúr bude prínosom
pre širokú škálu sektorov (napr. životné
prostredie, energetika, poľnohospodárstvo a zdravotníctvo) a v
konečnom dôsledku ovplyvní občanov,
malé a stredné podniky a priemyselné
odvetvia.

•

Na zabezpečenie univerzálneho
prístupu k týmto zdrojom bude CEF
Digital podporovať cielené investície do
ultra vysokej kapacity s nízkou latenciou
na vzájomné prepojenie centier HPC a
uľahčenie prepojenia s poskytovateľmi
cloudu
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Backbonové projekty HPC (podrobnosti)
Príjemcovia

GÉANT, konzorciá NREN a poskytovateľov telekomunikačných služieb. Spoločný podnik EuroHPC bude zodpovedný
za správu výziev a rozpočtov.

Predbežné
podmienky

Preukázať nesplnené kapacitné potreby, napr. neúspešnými výberovými konaniami.

Kritéria výberu

Cezhraničné projekty na zavedenie chrbticových infraštruktúr pre HPC na podporu prístupu ku kľúčovým
digitálnym možnostiam (najmä HPC), konkurencieschopnosti EÚ v digitálnej ekonomike, suverenity údajov,
vedeckého a priemyselného vedenia atď.

Spolufinancovan
ie

Granty až do výšky 50% pre cezhraničné nasadenie a do 30% pre národné úseky cezhraničného nasadenia.

Projekty, ktoré zaručujú otvorený a nediskriminačný veľkoobchodný prístup k podporovanej sieťovej infraštruktúre.

Orientačná výška grantu bude pravdepodobne 25 - 75 miliónov EUR, v závislosti od pokrytia.
Oprávnené náklady:



Harmonogram

Rozmiestnenie nových chrbticových sietí;
Zariadenia potrebné na významnú a dostatočnú kapacitnú modernizáciu existujúcich chrbticových sietí
Kapitálové výdavky na aktiváciu služby (ak sú dodatočné k investičným nákladom na fyzické práce na nasadenie
nových chrbtových sietí).

2022: prvá výzva na predkladanie návrhov
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Backbone pre cezhraničné a udržateľné cloudové federácie
•

Cloudová technológia je nevyhnutným predpokladom pre vznikajúce
technológie (ako je AI, internet vecí, HPC), pre digitálnu transformáciu
hospodárskych odvetví a na posilnenie suverenity údajov v nasledujúcom
desaťročí.

•

Cielené investície do cezhraničného, bezpečného, energeticky efektívneho a
vysokorýchlostného pripojenia na prepojenie existujúcich cloudových
infraštruktúr v celej EÚ.

•

Ciele:

•

Podpora konkurencieschopnosť cloudového priemyslu a hospodárskych
odvetví v súlade s hodnotami EÚ v oblasti ochrany údajov, bezpečnosti,
prenosnosti a udržateľnosti

•

Získanie technologickej suverenity a zároveň umožniť vznik inovatívnych
cloudových služieb a;

•

Zlepšiť využívanie cloudu umožnením vyváženého a dôveryhodného
prístupu ku cloudovým službám a infraštruktúram pre orgány verejnej
správy, MSP (SME), priemyselné odvetvia a občanov v celej EÚ.
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Cloud backbone projekty (detaily)
Príjemcovia

Konzorciá zložené z niektorých z týchto subjektov: verejná správa, mestá, nemocnice, poskytovatelia cloudovej
infraštruktúry a služieb, telekomunikácie, softvér, systémoví integrátori, MSP a spoločnosti poskytujúce všeobecne
prospešné služby

Predbežné
podmienky

•

Interoperabilné, udržateľné a zabezpečené prepojenia cloudovej infraštruktúry, ktoré sú neutrálne voči
dodávateľom, umožňujú prenosnosť a viacsektorové využitie.

•

Skladovanie, preprava a toky dát musia byť zabezpečené, udržiavané v rámci EÚ, energeticky účinné a zároveň
musia byť v súlade s požiadavkami a zásadami platnými pre činnosti spracovania údajov v EÚ, pokiaľ ide
o ochranu údajov, energetickú účinnosť, prenosnosť a bezpečnosť.

Kritéria výberu

Je potrebné, aby projekt a) zahŕňal najmenej tri rôzne subjekty pôsobiace v EÚ, b) dosiahol zvýšenie energetickej
efektívnosti vyplývajúce z prepravy dát a / alebo prepojenia cloudovej infraštruktúry a; c) preukázať potenciál na
podporu absorpcie cloudu medzi prepojenými subjektmi do konca projektového obdobia.

Spolufinancovan
ie

Granty až do výšky 30% pre vnútroštátne a až 50% pre nasadenie cezhraničného cloudového prepojenia alebo pre
vzdialené regióny 70%. Orientačná maximálna výška grantu pre každý projekt je 10 až 25 miliónov EUR.
Oprávnené náklady:
 nasadenie vysokokapacitných sietí pre fyzické cloudové prepojenia;

Harmonogram



nasadenie softvéru na funkčné prepojenie cloudov a optimalizáciu dátových tokov;



vybavenie a softvér na znižovanie energetickej stopy.

2022: 1. fáza: vytvoriť cloudové prepojenie SED (najmä verejnej správy a nemocníc) a hospodárskych subjektov
poskytujúcich cloudové infraštruktúry a služby v EÚ. 2023–2024: 2. fáza: rozšírenie cloudových prepojení SED a
hospodárskych subjektov; vytvoriť cloudové prepojenie aspoň v jednom strategickom hospodárskom sektore v
EÚ.
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Prevádzkové digitálne platformy
•

Digitálne technológie sú hlavnou
hnacou
silou
synergií
medzi
digitálnym,
energetickým
a
dopravným sektorom.

•

CEF Digital bude financovať funkčné
digitálne platformy, ktoré zabezpečia,
aby
sa
digitálne
služby
v
energetických a dopravných sieťach
mohli implementovať v celej EÚ.

•

Synergia by mala pákový efekt na
inováciu energetických a dopravných
infraštruktúr a zároveň by poskytla
verejným a súkromným subjektom
ďalšie príležitosti na opätovné použitie
základných infraštruktúr digitálneho
pripojenia na mnohé ďalšie účely.

Dodatočné vybavenie existujúcich energetických a / alebo
dopravných infraštruktúr potrebnou cezhraničnou
digitálnou infraštruktúrou.
Projekty založené na najmodernejších technológiách, ktoré
zohľadňujú aspekty ako interoperabilita, kybernetická
bezpečnosť, ochrana údajov a opakované použitie a
poskytujú záruku otvoreného a nediskriminačného
veľkoobchodného prístupu k podporovanej sieťovej
infraštruktúre (ak existujú).
.
Priemerná veľkosť grantu: 20 - 35 miliónov EUR
Oprávnené náklady:
- platformy a príslušná komunikačná infraštruktúra
vrátane: hardvéru a softvéru a systémov napájania a
chladenia.
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Synergie: Doprava – Energetika – Digital
Dekarbonizácia a digitalizácia hospodárstva Únie znamená rastúcu potrebu synergie
medzi odvetviami dopravy, energetiky a digitálnych technológií
 Možnosť prijať spoločné pracovné programy na konkrétne témy (napr. Connected and Automated
Mobility)
 Mohla by sa uplatniť vyššia miera spolufinancovania v príslušných odvetviach, ktorá sa môže navyše
zvýšiť o 10%
 Pre každý sektor môžu byť synergické prvky týkajúce sa iného sektoru oprávnené až do výšky 20%
celkových oprávnených nákladov (napr. Nasadenie vlákien alebo regenerácia energie v rámci
dopravného projektu).
 „prevádzkové digitálne platformy“, ktoré podporujú tok, ukladanie, spracovanie a analýzu údajov o
dopravnej a / alebo energetickej infraštruktúre, môžu byť financované v rámci CEF DIGITAL.
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CEF-RRF synergie (od decembra 2021)
• Najlepšie postupy nasadenia 5G a „ukážkové“ projekty
• Úspory v rozsahu a pri programovaní Plánu obnovy a odolnosti (RRF)
• Do roku 2030 umožniť pokrytie všetkých komunít 5G (a neskôr 6G)
• Zabrániť fragmentácii technických riešení (normy a interoperabilita)
• Investície do prepojenia v širšom rozsahu podporí miestny digitálny rozvoj

• Vytváranie vedľajších účinkov v celom digitálnom prostredí na európskej úrovni
• 615 mil. RRF Digital pre Slovensko (predbežná alokácia MIIRI)
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11 výziev (počiatočnej a prvej vlny) CEF Digital
Health and Digital Executive Agency (HaDEA) spustila 12. januára 2022 a pokrývajú tieto
oblasti (pre vzorové projekty):
• Pokrytie 5G pozdĺž dopravných koridorov

• 5G pre SMART komunity
• Chrbtové siete pre celoeurópske cloudové federácie
• Chrbtová konektivita pre digitálne globálne brány
• Programové podporné akcie pre prevádzkové digitálne platformy a infraštruktúry
pripojenia 5G
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Prvá vlna vyhlásených výziev CEF Digital 1/7
1. Chrbtová konektivita pre digitálne globálne brány – fungujúce projekty
Cieľ: podpora zavádzania strategických sietí ako súčasti stratégie digitálnej globálnej
brány EÚ, čím sa prispeje k posilneniu kvality prepojenia v rámci Únie, ako aj s tretími
krajinami (mimo EÚ). Rozpočet EÚ: 30 mil. €
2. Chrbtová konektivita pre digitálne globálne brány – štúdie

Cieľ: Podporiť štúdie na zavedenie chrbticovej konektivity pre trasy v rámci členských
štátov, medzi členskými štátmi a medzi EÚ a tretími krajinami vrátane vzdialených
území, ktoré môžu spadať do opísaného rozsahu. Rozpočet EÚ : 10 mil. €
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Prvá vlna vyhlásených výziev CEF Digital 2/7
3. Prípravné práce pre Prevádzkové digitálne platformy
Cieľ: pripraviť budúci pracovný projekt (projekty) identifikáciou najvhodnejších
prípadov, ktoré sa majú financovať. Bude pozostávať zo štyroch etáp a má trvať 27
mesiacov. Rozpočet EÚ : 4 mil. €
4. Integrácia 5G s edge computingom a federatívnymi cloudovými zariadeniami

Cieľ: urýchliť vývoj okrajových počítačových (edge) riešení ako súčasti koridorov 5G
a miestnych komunít 5G a zabezpečiť integrovaný prístup s rozvojom európskych
federovaných cloudových a okrajových infraštruktúr financovaných v rámci CEF Digital
and Digital Europe. Rozpočet EÚ : 2 mil. €
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Prvá vlna vyhlásených výziev CEF Digital 3/7
5. Pokrytie 5G pozdĺž dopravných koridorov - Štúdie
Cieľ: podporiť investície do cezhraničných úsekov zahŕňajúcich dva alebo viac
členských štátov, ale aj ďalšie úseky považované za relevantné z európskeho hľadiska
sú rovnako v rozsahu tejto výzvy. Rozpočet EÚ : 6 mil. €
6. Koordinácia 5G Strategic Deployment Agenda

Cieľ: uľahčiť spoluprácu medzi kľúčovými zainteresovanými stranami zapojenými do
prípravy koridoru 5G a projektov nasadzovania financovaných CEF. Rozpočet EÚ : 1 mil.
€
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Prvá vlna vyhlásených výziev CEF Digital 4/7
7. Pokrytie 5G pozdĺž dopravných koridorov – pracovné projekty
Cieľ: podporiť počiatočnú vlnu spúšťania projektov pre nasadenie systémov 5G pozdĺž
dopravných ciest pre pripojenú a automatizovanú mobilitu (CAM) vrátane
bezpečnostných a ostatných služieb. Rozpočet EÚ : 100 mil. €
V CEF Digtal rozpočte:
• 2021-2023: 346 mil. €
• 2024-2027: tbc

20

Plánovanie rozpočtu pre 5G koridory
Výzva

Alokovaný rozpočet

Zverejnenie výzvy

Podanie návrhu

Odsúhlasenie

100 mil. €

22. 01. 2022

22. 03. 2022

4Q 2022

6 mil. €

22. 01. 2022

22. 03. 2022

4Q 2022

240 mil. €

2023

2023

2024

Počiatočná výzva
- nasadenie
1. veľká výzva

- štúdia
- nasadenie
SPOLU

346 mil. €

Rozpočet vo výške 346 mil. € pri spolufinancovaní do výšky 50 % na cezhraničné projekty (za CEF Digital)
môže dosiahnuť až sumu 692 mil. € v spojení so súkromným spolufinancovaním.
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Prvá vlna vyhlásených výziev CEF Digital 5/7
8. 5G Smart Communities – pracovné projekty
Cieľ: podporiť včasné nasadenie systémov založených na 5G, ktoré umožňujú prípady
použitia pre určité socio-ekonomické subjekty (SED). V rámci tejto výzvy sú cieľovými
SED verejné orgány vykonávajúce verejné právomoci a verejné alebo
súkromné subjekty poverené prevádzkovaním SVZ alebo SVHZ. Rozpočet EÚ : 25 mil. €
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Prvá vlna vyhlásených výziev CEF Digital 6/7
9. Prepojenie chrbticových sietí pre cloudové federácie – pracovné projekty
Cieľ: stimulovať komerčnú ponuku cloudových služieb v celej EÚ. Vďaka projektom
podporovaným CEF sa posilní kapacita cloudu a používatelia budú mať prístup k
viacerým výpočtovým zdrojom. Rozpočet EÚ : 65 mil. €
10. Prepojenie chrbticových sietí pre cloudové federácie s inými cloudovými, HPC a
okrajovými infraštruktúrami - Štúdie

Cieľ: financovať štúdie uskutočniteľnosti týchto prepojení s cieľom predvídať
technické, právne a ekonomické požiadavky na postupné vytvorenie plne
zabezpečeného a vysoko energeticky účinnej európskej výpočtovej udržateľnosti.
Rozpočet EÚ : 1 mil. €
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Prvá vlna vyhlásených výziev CEF Digital 7/7
11. Vybavenie chrbticových sietí vysokovýkonnými a bezpečnými infraštruktúrami na
rozlíšenie DNS – pracovné projekty
Cieľ: podpora nasadenia rekurzívnej európskej infraštruktúry DNS resolverov (ďalej len
DNS4EU), ktorá slúži sociálno-ekonomickým subjektom, verejným, podnikovým a
koncovým používateľom internetu v EÚ v domácnosti a ponúka veľmi vysokú
spoľahlivosť a ochranu pred globálnymi hrozbami kybernetickej bezpečnosti a
špecifickými pre EÚ (napr. phishing v jazykoch EÚ). Rozpočet EÚ : 14 mil. €
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Výzvy
Výzvy

Témy (referenčné čísla)

Rozpočet

5G pokrytie popri dopravných
koridoroch

CEF-DIG-2021-5GCORRIDORS-WORKS

100 mil. €

CEF-DIG-2021-5GCORRIDORS-STUDIES

6 mil. €

5G SMART komunity

CEF-DIG-2021-5GSMARTCOM-WORKS

25 mil. €

Chrbticové siete pre pan-EU
cludovú federáciu

CEF-DIG-2021-5GCORRIDORS-STUDIES

6 mil. €

CEF-DIG-2021-DNS-WORKS

14 mil. €

CEF-DIG-2021-CLOUD-FED-WORKS

65 mil. €

Chrbticové siete pre digitálne
globálne brány

CEF-DIG-2021-CLOUDS-OTHER-STUDIES

1 mil. €

CEF-DIG-2021-GATEWAYS-STUDIES

10 mil €

Koordinačné a podporné akcie
(CSA)

CEF-DIG-2021-TA-PLATFORMS

4 mil. €

CEF-DIG-2021-GATEWAYS-5GAGENDA

1 mil. €

CEF-DIG-2021-GATEWAYS-5GINTEGRA

2 mil. €
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Harmonogram prvých výziev
Harmonogram a termíny (indikatívne)
Otvorenie výzvy:

12. január 2022

Termín odovzdania:

22. marec 2022 17:00:00 bruselského času

Hodnotenie:

Apríl-júl 2022

Rozhodnutie:

August 2022

Podpísanie grantovej zmluvy:

November- december 2022
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Dokumenty výziev obsahujú
• background, ciele, rozsah, činnosti, ktoré možno financovať a očakávané výsledky (oddiely 1 a 2)
• harmonogram a dostupný rozpočet (oddiely 3 a 4)
• podmienky prípustnosti a oprávnenosti (vrátane povinných dokumentov; oddiely 5 a 6)

• kritériá pre finančnú a prevádzkovú kapacitu a vylúčenie (oddiel 7)
• postup hodnotenia a udeľovania (oddiel 8)
• kritériá na vyhodnotenie ponúk (oddiel 9)
• právne a finančné nastavenie dohôd o grante (oddiel 10)
• ako podať žiadosť (oddiel 11)

27

Kritériá na hodnotenie projektov
1. Priorita a urgencia projektu
2. Pripravenosť
3. Kvalita
4. Vplyv
5. Efekt zrýchlenia (zmeny)
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Hodnotiaci proces žiadostí
Predbežné kontroly

Externé hodnotenie

Kontrola
akceptovateľnosti

Individuálne posúdenie

Kontrola spôsobilosti

Konsenzuálne
rozhodnutie

Interný výbor
a konečný výber
Odporúčaný zoznam
návrhov

Súlad s kritériami výberu a právom EÚ

HaDEA
Mar – Apr 2022

Externí hodnotitelia
Apr – Máj 2022

Komisia
Jún- júl 2022
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Finálny výberový proces (júl – september 2022)
Príprava rozhodnutia o výbere
Medziútvarové konzultácie EK
Konzultácia s koordinačným výborom CEF
Informácie pre Európsky parlament
Prijatie rozhodnutia Komisie o výbere
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Informačné zdroje
•

Informácie o zverejnení prvých výziev s CEF Digital programu: Launch of new calls worth €258 million to support digital
connectivity infrastructures | Shaping Europe’s digital future (europa.eu)

•

Zverejnené výzvy: Search Funding & Tenders (europa.eu)

•

Viacročný pracovný program pre 2021-2025 - CEF- Digital: Multiannual work programme for 2021-2025 - Connecting Europe
Facility - Digital | Shaping Europe’s digital future (europa.eu)

•

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1153. ktorým sa zriaďuje Nástroj na prepájanie Európy:
L_2021249SK.01003801.xml (europa.eu)

•

Detailné informácie o výzvach – European Health and Digital Executive Agency (HaDEA): Connecting Europe Facility (europa.eu),

•

Otázky týkajúce sa výziev adresujte na e-mail: HADEA-CEF-DIGITAL-CALLS@ec.europa.eu

•

FAQ Tender portal: Funding & tenders (europa.eu)

•

Online manuál (pre zadávanie projektov): Online Manual - Online Manual - Funding Tenders Opportunities (europa.eu)

•

IT Helpdesk: Funding & tenders (europa.eu)
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ĎAKUJEME!
CEFdigital@mirri.gov.sk
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