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Digital na r. 2021 – 2027

Organizačné pokyny

• Žiadame účastníkov o vypnutie svojich kamier a mikrofónov

• Účasťou na webinári poskytujete súhlas s poskytnutím osobných údajov

• Otázky je možné klásť v rámci chatu na MS Teams, či ústne na konci prezentácie

• Otázky budú zodpovedané na záver, prípadne následne písomne

• Prezentácia z Info dňa bude zverejnená na webovom sídle MIRRI SR / Priamo riadené programy



Kontext digitálnej politiky EÚ 2030 – východiská 

• Digitálna dekáda EÚ 2030 (digitálny kompas)

• Európska dátová stratégia

• Európska priemyselná stratégia

• Stratégia kybernetickej bezpečnosti EÚ v digitálnej dekáde

• Nariadenie, ktorým sa zriaďuje Európske centrum odvetvových, technologických 

a výskumných kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti a sieť národných 

koordinačných centier

• Iniciatívy EuroHPC, EuroQCI

• ..........

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0066&from=EN
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020JC0018&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0630&from=en
https://eurohpc-ju.europa.eu/
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/european-quantum-communication-infrastructure-euroqci


Program Digitálna Európa na r. 2021 – 2027 (skr. DIGITAL)

• Nový priamo riadený program na obdobie 2021 - 2027

• Hlavný program EÚ pre rozsiahlu digitálnu transformáciu a rast konkurencieschopnosti, zameraný na

nasadzovanie nových technológií v praxi a posilnenie otvorenej strategickej autonómii EÚ v rámci tzv.

európskej digitálnej dekády.

• Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/694 z 29. apríla 2021, ktorým sa zriaďuje program

Digitálna Európa a zrušuje rozhodnutie (EÚ) 2015/2240 (Ú.v. EÚ L 166, 11.5.2021, s. 1)

• Implementuje sa prostredníctvom detailných pracovných programov (EK a výkonná agentúra HaDEA) –

obsahujú detailné výzvy.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0694&from=SK


Program Digitálna Európa 2021 – 2027, hlavné ciele:

• Konkurovať na globálnej úrovni - ostatné regióny sveta investujú obrovské množstvo verejného kapitálu do
vyspelých technológií. Napr. USA a Čína vynakladajú len na umelú inteligenciu 10-20 miliárd eur ročne.

• Zvládnutie hospodárskych a spoločenských výziev v Európe - napr. klíma, zdravie, mobilita a verejné služby.

• Dosiahnutie vysokej úrovne spoločnými investíciami - vzhľadom na veľkosť potrebných investícií,
požadovanému rozsahu a súvisiacom rizikám potrebuje Európa spojiť svoje zdroje.

• Zaistiť široké rozšírenie digit. technológií vo všetkých regiónoch EÚ - pri zavádzaní najnovších technológií
ponúkať občanom a podnikom najlepšie služby.

• Získanie kontroly nad európskymi hodnotovými reťazcami a zaistiť technologickú suverenitu Európy.

• Podpora MSP pri získavaní najnovších digit. technológií a zručností a prístup k nim - viac ako 400 000
voľných pracovných miest v EÚ v týchto oblastiach.



Štruktúra programu Digitálna Európa
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Vysokovýkonné výpočty / High Performance Computing

Umelá inteligencia / Artificial Intelligence

Kybernetická bezpečnosť / Cybersecurity

Pokročilé digitálne zručnosti / Advanced Digital Skills

AKCELEROVANIE NAJLEPŠIEHO VYUŽITIA DIGITÁLNYCH TECHNOLÓGIÍ

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/digital-programme

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/digital-programme


Rozpočet Digitálnej Európy na r. 2021 – 2027: 
7,588 mld. EUR

Orientačné rozdelenie celkového rozpočtu:

Špecifický cieľ 1 - Vysokovýkonná výpočtová technika: 2,227 mld. EUR

Špecifický cieľ 2 - Umelá inteligencia: 2,062 mld. EUR

Špecifický cieľ 3 - Kybernetická bezpečnosť a dôvera: 1,649 mld. EUR

Špecifický cieľ 4 - Pokročilé digitálne zručnosti: 0,577 mld. EUR 

Špecifický cieľ 5 - Zavádzanie a najlepšie využitie digitálnej kapacity a interoperabilita: 1,072 mld. EUR



V skratke

Pokročilé digitálne zručnosti

• Magisterské programy
• Krátkodobé školenia
• Pracovné pozície
• Platforma pre profes. zručnosti 

a pracovné miesta

Vysokovýkonné výpočty 

Obstarávanie exaškálových počítačov
Modernizácia existujúcich superpočítačov
Kvantové výpočty
Rozšírenie prístupu k superpočítačom a ich 
využitie.

Kybernetická bezpečnosť

• Zavedenie siete kompetenčných centier,
• Kvantová komunikačná infraštruktúra (QCI)
• Európsky kybernetický štít
• Podpora implementácie relevantnej 

legislatívy

Umelá inteligencia

• Data4EU: spoločné dátové priestory, cloudy, 
platformy a infraštruktúra

• Testovacie a experimentálne zariadenia v 
oblasti pôdohospodárstva, zdravia, mobility, 
priemyslu a UI pre edgeový HW

• Platforma „AI-on-demand“

Európske centrá digitálnych inovácií
• Prvotná sieť ECDI v EÚ , v SR 2- 4 centrá
• Akcelerátor digitálnej transformácie (DTA)

Nasadzovanie technológií - dôraz na:
• Destinácia Zem (digitálny model) a digitálne dvojičky
• Akcie na podporu Green deal
• Pokračovanie vo vybraných investíciách (CEF – ISA2)
• Blockchain
• Posilnenie dôvery v digit. transformáciu a ďaľšie.



Pracovné programy na r. 2021 - 2023

• Hlavný pracovný program na r. 2021 – 2022 – (témy: dáta, umelá inteligencia, cloudy, EuroQCI, pokročilé 
digitálne zručnosti a akcelerovanie najlepšieho využitia technológií). Implementácia: EK (DG CNECT), 
European Health and Digital Executive Agency (HaDEA) a Európska agentúra pre vesmírny program 
(EUSPA). Rozpočet: 1,38 mld. EUR.

• Pracovný program pre Európske centrá digitálnych inovácií na r. 2021 – 2023 – zriadenie a 
prevádzkovanie ECDI, implementácia: EK (DG CNECT). Rozpočet: 329 mil. EUR.

• Pracovný program pre kybernetickú bezpečnosť na r.  2021 – 2022 - Implementácia: European 
Cybersecurity Industrial, Technology and Research Competence Centre a Network of national 
Coordination Centres (ECCC) a NBÚ/KCCKB. Rozpočet: 269 mil. EUR.

• Pracovný program pre vysokovýkonné výpočty na r. 2021 – 2022 - Implementácia: EuroHPC JU. 
Plánovaný rozpočet: 556 mil. EUR. 

Zverejnené na: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/work-programmes-digital

https://cybercompetence.sk/
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/work-programmes-digital


Hlavný pracovný program na r. 2021 – 2022

• Implementácia: najmä EK (DG CNECT), European Health and Digital Executive Agency (HaDEA) a 

Európska agentúra pre vesmírny program (EUSPA). Rozpočet: 1,38 mld. EUR.

• Podporné akcie v tomto pracovnom programe budú zamerané na technológie, ktoré sú strategicky 

dôležité pre budúcnosť Európy. Najmä:

• spoločné európske dátové priestory postavené na inovatívnej bezpečnej a energeticky efektívnej 

cloud-to-edge technológii. Bude podporovať testovanie a nasadzovanie dôveryhodných AI technológií 

so špičkovými testovacími a experimentálnymi zariadeniami, ktoré podporia rozvoj umelej inteligencie 

a jej využitie v reakcii na kľúčové spoločenské výzvy vrátane klimatických zmien a udržateľnej 

zdravotnej starostlivosti.

• nasadenie bezpečnej kvantovej komunikačnej infraštruktúry pre EÚ (EuroQCI). Táto infraštruktúra sa 

stane chrbticou budúceho „kvantového internetu“, spájať kvantové počítače, simulátory a senzory s 

cieľom radikálne zvýšiť ich výkon a umožniť novú technologickú revolúciu.



Hlavný pracovný program na r. 2021 – 2022

• implementácia špecializovaných magisterských programov v oblasti pokročilých digitálnych 

technológií, nasadzovanie špičkových edukatívnych technológií na riešenie nedostatku digitálnych 

expertov a rodových rozdielov medzi profesionálmi a výskumníkmi v tejto oblasti, najmä v kľúčových 

technologických oblastiach.

• riešiť kľúčové spoločenské výzvy, akými sú ochrana životného prostredia a boj proti klimatickým 

zmenám, prostredníctvom nasadenia s vysokým dosahom. Urýchliť nástup blockchainu v Európe, 

umožní interoperabilné digitálne verejné služby zamerané na potreby používateľov, uľahčí cezhraničné 

zdieľanie údajov v oblastiach ako justícia a bezpečnosť a podporí inkluzívny a dôveryhodný digitálny 

priestor.



Pracovný program pre Európske centrá digitálnych 
inovácií na r. 2021 – 2023

• Implementácia: EK (DG CNECT). Rozpočet: 329 mil. EUR. Cieľom je:

• Vybudovanie prvotnej siete Európskych centier digitálnych inovácií - na základe designovaných 

kandidátskych subjektov ČŠ-mi. Upgradovať tieto subjekty, aby poskytovali kompletný súbor služieb EDIH, 

vrátane potrebnej infraštruktúry, v špecifickej geografickej oblasti, pokrývajúcej potreby miestnych MSP, 

malých firiem so strednou trhovou kapitalizáciou a/alebo organizácií verejného sektora s ohľadom na ich 

digitálnu transformáciu. Prepojiť všetky ECDI medzi sebou a s inými projektmi vybranými v programe 

Digitálna Európa na rozvoj kapacít v oblasti vysokovýkonnej výpočtovej techniky, umelej inteligencie, 

kyber. bezpečnosti, pokročilých digitálnych zručností a urýchlenie čo najlepšieho využitia týchto 

technológií. Pre SR odporúčané 2- 4 centrá. Alokovaný rozpočet pre SR: 6,2 mil. SR (typ podpory: granty).

• Akcelerátor digitálnej transformácie (DTA) (typ podpory: obstarávanie - tender) - bude podporovať 

efektívnosť siete ECDI, t.j. poskytovať ECDI nasledovné služby: 



Pracovný program pre Európske centrá digitálnych 
inovácií na r. 2021 – 2023

• Budovanie digit. komunity a školenia pre ECDI, organizovanie vhodných on-line a fyzických akcií pre ECDI, 

ktoré zdieľajú spoločné záujmy (technológie, geogr. oblasť, priemyselné odvetvie) a ich prepájanie na 

digitálne inovačné centrá pre poľnohospodárstvo, ochranu zdravia a verejný sektor)

• Školenia pre školiteľov - transfer vedomostí o digitálnych kapacitách vybudované pod inými špecifickými 

cieľmi ECDI,

• DTA bude prvým online kontaktným bodom pre všetky informácie súvisiace s ECDI. Poskytne im 

viacjazyčný webový portál s odkazmi na všetky relevantné online zdroje, priebežne aktualizované, vrátane 

napr. úspešné príbehy digitálnej transformácie; školiace kurzy podporované pilierom pokročilých 

digitálnych zručností programu Digitálna Európa. DTA sa bude starať o externú komunikáciu a mediálnu 

prítomnosť pre sieť ECDI a v prípade potreby bude podporovať jednotlivé ECDI v komunikačných 

aktivitách. DTA bude spravovať interaktívny katalóg európskych centier digitálnych inovácií.



Pracovný program pre kybernetickú bezpečnosť r. 2021 –
2023

• Implementácia: EK za European Cybersecurity Industrial, Technology and Research Competence Centre a 

Network of National Coordination Centres (ECCC) a NBÚ/KCCKB. Rozpočet: 269 mil. EUR. Cieľom je:

• vybudovať pokročilé vybavenie, nástroje a dátové infraštruktúry v oblasti kyber. bezpečnosti. Podporovať 

rozvoj a najlepšie využitie európskych vedomostí a zručností súvisiacich s kyber. bezpečnosťou, 

podporovať zdieľanie najlepších postupov a zabezpečiť zavádzanie najmodernejších riešení kybernetickej 

bezpečnosti v rámci európskeho hospodárstva s cieľom zaručiť odolnosť, integritu a dôveryhodnosť 

jednotného digitálneho trhu.

• Všetky podporné akcie v rámci tohto pracovného programu sú zamerané na zvýšenie kolektívnej 

odolnosti EÚ voči kybernetickým hrozbám. Okrem toho sa v rámci niekoľkých akcií v tomto pracovnom 

programe vytvoria nástroje, infraštruktúry a zdroje určené špeciálne na použitie orgánmi kybernetickej 

bezpečnosti v členských štátoch pri obrane proti kriminálnym a/alebo politicky motivovaným 

kybernetickým hrozbám, vrátane najmä útokov na dodávateľské reťazce.

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/cybersecurity-competence-centre
https://cybercompetence.sk/


Pracovný program pre kybernetickú bezpečnosť r. 2021 –
2023

• Podporné akcie:

• Európsky „kybernetický štít“:

• Kybernetická odolnosť, koordinácia EÚ a rozsahy kybernetickej bezpečnosti EÚ
• Budovanie kapacít bezpečnostných operačných centier (SOC)
• Zabezpečenie strategických digitálnych infraštruktúr a technológií 5G
• Zavádzanie inovatívnych riešení kybernetickej bezpečnosti
• Podpora kybernetickej bezpečnosti v sektore zdravotníctva

• Podpora implementácie príslušných právnych predpisov EÚ
• Nasadenie siete národných koordinačných centier s členskými štátmi,
• Podpora komunity pre kybernetickú bezpečnosť
• Testovacie a certifikačné schopnosti a Podpora národných stratégií kybernetickej bezpečnosti



Pracovný program pre vysokovýkonné výpočty r. 2021 –
2023

• Implementácia: EuroHPC JU , schvaľuje sa individuálne a nezávisle od predošlých programov (výzvy: 

https://eurohpc-ju.europa.eu/current-calls alebo na Funding&Tenders portáli).

• Malo by ísť o hybridný program implementujúci prostriedky DIGITALu, HE a CEF.

• Avšak bol už schválený štandardný pracovný plán inštitúcie ako takej.

https://eurohpc-ju.europa.eu/
https://eurohpc-ju.europa.eu/current-calls


Implementačné prvky pracovných programov na r. 2021 -
2023

Pracovný program definuje výzvy a ich ciele, rozsah, očakávaný výsledok, typ podpornej akcie, rozpočet a či
je téma obmedzená na základe čl. 12.5 alebo 12.6 Nariadenia (otázka bezpečnosti – subjekty usadené v EÚ
ale kontrolované z tretích krajín).

• Typ podpornej akcie:
Granty s 50% spolufinancovaním pre oprávnených žiadateľov (75% pre MSP)
Koordinačné a podporná akcie (CSA) - 100% financovanie
Obstarávanie.

• Oprávnení žiadatelia – vo všeobecnosti:
Súkromné právnické osoby ako aj verejné právnické osoby v čl. štáte EÚ alebo v asociovaných krajinách.



Implementačné prvky pracovných programov na r. 2021 -
2023

Čl. 12.5 Nariadenia: V pracovnom programe sa môže stanoviť, že právne subjekty usadené v pridružených
krajinách a právne subjekty, ktoré sú usadené v Únii, ale kontrolované z tretích krajín, nie sú oprávnené
zúčastňovať sa na všetkých alebo niektorých podporných akciách pokiaľ ide o kybernetickú bezpečnosť
(špecif. cieľ 3) z riadne odôvodnených bezpečnostných dôvodov. V takýchto prípadoch sa výzvy na
predkladanie návrhov a výzvy na predkladanie ponúk obmedzia na len právne subjekty, ktoré sú usadené
alebo sa považujú za usadené v členských štátoch a sú pod kontrolou členských štátov alebo ich štátnych
príslušníkov.

Čl. 12.6 Nariadenia: V pracovnom programe sa takisto môže stanoviť, že právne subjekty usadené v
pridružených krajinách a právne subjekty, ktoré sú usadené v Únii, ale kontrolované z tretích krajín, môžu
byť oprávnené na účasť na všetkých alebo niektorých akciách v rámci HPC a UI (špecif. ciele 1 a 2) len vtedy,
ak spĺňajú požiadavky, ktoré majú tieto právne subjekty spĺňať, aby sa zaručila ochrana základných
bezpečnostných záujmov Únie a členských štátov a aby sa zabezpečila ochrana informácií obsiahnutých v
utajovaných dokumentoch. Uvedené požiadavky sú stanovené v pracovnom programe.



Výzvy v rámci pracovných programov na r. 2021 - 2023

Výzvy na predkladanie žiadostí na základe aktuálnych pracovných programov:

1. vlna výziev zverejnená 17.11.2021. T: 22.2.2022 (7 výziev pokrývajúcich spolu 28 tém).

2. vlna výziev - orientačne zverejnená v 1 - 2Q 2022.

3. vlna výziev - orientačne zverejnená v 3Q 2022.

Výzvy sú zverejňované na Funding&Tenders portáli.

Dokumentácia: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-

participate/reference-documents;programCode=DIGITAL

Výzvy: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/digital

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/reference-documents;programCode=DIGITAL
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/digital


Prvá vlna vyhlásených výziev v rámci programu Digitálna Európa
termín na predkladanie projektov: 22.2.2022

1. Európske centrá digitálnych inovácií (rozpočet EÚ: 241 mil. Eur, z toho alokácia pre SR: 6,2 mil. Eur)
• Prvotná sieť európskych centier digitálnych inovácií.

2. Cloud, dáta a testovacie a experimentálne zariadenia (rozpočet EÚ: 140 mil. Eur)

• Trh pre federatívne služby založené na „cloud-to-edge“
• Sekretariát pre Alianciu pre priemyselné dáta, edge a cloud
• Testovacie a experimentálne zariadenie pre Edge umelú inteligenciu
• Sekretariát Aliancie pre procesory a polovodičové technológie
• Prípravné akcie pre dátový priestor pre Green Deal (Info deň EK: 15. december 2021)
• Prípravné akcie pre dátový priestor pre smart komunity (Info deň EK: 9. december 2021)
• Prípravné akcie pre dátový priestor pre mobilitu
• Prípravné akcie pre dátové priestory pre priemysel
• Federalizovaná európska infraštruktúra pre genomické údaje
• Podporné centrum pre dátové priestory
• Prípravné akcie pre platformu Umelá inteligencia na požiadanie.

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/events/information-session-preparatory-action-common-european-green-deal-data-space-under-digital-europe
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/events/info-day-smart-and-sustainable-cities-and-communities-topics-digital-europe-programme-digital


Prvá vlna vyhlásených výziev v rámci programu Digitálna Európa
termín na predkladanie projektov: 22.2.2022

3. Akcelerovanie najlepšieho využitia technológií (rozpočet EÚ: 9 mil. Eur)

• Prevzatie digit. technológií v zdravotníctve (Info deň EK 14.12.2021)
• Ekosystém pre digit. dvojičky v zdravotníctve
• Riadenie komunity Living-in.eu (Info deň EK: 9. december 2021)
• Digitálne riešenia na podporu novej európskej iniciatívy Bauhaus

(Info deň EK: 9. december 2021).

4. Digitálna transformácia (rozpočet EÚ: 37 mil. Eur)

• Európske observatórium digitálnych médií (EDMO) - národné a 
multinárodné centrá

• Centrá bezpečného internetu
• Komunikácia elektronickej justície prostredníctvom výmeny údajov 

online (e-CODEX)
• Digitálny produktový pas (DPP): udržateľné a obehové systémy

5. Prípravné akcie pre dátové priestory (rozpočet EÚ: 4 mil. Eur)

• Prípravné akcie pre dátový priestor pre pôdohospodárstvo
• Prípravné akcie pre dátový priestor pre profesionálne zručnosti
• Prípravné práce pre dátový priestor pre cestovný ruch.

6. Bezpečná kvantová komunikačná infraštruktúra EÚ                                                

(rozpočet EÚ: 154 mil. Eur), Predĺžený termín: 29.marec 2022

• Vytvorenie európskeho priemyselného ekosystému pre 
bezpečné technológie a systémy QCI

• Nasadenie pokročilých národných systémov a sietí QCI
• Koordinácia prvého nasadenia národných projektov 

EuroQCI a príprava rozsiahlej infraštruktúry testovania a 
certifikácie QKD.

7. Pokročilé digitálne zručnosti (rozpočet EÚ: 72 mil. Eur)
• Špecializované vzdelávacie programy v kľúčových 

kapacitných oblastiach a
• Analýza pokročilých digitálnych zručností v EÚ.

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/events/online-webinar-digital-europe-calls-proposals-digital-health-topics
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/events/info-day-smart-and-sustainable-cities-and-communities-topics-digital-europe-programme-digital
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/events/info-day-smart-and-sustainable-cities-and-communities-topics-digital-europe-programme-digital


Hodnotiaci proces žiadostí

• Podmienky prípustnosti

• Kritériá oprávnenosti

• Kritériá vylúčenia

• Kritériá oprávnenosti

• Finančná a prevádzková kapacita

Online manuál na tvorbu a predkladanie projektových návrhov:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/om_en.pdf

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/om_en.pdf


Kritériá na hodnotenie projektov 

1. Relevancia 
• Zosúladenie s cieľmi a činnosťami opísanými vo výzve na predkladanie návrhov
• Príspevok k dlhodobým politickým cieľom, príslušným politikám a stratégiám a synergiám s činnosťami na európskej a 

národnej úrovni
• Do akej miery by projekt posilnil a zabezpečil dodávateľský reťazec digitálnych technológií v EÚ*
• Do akej miery môže projekt prekonať finančné prekážky, ako je nedostatok trhových financií* 

2. Implementácia
• Vyspelosť projektu
• Správnosť implementačného plánu a efektívne využívanie zdrojov
• Schopnosť žiadateľov a prípadne konzorcia ako celku vykonať navrhovanú prácu.

3. Vplyv/dopad: rozsah, v akom projekt dosiahne očakávané výsledky a výstupy uvedené vo výzve na predkladanie návrhov, a 
ak je to relevantné, plány na šírenie a oznamovanie výsledkov projektu; Do akej miery projekt posilní konkurencieschopnosť a 
prinesie dôležité výhody pre spoločnosť; Rozsah, v akom sa projekt venuje environmentálnej udržateľnosti a cieľom Európskej 
zelenej dohody, pokiaľ ide o priame účinky a/alebo informovanosť o účinkoch na životné prostredie*
(*Toto sa nemusí vzťahovať na všetky témy).



Štruktúra a obsah výziev

• Súlad s politikami EÚ
• Účely výzvy , rozsah, očakávané výstupy a prínosy, cieľová skupina oprávnených žiadateľov, typ 

podpornej akcie, špecifické podmienky pre danú tému,
• Disponibilný rozpočet výzvy, Časový rozvrh a termíny
• Povinné dokumenty a prílohy
• Oprávnení žiadatelia, resp. oprávnené krajiny, niekedy aj odporúčané zloženie konzorcia
• Kontrola finančnej a prevádzkovej kapacity žiadateľa, podmienky pre vylúčenie žiadateľa,
• Hodnotiaci proces a hodnotiace kritériá,
• Právne a finančné nastavenie grantových zmlúv, 
• Spôsob predkladania žiadosti (t.j. elektronicky cez F&T portál, vytvoriť si účet a zaregistrovať si 

organizáciu, vytvoriť a predložiť projektový návrh).
• Linka na F&Qs

• Online manuál na tvorbu žiadostí.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/om_en.pdf


Známka excelentnosti

„Známka excelentnosti“  je značka kvality, ktorou sa preukazuje, že projektový návrh predložený v rámci 

výzvy na predkladanie návrhov splnil všetky prahové hodnoty hodnotenia stanovené v pracovnom 

programe, nemohol však získať financovanie z dôvodu nedostatočných rozpočtových prostriedkov na 

danú výzvu na predkladanie návrhov v pracovnom programe, mohol by však získať podporu z iných 

Únijných zdrojov financovania alebo na vnútroštátnej úrovni.

Na to, aby akcie/projekty získali známku excelentnosti v rámci programu, musia spĺňať všetky tieto 

podmienky:

a) boli vyhodnotené vo výzve na predkladanie návrhov v rámci programu;
b) sú v súlade s minimálnymi kvalitatívnymi požiadavkami danej výzvy na predkladanie návrhov;
c) z dôvodu rozpočtových obmedzení nie sú financované v rámci danej výzvy na predkladanie návrhov.

V súlade s nariadením o spoločných ustanoveniach na roky 2021 – 2027 sa z EFRR alebo ESF+ môžu 

podporovať návrhy predložené v rámci výzvy na predkladanie návrhov v rámci programu, ktoré v súlade 

s programom získali známku excelentnosti.



Aspekty možného kofinancovania projektov z 
Plánu obnovy a odolnosti

• V rámci Komponentu 17 a Investície 5 Plánu obnovy a odolnosti – Podpora projektov 

zameraných na vývoj a aplikáciu top digitálnych technológií – bude možné dofinancovať 

úspešné projekty, ktoré získali podporu z priamo riadených programov CEF a DIGITAL

• Celkový objem investičnej podpory v rámci tejto investície je 75 miliónov eur (časť 

rozpočtu bude alokovaná práve na dofinancovanie priamo riadených programov)

• Podmienkou pre vyhlasovanie výziev je schválenie a vyhlásenie schémy štátnej pomoci v 

režime blokových výnimiek (GBER) - míľnik v POO – 30.6.2022

• Následne budú vyhlasované výzvy - 3Q/2022 prvá výzva na dofinancovanie, následne 

ďalšie výzvy v závislosti od aktivít na strane Európskej komisie



Kontakt 

• Pre všeobecné otázky ohľadne Programu Digitálna Európa a pracovných programov:
MIRRI SR, sekcia digitálnej agendy, email: ProgramDIGITAL@mirri.gov.sk

• Pre špecifické otázky ohľadne výziev - kontaktné emaily uvedené na konci každej výzvy (EK alebo 

agentúra HaDEA).

mailto:ProgramDIGITAL@mirri.gov.sk


ĎAKUJEME!


