
   
 

Prehľad tretieho kola výziev publikovaných v rámci priamo riadeného 
programu Digitálna Európa na r. 2021 – 2027 

 
Dátum publikácie výziev: 29.september 2022.  

Termín na predkladanie projektov: 24.január 2023. 
 

Oblasť: Cloudy, dáta a umelá inteligencia 
 Veľkoškálové pilotné projekty pre služby založené na cloud-to-edge  

ID témy: „DIGITAL-2021-CLOUD-AI-03-PILOTS-CLOUD-SERVICES“ 
Typ podpornej akcie: jednoduchý grant (50%-ná miera financovania) 
Cieľ: podporiť projekty na rozsiahle zavedenie pokročilých služieb „cloud-to-edge“ v celej EÚ, 
najmä v oblastiach: 

- Edgeové služby kybernetickej bezpečnosti, najmä pre zdieľané okrajové zdroje; 
- Vysoko zabezpečené lokálne edgeové/okrajové služby s nízkou latenciou bežiace na 

zelených infraštruktúrach, ktoré umožňujú celoeurópsku federatívnu umelú 
inteligenciu; 

- Mimoriadne bezpečná správa dát v súlade s etickými štandardmi, napríklad 
prostredníctvom škálovateľných služieb založených na blockchaine; 

- Služby prediktívnej analýzy a vizualizácie údajov; 
- Edge-cloud natívny multiprenájom. 

Rozpočet: 40 mil. Eur.  
 

 Dátový priestor pre mobilitu (nasadzovanie)  
ID témy: „DIGITAL-2022-CLOUD-AI-03-DS-MOBILITY“ 
Typ podpornej akcie: jednoduché granty (50 %-ná miera financovania) 
Cieľ: prispieť k ďalšiemu rozvoju spoločného európskeho dátového priestoru pre mobilitu 
oznámeného v Dátovej stratégii a Stratégii udržateľnej a inteligentnej mobility, vybudovaného 
a prevádzkovaného v plnom súlade s existujúcou legislatívou EÚ v sektoroch mobility 
a dopravy. 
Špecifickým cieľom je podporiť vytvorenie technickej infraštruktúry kombinovanej 
s mechanizmami riadenia, ktoré uľahčia cezhraničný prístup ku kľúčovým dátovým zdrojom 
v tejto oblasti. Bude to založené na existujúcich a pripravovaných iniciatívach v oblasti mobility 
a dopravy (niektoré z nich sú regulované), ktoré organizujú zdieľanie údajov pre cestujúcich 
a náklad a stanú sa neoddeliteľnou súčasťou vznikajúcej európskej infraštruktúry pre služby 
pre dáta a cloudy. 
Údaje pre ukazovatele udržateľnej mestskej mobility (SUMI) a informácie o premávke 
a cestovaní v mestských a regionálnych oblastiach budú sprístupnené na opätovné použitie na 
rozvoj inovatívnych služieb a aplikácií a na tvorbu politiky. 
Rozpočet: 8 mil. Eur.  
 

 Dátový priestor pre priemyselnú výrobu (nasadzovanie)  
ID témy: „DIGITAL-2022-CLOUD-AI-03-DS-MANUF“ 
Typ podpornej akcie: jednoduché granty (50 % miera financovania a 75% pre MSP) 
Cieľ: Zdieľanie dát medzi výrobnými spoločnosťami a poskytovateľmi (služieb) sa zvýši 
nasadením dvoch dátových priestorov výrobného priemyslu, ktoré ukážu, ako zdieľanie 
priemyselných dát zlepšuje fungovanie firiem. 
Dátové priestory pre výrobu a ich analytické a optimalizačné aplikácie založené na AI môžu 
ovplyvniť interné firemné procesy, ako aj procesy v rámci organizácií. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-2021-cloud-ai-03-pilots-cloud-services;callCode=DIGITAL-2022-CLOUD-AI-03;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;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-2022-cloud-ai-03-ds-mobility;callCode=DIGITAL-2022-CLOUD-AI-03;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;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=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-2022-cloud-ai-03-ds-manuf;callCode=DIGITAL-2022-CLOUD-AI-03;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;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=callTopicSearchTableState


   
Na základe prípravných akcií (najmä EÚ DATA SP4CE), je hlavným cieľom nasadiť dva operačné 
dátové priestory naprieč hodnotovými reťazcami vo výrobnom sektore, ktoré umožnia 
spoločnostiam v rôznych užívateľských rolách (napr. dodávateľ, klient, poskytovateľ služieb) na 
interakciu s veľkým množstvom priemyselných údajov naprieč ich organizačnými hranicami. 
Prvý dátový priestor sa bude zaoberať agilným riadením a realizáciou dodávateľského reťazca 
v rámci veľkého množstva zainteresovaných strán dodávateľského reťazca. Druhý dátový 
priestor bude slúžiť na dynamickú správu aktív a prediktívnu/preskriptívnu údržbu, 
odomknutie hlbokých priemyselných údajov pre dôveryhodné a spoľahlivé služby s pridanou 
hodnotou stranami mimo výrobného závodu, ako sú výrobcovia a integrátori obrábacích 
strojov, a na zlepšenie prevádzky výrobných liniek. 
Rozpočet: 16 mil. Eur.  
 

 Dátový priestor pre médiá (nasadzovanie)  
ID témy: „DIGITAL-2022-CLOUD-AI-03-DS-MEDIA“ 
Typ podpornej akcie: jednoduchý grant (50 % miera financovania a 75% pre MSP) 
Cieľ: vytvoriť a nasadiť bezpečný a dôveryhodný dátový priestor, ktorý umožní mediálnym 
organizáciám aktívnym vo všetkých mediálnych podsektoroch spolupracovať prostredníctvom 
zdieľania a prístupu k dátam obojstranne výhodným spôsobom a v plnom súlade s legislatívou 
o ochrane dát. Poskytnutím prostriedkov na rozšírenú spoluprácu založenej na údajoch by mal 
dátový priestor otvoriť nové príležitosti pre mediálny sektor s cieľom inovovať, transformovať 
a riešiť existujúce a nové výzvy digitálnej ekonomiky (ako je opätovné získanie 
konkurencieschopnosti zoči-voči online platformám). 
Dátový priestor by mal spájať technickú infraštruktúru s riadiacimi mechanizmami, aby sa 
zabezpečil jednoduchý a bezpečný cezhraničný prístup ku kľúčovým súborom údajov v sektore 
médií. Dátová interoperabilita bude kľúčovou charakteristikou infraštruktúry. Dátový priestor 
by mal zaviesť mechanizmy dôvery (ako je bezpečnosť a súkromie už v štádiu návrhu) a rozvíjať 
dátové služby zodpovedajúce európskym hodnotám, najmä etike, rovnosti a rozmanitosti. 
Rozpočet: 8 mil. Eur.  
 

 Dátový priestor pre smart komunity (nasadzovanie)  
ID témy: „DIGITAL-2022-CLOUD-AI-03-DS-SMART“ 
Typ podpornej akcie: grant na finančnú podporu tretím stranám (100 % miera financovania) – 
kaskádové financovanie 
Cieľ: Dátový priestor pre inteligentné komunity bude pozostávať z existujúcich miestnych 
dátových ekosystémov a príslušných zainteresovaných strán, ako aj zo zoznamu prioritných 
súborov údajov (statických súborov údajov, súborov údajov v reálnom čase a historických 
súborov s významom a použitím medzi doménami), ktoré sú spojené s environmentálnymi 
a klimatickými problémami. Pilotné projekty budú tieto súbory údajov používať pre 
medzidoménové služby (od jednoduchých informačných služieb až po najkomplexnejšie služby 
s podporou AI) v mestách a komunitách, ktoré fungujú na miestnej dátovej infraštruktúre 
založenej na otvorených štandardoch (a v konečnom dôsledku v súlade s MIMplus). Pilotné 
projekty budú musieť preukázať výhody medzisektorového prístupu k správe údajov 
o inteligentných mestách. 
Grantom sa podporí konzorcium, ktoré vyberie účastníkov a bude spravovať financovanie 10-
12 pilotných projektov. 
Rozpočet: 18 mil. Eur.  
 

 Nasadenie platformy „AI na požiadanie“  
ID témy: „DIGITAL-2022-CLOUD-AI-03-AI-ON-DEMAND“ 
Typ podpornej akcie: koordinácia a podporné akcie (100 % miera financovania)  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-2022-cloud-ai-03-ds-media;callCode=DIGITAL-2022-CLOUD-AI-03;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;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=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-2022-cloud-ai-03-ds-smart;callCode=DIGITAL-2022-CLOUD-AI-03;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;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=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-2022-cloud-ai-03-ai-on-demand;callCode=DIGITAL-2022-CLOUD-AI-03;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;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=callTopicSearchTableState


   
Cieľ: Vyvinúť a nasadiť platformu „AI-on-demand“ na základe výsledkov projektu 
implementujúceho prípravnú akciu „AI-on-demand“ a poskytnúť požiadavky a základné 
mechanizmy pre takúto platformu. 
Víťazný projekt vyvinie a nasadí platformu „AI-on-demand“ v úzkej spolupráci s projektom 
implementujúcim prípravnú akciu, pričom zohľadní navrhované požiadavky a mechanizmy na 
optimalizáciu vplyvu platformy „AI-on-demand“. 
Platforma bude zhromažďovať všetky zdroje AI (algoritmy a nástroje) a sprístupní ich 
potenciálnym používateľom, firmám a verejnej správe s potrebnými službami na uľahčenie ich 
integrácie. Činnosti vychádzajú z výsledkov prípravnej akcie, ako aj z predchádzajúcich 
relevantných projektov, ako je ekosystém „AI-on-demand“ v rámci H2020 (AI-on-demand 
platform a projekty IKT-49) a Horizon Europe (platforma AI-on-demand) a European Language 
Grid iniciovaná v rámci programu Horizont 2020. Okrem toho by platforma mala mobilizovať 
európskych inovátorov poskytovať svoje produkty a služby na platforme. Platforma by sa mala 
stať referenciou pre každého používateľa (priemysel alebo verejná služba), jediným 
kontaktným miestom pre prístup k nástrojom AI na integráciu do riešení, produktov a služieb: 
spoločný tovar a trh pre zdroje AI. 
Rozpočet: 28 mil. Eur.  
 

Oblasť: Pokročilé digitálne zručnosti 
 Špecializované vzdelávacie programy alebo moduly v kľúčových kapacitných oblastiach  

ID témy: „DIGITAL-2022-SKILLS-03-SPECIALISED“ 
Typ podpornej akcie: jednoduchý grant (50 % miera financovania) 
Cieľ: podporiť poskytovanie vysokoškolského vzdelávania (programov), ako je bakalársky a 
magisterský (na úrovni ISCED 6, 7 alebo ekvivalentnej) a vyvinúť súvisiace samostatné 
moduly/kurzy (online alebo osobne), zakončené certifikátmi. Tieto príležitosti musia navrhnúť 
a poskytnúť konzorciá inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, podnikov a centier 
excelentnosti. Výber typov programov, učebných osnov a modulov celoživotného vzdelávania, 
ako aj modalít (napr. jednotlivé alebo spoločné diplomy) je ponechaný na konzorcium za 
predpokladu, že ich výsledkom bude osvedčenie vydané vysokoškolskou inštitúciou 
(inštitúciami). Programy a moduly/kurzy by sa mali poskytovať aspoň počas dvoch cyklov počas 
trvania projektu (48 mesiacov). 
Vzdelávací obsah programov a kurzov, ktoré sa majú navrhnúť a poskytnúť, musí byť zameraný 
na oblasti: 

a. Umelá inteligencia 
b. Blockchain 
c. Cloud computing, 
d. Kybernetická ochrana 
e. Dáta 
f.  Rozšírená realita 
g. Internet vecí 
h. Mikroelektronika 
i.  Fotonika 
j.  Kvantum 
k. Robotika. 

Rozpočet: 56 mil. Eur. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-2022-skills-03-specialised-edu;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094502;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=callTopicSearchTableState

