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Connecting Europe Facility časť Telecom 2014 - 2020
• Základné informácie
• Priamo riadený program na financovanie konektivita cezhraničných služieb s rozpočtom 1,04 mld. EUR na roky 2014-2020,

• Broadband 170 MEUR, WiFi4EU 120 MEUR, služby 703 MEUR
• rok 2019 na cezhraničné služby 90,9 MEUR
• Projekty sa podávajú cez „call for proposals“, ktoré vyhlasuje EK na témy schválené v pracovnom programe (WiFi4EU cez voucher schému)
• Víťazné projekty vyberá EK s pomocou nezávislých hodnotiteľov podľa vopred stanovených kritérií

• Financovanie v podobe grantu nepresahuje 75 %

• Definované oblasti investičnej pomoci– „Digital Service Infrastructures„ - infraštruktúry digitálny služieb
Podpora zrelých fungujúcich služieb, ktoré prinášajú konkrétne benefity spoločnosti
• „Core Service Platforms“ alebo platformy základných služieb – centrálne EÚ komponenty digitálnej architektúry zabezpečované cez európske VO

(call for tenders).
• „Generic Services“ alebo generické služby – národné komponenty zabezpečované cez výzvy v zmysle ročného pracovného programu
oprávnenými záujmovými subjektami v národných/cezhraničných projektoch (call for proposals)
- záujmové subjekty musia byť v zmysle nariadenia potvrdené oprávneným orgánom pre správu programu – SDA/ÚPPVII
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Connecting Europe Facility časť Telecom 2014 - 2020
Ako to funguje
Služba 1

Služba 4

Core service platforms:
o môže byť softvér, služby (helpdesk..)
o technické špecifikácie
o sú financované EK 100% cez CEF

Služby sú:
o lokalizované v členskom štáte
o prevádzkované verejnou správou
alebo súkromnými spoločnosťami
o financované „vlastníkom“

Core service
platform

Služba
2

Služba
3
3/12

Infraštruktúry digitálnych služieb
Sektorálne:
poskytujú cezhraničné európske online služby pre občanov,
podnikateľov a verejné správy
1. Europeana
2. Public Open Data
3. Business Register Interconnection System (BRIS)
4. eHealth
5. Electronic Exchange of Social Security Information (EESI)
6. European eJustice

Stavebné bloky:

„reusable“ v rôznych sektoroch
(aj bez CEF grantu)
1.eID

2.eDelivery
3.eArchiving

7. Safer Internet

4.eInvoicing

8. EU Student eCard

5.eSignature

9. eProcurement

6.Automated Translation

10. Digital skills and Jobs

7.Cybersecurity

11. Blockchain
12. Platform on dissemnination
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Otvorené výzvy
o Automatizovaný preklad - 4 milióny EUR
DEADLINE: 14. mája 2019
Prístupnosť európskych digitálnych služieb cez jazykové bariéry prostredníctvom automatického prekladu
o Elektronická identifikácia a elektronický podpis - 5 miliónov EUR DEADLINE: 14. mája 2019
Jednoduché cezhraničné overenie eID a zavádzanie a používanie elektronických podpisov prostredníctvom el. identifikácie a el. podpisu
o Elektronické doručovanie – 1 milión EUR
DEADLINE: 14. mája 2019
Bezpečná, spoľahlivá a dôveryhodná výmena elektronických údajov a dokumentov medzi verejnými správami, podnikmi a občanmi
prostredníctvom elektronického doručovania.
o Elektronická fakturácia - 6,2 milióna EUR
DEADLINE: 14. mája 2019
Bezproblémový tok elektronických faktúr v celej EÚ prostredníctvom implementácie európskej normy pre elektronickú fakturáciu s
elektronickou fakturáciou
o Europeana- 2 milióny EUR
DEADLINE: 14. mája 2019
Zvýšenie prístupu k európskemu kultúrnemu dedičstvu prostredníctvom zvyšovania povedomia a využívania portálu Europeana
o Elektronická karta študentov EÚ - 1 milión EUR
DEADLINE: 14. mája 2019
Hladká cezhraničná mobilita študentov prostredníctvom riešení založených na opätovnom použití eIDAS - Student eCard

Pripravované výzvy (od 14. júla 2019)

o Prepojenie obchodný registrov - 2 milióny EUR

DEADLINE: 14. november 2019

o Kybernetická bezpečnosť- 10 miliónov EUR

DEADLINE: 14. november 2019

o Elektronické zdravotníctvo– 5 miliónov EUR

DEADLINE: 14. november 2019

o Elektronické verejné obstarávanie- 3 milióny EUR

DEADLINE: 14. november 2019

o eJustice 2 milióny EUR – 3 milióny EUR

DEADLINE: 14. november 2019

o Európska platforma pre digitálne zručnosti a pracovné miesta- 1 milión EUR

DEADLINE: 14. november 2019

o Verejné otvorené údaje – 5 miliónov EUR

Štatistiky
• V rokoch 2014-2017 bolo podpísaných 13 grantových dohôd v celkovom objeme 5,9 mil. EUR
(spolufinancovanie zo strany EÚ 4,1 mil. EUR) – generické služby
• SR má od vstupu do EÚ široké skúsenosti s čerpaním prostriedkov rozpočtu EÚ, avšak podiel na
čerpaní PRP slovenskými subjektami je za ostatných 10 rokov je nevýrazný, zásadne sa nezlepšuje –
„net payers“
• z 1EUR zaslaného do rozpočtu EÚ z národných zdrojov berieme priemerne späť cca 20centov
• Slovenské subjekty sú najviac zainteresované:
• v elektronickej identifikácii a autentifikácii, elektronickej fakturácii a eTranslation

• eProcurement, SaferInternet, Cybersecurity, Open Data, EESSI, eJustice Portal (sektorálne DSI)
• Najväčší grant zatiaľ získal projekt prepojenia registrov sociálneho zabezpečenia vo výške 2 mil.
EUR a projekt bezpečnejšieho internetu pre deti vo výške 1,1 mil. EUR
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Príklad úspešného projektu
• Projekt EESSI- elektronická výmena údajov o sociálnom zabezpečení
• Projekt z elektronizácie výmeny údajov o sociálnom poistení a zdravotnom poistení v ČŠ
• Účelom výmeny údajov o sociálnom zabezpečení je zabezpečiť, aby občan ČŠ, ktorý pracoval
vo viacerých ČŠ neprišiel o svoje práva v dôsledku pohybu za prácou v rámci vnútorného trhu
EÚ.
• Koordinátor: Sociálna poisťovňa
• Trvanie: december 2017 - december 2019
• Celkové náklady : €2,666,398 ( z toho príspevok EÚ: €1,999,799 čo predstavuje 75 %)
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Odporúčania pre lepšie využívanie PRP
• Na rezortoch a iných kompetentných orgánoch, ktoré nemajú vytvorené personálne
a rozpočtové kapacity na využívanie PRP, vypracovať programy ich vytvorenia
• Vytvoriť motivačný systém pre záujmové subjekty pre čerpanie PRP, medzi ktorého hlavnými
prvkami by nechýbalo:
• Refundovanie

nákladov

spojených

s

prípravou

projektu

(úspešným)

žiadateľom

o financovanie z PRP
• Spolufinancovanie realizačných nákladov z EŠIF (najmä ERDF) nad rámec prijatého grantu z
PRP (komplementarita) – príprava generických výziev z dotknutých operačných programov

• Vytvoriť centrálny informačný web o možnostiach využívania PRP, resp. uložiť príslušným
rezortom úlohu, aby na svojich stránkach poskytovali informácie o PRP spadajúcich do ich
pôsobnosti
• Zvážiť vytvorenie systému, pri ktorom by rezorty museli zdôvodňovať nevyužitie priamo
riadených programov na účely, na ktoré žiadajú prostriedky z rozpočtu verejnej správy
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Budúcnosť verejných investícií do
IKT priemyslu na SR po roku
2027
Zmena prístupu k financovaniu projektov
v rámci budúceho viacročného finančného rámca 2021-2027

Priorita „DIGITAL“ v budúcom VFR 2021 -2027
• Kľúčovým cieľom EK je poskytnúť ČŠ nástroje na úspešnú digitálnu transformáciu spoločnosti a
ekonomiky, aby z nej mohli profitovať európski občania aj podnikatelia
• Z uvedeného dôvodu bude podpora orientovaná na:
• Posilnenie digitálnych kapacít EÚ (najmä superpočítače, umelá inteligencia, kybernetická bezpečnosť,..)
• Prípravu digitálnej infraštruktúry v oblasti tovarov a služieb ako aj vo vysoko rýchlostnej konektivite
• Líderstvo EÚ v umelej inteligencii a v inovatívnych technológiách

• Koordinácia verejných investícií na EÚ úrovni s cieľom dobudovať jednotný digitálny trh (DSM)
• Len tam, kde majú investície pridanú hodnotu

• Dôraz na cezhraničné projekty, interoperabilitu a agregovanie zdrojov (superpočítače, dáta, expertíza)
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Dôraz na synergie, vzájomné spolufinancovanie
a komplementaritu
• 1) Program pre Digitálnu Európu (DEP) s rozpočtom 9,2 mld. EUR
• HPC – superpočítače (2,7 mld), umelá inteligencia (2,5 mld), kybernetická bezpečnosť (2 mld), pokročilé
digitálne zručenosti, digitálna transformácia a interoperabilita

• 2) Program – Nástroj na prepájanie Európy (CEF 2.0) pre digitálnu oblasť s rozpočtom 3 mld. EUR
• Naplnenie cieľov Stratégie o gigabitovej spoločnosti, 5G koridory - nasadenie a rozšírenie, podpora rozšírenia
vysokorýchlostného internetu (broadband), WIFI4EU – pokračovanie

• 3) Horizont Európa pre digitálnu oblasť s rozpočtom približne 12 mld. EUR
• Priorita „Digital“ sa nachádza vo viacerých investičných pilieroch ako sú globálne výzvy (financovanie priemyslu,
zdravia, mobility, energeticky, životného prostredia, atď), FET – otvorené inovácie, či otvorená veda

• 4) Kreatívna Európa – Médiá s rozpočtom 1,1 mld. EUR (audiovizuálna časť)
• Lepšia EÚ spolupráca v oblasti kultúrnej diverzity a dedičstva, podpora audiovizuálneho sektora a kreativity
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Ďakujem za pozornosť
Ing. Valentína Michálková
riaditeľka
Odbor priamo riadených programov a digitálnych infraštruktúr
Sekcia digitálnej agendy
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
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