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DIGITAL – Hvilke muligheter 
finnes?



Digital Europe Programme
2021-2027 (DIGITAL)
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• Budsjett: 7588 millioner euro over 7 år

• Styrke Europas globale konkurranseevne

• Skape arbeidsplasser og vekst

• Bidra til å løse europeiske samfunnsutfordringer

• Gjøre Europa verdensledende på digitalisering

• DIGITAL setter brukeren i sentrum, og skal gagne 

offentlig sektor, borgere og bedrifter (spesielt SMB)

• Satsingsområder: Tungregning, Cloud, Data, Kunstig 

intelligens, Cybersikkerhet og avanserte digitale 

teknologier



Ambisjonsnivå, roller og 
ansvar
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Norske aktører har full deltakelsesrett på lik linje med EUs 

medlemsland

Digitaliseringsdirektoratet, Innovasjon Norge og 

Forskningsrådet skal sammen ha ansvaret for oppfølging av 

norsk deltakelse i DIGITAL, herunder nasjonal koordinering 

og mobilisering

DIGITAL bygger opp under nasjonale strategier

Overordnet mål: få mest mulig igjen for investeringen i 

programmet (1,9 milliarder kr)

Nasjonal kick-off i januar i går
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DIGITAL skal «levere»
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Fokus på å levere faktiske resultater –
programmet støtter ikke forskning

Eks:

• Anskaffelser av superdatamaskiner

• Sette opp «data spaces» innen ulike sektorer, f eks 

mobilitet, smart communities etc.

• Bygge og forsterke fasiliteter for testing og 

eksperimentering eks AI

• Utvikle masterprogrammer innen avanserte digitale 
teknologier



Arbeidsprogram
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4 ulike arbeidsprogram for perioden 2021-
2022:

1. «Hoved» arbeidsprogram (2021-2022) 1,38 

milliarder euro

2. Cybersikkerhet (2021-2022) 269 millioner eurro

3. European Digital Innovation Hubs (2021-2023) 

329,3 millioner euro

4. High Performance Computing (ikke vedtatt enda)

Første runde med utlysninger publisert (28 stk.) Flere 

runder kommer fortløpende 1.kvartal-4. kvartal 2022



European Digital 
Innovation Hubs
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«One stop shop»
• Bidra til et mer konkurransedyktig næringsliv (SMB) og 

en bedre rustet offentlig sektor ved å gi tilgang til 
teknisk ekspertise og eksperimenteringsfasiliteter, slik at 

aktører kan teste før de investerer, for å bede sine 

forretnings-/produksjonsprosesser, produkter eller 

tjenester ved hjelp av digital teknologi

• Støtte til å finne investor: finansieringsrådgivning

• Kompetanseutvikling på områder som er nødvendig for 

en vellykket digitalt skifte

• Økosystemer og nettverk



Hvordan fungerer 
finansieringsordningen?
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Ligner på Horisont Europa, men ikke helt det 
samme

Arbeidsprogrammet definerer mål, omfang og 

forventet utfall, og utlysningstekstene definerer tekniske 
detaljer

Simple grants – 50% funding rate

SME support actions – 50 eller 75% funding rate

Coordination and support actions (CSA) – 100%

Grants for procurements – 50% funding rate

Partnere fra ulike land – varierer 



What´s in it for offentlig 
sektor?
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Et uttalt fokus på offentlig sektor

Satsingsområde 2, 4 og 5 (kunstig initelligens, sky og 

data – avanserte digitale ferdigheter – bruk og 
anvendelse av teknologi)

Åpen dialog med KS, Digdir og Skate

Et helt nytt program – veien blir til mens man går

Sparer penger ved å ta i bruk løsninger



Eksempler utlysninger
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Data space Smart Communities
DIGITAL-2021-CLOUD-AI-01-PREP-SMART-COMM

Mål:

Time is critical in addressing the challenges of the twin

digital and green transition. Cities and communities are
ready for effective innovation, hence the need for the

creation of a data space for smart communities as an 

enabler of the Green Deal goals and Sustainable

Development Goals. The project will bring together

existing local data ecosystems, and relevant stakeholders, 

public and private, to join efforts and identify common

principles for sharing large pools of data at the EU level.



Relevante lenker:

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

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

Generell info: https://digital-
strategy.ec.europa.eu/en/activities/digital-programme
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https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/work-programmes-digital
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/digital
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/digital-programme


Spørsmål eller
kommentarer?

www.osloregion.org

www.facebook.com/osloEUoffice

9

http://www.osloregion.org/

