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INWESTOWANIE W PRZYSZŁOŚĆ
TRANSFORMACJA CYFROWA W LATACH 2021–2027
DLACZEGO TO PRIORYTET?
Transformacja cyfrowa jest kluczem do odblokowania potencjału przyszłego wzrostu gospodarczego w Europie. Poprzez nowe
projekty finansowania kolejny długoterminowy budżet UE – europejskie wieloletnie ramy finansowe – pomoże wypełnić w latach
2021–2027 lukę inwestycyjną w dziedzinie technologii cyfrowych w UE.

CO NOWEGO PRZEWIDZIANO NA LATA 2021–2027?
W oparciu o strategię jednolitego rynku wprowadzono solidne ramy, którym musi dorównać jednakowo solidny program inwestycyjny,
aby można było w pełni wykorzystać różnorodne możliwości, jakie oferuje transformacja cyfrowa:
inwestycje w technologie
cyfrowe będą o wiele
większe niż wcześniej;

nacisk będzie kładziony
na obszary leżące w
interesie publicznym;

szereg projektów
realizowanych obecnie we
współpracy z państwami
członkowskimi zyska
większy wymiar.

The Commission created a new Digital Europe programme with an overall budget of €9.2 billion to shape and support the digital
transformation of Europe’s societies and economies. The programme will boost frontline investments in supercomputing, artificial
intelligence, cybersecurity and advanced digital skills.

obliczenia
superkomputerowe;

sztuczna
inteligencja;

cyberbezpieczeństwo i zaufanie.

zaawansowane
umiejętności
cyfrowe;

zapewnienie szerokiego wykorzystania
technologii cyfrowych
na wszystkich poziomach gospodarki i
społeczeństwa;
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PIĘĆ GŁÓWNYCH OBSZARÓW TEMATYCZNYCH W RAMACH PROGRAMU „CYFROWA
EUROPA” TO:

JAKI INNY ISTOTNY WPŁYW BĘDZIE MIAŁ PRZYSZŁY BUDŻET UE
W DZIEDZINIE TECHNOLOGII CYFROWYCH?
Transformacja
cyfrowa jest również
podstawowym
elementem instrumentu
„Łącząc Europę”,
którego zadaniem jest
rozwój infrastruktury
cyfrowej.

W ramach realizacji celów „Lepiej połączona
Europa” i „Bardziej inteligentna Europa” Europejski
Fundusz Rozwoju Regionalnego i Fundusz
Spójności będą wspierać cyfrową transformację
gospodarki na poziomie regionalnym i zapewniać
środki na stworzenie regionalnych sieci i
systemów, po to aby propagować zrównoważony
transport, inteligentne sieci energetyczne,
inteligentne miasta i szybki dostęp cyfrowy.

Na inwestycje w technologie cyfrowe będzie można uzyskać
środki z czterech komponentów przyszłego Funduszu InvestEU,
tj. w obszarze infrastruktury cyfrowej, transformacji cyfrowej
małych przedsiębiorstw, badań naukowych w zakresie technologii
cyfrowych, a także wspierania gospodarki społecznej tak, aby
mogła czerpać korzyści z transformacji cyfrowej.

Nowy program w dziedzinie badań naukowych
i innowacji „Horyzont Europa” zwiększy wpływ
finansowania UE pod względem naukowym,
gospodarczym i społecznym, co ostatecznie będzie
skutkować wzrostem dobrobytu Europejczyków.
Wraz z programem „Cyfrowa Europa” program
„Horyzont Europa” umożliwi osiągnięcie synergii
w obszarach takich jak sztuczna inteligencja,
robotyka, obliczenia wielkiej skali i duże zbiory
danych.

Nowy Europejski Fundusz Społeczny+ pomoże wyposażyć
obywateli w podstawowe umiejętności potrzebne w nowym
cyfrowym świecie poprzez projekty realizowane w państwach
członkowskich. Inwestycje w podnoszenie umiejętności
cyfrowych będą również dokonywane za pośrednictwem
Funduszu Dostosowania do Globalizacji.
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DLACZEGO TE OBSZARY SĄ TRAKTOWANE PRIORYTETOWO I JAK
ZOSTANIE WYKORZYSTANY BUDŻET?
OBLICZENIA SUPERKOMPUTEROWE

Do przetwarzania coraz większych ilości danych są potrzebne komputery o dużej mocy obliczeniowej. Nowy program „Cyfrowa
Europa” zwiększy zdolności UE w zakresie obliczeń wielkiej skali i przetwarzania danych oraz zapewni ich szerokie zastosowanie w
takich dziedzinach, jak przeciwdziałanie zmianie klimatu, poprawa opieki zdrowotnej i bezpieczeństwo.
W styczniu 2018 r. Komisja przedstawiła ważną inicjatywę w zakresie obliczeń superkomputerowych – Wspólne Przedsięwzięcie
EuroHPC – której celem jest stworzenie wraz z państwami członkowskimi zintegrowanej infrastruktury światowej klasy do obliczeń
superkomputerowych i przetwarzania danych oraz wspieranie europejskiego wkładu w rozwój tej dziedziny. Do udziału w inicjatywie
zgłosiło się już 15 państw członkowskich i Szwajcaria, a wspólne działania rozpoczną się prawdopodobnie przed końcem 2018 r.
2,7 mld euro na obliczenia superkomputerowe zostanie przeznaczone na:
rozwój i wzmocnienie zdolności UE w zakresie obliczeń wielkiej skali i przetwarzania
danych poprzez zapewnienie do 2022/2023
r. światowej klasy zdolności obliczeniowych
w eksaskali (moc obliczeniowa wynosząca
co najmniej miliard miliardów lub 1018
obliczeń na sekundę) oraz do 2026/2027 r.
zdolności przekraczających eksaskalę;

zapewnienie szerokiego wykorzystania
obliczeń superkomputerowych zarówno
w obszarach interesu publicznego,
takich jak zdrowie, środowisko naturalne
i bezpieczeństwo, jak i w przemyśle,
w szczególności przez małe i średnie
przedsiębiorstwa.
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SZTUCZNA INTELIGENCJA

Sztuczna inteligencja jest jedną z najbardziej obiecujących technologii, jeśli chodzi o pobudzanie wzrostu gospodarczego i podejmowanie
wyzwań społecznych w nadchodzących latach. Nowa fala innowacji opartych na wykorzystaniu sztucznej inteligencji wywrze głęboki
wpływ nie tylko na produkty cyfrowe i usługi cyfrowe, ale również na przemysł tradycyjny, niezwiązany z technologiami informacyjnokomunikacyjnymi, a także poprawi jakość życia codziennego.
W kwietniu 2018 r. Komisja przedstawiła szereg środków na rzecz zwiększenia inwestycji publicznych i prywatnych w rozwój sztucznej
inteligencji. Ich celem jest przygotowanie się na zmiany społeczno-gospodarcze oraz wprowadzenie odpowiednich ram etycznych i prawnych.
2,5 mld euro na działania związane ze sztuczną inteligencją zostanie przeznaczone na:
rozwój i szersze
wykorzystywanie
sztucznej
inteligencji przez
przedsiębiorstwa
i administrację
publiczną;

ułatwienie
bezpiecznego
dostępu do
dużych zbiorów
danych i
algorytmów
oraz ich
przechowywania;

wzmocnienie potencjału i
wspieranie funkcjonowania
istniejącego zaplecza do
przeprowadzania testów i
doświadczeń ze sztuczną
inteligencją w państwach
członkowskich oraz
promowanie współpracy
między państwami
członkowskimi.

CYBERBEZPIECZEŃSTWO I ZAUFANIE

Technologie cyfrowe stwarzają nowe możliwości porozumiewania się i rozpowszechniania informacji, ale niosą również ze sobą
nowe zagrożenia. Zagrożenia te obejmują wzrost cyberataków i oszustw, kradzież danych oraz próby destabilizacji naszych
demokracji. Kluczowe znaczenie ma inwestowanie w cyberbezpieczeństwo, ponieważ zaufanie i świadomość zagrożeń są niezbędne
do funkcjonowania jednolitego rynku cyfrowego. UE zareagowała na te wyzwania, przyjmując szereg różnych środków w zakresie
cyberbezpieczeństwa, w tym pierwsze ogólnounijne przepisy w dziedzinie cyberbezpieczeństwa (dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa
sieci i informacji).
Komisja nie tylko kontynuuje inwestycje w badania i rozwój w ramach programu „Horyzont Europa”, ale także zaproponowała dziś
inwestycje mające na celu wzmocnienie zdolności w tej dziedzinie i zagwarantowanie, że Unia będzie dysponować możliwościami
technologicznymi i przemysłowymi, które pozwolą jej zapewnić bezpieczeństwo jej gospodarki, społeczeństwa i demokracji.
2 mld euro na bezpieczeństwo cyberprzestrzeni zostaną przeznaczone na:
wspieranie, wraz z państwami
członkowskimi, zamówień publicznych na
zaawansowane wyposażenie, narzędzia
i infrastrukturę danych w dziedzinie
cyberbezpieczeństwa;

wspieranie jak najlepszego wykorzystania
w Europie wiedzy, zdolności i umiejętności
związanych z cyberbezpieczeństwem;

zapewnienie szerokiego wykorzystania
najnowszych rozwiązań w dziedzinie
cyberbezpieczeństwa w całej gospodarce;

wzmocnienie zdolności w obrębie państw
członkowskich i sektora prywatnego
umożliwiających zapewnienie wysokiego
wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci
i systemów informatycznych w całej Unii.
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ZAAWANSOWANE UMIEJĘTNOŚCI CYFROWE

Zyski z inwestycji w technologie cyfrowe będą odczuwalne dopiero wówczas, gdy będzie wystarczająco dużo wykwalifikowanych
pracowników, którzy będą w stanie z nich korzystać. Tylko wysoko wykwalifikowani pracownicy zapewnią tym technologiom rację
bytu w naszych gospodarkach. W ramach programu „Cyfrowa Europa” obecni i przyszli studenci oraz eksperci w dziedzinie technologii
będą mieli duże możliwości udziału w szkoleniach i kariery w zakresie zaawansowanych technologii cyfrowych.
Obecnie w Europie w dziedzinach takich jak sztuczna inteligencja, analiza danych i cyberbezpieczeństwo nieobsadzonych pozostaje
ponad 350 tys. wakatów dla wysoko wykwalifikowanych ekspertów technicznych.
700 mln euro na umiejętności cyfrowe zostanie przeznaczone na:
wspieranie
opracowywania
i prowadzenia
długoterminowych
szkoleń i kursów
dla studentów,
specjalistów ds. IT i
siły roboczej;

wspieranie
opracowywania
i prowadzenia
krótkoterminowych
szkoleń i kursów dla
przedsiębiorców,
liderów drobnej
przedsiębiorczości i
siły roboczej;

wspieranie szkoleń w
miejscu pracy i staży
dla studentów, młodych
przedsiębiorców i
absolwentów.

ZAPEWNIENIE SZEROKIEGO WYKORZYSTANIA TECHNOLOGII CYFROWYCH NA WSZYSTKICH POZIOMACH GOSPODARKI I SPOŁECZEŃSTWA

Program „Cyfrowa Europa” zapewni cyfryzację administracji publicznych i usług użyteczności publicznej oraz ich interoperacyjność w
całej UE oraz ułatwi wszystkim przedsiębiorstwom, a zwłaszcza MŚP, dostęp do technologii i wiedzy specjalistycznej.
1,3 mld euro na transformację cyfrową obszarów interesu publicznego i cyfryzację przemysłu zostanie przeznaczone na:
zadbanie o to, aby sektor publiczny i obszary
interesu publicznego, takie jak opieka
zdrowotna i społeczna, edukacja, transport,
sektor kultury i sektor kreatywny, mogły
wdrażać najnowocześniejsze technologie
cyfrowe i aby miały do nich dostęp;

zapewnienie bardziej interoperacyjnych
usług użyteczności publicznej w całej UE i
na szczeblu UE;

umożliwienie administracji publicznej
dostępu do testów i projektów
pilotażowych w dziedzinie technologii
cyfrowych, a także ich transgranicznego
wykorzystania;

wspieranie zwiększenia wykorzystania
zaawansowanych technologii cyfrowych
i technologii powiązanych w przemyśle,
zwłaszcza przez małe i średnie
przedsiębiorstwa.

rozwijanie sieci centrów innowacji
cyfrowych i zwiększanie ich potencjału;

wspieranie i uważne śledzenie
najnowszych osiągnięć technicznych,
które mogą przynieść korzyści
gospodarce i społeczeństwu w Europie.
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