




Hva er DIGITAL Europa-programmet?

• DIGITAL Europa-programmet er EUs rammeprogram 
for digitalisering, og Norge er med.

• Programmet støtter den digitale transformasjonen i 
Europa.

• Din virksomhet kan delta i samarbeidet!



Norske ambisjoner i DIGITAL Europa-programmet

Oppnå synergier mellom DIGITAL og nasjonale strategier.

Påvirke utviklingen i programmet på områder av strategisk betydning for Norge, med 

særlig vekt på områder der Norge har forutsetninger for å ta ledende posisjoner.

Sikre anvendelse av Digital Europa-programmets kapasiteter for det brede lag 

av norske private og offentlige virksomheter.

Bidra til å utvikle og bygge kapasitet innenfor satsingsområdene SO 1-4. 

Utnytte ulike finansieringskilder som Digital Europa-programmet tilbyr for å støtte 

nasjonalt samarbeid, tiltak og prosjekter knyttet til programmets satsingsområder.



Hva betyr programmet for din virksomhet?

EKSPERSTISE NETTVERK
FINANSIERINGS-
MULIGHETER INFRASTRUKTUR



Satsingsområder i programmet

TUNGREGNING

SKYTEKNOLOGI, DATA OG KUNSTIG INTELLIGENS

CYBERSIKKERHET

AVANSERTE DIGITALE FERDIGHETER

ANVENDELSE AV DIGITALE TEKNOLOGIER

EUROPEISKE DIGITALE INNOVASJONSHUBBER



TUNGREGNING (SO1)

Exascale 
supercomputing

Quantum 
Computer 

Infrastructure

Wide access

Build capabilities

...skal utvide tilgang til, og bruk av, superdatamaskiner for private og offentlige aktører



CLOUD-TO-EDGE

SERVICES AND

INFRASTRUCTURE

DATA SPACES

SUPPORT FOR

DATA FOR EU
AI ON DEMAND

PLATFORM

TESTING AND

EXPERIMENTATION

FACILITIES

SKYTEKNOLOGI, DATA og KUNSTIG INTELLIGENS (SO2)

...skal styrke den digital transformasjon i Europa



...skal styrke den digitale sikkerheten til innbyggere og virksomheter i Europa

CYBERSIKKERHET (SO3)

Quantum communication 
infrastructure

(EuroQCI)

Preparedness, 
Situation 

awareness and 
Response

Implementation of 
EU legislation

Support to market 
players and skills



...skal styrke den europeiske digitale kompetansen knyttet til satsingsområdene

AVANSERTE DIGITALE FERDIGHETER (SO4)

Education
programmes

Job 
placement

Digital skills 
Analysis

Short term 
training 
courses

Skills and 
jobs platform

Educational 
innovation



ANVENDELSE AV DIGITALE TEKNOLOGIER (SO5)

...skal tilrettelegge for økt bruk av digitale løsninger næringsliv, offentlig sektor og innbyggere

EDIH

Green Deal

Blockchain
Deployment of public 

services

Enhancing Confidence 
in Digital 

Transformation



Norske EDIH’s

NemoNoor OCEANOPOLIS

• Et konsortium av forskningsmiljøer som skal bistå private 
og offentlig virksomheter med å utnytte fordeler av å ta i 
bruk kunstig intelligens.

• Konsortiet vil samarbeide med klynger, inkubatorer, 
fylkeskommuner og kommuner, tjenesteleverandører, 
industriparker, SMBer, store bedrifter, investorer og 
andre finansiering- mekanismer.

• Nasjonalt nedslagsfelt
• Partnere som dekker hele landet.

• Særlig fokus på næringer langs kysten. Næringslivet 
langs kysten er viktig for norsk økonomi med høy 
verdiskaping, sysselsetting og eksport.

• OCEANOPOLIS har med partnere fra Agder i sør til 
Finnmark i nord.

• Kombinerer bransjevis kompetanse med digital 
kompetanse og teknologier.

• Fylkeskommuner, kommuner og byer langs kysten er 
sentrale offentlige instanser.



Vi koordinerer norsk deltakelse i Digital Europa-programmet!



Hva kan vi tilby?

Digitaliseringsdirektoratet, Norges Forskningsråd og Innovasjon Norge 

koordinerer norsk deltakelse i DIGITAL Europa-programmet.

Vi hjelper deg og din virksomhet 
med å finne muligheter i 
programmet!



Innspill til
Strategi



Erfaringer og 
veien videre



Finn relevante
områder og
utlysninger

Finn 
samarbeids-

partnere

Bli kjent
med DIGITAL Europa

Forbered, skriv 
og send søknad

Hvordan delta i DIGITAL Europa?





#DigitalEuropeProgramme



Resultater fra første utlysningsrunde

26
norske aktører 

7
Søknader med 

norsk deltakelse

7
Søknader som 
nådde opp til 

terskelen

6
Søknader som fikk 
innvilget støtte fra 

EU

4/(3)
hvor norske 

aktører leder 
konsortium

7,8 Mill EUR
i total støtte fra EU

7,8 Mill EUR
i medfinansierings-

behov (estimert)



Resultater fra andre utlysningsrunde 
(foreløpig, uten «deployment» SO5)

20
norske aktører 

8(14)
Søknader med 

norsk deltakelse

5
Søknader som 
nådde opp til 

terskelen

2
Søknader som fikk 
innvilget støtte fra 

EU

0
hvor norske 

aktører leder 
konsortium

0,65 Mill EUR
i total støtte fra EU

0,58 Mill EUR
i medfinansierings-

behov (estimert)


