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Ett digitalt Europa
Inom ramen för den nya programperioden 2021–2027 
lanserar EU-kommissionen ett nytt sektorsprogram som 
ska stödja den digitala omställningen av Europas sam-
hällen och ekonomier. Programmet för ett digitalt Europa 
syftar till att införa viktig digital teknik och främja sprid-
ningen av den. Digital teknik är avgörande för att EU ska 
uppnå målet om klimatneutralitet 2050.

Vad innebär programmet för  
ett digitalt Europa?  
Programmet för ett digitalt Europa är en central del av kommissionens övergripande 
arbete med unionens dubbla mål om en grön och digital omställning. Med en föresla-
gen budget på 6,8 miljarder euro ska programmet bygga upp EU:s strategiska digitala 
kapacitet och underlätta en bred spridning av digital teknik så att medborgare, företag 
och offentlig förvaltning kan dra nytta av fördelarna med den digitala omställningen. 
Programmet är även väsentligt för att förverkliga den digitala inre marknaden. 

Det nya finansieringsprogrammet för ett digitalt Europa utgör ett komplement till 
en rad andra program som stöder den digitala omvandlingen, till exempel EU:s forsk-
ningsprogram Horisont Europa och de digitala aspekterna av Fonden för ett sam-
manlänkat Europa, som finansierar utbyggnad av infrastruktur i EU inom områdena 
transport, energi och digital kommunikation.

Programmets innehåll
Programmet för ett digitalt Europa fokuserar huvudsakligen på att stärka den  
europeiska kapaciteten inom följande fem områden:

Samtliga programområden är nära sammankopplade och beroende av varandra och 
behöver därför främjas samtidigt för bästa resultat. Fokus kommer att ligga på de områ-
den där åtgärder på EU-nivå krävs för att nå digital framgång, samt på de områden där 
offentliga medel får störst effekter, i synnerhet inom områden av allmänt intresse som 
hälsa, rättsliga frågor, konsumentskydd och offentlig förvaltning.

Högpresterande  
datorsystem Artificiell intelligens

Avancerade digitala färdigheter

Spridning och användning av digital kapacitet

Cybersäkerhet
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Europeiska digitala  innovationshubbar (EDIH)

Bilden illustrerar det ekosystem som en EDIH förväntas verka inom. Källa: Vinnova

Inom ramen för det föreslagna programmet för ett digitalt Europa kom-
mer ett nätverk av europeiska digitala innovationshubbar (EDIH) att eta-
bleras. Dessa digitala innovationshubbar är tänkta att ha en central roll 
i implementeringen av programmet för ett digitalt Europa och fungera 
som tillgängliggörare av de senaste digitala teknikerna. 

EDIH syftar till att stimulera en digital omställning inom alla branscher 
och inom offentlig sektor, med huvudfokus på små och medelstora före-
tag samt vissa delar av offentlig sektor. Det finns en viss flexibilitet i hur 
en EDIH organiseras, sammansättningen av den och hur den ska styras 
men en EDIH förväntas erbjuda tjänster inom de fyra verksamhetsområ-
dena: 

• Miljöer för test och validering
• Utbildning och kompetensuppbyggnad 
• Stöd för att hitta finansiering 
• Nätverk och ekosystem för innovation 

EDIH är tänkta att delfinansieras av programmet för ett digitalt Eu-
ropa. Utöver finansieringen från programmet förväntas medlemsstater, 
Europeiska regionala utvecklingsfonden och privata aktörer gemensamt 
finansiera EDIH. I Sverige förväntas fyra till åtta EDIH finansieras ge-
nom programmet för ett digitalt Europa. 

Nationell kontaktpunkt 
– DIGG (Myndigheten 
för digital förvaltning)
Regeringen har gett DIGG i 
uppdrag att ansvara för sam-
ordningen av programmet 
för ett digitalt Europa för 
perioden 2021–2027.
Webbsida: www.digg.se
E-post: info@digg.se
Telefon: 0771-11 44 00
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www.goteborgsregionen.se

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har 
valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, 
har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och 
är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket 
annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner 
för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om 
gemensamma satsningar. Allt för att regionens  
en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Faktablad om EU-finansiering
Göteborgsregionens faktablad om EU-finansiering syftar till att ge kort-
fattad och målgruppsanpassad information om EU:s strukturfonder och 
sektorsprogram inom ramen för den nya programperioden 2021-2027. 
Faktabladen vänder sig till tjänstepersoner i Göteborgsregionen.

Detta faktablad publicerades i maj 2021.


