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Subsidiekansen voor Europese projecten 2021-2027
Doelstelling Digital Europe
Ondersteunen van digitale
transformatie van de Europese
economie en samenleving en dit
ten goede laten komen aan
Europese burgers en bedrijven.

Thematische prioriteiten
Essentiële digitale capaciteiten
1. High-performance computing (supercomputers)
2. Kunstmatige intelligentie
3. Cyberbeveiliging en vertrouwen
Versnellen van invoering en gebruik digitale technologieën:
4. Geavanceerde digitale vaardigheden
5. Uitrol, optimaal gebruik van digitale capaciteiten en interoperabiliteit
Per pijler zijn prioriteiten benoemd voor 2021 en 2022. De eerste twee
jaar richten de acties zich vooral op de opbouw van de programmastructuur, waaronder het opzetten van de eerste European Digital Innovation
Hubs (EDIH). Een EDIH is hét regionale aanspreekpunt voor vragen en
uitdagingen rondom digitalisering en ondersteunt bedrijven in hun
digitale transformatie, onder andere door het bieden van testruimte,
initiëren van netwerkactiviteiten, trainen en opleiden van (potentiële)
medewerkers en toegang tot financiering.

Nieuw vanaf 2021

• Digital Europe is een nieuw
programma.
• Uitvoering middels
Europese publiek-privaat
partnerschappen en
bestaande platforms/
organisaties (dus geen
programma-autoriteit met
enkel subsidieoproepen).
• Er wordt naar synergie met
andere programma’s
gezocht, onder andere
Horizon Europe, CEF, EFRO,
ESF, Erasmus.
• Doelgroepen: overheden,
bedrijven.

Projectidee?

• Het is op dit moment nog te vroeg om projectideeën uit te werken.
• Interesse in een specifiek thema? Lees je in en zoek het juiste bestaande platform waarop verder gebouwd
wordt rond jouw thema.
• Benieuwd naar de EDIH? Volg RVO voor updates over de uitkomsten van de nationale voorselectie.

Planning

• Start programma in januari 2021
• Nog geen informatie bekend over andere mogelijkheden om bij activiteiten aan te sluiten (trainingen, calls,
platformen, etc.).

Meer informatie?

Benieuwd naar de andere EU-programma’s? In het EU-dossier op onze website vindt u meer factsheets met
subsidiekansen per EU-programma en de laatste ontwikkelingen rond het EU-budget voor 2021-2027.
Bezoek bureaubuiten.nl/eu of neem contact op met onze adviseur Emma Klever
via 030-2318945 / emma.klever@bureaubuiten.nl

