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Резултати от изборите за президент и вицепрезидент, община  Балчик  

Европейската комисия ще инвестира близо 2 милиарда евро от програмата 
„Цифрова Европа“ за постигане на напредък в цифровия преход

Европейската комисия 
прие три работни програ-
ми за програмата „Ци-
фрова Европа“, в които се 
очертават целите и кон-
кретните тематични об-
ласти, които ще получат 
финансиране в размер на 
общо 1,98 милиарда евро. 
Този първи набор от ра-
ботни програми включва 

стратегически инвести-
ции, които ще бъдат от 
основно значение за пос-
тигането на целите на Ко-
мисията за осъществяване 
на цифровото десетилетие 
на Европа. Програмата 
„Цифрова Европа“ има 
за цел да укрепи техно-
логичния суверенитет на 
Европа и да предложи на 
пазара цифрови решения 
в полза на гражданите, 
публичните администра-

ции и предприятията.
Основната работна про-
грама на стойност 1,38 
милиарда евро ще бъде 
насочена към инвестиции 
в областта на изкуствения 
интелект (ИИ), компю-
търните услуги „в облак“ 
и пространствата на дан-
ни, квантовата комуника-
ционна инфраструктура, 
задълбочените цифрови 
умения и широкото из-
ползване на цифровите 

технологии в икономика-
та и обществото до края 
на 2022 г.
Наред с тази основна ра-
ботна програма Комиси-
ята публикува две специ-
ални работни програми: 
първата е съсредоточена 
върху финансирането в 
областта на киберсигур-
ността с бюджет от 269 
милиона евро до края на 
2022 г.; втората – върху 
създаването и функцио-

нирането на мрежата от 
европейски цифрови ино-
вационни центрове с бю-
джет от 329 милиона евро 
до края на 2023 г.
Първите покани за пред-
ставяне на предложения 
за програмата „Цифрова 
Европа“ ще бъдат пуб-
ликувани до края на но-
ември, а през 2022 г. ще 
бъдат публикувани още 
покани.
Повече информация ще 

намерите в документа тук.
Лица за контакти с меди-
ите:
Johannes BAHRKE (+32 2 
295 86 15)
Marietta GRAMMENOU 
(+32 2 298 35 83)

Европейската комисия е 
отговорна за защитата на 
личните данни. 
Всички лични данни се 
обработват съгласно Ре-
гламент (ЕС) 2018/1725.


