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Úvod do strategie EU – 3 pilíře

KAŽDÝ OBČAN

Technologie zlepšují 
každodenní život 

všech občanů

PODNIKY ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Zahájení podnikání, růst 
inovace a hospodářská soutěž 

za spravedlivých podmínek

Digitální technologie 
pomáhají EU dosáhnout 

klimatické neutrality

Technologie ve 
prospěch lidí

Spravedlivá a 
konkurenceschopná 
digitální ekonomika

Otevřená, 
demokratická a 

udržitelná společnost
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Úvod do strategie EU

• Cílem digitální strategie EU je zajistit, aby z této transformace měla 
prospěch široká veřejnost, města, regiony, podniky, a zároveň přispět k 
dosažení cíle, jímž je klimaticky neutrální Evropa do roku 2050.

• Komise je odhodlána učinit z právě začínající dekády evropské 
„digitální desetiletí“. 

• Evropský finanční rámec v období 2021 - 2027 určený na digitalizaci 
je 7,5 miliardy EUR 
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Oblasti digitalizace 
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• Znalostní management 
(chytrá města a obce)

• Opatření, zásahy

• Data
• Informace

Digitalizace územních celků – digitální dvojče

Zdroj: University of Cambridge, 
Flourishing Systems, 2020

• Digitální dvojče územního celku
• Modelování a simulace scénářů
• Znalostní báze
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Ekonomická 
infrastruktura

Sociální 
infrastruktura

Životní 
prostředí

Územní celek

Digitalizace územních celků – systém systémů

Zdroj: University of Cambridge, 
Flourishing Systems, 2020
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Digitální dvojče Země (DestinE) – cílový stav
• Cílem iniciativy Destination Earth je vyvinout velmi přesný digitální 

model Země, který bude monitorovat a simulovat přírodní a lidskou 
činnost, a zpracovávat scénáře, které by umožnily udržitelnější rozvoj 
a podporu evropské politiky v oblasti životního prostředí.

• DestinE bude implementován postupně během příštích 7 až 10 let:
- V roce 2023: Zahájení provozu cloudové platformy pro aktivaci 

projektu a prvních dvou digitálních dvojčat.

- Do roku 2025: Platforma integruje 4–5 digitálních dvojčat schopných        
k provozu a nabídne své služby veřejnému sektoru za účelem vývoje, 
monitorování a hodnocení dopadů navrhovaných politických                     
a legislativních opatření týkajících se životního prostředí a klimatu.

- Do roku 2030: Vývoj směrem k úplnému digitálnímu dvojčeti Země 
prostřednictvím spojení digitálních dvojčat.
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Evropská centra pro digitální inovace - cesta
• Evropská komise vypracovala evropský 

katalog center pro digitální inovace, který 
zahrnuje více než 450 stávajících center po 
celé Evropě.

• Grantové příležitosti se zaměří na lepší 
vybavení a zaměstnávání expertů v 
přibližně 200 evropských centrech pro 
digitální inovace, včetně těch 
přeshraničních.

• Centra by měla stimulovat široké využití umělé inteligence, poskytnout vysoce výkonnou výpočetní 
techniku a zajistit kybernetickou bezpečnost, a to jak v průmyslových odvětvích (zejména v 
malých a středních podnicích), tak v organizacích veřejného sektoru (včetně měst a obcí).
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Evropská centra pro digitální inovace – stav ČR
Název Město

Cybersecurity Innovation Hub (DIH – CZ) Brno

Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) Praha 

DIH DIGIMAT Kuřim

Hub pro digitální inovace (H4DI) Praha

Inovační centrum Ústeckého kraje Ústí nad Labem

IT4Innovations – Národní superpočítačové centrum Ostrava

Pilsen Digital Innovation Hub (Západočeská univerzita v Plzni ) Plzeň

Research Center for Informatics Praha

Jihočeský Digi Hub České Budějovice

Technologické centrum v Hradci Králové Hradec Králové

BOWI – UWB (Západočeská univerzita v Plzni ) Plzeň
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Horizont Evropa – finanční nástroje

Rozpočet programu Horizont Evropa na období 2021–2027 bude 
činit přibližně 95,5 miliardy eur. 

Rozpočet a struktura přizpůsobená ambicím
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