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1. MELLÉKLET
TEVÉKENYSÉGEK
A program technikai leírása: kezdeti tevékenységi körök
A program kezdeti tevékenységeit az alábbi technikai leírással összhangban kell végrehajtani:
1. sz. egyedi célkitűzés: Nagy teljesítményű számítástechnika
A program az európai HPC-stratégiát hajtja végre azzal, hogy támogatja az Európa globális
versenyképességéhez szükséges HPC- és adatkapacitást biztosító átfogó uniós ökoszisztémát.
A stratégia a 2022–2023-as pénzügyi évig exaszintű képességekkel rendelkező,
világszínvonalú szuper-számítástechnikai és adatinfrastruktúrát, a 2026–2027-es időszakig
pedig az exa utáni szintű létesítményeket tervez üzembe állítani; ezáltal az EU saját független
és versenyképes HPC erőforrás birtokába jut, amelynek révén lehetőség nyílik kiváló
alkalmazások fejlesztésére és a HPC elérhetőségének és használatának bővítésére.
A kezdeti intézkedések az alábbiakat foglalják magukban:
1. Közös közbeszerzési keretrendszer egy világszínvonalú integrált HPC-hálózatra,
ideértve az exaszintű képességekkel rendelkező szuper-számítástechnikai és
adatinfrastruktúrát. Ez nem gazdasági alapon lesz hozzáférhető állami és
magánfelhasználók számára és állami finanszírozású kutatások céljaira.
2. Az exa utáni szintű szuper-számítástechnikai infrastruktúra közös közbeszerzési
keretrendszere, ideértve a kvantum-számítástechnikai technológiákkal való integrációt.
3. Uniós szintű koordináció és megfelelő pénzügyi források biztosítása a szóban forgó
infrastruktúra fejlesztésének, beszerzésének és működtetésének támogatására.
4. A tagállamok HPC- és adatkapacitásainak hálózatba szervezése és támogatás a HPCkapacitásaik fejlesztésére vagy új HPC-kapacitások beszerzésére törekvő tagállamok
részére.
5. A HPC kompetenciaközpontok hálózatba szervezése tagállamonként egy központtal és
a nemzeti szuper-számítástechnikai központokhoz kapcsolódva, abból a célból, hogy
HPC szolgáltatásokat nyújtsanak a vállalkozásoknak (különösen a kkv-knak), valamint
a tudományos és közigazgatási szervezeteknek.
6. Felhasználásra kész/működő technológia telepítése: a szuper-számítástechnika mint a
kutatás-fejlesztésből előálló szolgáltatás egy Uniós szinten integrált nagy
teljesítményű számítógépes ökoszisztéma létrehozására, amely lefedi a tudományos és
ipari értéklánc valamennyi szegmensét (hardver, szoftver, alkalmazások,
szolgáltatások, összeköttetések és korszerű digitális készségek).
2. sz. egyedi célkitűzés: Mesterséges intelligencia
A program alapvető mesterséges intelligenciához kapcsolódó kapacitásokat hoz létre és erősít
meg Európában, beleértve az adatforrásokat és az algoritmus-tárházakat is, amelyeket minden
vállalkozás és közigazgatási szerv számára hozzáférhetővé tesz, valamint megerősíti és
hálózatba szervezi a tagállamokban meglévő mesterségesintelligencia-tesztelési és kísérleti
létesítményeket.
A kezdeti intézkedések az alábbiakat foglalják magukban:
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1. Közös európai adatterek létrehozása, amelyek egész Európából összesítik a nyilvános
információkat és adatbemeneti forrásként szolgálnak a mesterséges intelligenciához
kapcsolódó megoldások számára. Ezek a terek az állami és a magánszektor számára
egyaránt nyitva állnak. A felhasználás növelésének érdekében szükséges, hogy az
adott térben található adatok a lehető legnagyobb mértékben interoperábilisak
legyenek, az állami és a magánszektor közötti interakciók terén, az ágazatokon belül
és az ágazatok között is (szemantikai interoperabilitás).
2. Mindenki számára nyitva álló közös európai algoritmuskönyvtár kifejlesztése. A
vállalkozások és az állami szervek meg tudnák állapítani, hogy melyik megoldás
szolgálja leginkább szükségleteiket és be tudnák azt szerezni.
3. A tagállamokkal közösen végrehajtott beruházások világszínvonalú referenciahelyek
létrehozásába, amelyek célja a valóságos körülmények között végrehajtott kísérletezés
és tesztelés, a mesterséges intelligencia olyan alapvető ágazatokban történő
alkalmazására koncentrálva, mint az egészségügy, a Föld-megfigyelés és a
környezetvédelmi megfigyelés, a mobilitás, a biztonság, a termelés és a pénzügyek,
valamint egyéb közérdekű területek. Ezek a helyszínek Európa-szerte mindenki
számára nyitottak és a Digitális innovációs központok hálózatához kapcsolódnak.
Jelentős számítástechnikai és adatkezelési eszközökkel kell felszerelni őket, és
rendelkezniük kell a legfrissebb mesterséges intelligenciával összefüggő
technológiákkal, beleértve az olyan új területeket, mint a neuromorfikus
számítástechnika, a mély tanulás (deep learning) és a robotika.
3. sz. egyedi célkitűzés: Kiberbiztonság és bizalom
A program ösztönzi az EU digitális gazdaságának, társadalmának és demokráciájának
megteremtéséhez szükséges alapvető kapacitások kiépítését azáltal, hogy megerősíti a Unió
kiberbiztonsági ipari potenciálját és versenyképességét, valamint javítja a magán- és állami
szektor képességét arra, hogy megvédje az európai polgárokat és az üzleti vállalkozásokat a
kiberfenyegetésektől, beleértve a hálózati és információs rendszerek biztonságáról szóló
irányelv végrehajtásának támogatását.
A kezdeti intézkedések e célkitűzés keretében az alábbiakat foglalják magukban:

HU

1.

A tagállamokkal közös beruházások a fejlett kiberbiztonsági berendezésekbe,
infrastruktúrákba és know-howba, amelyek elengedhetetlenek a kritikus
infrastruktúrák és általában a digitális egységes piac védelméhez. Ebbe
beletartozhatnak a kvantum-létesítményekbe történő befektetések, a kiberbiztonságot
szolgáló adatforrások, a helyzetismeret a kibertérben, valamint egyéb, az európai
állami és magánszektor rendelkezésére bocsátott eszközök.

2.

A
meglévő
technológiai
kapacitások
fejlesztése
és
a
tagállami
kompetenciaközpontok hálózatba szervezése, valamint annak biztosítása, hogy ezek
a kapacitások reagáljanak az állami szektor és a vállalkozások igényeire, beleértve a
DSM-en belül a kiberbiztonság és bizalom erősítését szolgáló termékek és
szolgáltatások terén felmerülő igényeket.

3.

A legújabb kiberbiztonsági és bizalmi szolgáltatások széles körű bevezetésének
támogatása a tagállamokban. Idetartozik a termékek tervezés alapján garantált
biztonságának elérése is.

4.

Támogatás a kiberbiztonsági készségek terén mutatkozó szakadék áthidalásához,
például a kiberbiztonsági készségeket célzó programok összhangba hozása, azok
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konkrét ágazati szükségletekhez igazítása, valamint
tanfolyamokhoz való hozzáférés biztosítása révén.

a

célzott

speciális

4. sz. egyedi célkitűzés: Korszerű digitális készségek
A program támogatja a jelenlegi és jövőbeni munkaerő egyszerű hozzáférését a korszerű
digitális készségekhez, amilyenek például a HPC, a mesterséges intelligencia, a megosztott
könyvelés (pl. blokklánc) és a kiberbiztonság, oly módon, hogy a diákok, a friss diplomások
és a jelenlegi munkavállalók, bárhol legyenek is, meg tudják szerezni és tovább tudják
fejleszteni ezeket a készségeket.
A kezdeti intézkedések az alábbiakat foglalják magukban:
1.

Hozzáférés munkahelyi képzésekhez a kompetencia-központokban és a magas szintű
technológiákat telepítő vállalkozásoknál kínált szakmai gyakorlatok révén.

2.

Hozzáférés magas szintű digitális technológiákat oktató tanfolyamokhoz, amelyeket
a programban részt vevő szervekkel együttműködésben egyetemek nyújtanak (a
témák között szerepel a mesterséges intelligencia, a kiberbiztonság, a megosztott
könyvelés (pl. blokklánc), a HPC és a kvantumtechnológiák).

3.

Részvétel előzetes tanúsításon átment rövid távú, specializált szakképzési
tanfolyamokon, például a kiberbiztonság területén.

A beavatkozások az egyes technológiákhoz kapcsolódó, csúcsminőségű digitális készségekre
összpontosulnak.
Minden beavatkozás tervezése és végrehajtása elsősorban a 15. cikkben meghatározott
digitális innovációs központok révén történik.
5. sz. egyedi célkitűzés: Telepítés, a digitális kapacitások legjobb felhasználása és
interoperabilitás
I. A közérdekű területek digitális átalakításához kapcsolódó induló tevékenységek a
következőket foglalják magukba:
A kiépítést szolgáló projektek, a digitális kapacitások legjobb kihasználása, illetve az
interoperabilitás közös érdekű projekteket képeznek.
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1.

Az igazgatás korszerűsítése:

1.1.

A tagállamok támogatása a tallini e-kormányzati nyilatkozat elveinek
végrehajtásában valamennyi szakpolitikai területen, szükség esetén a szükséges
nyilvántartások létrehozása és összekapcsolása az általános adatvédelmi rendelet
tiszteletben tartásával.

1.2.

Határokon
átnyúló
digitális
szolgáltatási
infrastruktúrák
összefüggő
ökoszisztémájának tervezéséhez, kísérleti üzemeltetéséhez, telepítéséhez,
karbantartásához és népszerűsítéséhez adott támogatás, valamint a közigazgatásban
egységes, végpontok közötti, biztonságos, interoperábilis, többnyelvű, határokon és
ágazatokon átívelő megoldások és közös keretrendszerek létrehozásának elősegítése.
A hatások és az előnyök értékelésére szolgáló módszertanok szintén itt szerepelnek.

1.3.

A meglévő közös előírások és szabványok értékelésének, aktualizálásának és
előmozdításának, valamint új közös előírások, továbbá nyílt előírások és szabványok
kidolgozásának, létrehozásának és előmozdításának támogatása az Unió
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szabványügyi fórumai keretében vagy – adott esetben – európai vagy nemzetközi
szabványügyi testületekkel együttműködésben.
1.4.

Együttműködés a megbízható infrastruktúrák európai ökoszisztémájának
létrehozásában megosztott könyvelési (pl. blokklánc) szolgáltatások és alkalmazások
felhasználásával, beleértve az interoperabilitás és a szabványosítás támogatását,
valamint az uniós határokon átnyúló alkalmazások telepítésének szorgalmazását.

2.

Egészségügy1

2.1.

Az EU polgárai számára biztosítani személyes egészségügyi adataik határokon
átnyúló biztonságos hozzáférését, megosztását, használatát és kezelését, függetlenül
a polgárok vagy adataik elhelyezkedésétől. Az e-egészségügyi digitális infrastruktúra
megvalósítása és kiterjesztése új digitális szolgáltatások révén, az elektronikus
egészségügyi nyilvántartások európai adatcsere-formátuma bevezetésének
támogatása.

2.2.

Jobb adatok a kutatás, a betegségmegelőzés, valamint a személyre szabott
egészségügyi ellátás és ápolás előmozdítása érdekében. Annak biztosítása, hogy az
európai egészségügyi kutatók és a gyakorló orvosok hozzáférjenek a megfelelő
erőforrásokhoz (megosztott adatterek, székértelem és elemzési kapacitások) annak
érdekében, hogy a főbb és ritka betegségek területén is áttöréseket érhessenek el. A
cél az, hogy legalább 10 millió polgárból álló lakosság-alapú kohorsz álljon
rendelkezésre. A mérföldkő 1 millió szekvenált genom 2022-ig.

2.3.

Digitális eszközök elérhetővé tétele a polgárok bevonására és az egyénközpontú
ellátásra a digitális egészségügy innovatív és bevált gyakorlatainak megosztása a
kapacitásfejlesztés és a technikai segítségnyújtás támogatása révén, különösen a
kiberbiztonság, a mesterséges intelligencia és HPC területein.

3.

Igazságszolgáltatás: Egységes és biztonságos határokon átnyúló elektronikus
kommunikáció lehetővé tétele az igazságszolgáltatáson belül, illetve az
igazságszolgáltatás és más illetékes szervek között a polgári és a büntető
igazságszolgáltatás
területén.
Az
igazságszolgáltatáshoz,
igazságügyi
információkhoz és eljárásokhoz való hozzáférés javítása minden polgár, vállalkozás,
gyakorló jogász és az igazságszolgáltatás számára a nemzeti adatbázisokhoz és
nyilvántartásokhoz kialakított szemantikailag interoperábilis összeköttetések révén,
valamint az online peren kívüli vitarendezés lehetőségének megteremtése. Innovatív
technológiák fejlesztésének és bevezetésének támogatása a bíróságok és a gyakorló
jogászok számára mesterséges intelligenciát használó megoldások alapján, amelyek
valószínűsíthetően egyszerűsítik és felgyorsítják az eljárásokat (például „legal tech”
alkalmazások).

4.

Közlekedés, energia és környezetvédelem: A nagyléptékű digitális alkalmazásokhoz,
például az intelligens városokhoz illetve az intelligens vidéki területekhez szükséges
decentralizált megoldások és infrastruktúrák telepítése a közlekedési, energia- és
környezetvédelmi politikák támogatására.

5.

Oktatás és kultúra: Az európai alkotók és a kreatív szakma számára hozzáférés
biztosítása a legújabb digitális technológiákhoz, a mesterséges intelligenciától a
fejlett számítástechnikáig. Az európai kulturális örökség kihasználása a kulturális
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COM(2018) 233 final, az egészségügy és az ellátás digitális átalakításának a digitális egységes piacon
való lehetővé tételéről, a polgárok szerepének erősítéséről és egy egészségesebb társadalom
megteremtéséről
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sokszínűség, a társadalmi kohézió és az európai polgárság támogatására. A digitális
technológiák elterjedésének támogatása az oktatásban.
Valamennyi fenti tevékenységet részlegesen támogathatják a digitális innovációs központok
ugyanazokkal a kapacitásokkal, amelyeket a vállalkozások digitális átállásának támogatására
fejlesztettek ki (ld. II. pont).
Emellett támogatást kap több digitális egységes piacot támogató tevékenység; ezek között
szerepel a biztonságosabb internetközpontok páneurópai hálózata a digitális írástudás
előmozdítására, a kiskorúak, szülők és tanárok figyelmének felkeltése a kiskorúakat az
interneten fenyegető veszélyek, a megvédésükre kínálkozó lehetőségek, valamint a
gyermekekkel való szexuális visszaéléshez kapcsolódó online tartalmak terjesztésének
megakadályozása iránt; a szándékos félretájékoztatás terjedésének megállítására irányuló
intézkedések; uniós megfigyelőközpont a digitális platform gazdaság területére, valamint
tanulmányok és tájékoztató tevékenységek.
II. Az ipar digitalizálásához kapcsolódó induló tevékenységek:

HU

1.

Támogatás a digitális innovációs központok hálózata rendelkezésére álló
infrastrukturális és technológiai létesítmények (berendezések, szoftver és eszközök)
továbbfejlesztéséhez annak érdekében, hogy bármely vállalkozás, nevezetesen a kkvk, az Unió bármely régiójában hozzáférhessenek a digitális kapacitásokhoz. Ebbe
beletartozik nevezetesen:

1.1.

Hozzáférés a közös európai adattérhez és a mesterséges intelligencia platformokhoz,
valamint az európai HPC eszközökhöz adatelemzés és számítógép-igényes
alkalmazások céljából

1.2.

Hozzáférés nagy mesterségesintelligencia-tesztelő létesítményekhez és fejlett
kiberbiztonsági eszközökhöz

1.3.

Fejlett készségekhez való hozzáférés

2.

A tevékenységek összehangolásra kerülnek azokkal a digitális technológiák terén
végzett innovációs fellépésekkel, amelyek adott esetben a Horizont Európa program
keretében kapnak támogatást, valamint az Európai Regionális és Fejlesztési Alapok
keretében a digitális innovációs központokba történő beruházásokkal, és kiegészítik
azokat. A Digitális Európa programból, az állami támogatásra vonatkozó
szabályokkal összhangban, piaci elterjesztésre irányuló támogatások is nyújthatók. A
digitális átalakulás további lépésinek finanszírozásához való hozzáférést az InvestEU
program alapján biztosított finanszírozási eszközök támogatják.
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2. MELLÉKLET
Teljesítménymutatók
1. Egyedi célkitűzés – nagy teljesítményű számítástechnika
1.1. Közös beszerzésű nagy teljesítményű HPC infrastruktúrák
1.2. Exaszintű és exa utáni szintű számítógépek használata összesen és az érdekeltek
csoportjai szerinti bontásban (egyetemek, kkv-k, stb.)
2. Egyedi célkitűzés – Mesterséges intelligencia
2.1. A kísérletezésre és tesztelésre szolgáló helyszíneken végzett társbefektetések
teljes összege
2.1. A mesterséges intelligenciát használó vállalkozások és szervezetek száma
3. Egyedi célkitűzés – Kiberbiztonság és bizalom
3.1. A közös beszerzésű kiberbiztonsági infrastruktúra és/vagy eszközök száma
3.2. Az európai kiberbiztonsági létesítményekhez
felhasználók és a felhasználói közösségek száma

hozzáféréssel

rendelkező

4. Egyedi célkitűzés – Korszerű digitális készségek
4.1. A kiképzett és munkába állt IKT szakemberek száma
4.2. Az IKT szakemberek felvétele terén nehézségeket tapasztaló vállalkozások száma
5. Egyedi célkitűzés – Telepítés, a digitális kapacitások legjobb felhasználása és az
interoperabilitás
5.1 A digitális közszolgáltatások elterjedtsége
5.2 Magas digitálisintenzitás-pontszámmal rendelkező vállalkozások
5.3. A nemzeti interoperabilitási keret összehangolása az európai interoperabilitási
kerettel
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3. MELLÉKLET
Más uniós programokkal fennálló szinergiák

HU

3.

A „Horizont Európa” keretprogrammal fennálló szinergiák biztosítják, hogy:

a)

Mivel a Digitális Európa és a Horizont Európa által kezelt számos tematikus terület
egymáshoz közelít, a támogatandó intézkedések típusa, várható kimenete és
beavatkozási logikája eltérő és egymást kiegészítő;

b)

A Horizont Európa széles körű támogatást nyújt a kutatás, a technológiafejlesztés, a
demonstráció, a kísérleti projektek, a koncepcióhitelesítés, a tesztelés és az innováció
számára, beleértve az innovatív digitális technológiák kereskedelmi hasznosítást
megelőző alkalmazását is, különösen i. a „Globális kihívások” pillérén belül a
„Digitális iparra” szánt célzott költségvetésen keresztül, amelynek célja az
alaptechnológiák (a mesterséges intelligencia és a robotika, a következő generációs
internet, a nagy teljesítményű számítástechnika és a nagy adathalmazok, a digitális
technológiák más technológiákkal való kombinálása) kifejlesztése; ii. az elektronikus
infrastruktúra támogatása a nyílt tudomány pillére keretében; iii. a digitális
technológiák integrálása valamennyi globális kihívás területén (egészségügy,
biztonság, energia és mobilitás, éghajlat, stb.); és iv. támogatás a nyílt innovációs
pillér keretében megvalósítandó, áttörést jelentő innovációk térnyeréséhez (amelyek
sokan esetben ötvözik a digitális és a fizikai technológiákat);

c)

A Digitális Európa program beruházási területei a következők: i. nagy teljesítményű
számítástechnika, mesterséges intelligencia, kiberbiztonság és korszerű digitális
készségek; valamint ii. nemzeti és regionális szintű telepítés a digitális kapacitások
és a legújabb digitális technológiák területén a közérdekű területeken (mint például
az egészségügy és a gondozás, a közigazgatás, az igazságügy és az oktatás), illetve a
piaci hiányosságok (például a vállalkozások, különösen a kis- és középvállalkozások
digitalizálásának) területe;

d)

a Digitális Európa keretében kifejlesztett kapacitásokat és infrastruktúrákat a kutatási
és innovációs közösség rendelkezésére bocsátják, többek között a Horizont Európa
által támogatott tevékenységek céljaira is, beleértve a tesztelést, a kísérletezést és a
demonstrációt valamennyi ágazat és tudományág területén;

e)

A Horizont Európa keretében kifejlesztett új digitális technológiákat fokozatosan
átveszi és telepíti a Digitális Európa program;

f)

A Horizont Európa keretében a készségek és kompetenciák fejlesztése területén
indított kezdeményezéseket – ideértve az Európai Innovációs és Technológiai Intézet
tudományos és innovációs társulása (TIT) digitális programjának helymegosztási
központjai által nyújtott fejlesztést is – kiegészíti a Digitális Európa keretében
támogatott, korszerű digitális készségekre irányuló kapacitásfejlesztés;

g)

A programozás és a végrehajtás terén erős koordinációs mechanizmusokat vezettek
be, amelyek a lehető legnagyobb mértékben összehangolják mindkét program
eljárásait. Irányítási struktúráik valamennyi érintett bizottsági szolgáltatást magukban
foglalják.
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4.

A megosztott irányítás alá tartozó uniós programokkal – köztük az Európai
Regionális Fejlesztési Alappal (ERFA), az Európai Szociális Alap plusz (ESZA +),
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alappal (EMVA) és az Európai
Tengerügyi és Halászati Alappal (ETHA) – fennálló szinergiák biztosítják, hogy:

a)

A megosztott irányítás és a Digitális Európa program keretében megvalósuló uniós
programok kiegészítő finanszírozására vonatkozó intézkedéseket olyan
tevékenységek támogatására használják, amelyek hidat létesítenek az intelligens
szakosodás és az európai gazdaság digitális átalakításának támogatása között.

b)

Az ERFA hozzájárul a regionális és helyi innovációs ökoszisztémák fejlesztéséhez és
megerősítéséhez, valamint az ipari átalakuláshoz. Ez magában foglalja az ipar
digitalizálásának és az eredmények elterjedésének támogatását, valamint az új
technológiák és az innovatív megoldások bevezetését. A Digitális Európa program
kiegészíti és támogatja a transznacionális hálózatépítést és a digitális kapacitások
feltérképezését annak érdekében, hogy azok elérhetők legyenek a kkv-k számára, és
hogy az interoperábilis informatikai megoldások az összes uniós régió számára
hozzáférhetővé váljanak.

5.

Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközzel (CEF) fennálló szinergiák biztosítják,
hogy:

a)

A jövőben a DEP a nagy teljesítményű számítástechnika, a mesterséges intelligencia,
a kiberbiztonság és a korszerű digitális készségek területén a széles körű digitális
kapacitásra és infrastruktúra-építésre összpontosít azzal a céllal, hogy a közérdekű
területeken, illetve a piaci hiányosságok területén a kritikus meglévő vagy tesztelt
innovatív digitális megoldások Európa-szerte széles körben elterjedjenek és
használatba lépjenek. A DEP végrehajtása elsősorban a tagállamokkal folytatott
összehangolt és stratégiai beruházások révén történik, különösen közös közbeszerzés
révén, a digitális kapacitások európai szinten való megosztása, valamint az egész
Unióra kiterjedő fellépések területén, amelyek a digitális egységes piac
fejlesztésének részeként az interoperabilitást és a szabványosítást támogatják.

b)

A digitális európai kapacitások és infrastruktúrák innovatív új technológiák és
megoldások bevezetését teszik lehetővé a mobilitás és a közlekedés területén. Az
Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz támogatja az új innovatív technológiák és
megoldások telepítését és kiépítését a mobilitás és a közlekedés területén.

c)

Koordinációs mechanizmusokat alakítanak ki különösen a megfelelő irányítási
struktúrák révén.

6.

Az InvestEU-val fennálló szinergiák biztosítják, hogy:

a)

Az InvestEU Alapról szóló rendelet alapján piaci alapú finanszírozás révén
nyújtanak támogatást, többek között az e program keretében kitűzött szakpolitikai
célkitűzések megvalósítására is. Az ilyen piaci alapú finanszírozás támogatással
kombinálható.

b)

A vállalkozások pénzügyi eszközökhöz való hozzáférését elősegíti a digitális
innovációs központok által nyújtott támogatás.

7.

Az Erasmus programmal fennálló szinergiák biztosítják, hogy:
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a)

A program támogassa a korszerű technológiák – például a mesterséges intelligencia
vagy a nagy teljesítményű számítástechnika – kifejlesztéséhez szükséges fejlett
digitális készségek fejlesztését és megszerzését az érintett iparágakkal
együttműködésben.

b)

Az Erasmus program korszerű készségekre vonatkozó része a Digitális Európa
program azon beavatkozásait egészíti ki, amelyek a mobilitási tapasztalatok révén
valamennyi területen és minden szinten a készségek elsajátítását célozzák.
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