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Agenda:

• Ny information från EU-kommissionen – summering från informationsdagen

• Tidslinje för ansökningsprocessen 2021 och 2022

• Bedömningskriterier och gemensamberedning

• Utlysningar

• Presentation av företag som vill ingå i ett samarbete

• Frågestund (EU-kommissionen deltar i slutet av mötet för att besvara frågor)



Under mötet: 

• Vänligen stäng av din kamera och mikrofon

• Skriv gärna frågor i chattfunktionen under mötets gång

• Vår moderator hanterar frågorna i slutet av mötet



• Säker och hållbar digital infrastruktur

• Digitalisering av offentliga tjänster

• Konkurrenskraftig digital ekonomi

• Alla ska vara inkluderade 

• En katalysator till ett Europeiskt gigabitsamhälle

• 30 %  av CEF Digital ska gå till klimatåtgärder

CEF 2 DIGITAL



Lansering av utlysning för 258 miljoner euro

• Förbättring av 5G-tjänsterna på trafikleder - € 106 miljoner 
(5G coverage along transport corridors)

• 5G-lösningar för lokala och offentliga tjänster- € 25 miljoner    
(5G for Smart communities) 

• Förstärkning av stamnätförbindelser - € 40 miljoner         
(Backbone connectivity for Digital Global Gateways)

• Samordning och stödåtgärder - € 7 miljoner                      
(Coordination and Support Actions)

• Stamnätförbindelser för europeiska molntjänster - € 80 miljoner 
(Backbone networks for pan-European cloud federation)



1.

Utlysning       

12 januari

2. 

Sista 
ansökningsdag      

22 mars

3. 

Fastställt projekt      

Grant agreement (GA)

4. Projekt 
genomförs

5.

Slutrapportering

1.

• Projekt-PM till CEF-kansliet 8 feb.

• Ansökan fylls in i modulen 

• PTS/Regeringen godkänner

• Ansökan skickas senast 15 mars  (EU:s deadline22 mars)

3.

• Projekt inleds 

• Kick-off med partners 

och CEF-kansliet och 

HaDEA

2.

• EU utvärderar – april-juli

• Preliminärt beslut – augusti

• Tilldelning (GA) Nov.-dec.

Cykel för CEF2 Digital       
ca 36 månader 

4. 
• PTS gör en årlig

rapportering
(The annual salary review, ASR)

5. 

• PTS granskar slutrapport

• RK /EU godkänner slutrapporter



Tidsplan 
• 12 januari CEF utlysningstext publiceras

• Senast 8 februari redovisas projekt till PTS

• 21 februari bedömnings-PM skickas till RK

• 11 mars återkoppling från RK

• 11-15 mars slutlig ansökan förbereds och skickas in

• 22 mars stängs  utlysningen 

• April – juli utvärderar EU ansökningar 

• Augusti ger EU besked om resultatet av ansökan  

• November-december skrivs Grant Agreement



För att vara berättigade att söka måste deltagare 
vara:

❑ Juridiska personer (offentliga eller privata organ) 
etablerad i en EU-medlemsstat eller ett berättigat 
icke-EU-land.

❑ Europeiska Ekonomiska samarbetsområdet: Norge, 
Island och Liechtenstein kan ses som en 
gränsöverskridande passage. Medlemsländerna får 
då bidrag fram till EES-landets gräns. 

❑ Stärkta säkerhetsaspekter i CEF2 Digital. En 
säkerhetsdeklaration ska lämnas in i samband med 
ansökan. 

Säkerhet och avgränsningar av EU-stödet



CEF-kansliet på PTS
• Säkerställer att projektet är moget, finansierat, har 

tillstånd och uppfyller kriterier

• Vägleda under ansökningsprocessen

- Samarbeten

- Tydlig affärsmodell och äganderoll

- Målbild 

- Tidsram 

- Investering och ekonomisk kalkyl 

• PTS CEF-kansli är medskribent/granskare av 
projektet 



Bedömning och utvärderingen :
• Mogenhet: 

Förmåga att starta och slutföra projektet vid utsatt tid, samt tillstånd och finansiella resurser för CEF-investeringen.

• Kvalitet: 
Genomförandeplanen, både ur teknisk och ekonomisk synvinkel, samt informationen om drift-/underhållsstrategi för det 
avslutade projektet.

• Effekt: 
Ekonomisk, social, miljö- och klimatpåverkan. Säkerheten, tillgänglighetsaspekter och gränsöverskridande dimension.

• Åtgärdens prioritet och brådska: 
Politiska målen och prioriteringarna, samt mervärdet för EU, eventuella synergier med andra sektorer och program.

• Effekt av EU-stöd: 
Förmågan att leverera viktiga investeringar med begränsat EU-stöd och hur effekten motiverar det finansiella stödet.



Här namnges samtliga 
i konsortiet samt PTS 
CEF-kanslis deltagare

PTS bifogar 
Regeringens 

godkände blankett 



CEF Energi och Transport
- om synergier förbättra samhällslivet 

- ekonomiska, klimat- eller miljömässiga fördelar med åtgärden

Digital Europe och Horizon Europe
- Intelligenta transportsystem

- Digitaliserade och elektrifierade transportvägar

- AI tillämpad på CAM

- Moln- och edge-kapacitet 

- 5G-korridorer som testbädd utvecklade under Horizon

Samfinansiering
Upp till 20 % av de totala stödberättigande kostnaderna



5G transportkorridorer 



Återkoppling från EU
Inledande studie: 

• Ca 20 av de 21 "konsoliderade" studierna kan finansieras 

• Att kombinera studier på regional nivå uppmuntras

• Studier har en CEF-budget på 6 miljoner €, i genomsnitt 300 000 €/studie

Studierna ska bland annat ge följande beskrivning:

• Placering och servicekrav längs korridoren 

• Nätverksplanering och spektrumband 

• Investeringar och kostnadsanalys

• Tidslinje för nätplanering, tillståndsansökningar, testning och  lansering av tjänster)

72

25

69

Indikation från 
medlemsländer 

Förstudie

Tidig våg

Stor våg

21

3

23

INDIKATION PÅ MOGNA 
INSKICK

Förstudie

Tidig våg

Stor våg



EU:s återkoppling för 5G gränsöverskridande transportleder 

Tidig våg är en bra möjlighet för intressenter:

• 3-5 tidiga projekt kan finansieras, 20-33 miljoner euro/projekt medfinansiering                

• Den tidiga vågen har 100 miljoner euro som ska delas mellan projekten

• EU /PTS - bilaterala samtal med de som planerar söka ”tidig våg”-projekt 

1:a stora vågen: 

• Ca 8-15 av de mogna projekten kan finansieras 2023

• Total CEF-budget på 240 miljoner euro som ska delas mellan projekten

21

3

23

MOGNA PROJEKT
FÖRSLAG

Förstudie

Tidig våg

Stor våg



Utlysningar för 5G transportkorridorer 

Utlysning Utlysning
öppnar

Utlysningen
sängs

Tidig våg

Utrullning 100.000.000 € Jan-22 22 mars

Första stora
vågen

Studier 6.000.000 € Jan-22 22 mars

Utrullning 240.000.000 € Jan-23 22 mars

TOTALT 346.000.000 € 

• Studie och tidig våg-distribution lanseras

som en del av samma utlysning 2021

• Utlysningen för den första stora vågen

öppnar 2023

• En total budget på 346 miljoner euro med 

50 % finansiering

• Totalt 692 miljoner euro tillsammans med 

privat finansiering



5G transportkorridorer

Övergripande mål:

• Erhålla kontinuerlig 5G täckning av hög kvalitet utefter större 

gränsöverskridande transportleder inom EU

• Projekt ska leda till förtätad och förbättrad infrastruktur

• 2021-2023 prioriteras att stödja investeringar i gränsöverskridande 

sektioner som involverar två eller flera medlemsstater



Bidrag kan sökas för: 

• Utbyggnad av passiva nätverkselement inklusive anläggningsarbeten,                                                           
t.ex. kanalisation, svartfiber, 5G-radiostation, mast och pyloner.

• Utbyggnad och installation av aktiva nätverkselement, t.ex. antenner, lagrings-
och beräkningskapacitet såsom nätverkskontrollers, routrar, switchar, växlar, edge
MEC/noder etc.

• Utbyggnad och installation av specifika markbaserade enheter (t.ex. väg, järnväg) 
för uppkopplade och automatiserade mobilitetsanvändningsfall, såsom sensorer, 
kameror etc. för trafikövervakningsändamål, inklusive uppkopplade  
vägsidesenheter.

• Förberedande arbeten, inklusive nätverksplanering.



5G täckning utmed transportkorridorer
Förutsättningar för ett projekt:

• Medfinansieringsgrad 50%.

• Korridoren bör korsa minst en riksgräns                                                                             
längden bör vara flera hundra kilometer på båda sidor av gränsen

• Tjänstekontinuitet ska garanteras över gränsen 

• Projektet skall inkludera edge infrastruktur och stöd för network slicing

• Dimensionerat med hänsyn till trafikdensitet

• Där 4G täckning redan finns så måste projektet ge en avsevärd förbättring

• Projekt bör använda minst ett 5G-pionjärband, troligen täckning i 3,5 eller 26 GHz bandet 
för svenska ansökningar



5G täckning utmed transportkorridorer

Sträckor:

• De sträckor som pekas ut i annex V till CEF 2 förordningen

Scandinavian med. korridoren enligt kommissionens förslag till 

revision av TEN-T regleringen (com(2021)812)

• Men även sträckor som anses ”relevanta ur ett Europeiskt 

perspektiv”

(här blir det upp till ansökande och medlemslandet att försöka motivera)



5G för smarta samhällen 



5G för smarta samhällen

Budget: 25 miljoner euro. 

Mellan 300 tusen euro  – 4 miljoner euro/per projekt.

Utlysning 2021, 2022 och 2023

Övergripande mål: 

• Effektivering av samhällsfunktioner / driva på 5G användningen

• Genom införande av nya/innovativa användarfall/ tjänster

• Focus på tjänster inom det offentliga åtagandet ”socioekonomiska drivkrafter” (SED)

såsom skolor, sjukhus och offentlig förvaltning

• Viktigt projekten enkelt går att replikera (i Sverige och på Europanivå)



Bidrag kan sökas för: 
• Endast kommunikationsinfrastruktur

• Aktiva och passiva delar av det 5G nät som skall användas för att 
möjliggöra nya användarfallen/tjänsterna

• Viss möjlighet för att bygga fasta nät för att ansluta basstationer eller en fastighet om 5G-
nätet är i fastigheten

Obs att stora delar av ett totalt projekt inte ingår i det man kan få bidrag från, tex:

• Mjukvaror/licenser och tjänster för att kunna producera den faktisk slutanvändartjänsten

• Internetuppkopplingen och ev lokal eller molnbasserrad beräkningsinfrastruktur



5G för smarta samhällen
Förutsättningar för ett projekt:

• Medfinansieringsgrad 75%.

• Huvudansökanden förutsätts vara operatören som bygger 5G nätet

• I konsortiet skall även minst en slutanvändare av användarfall/tjänst ingå

• En eller flera användarfall/tjänster som kräver 5G funktionalitet för att fungera

• Endast i områden där det inte finns/planeras 5G-nät med motsvarande funktionalitet

• Uttryckt stöd från den regionala/lokala myndigheten

• Användning inom hälsovård eller utbildning premieras

• Om 5G-nätet även används för publika tjänster, reduktion av medfinansieringen



Nya Global Gateway – förbindelser världen över genom 
hållbar infrastruktur

Strategi för att främja hållbara, motståndskraftiga och 
långsiktiga digitala kontaktvägar utifrån EU:s intressen och värderingar: 
rättsstatsprincipen, mänskliga rättigheter, internationella normer och standarder. 

- Sträva efter att vara digitalt oberoende, en europeisk digital autonomi

CEF 2 Digital - Stamnät för Digital Global Gateways
”Ge tillgång till Gigabit-nätverk för alla EU-medborgare och företag”. 

Ansluta:
• Öar i Europa och EU:s avlägsna territorium

• Viktiga förbindelsepunkter inom EU och Internet-knutpunkter

• EUs partners globalt

Med:  Sjökablar, Fiber och Satellit

Azores, 
Canary Islands, 
French Guiana, 

Guadeloupe, 
Madeira, 

Martinique, 
Mayotte, 
Réunion,  

Saint Martin 

EU:s avlägsna territorier



Stamnät för 
Digital Global Gateways

Bidrag ges till 

Stamnät inom och mellan medlemsstater, inkl. 

"avlägsna territorier" samt till tredjeländer, om:

• Befintligt eller planerat stamnät inte kan 
tillgodose efterfrågan.

• Avsaknad av trovärdiga planer från alternativa 
operatörer för att komma in på marknaden

• Brist på redundans

Synergier med

• CEF2 Digital, tex stamnät för Molntjänster, 
uppkopplingen av HPC, 

• CEF2 Transport / Energi

• Projekt som fått stöd av andra EU-fonder

Sjökablar

• Bidrag till nya eller väsentlig uppgradering av 
befintliga sjökabelsystem

• Ej bidrag 

• när det finns minst två nuvarande eller planerade
sjökablar

• Nyckel parametrar : 

• Total längd, Kapacitet, Antal fiber, Kapacitet per fiber samt  
Teknisk lösning 



Stamnät för Digital Global Gateways

Samverka

( 1 ) Förstudie, Bidrag 50%, 
Projekttid: 12 mån 

call-fiche_cef-dig-2021-gateways_en.pdf (europa.eu)
(1,2)

( 2 ) Projekt, inkl viss förstudie,  Bidrag: 30%/ 50% 

Högre bidrag för EU:s avlägsna territorier: 70% , 

Ersättning: Specificerade kostnadstyper och faktiska kostnader ersätts.

Projekttid: 36 mån. 
- förlängningar av projekttid är möjlig, om det är vederbörligen motiverat och genom ändring i 
avtal för bidraget. 

Utlysning & EU Budget - Miljoner Euro omfattar 2021 
Miljoner Euro

2022
2023

Stamnät för Digital Global Gateways – study (1) Förstudie 10

Stamnät för Digital Global Gateways – works (2) Projekt 30 √ √

Total EU budget (miljoner Euro)     40 ~ 45 ~ 45

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cef/wp-call/2021/call-fiche_cef-dig-2021-gateways_en.pdf


Stamnät för pan-europeisk molnfederation
Öka kommersiella utbudet och kapacitet i 
Moln- och Edge- tjänster

där marknadsaktörerna inte på egen hand investerar.

• Bidrag till nya samt betydande uppgradering av 
stamnät/förbindelser för datacenter med Molntjänster

• där det inte planeras inom en snar framtid.

• Hantera stora mängder data, både för Edge och HPCs 
(superdatorer)

• Hållbart stödja framväxande teknologier som tex, AI-

tillämpningar

Nyckeltal: 

• Summan av Gb/s*Km mellan molnleverantörer;

• Antalet sammankopplade datacenter, inkl. offentlig sektor, 
Fysiskt (fiber) eller virtuellt (programvara). 

Digital Europe Programme

Etablera och driva plattform med 
pålitliga europeiska Moln- och Edge-
tjänster.
Skapa inre marknad med data*, 

*Data space: 
- Smarta samhällen (5G)
- Mobilitet (5G)
- European Green Deal
- etc.

Utlysningen stänger 22 feb-22



Stamnät för pan-europeisk molnfederation

Samverka

Utlysning & EU Budget - Miljoner Euro omfattar 2021
Miljoner Euro

2022 2023 -24 -25 -26 -27

Sammankoppling av stamnät för molnfederationer(1)
Förstudie

& Projekt
65 √ √ √

+ anslutning till andra moln, superdatorer (HPC), Edge infrastruktur (2) Förstudie 1 √ 

INTERNET: Utrusta befintliga stamnät med säker DNS (3) Projekt 14

Total budget (miljoner Euro):      80 40 20

(1,3) Projekt: Bidrag  30% 

• EUs avlägsna territorier: 70% & 30%
-endast specificerade kostnadstyper och faktiska 
kostnader som uppstått, ersätts. .. 

• Projekttid: 36 mån

call-fiche_cef-dig-2021-cloud_en.pdf (europa.eu)
(1,2,3)

(2) Förstudie: Bidrag 50%

• Projekttid: 12 mån

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cef/wp-call/2021/call-fiche_cef-dig-2021-cloud_en.pdf


Presentation från företag

• Safespring - Fredric Wallsten

• Netonomics - André Grce

• Ericsson – Olle Isaksson

• Telia - Mikael Jarmdahl



NAMN

DATUM

2022-01-20

E-POST

Svenska molntjänster 

fredric.wallsten@safespring .se

Fredric Wallsten  (076-629 25 02)
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The new legislative landscape 
Due to the Schrem s II verd ict  by the EU Court  of Just ice

2020

Privacy sh ield

2016

Sch rem s I

Safe harbour declared  invalid

2015

Standard  con t ractual clause

2010

Safe harb our

2000

Increased protectionism of personal data

Increased surveillance of personal data

Sch rem s II 

Privacy sh ield  d isq ualif icat ion  

EDPB

GAIA-X

MOLNUTREDNINGEN

ESAM



Tradit ional Data 

Center and Hosting

Global Public 

Clouds

EU Compliant

Clouds

Public 
Sector

Private 
Sector

Slow innovation
Digital Sovereignty 

Gaia-X, GDPR
Integrity threat 

FISA 702, Cloud Act

Public 
Sector

Private 
Sector



Introduction to Safespring

● Safespring , Head  quartered  in  Stockholm , is a 

European Cloud  Service Provider.

● Safespring  p rovides In frast ructure (IaaS)- and  

p lat form  (PaaS) services to custom ers 

throughout  Europe.

● Our p lat form  enab les open standards, GDPR 

com pliance and  d ig ital sovereignty 

● Our services are d irect ly connected  to the 

European research netw ork through SUNET, 

UNINETT and  NORDUnet .

● SSO w ith  (Feide & Sw am id ) eduGAIN for NREN 

Custom ers

● Mem ber of

OSLO STOCKHOLM
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Connecting Europe Facility 2 Digital

Submarine cable for the Stockholm archipelago

Kontakt: André Grce
andre@netonomics.se

Mobile +46 70 555 56 56

CEF2 Backbone – PTS meeting 20 January Netonomics.se

mailto:andre@netonomics.se
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Habitants, remote workers, tourists, ferries and other transport need resilient connectivity – in 
particular fully capable 5G. The Stockholm archipelago has long been strategic and 
underserved 

Costly construction of backbone, in especially submarine cable requires a link structure 
design which secures required resilience at optimal cost

Access 

Stockholm needs a submarine backbone

Netonomics.se

Example area: main fairway in 
Stockholm’s Northern inlet 
where 2 international 
Backbones traverse but there 
is no local connectivity

Task:
Add most cost-effective links 
to reach required resilience 
for current and planned nodes

CEF2 Backbone – PTS webinar 20 January 2022
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Netonomics’ design method for Backbone and 5G links suits CEF2 requirements since it:

Cost optimizes fiber link structure while meeting resilience & latency requirements

Can design a cost optimized common cable structure suiting individual networks’ needs

EU recognizes that physical fiber resilience is the base for all other transport layer resilience

Based on 8 years experience of mathematical programming for effective link solutions

a backbone design will be created to accommodate beneficiary needs at optimized cost

Access 

Network science in practice

Netonomics.seCEF2 Backbone – PTS webinar 20 January 2022



Olle Isaksson

Director Global Partnering and Ecosystems

Group Strategy

Mobile: +46 70 267 0398

olle.isaksson@ericsson.com

Edvard Brinck 

Dir Portfolio Management 

IoT Connected Vehicle 
Business Area Technology & Emerging Business 

Mobile: +46 72 539 8325

edvard.brinck@ericsson.com

www.ericsson.com

mailto:olle.isaksson@ericsson.com
mailto:edvard.brinck@ericsson.com
http://www.ericsson.com/
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CEF2 - Telia 

Kontaktperson för frågeställningar om 
samarbete med Telia inom ramen för 
ansökningar i CEF2-programmet:

Mikael Jarmdahl

E-post: mikael.jarmdahl@teliacompany.com



EU Kommissionen 

Peter Stuckmann - Head of Unit - Future Connectivity Systems

Christian Micas - Senior Policy Officer, 5G Corridors

Bianca  Jitea - DG CONNECT, Unit E1 Future Connectivity Systems



Post- och telestyrelsen

Kontakt: 

CEF2@pts.se

Informationsdag från EU:

CEF Digital - Info Day on first Calls for proposals - Streaming Service of the European 
Commission (europa.eu)

Frågor? 

mailto:CEF2@pts.se
mailto:CEF2@pts.se
https://webcast.ec.europa.eu/cef-digital-info-day-on-first-calls-for-proposals-2022-01-19


Utlysningar 2021 (deadline 22 mars 2022)

1. Name: Backbone connectivity for Digital Global Gateways - Works

Objective: support the deployment of strategic networks as part of the Digital Global Gateway 
Strategy of the EU, contributing to strengthen the quality of connectivity within the Union as well as 
with third countries.

Link: click here to find the individual call information

2. Name: Backbone connectivity for Digital Global Gateways - Studies

Objective: support studies for the deployment of backbone connectivity for routes within Member 
States, between Member States, and between the EU and third countries, including to remote 
territories which can fit within the scope described.

Link: click here to find the individual call information

3. Name: Preparation of works for Operational digital platforms

Objective: prepare the future works project(s) by identifying the most appropriate cases to be funded 
and by delivering the building blocks. It will consist of four stages, and it should last 27 months.

Link: click here to find the individual call information

4. Name: Integration of 5G with edge computing and federated cloud facilities

Objective: accelerate the development of edge computing solutions as part of 5G corridors and 5G 
local communities and to ensure an integrated approach with the development of European 
federated cloud and edge infrastructures funded under CEF Digital and Digital Europe.

Link: click here to find the individual call information

5. Name: 5G Strategic Deployment Agenda coordination

Objective: facilitate the cooperation among the key stakeholders involved in 5G corridor preparation 
and CEF-funded deployment projects 

Link: click here to find the individual call information

6. Name: 5G coverage along transport corridors - Studies
Objective: support investment in cross-border sections involving two or more Member States, 
but additional sections considered relevant from a European perspective are equally in the 
scope of this call.
Link: click here to find the individual call information

7. Name: 5G coverage along transport corridors – Works
Objective: support an early wave of deployment actions for 5G systems deployment along 
transport paths for connected and automated mobility (CAM) including safety and non-safety 
services.
Link: click here to find the individual call information

8. Name: 5G Smart Communities - Works
Objective: support the early deployment of 5G-based systems that enable use cases for certain 
socio-economic drivers (SEDs). Within the context of this call, the targeted SEDs are public 
authorities exercising public powers and public or private entities entrusted with the operation 
of SGIs or SGEIs.
Link: click here to find the individual call information

9. Name: Interconnection of backbone networks for cloud federations – Works
Objective: stimulate the commercial offering of cloud services throughout the EU. The cloud 
capacity will be strengthened and users will have access to multiple computing resources as a 
result of the projects supported by CEF.
Link: click here to find the individual call information

10. Name: Interconnection of backbone networks for cloud federations with other cloud, HPC 
and edge infrastructures - Studies
Objective: fund feasibility studies for these interconnections to anticipate the technical, legal 
and economic requirements to progressively establish a fully secured and highly energy-efficient 
European computing continuum.
Link: click here to find the individual call information

11. Name: Equipping backbone networks with high-performance and secure DNS resolution 
infrastructures - Works
Objective: support the deployment of a recursive European DNS resolver service infrastructure 
(hereafter DNS4EU) serving socio-economic drivers, public, corporate and residential internet 
end-users in the EU, and offering very high reliability and protection against global cybersecurity 
threats and those specific to the EU (e.g. phishing in EU languages).
Link: click here to find the individual call information
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