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EU-5G Public Private Partnership

On 17 December, 2013 the European Commission and the

European 5G Infrastructure PPP Association (Ericsson, 

DT, Nokia, Orange, Telenor,  Alcatel-Lucent, etc.) made an 

agreement on the cooperation and joint work in the EU’s

5G PPP Programme for 2014-2020, and they agreed on the

objectives, the implementation and financial issues of the

5G PPP Programme. 

Funding:  EU – 700 million Euros (2014-2020)

Industry – appr. 3.5 billion Euros



5G PPP irányítási modell



H2020 5G PPP fázisok



EU H2020 – 6G technológiai megalapozása



Nemzetközi 6G kezdeményezések



Horizon Europe – Smart Networks and 

Services (SNS) kezdeményezés

• NetWorld2020 ETP és 5G Infrastructure

Association (IA) kezdeményezése – Új 

Európai Partnerségre van szükség a kritikus 

technológiák és rendszerek, valamint 

infrastruktúrák területén. 

• Támogatja a 6G rendszerekhez szükséges 

technológiai elemek (technology enablers) 

és KFI kapacitások létrehozását a jövő 

(2030) digitális szolgáltatásaihoz.

• „Smart Networks in the context of NGI” -

Strategic Research and Innovation Agenda

(SRIA) 2021-27



SNS – Célkitűzések

Kutatási és innovációs tervek kidolgozása, ill. megvalósítása 

annak érdekében, hogy Európa élen járjon az intelligens (smart) 

hálózati technológiák és szolgáltatások létrehozásában.

a) Teljes ipari digitalizáció és a vertikális iparágak 

támogatása

b) Társadalmi változások elősegítése (pl. Green Deal)

c) Európai vezető helyének megőrzése a globális piacon 

(európai versenyképesség a távközlésben, innováció és 

gazdasági lehetőségek támogatása)

d) Beyond 5G/6G rendszer tervezése és az új alkalmazások 

támogatása



SNS – EU 6G vízió



SNS K+F Program szerkezete



Összefüggő SNS fejlesztési irányok 

és fázisok



SNS Partnerség menetrendje



SNS JU irányítási struktúrája



EU partnerségi programok megvalósítása



SNS Joint Undertaking (JU)

• SNS Joint Undertaking co-led by industry and the Commission with close involvement of Member 

States.

• The goal of the SNS JU proposal on a European partnership on Smart Networks and Services (SNS) to 

enable European players to build the R&I capacities for 6G systems and develop lead markets for 5G 

infrastructure as a basis for the digital and green transformation. It will include a formal governance 

structure that will jointly define a consolidated European approach towards strategic R&I and deployment 

agendas.

• The EC called on Member States and the private sector to help us establish this institutionalised

partnership and to support the coordination with national investments and efforts in view of 

maximising the impact at European and global level.

• A key differentiator to the 5G-PPP will be a new governance model putting the European industry in 

the driving seat together with the Commission and closely associating Member States to its strategic 

decision making in the area of Europe’s technological sovereignty and maximizing synergies between 

European and national funding programmes.

• The budget certainty over the full budget period of the next seven years will allow for the strategic planning 

and implementation of a truly roadmap-based 6G research programme. The public funding of €900 

million committed upfront by the Commission will be matched by the private sector leading to a 

total investment of at least €1.8 billion, which can be expected to leverage broader R&I investments 

in Europe in the order of €10 billion.



SNS – További lépések

• SNS Munkaprogram elkészítése és megvitatása (EC, 

ipari szereplők, tagállamok)

• Első SNS Call – 2021/Q4 (?) (240 millió Euró)

• SNS projects kick-off – 2022/Q2
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