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Mis on WiFi4EU?

Euroopa Liit toob tasuta WiFi avalikesse parkidesse, väljakutele, 
raamatukogudesse ja mujale.
• 150 miljonit eurot ELi investeeringuid.
• Peaaegu 9000 omavalitsust. 

Kõik saavad kasu!
WiFi4EU rahastuse toel saavad omavalitsused
paigaldada tasuta internetiühenduse kohalike
elanike ja turistide või külastajate jaoks kõikjal ELis.

Kuidas see toimub?
• Omavalitsused valitakse välja taotlemise

järjekorras (kiireimad esimesena), tehes
geograafilisi kohandusi. 

• Komisjon tasub paigaldamiskulud ja omavalitsus
tasub tegevuskulud (internetiühendust tuleb
pakkuda vähemalt kolm aastat). 

• Kohalikud elanikud ja külastajad võivad kasutada
WiFi4EU võrke tasuta, ilma reklaamideta ja 
nende andmete ärilisel eesmärgil
taaskasutamiseta.



WiFi4EU

1. konkursikutse
• 42 miljonit eurot. 
• Anti välja 2800 vautšerit.
• Konkursikutse avaldati 7. novembril 2018.
• Riigi kohta oli võimalik saada kuni 224 vautšerit.
• Riigi kohta oli võimalik saada vähemalt 15 

vautšerit.
• 13 200 taotlust.
• 3500 taotlust esimese viie sekundi jooksul.
• Itaalia, Saksamaa, Hispaania ja Prantsusmaa

jõudsid vautšerite maksimumarvuni esimeste
sekundite jooksul.

2. konkursikutse
• 51 miljonit eurot. 
• Anti välja 3400 vautšerit.
• Konkursikutse avaldati 4. aprillil 2019.
• Riigi kohta oli võimalik saada kuni 510 vautšerit.
• Riigi kohta oli võimalik saada vähemalt 15 

vautšerit.
• Peaaegu 10 000 taotlust.
• 97,5% pakutavatest vautšeritest omandati

esimese 60 sekundi jooksul.
• Itaalia, Saksamaa ja Hispaania jõudsid

vautšerite maksimumarvuni esimeste sekundite
jooksul.

Vautšerid saanud omavalitsuste kaart (1. ja 2. 
konkursikutse) 
Näiteks Bulgaaria, Horvaatia, Iirimaa, Leedu, Portugali ja 
Sloveenia omavalitsustest rohkem kui pooled on 1. ja 2. 
konkursikutse võitjate hulgas.



WiFi4EU etapid

1- Registreerumine

3- Valik

2- Taotlus

4- Allkirjastamine

5- Paigaldamine

tõendavate dokumentide 
üleslaadimine/ajakohastamine.

taotlusi menetletakse nende esitamise järjekorra
alusel, säilitades geograafilise tasakaalu.

võitjad kuulutatakse välja.

allkirjastatakse lepingud omavalitsustega.

paigaldatakse WiFi seadmed.



1- Registreerumine

Neljaetapiline registreerumisprotsess portaalis.



1- Registreerumine

Omavalitsused saavad uueks konkursikutseks valmistudes oma
andmeid muuta (näiteks muuta linnapea nime või kontaktandmeid).



1- Registreerumine

Omavalitsustele antakse juhiseid edasisteks etappideks kahe e-kirja teel.



2- Taotlus

Portaal annab märku, kui uue konkursikutse raames saab taotlusi esitada. 
Registreerunud omavalitsused saavad individuaalse teatise.

FAQ: 3.1 – 3.2



2- Taotlus

Pärast taotluse esitamist

• Kui taotlus on esitatud, siis näevad omavalitsused kõigepealt rohelist hüpikakent, 
mis kinnitab, et nende osalemistaotlus on vastu võetud ja seda menetletakse.

• Omavalitsused saavad hiljem individuaalse teatise (e-kirja) mis kinnitab, et 
taotlus on registreeritud.

• 3. konkursikutse puhul sisaldab teavitav e-kiri taotluse esitamise aega. 

FAQ: 4.1



3- Valik

Konkursi võitnud omavalitsused saavad teavitava e-kirja, milles palutakse neil 
toetusleping läbi lugeda ja see portaalis elektrooniliselt allkirjastada. Selleks ei 

esitata erinõudeid ega ole vaja erivahendeid.



3- Valik

Reservnimekiri: reservnimekirjas olevatele omavalitsustele antakse teada nende 
staatusest ja neile antakse märku, kui vahendid on saadaval.



4- Allkirjastamine

• Tuleb anda allkiri ja saada INEA vastuallkiri.
• Omavalitus peab tagama, et seadmed oleksid paigaldatud ja WiFi võrk hakkaks 

tööle hiljemalt 18 kuu jooksul pärast toetuslepingu allkirjastamist.

FAQ: 5.1



4- Allkirjastamine

Rahastamise ulatus

Euroopa Komisjon
• Seadmete ja paigalduskulud (CAPEX).
• Kuni 100% projekti kogumaksumusest.
• Vautšeri väärtus: 15 000 eurot omavalitsuse kohta.

Omavalitsused
• Teenusteleping internetiteenuse osutajaga (OPEX).
• Võrk peab toimima vähemalt kolm aastat.
• Isikuandmeid ei tohi kasutada ärilisel otstarbel ja võrgu kaudu ei tohi 

edastada reklaami.
• Suurim/minimaalne allalaadimiskiirus 30 Mbit/s.
• Võrk peab olema tasuta ja võrgu kasutajaid ei tohi diskrimineerida.

FAQ: 5.2 – 5.3



5- Paigaldamine

Toetusesaajatel on pärast komisjoni allkirja saamise kuupäeva 18 kuud, kuni INEA 
kinnitab kaugmeetodil WiFi4EU võrgu kasutusvalmina ja algatab makse. 

• Kuus kuud ja kolm kuud enne tähtpäeva saadetakse meeldetuletus.

WiFi võrgu kasutuselevõtmiseks peavad omavalitsused:

• leidma WiFi paigaldusettevõtte ja sõlmima temaga paigalduslepingu, järgides 
riiklikke riigihanke-eeskirju; 

• määrama kindlaks need avaliku elu keskused, kuhu levialad rajatakse;
• kuvama levialaga üldkasutatavates alades WiFi4EU visuaalset identiteeti;
• läbima (koos paigaldusettevõttega) portaalis kontrollimenetluse.

Paigaldamise ajakava

FAQ: 5.1 – 6.1



5- Paigaldamine

Installation and Payment – Steps in the Portal

1. WiFi paigaldusettevõte registreerub portaalis.
• Ta sisestab IBAN kontonumbrid ja ala, kus ta teenust osutab.

2. Toetusesaaja valib paigaldamiseks WiFi paigaldusettevõtte.

3. WiFi paigaldusettevõte 
a) sisestab IBAN kontonumbrid (kui seda pole varem tehtud);
b) määrab selle konto IBANi, kuhu tehakse toetusesaaja alusel makse;
c) võib alustada selle toetusesaaja jaoks paigaldusaruande täitmist; 
d) esitab paigaldusaruande (valitud pangaandmete vorm peab olema juba 

valideeritud).
4. Toetusesaaja kinnitab paigaldusaruande õigsuse (või lükkab selle tagasi).

5. INEA kontrollib kaugmeetodil, kas WiFi4EU võrk on töökorras. 
• Maksenõue: makse tegemiseks võib kuluda kuni 60 päeva.
• Algab WiFi4EU võrgu seire, mida tehakse kolm aastat.



5- Paigaldamine

2. Toetusesaaja valib paigaldamiseks WiFi paigaldusettevõtte



5- Paigaldamine

FAQ: 5.1 – 6.1

3a. WiFi paigaldusettevõte sisestab IBAN kontonumbrid (kui seda pole 
varem tehtud)



5- Paigaldamine

FAQ: 5.1 – 6.1

3b. WiFi paigaldusettevõte määrab selle konto IBANi, kuhu tehakse 
toetusesaaja alusel makse (pangaandmete vorm saadetakse valideerimisele)



WiFi paigaldusettevõte sisestab portaali oma pangakonto andmed ja 
määrab selle kontona, millele tehakse makse võrgu paigaldamise eest 
omavalitsusse.

INEA kontrollib IBANi ja hiljutise pangakonto väljavõtte või võrdväärse dokumendi 
alusel, et tegemist on asjaomase ettevõtte pangakontoga. 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-eu-funding-works/information-
contractors-and-beneficiaries/forms-contracts_en

Kui pangakonto on kontrolli läbinud, saab WiFi paigaldusettevõte e-kirja. Staatust 
kuvatakse lehel „Minu registreering -> Pangakonto".

Ettevõtted võivad lisada mitu pangakontot.

Ettevõttele ei tasuta, kui omavalitsus ei ole seda valinud või kui pangakonto ei ole 
valideeritud!

Kus? 
Minu registreering -> Pangakonto

5- Paigaldamine

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-eu-funding-works/information-contractors-and-beneficiaries/forms-contracts_en


5- Paigaldamine

FAQ: 5.1 – 6.1

3c. WiFi paigaldusettevõte võib alustada selle toetusesaaja jaoks 
paigaldusaruande täitmist 



5- Paigaldamine

FAQ: 5.1 – 6.1

3d. WiFi paigaldusettevõte esitab paigaldusaruande (valitud 
pangaandmete vorm peab olema juba valideeritud)



5- Paigaldamine

FAQ: 5.1 – 6.1

4. Toetusesaaja kinnitab paigaldusaruande õigsuse (või lükkab selle 
tagasi)

Selle toiminguga kinnitab omavalitsus, et paigaldamine on nõuetekohane ja et 
see vastab INEAga allkirjastatud toetuslepingus kehtestatud nõuetele.



4. Toetusesaaja kinnitab paigaldusaruande õigsust (või lükkab selle 
tagasi)
Selle toiminguga kinnitab omavalitsus, et paigaldamine on nõuetekohane ja et see 
vastab INEAga allkirjastatud toetuslepingus kehtestatud nõuetele.

- Seadmed tuleb paigaldada ja paigaldatud võrk peab tööle hakkama hiljemalt 
18 kuu jooksul pärast toetuslepingule allakirjutamist.

- WiFi võrgud tuleb paigaldada sellistesse kohtadesse, kus puudub sarnane 
tasuta WiFi ühendus.

- WiFi4EU internetiühendusega üldkasutatavates alades tuleb selgelt esile tuua 
WiFi4EU visuaalne identiteet.

- Võrgu allalaadimiskiirus peab olema vähemalt 30 Mbit/s. Tagasiühenduse 
kiirus peaks olema vähemalt samaväärne sellega, mida omavalitsus kasutab 
oma siseühenduse vajadusteks. Tagasiühendus kiirusega 30 Mbit/s tuleb 
saavutada hiljemalt 18 kuu jooksul pärast toetuslepingule alla kirjutamist. Vt 
konkursikutse jaotist 6.2 ja toetuslepingut (eelkõige selle I lisa). 

Ettevõttele ei saa tasuda, kui omavalitsus ei kinnita paigaldamist.

5- Paigaldamine



Nupp, millega 
omavalitsus 
saab kinnituse 
anda, muutub 
kasutatavaks, 
kui WiFi
paigaldusettevõt
e on esitanud 
paigaldusarua
nde.

5- Paigaldamine



Kui omavalitsus on andnud 
oma kinnituse, saab WiFi
paigaldusettevõte e-kirja ja 
INEA kontrollib toimikut. Kui 
võrk töötab ja vastab 
tingimustele, siis tasub WiFi
paigaldusettevõttele 60 
päeva jooksul. 

5- Paigaldamine



5- Paigaldamine

FAQ: 5.1 – 6.1

5. INEA kontrollib kaugmeetodil, kas WiFi4EU võrk on töökorras

o Pääsulehele tuleb nõuetekohaselt paigaldada jälituskood.
o Iga WiFi4EU võrguga peab olema ühenduse saanud vähemalt kümme 

kasutajat.
o WiFi4EU visuaalne identiteet peab olema asjakohaselt kuvatud 

pääsulehel.

 INEA teeb maksekorralduse WiFi paigaldusettevõttele.
• Kui seitsme päeva jooksul ei ole kaugkontrolli tehtud, siis makseperiood (60 

päeva) peatatakse.
 Algab WiFi4EU võrgu seire, mida tehakse kolm aastat.



5- Paigaldamine

Seadmete tehniline kirjeldus on esitatud konkursikutse jaotises 6.2.2 ning 
omavalitsuse ja komisjoni vahel allakirjutatava toetuslepingu I lisa punktis I.2.

FAQ: 9.X

Tehnilised nõuded



5- Paigaldamine

Toetusesaaja tagab, et iga pääsupunkt:

 toetab samaaegse kahesüsteemsuse (2,4 Ghz kuni 5 Ghz) kasutamist;
 omab viiest aastast pikemat tugiteenuse perioodi;
 tõrgetevaheline miinimumaeg on vähemalt viis aastat;
 omab spetsiaalset ja keskset halduse ühtset kontaktpunkti vähemalt iga 

WiFi4EU võrgu kõigi pääsupunktide jaoks;
 toetab IEEE 802.1x-i;
 järgib IEEE 802.11ac Wave I-i;
 toetab IEEE 802.11r-i;
 toetab IEEE 802.11k-d;
 toetab IEEE 802.11v-d;
 suudab teenindada vähemalt 50 samaaegset kasutajat, ilma et toimivus

halveneks;
 vähemalt 2x2 MIMO (Multiple-Input-Multiple-Output – mitme sisendi ja mitme 

väljundiga);
 vastab HotSpot 2.0 spetsifikatsioonidele (WiFi Alliance’i

sertifitseerimisprogramm Passpoint).

Tehnilised nõuded



5- Paigaldamine

Tasude, reklaami ja andmete kasutamisega seotud kohustused

1. Lõppkasutajad peavad saama juurdepääsu WiFi4EU võrgule tasuta (ei tohi 
küsida tasu, kuvada reklaame ärilisel otstarbel ega loovutada isikuandmeid 
ärilisel otstarbel).

2. Lõppkasutajatele tuleb tagada juurdepääs diskrimineerimiseta, lähtuvalt 
vajadusest tagada võrgu ladus toimimine ja eelkõige vajadusest tagada õiglane 
mahu jaotus kasutajate vahel tippkoormusega aegadel. 

3. Lubatud on andmete töötlemine statistilisel või analüütilisel eesmärgil selleks, 
et edendada, seirata või parandada võrkude funktsioneerimist. Isikuandmed 
tuleb anonüümida kooskõlas asjakohase konkreetse privaatsuspoliitikaga.



5- Paigaldamine - SSID

• Ainulaadne ühine SSID kõigi ELi WiFi4EU võrkude jaoks
• Kasutajad saavad juurdepääsu ühe klõpsuga: ilma paroolita 

pääsuleht.
• On võimalik lisada täiendav SSID toetusesaaja sisekasutuseks (asjade 

internet, töötajad jne).
• On võimalik lisada täiendav SSID, et tagada turvalised ühendused 

kohalikul tasandil.

• Täiendav turvaline ühine SSID, et kogu ELi hõlmava 
autentimisteenuse kasutajad saaksid lihtsasti turvalise juurdepääsu.
 Lihtsasti juurdepääsetavad ja turvalised üldkasutatavad WiFi4EU 

võrgud kõikjal.

1. etapp

2. etapp

SSID reeglid



5- Paigaldamine

• Eesmärk: tagada turvaline lahendus lihtsaks WiFi
autentimiseks kõikjal ELis.

• Eelmisel aastal algatati turu eelanalüüs, et 
hinnata turul pakutavaid lahendusi. Tulemus: turul 
on saadaval isikuandmeid mittenõudvaid 
lahendusi.

• Hanketeade avaldatakse eeldatavasti 2019. 
aasta teises kvartalis.

• Kasutajatugi, et toetada omavalitsusi 
ümberseadistamisel.

Ühtne autentimissüsteem



Seire

Seire-eeskirjad

• WiFi4EU võrgu kaugseire toimub kolme aasta jooksul:
• omavalitsused peavad hoidma WiFi4EU võrku töös kolme aasta jooksul;
• omavalitsused vastutavad võrgu hooldamise eest; WiFi4EU võrk ei tohiks olla 

kasutuskõlbmatu rohkem kui 60 kalendripäeva ühe aasta jooksul;
• omavalitsused peavad seadistama WiFi4EU võrgu ümber, et 2. etapi vältel oleks 

võimalik luua ühendus ühtse autentimissüsteemiga;
• kaugseire teave;

• iga päev seiratakse WiFi4EU võrguga ühendavate kasutajate arvu (2. etapis 
pääsupunkti kohta);

• WiFi4EU visuaalne identiteet on asjakohaselt kuvatud pääsulehel;
• kiirust kasutaja kohta ja ühenduse latentsust hinnatakse igas WiFi4EU võrgus;
• isikuandmeid ei registreerita.

• Omavalitsustele saadetakse automaatne teatis, kui WiFi4EU võrk ei ole 
olnud kasutatav või ei vasta tingimustele seitsme päeva jooksul.

• Algatatakse tagasinõudmismenetlus, kui WiFi4EU võrk ei ole olnud 
kasutatav või ei vasta tingimustele 60 päeva jooksul.

• INEA võib teha täiendavaid kontrolle (kaugmeetodil või kohapeal) kolme 
aasta jooksul ja alustada tagasinõudmismenetluse, kui nõuded ei ole 
täidetud.



Pädevad lairibaühenduse asutused

Pädevad lairibaühenduse asutused
vahendajatena

• Vastavad küsimustele ja päringutele.
• Pakuvad koolitust ja tuge.
• Aitavad omavalitsustel mõista 

projektikonkursi tingimusi ja edasisi 
etappe.

• Aitavad koordineerida asjaomaseid 
üksusi.

• Tutvustavad WiFi4EUd ja seda 
toetavaid algatusi.



Küsimusi

Kui Teil on küsimusi, siis võtke ühendust Europe Directi kontaktkeskusega
• 00 800 6 7 8 9 10 11
• https://europa.eu/european-union/contact/write-to-us_en

https://europa.eu/european-union/contact/write-to-us_en
https://europa.eu/european-union/contact/write-to-us_en


Täname tähelepanu
eest!
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