WiFi4EU
AN NASCACHT A CHUR AR FÁIL I
SPÁSANNA POIBLÍ
#WIFI4EU @connectivityEU

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/wifi4eu-free-wi-fi-europeans
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu

Cad é WiFi4EU?
Wi-Fi saor in aisce i bpáirceanna, cearnóga, leabharlanna... a bhuí leis an
Aontas Eorpach.
• €150 milliún infheistithe ag an Aontas
• Beagnach 9,000 bardas
Téann sé chun tairbhe do chách!
Faoin scéim WiFi4EU tugtar maoiniú do bhardais
chun rochtain saor in aisce ar an idirlíon a chur ar
fáil do chónaitheoirí áitiúla agus cuairteoirí nó
turasóirí ar fud an Aontais.
Conas a fheidhmíonn sé?
• Roghnaítear na bardais ar bhonn ‘tús freastail
ar an gceann is túisce’ ach cinntítear dáileadh
cothrom geografach.
• Is é an Coimisiún a íocann as an tsuiteáil agus
an Bardas a íocann as na costais oibríochtúla (is
gá go mbeidh rochtain ar an idirlíon ar feadh 3
bliana ar a laghad).
• Dá thoradh sin, baineann cónaitheoirí áitiúla
agus cuairteoirí leas as gréasáin WiFi4EU atá
saor in aisce, saor ó fhógraíocht agus saor ó
athúsáid tráchtála sonraí.

WiFi4EU

Glao 1
• €42 mhilliún
• Bronnadh 2,800 dearbhán
• Seoladh an glao an 7 Samhain 2018
• 224: an t-uasmhéid dearbhán in aghaidh na tíre
• 15: an t-íosmhéid dearbhán in aghaidh na tíre
• 13,200 iarratas
• Rinneadh 3,500 iarratas sna chéad 5 shoicind
• Bhain an Iodáil, an Ghearmáin, an Spáinn agus
an Fhrainc a n-uasmhéid dearbhán amach sna
chéad soicindí
Glao 2
• €51 mhilliún
• Bronnadh 3,400 dearbhán
• Seoladh an glao an 4 Aibreán 2019
• 510: an t-uasmhéid dearbhán in aghaidh na
tíre
• 15: an t-íosmhéid dearbhán in aghaidh na tíre
• Beagnach 10,000 iarratas
• Éilíodh 97.5% de na dearbháin a bhí ar fáil sa
chéad 60 soicind
• Bhain an Iodáil, an Ghearmáin agus an Spáinn
a n-uasmhéid dearbhán amach sna chéad
soicindí

Léarscáil de na bardais a fuair dearbháin (Glao 1
agus 2)
Bhí níos mó ná 50% de na bardais i dtíortha amhail an
Bhulgáir, an Chróit, Éire, an Liotuáin, an Phortaingéil
agus an tSlóivéin i measc na mbuaiteoirí ó Ghlao 1 nó
Glao 2.

WiFi4EU: céim ar chéim

1- Clárú

doiciméid tacaíochta a uaslódáil/a nuashonrú

2- Larratas

caitear le hiarratais ar bhonn ‘tús freastail ar an
gceann is túisce’ ach cinntítear dáileadh cothrom
geografach

3- Roghnú

fógairt na mbuaiteoirí

4- Síniú

déantar na comhaontuithe a shíniú leis na bardais

5- Suiteáil

an trealamh Wi-Fi a shuiteáil

1- Clárú
Tá 4 chéim sa phróiseas clárúcháin ar an Tairseach.

1- Clárú
Chun ullmhú don ghlao nua, is féidir leis na bardais eagarthóireacht a
dhéanamh ar a gcuid sonraí (e.g. méara nó sonraí teagmhála a athrú).

1- Clárú
Faigheann na bardais dhá fhógra ríomhphoist chun iad a threorú trí na
chéad chéimeanna eile.

2 - Iarratas
Fógraítear ar an Tairseach go bhfuil an glao ar oscailt agus gur féidir iarratais
a dhéanamh. Aon bhardas atá cláraithe, cuirtear fógra chuige go díreach.

FAQ: 3.1 – 3.2

2 - Iarratas
Tar éis iarratas a dhéanamh
•

Tar éis do na bardais iarratas a chur isteach, tagann fógra glas aníos ar an
scáileán a dhearbhaíonn go bhfuarthas an t-iarratas agus go bhfuil sé á phróiseáil

•

Ina dhiaidh sin faigheann na bardais fógra ar leith trí ríomhphost a dhearbhaíonn
gur cláraíodh a n-iarratas

•

Do Ghlao 3, beidh am an iarratais san áireamh san fhógra ríomhphoist

FAQ: 4.1

3- Roghnú
Na bardais a roghnaítear chun dearbhán a fháil, cuirtear fógra ríomhphoist chucu
ina n-iarrtar orthu an Comhaontú Deontais a léamh agus a shíniú go leictreonach
sa Tairseach, agus níl aon riachtanas ná trealamh speisialta de dhíth ag an gcéim
seo

3- Roghnú
An liosta ionadaithe: Na bardais sin atá ar an liosta ionadaithe, cuirtear ar an eolas
iad faoina stádas agus faoin uair a chuirtear maoiniú ar fáil

4- Síniú

•
•

Is gá an Comhaontú Deontais a bheith sínithe ag an mbardas agus comhshínithe
ag INEA
Ní mór don bhardas a chinntiú go bhfuil an tsuiteáil curtha i gcrích agus go
gcuirtear an líonra suiteáilte ar obair laistigh de 18 mí ó síníodh an Comhaontú
Deontais.

FAQ: 5.1

4- Síniú
Raon feidhme an mhaoinithe
An Coimisiún Eorpach
• Costais trealaimh agus suiteála (CAPEX)
• Suas le 100% de chostas iomlán an tionscadail
• Luach an dearbháin: €15,000 / Bardas
Bardais
• Síntiúis leis an Soláthraí Seirbhíse Idirlín (OPEX)
• Beidh an líonra ar obair ar feadh 3 bliana ar a laghad
• Ní bhainfear aon úsáid tráchtála as sonraí pearsanta / Ní bheidh aon
fhógraíocht ann
• Luas íoslódála nach lú ná 30Mbps
• Saor in aisce agus gan idirdhealú d’úsáideoirí an líonra

FAQ: 5.2 – 5.3

5 - Suiteáil
Tráthchlár na suiteála
Bíonn 18 mí ag tairbhithe ón dáta a shíníonn an Coimisiún an Comhaontú Deontais
go dtí go ndeimhníonn INEA go cianda go bhfuil an líonra WiFi4EU ar obair agus go
spreagann INEA an íocaíocht.
• Seoltar meabhrúcháin 6 mhí agus 3 mhí roimh an spriocdháta

Chun an líonra Wi-Fi a chur ar fáil, ní mór do na bardais an méid seo a leanas a
dhéanamh:
• Cuideachta suiteála Wi-Fi a fháil agus conradh a aontú léi chun an tsuiteáil a
dhéanamh, i gcomhréir le rialacha soláthair náisiúnta
• Na “hionaid ina gcruinníonn an pobal” a ainmniú – is iad sin na háiteanna ina
suiteálfar na baill theo
• Amharc-aithne WiFi4EU a thaispeáint sna spásanna poiblí ainmnithe
• Sreabhadh oibre an deimhnithe a chur i gcrích sa tairseach (in éineacht leis an
gcuideachta shuiteála)

FAQ: 5.1 – 6.1

5 - Suiteáil
Suiteáil agus Íocaíocht – Na Céimeanna sa
Tairseach

1. Cláraíonn an chuideachta suiteála Wi-Fi sa tairseach
• Cuireann sí isteach na cuntais IBAN agus an ceantar ina soláthraíonn sí an
tseirbhís
2. Roghnaíonn an tairbhí cuideachta suiteála Wi-Fi chun an tsuiteáil a dhéanamh
3. Déanann an chuideachta suiteála Wi-Fi an méid seo a leanas:
a) cuireann sí isteach na cuntais IBAN (mura ndearnadh é roimhe)
b) sonraíonn sí an cuntas IBAN a íocfar, faoi thairbhí ar Leith
c) féadann sí tús a chur leis an tuarascáil suiteála a líonadh isteach le
haghaidh an tairbhí sin
d) cuireann sí an tuarascáil suiteála isteach (caithfear an BAF a bheith
bailíochtaithe roimh ré)
4. Dearbhaíonn an tairbhí go bhfuil an tuarascáil suiteála ceart (sin nó diúltaíonn
sé di)
5. Dearbhaíonn INEA go cianda go bhfuil an líonra WiFi4EU ar bun agus ar obair
• Iarrtar an íocaíocht. Féadfaidh sé go dtógfaidh sé suas le 60 lá leis an
íocaíocht a dhéanamh
• Cuirtear tús le monatóireacht a dhéanamh ar an líonra WiFi4EU ar feadh 3
bliana

5 - Suiteáil
2. Roghnaíonn an tairbhí cuideachta suiteála Wi-Fi chun an tsuiteáil a
dhéanamh

5 - Suiteáil
3a. Cuireann an chuideachta suiteála Wi-Fi isteach na cuntais IBAN (mura
ndearnadh é roimhe)

FAQ: 5.1 – 6.1

5 - Suiteáil
3b. Sonraíonn an chuideachta suiteála Wi-Fi an cuntas IBAN atá le híoc,
faoi thairbhí (seoltar an BAF lena bhailíochtú)

FAQ: 5.1 – 6.1

5 - Suiteáil
Cuireann an chuideachta suiteála Wi-Fi sonraí a cuntais bainc isteach sa
tairseach, agus léiríonn sí gurb é sin an cuntas atá le híoc, faoi shuiteáil de
chuid bardais
Deimhníonn an ghníomhaireacht INEA gurb é cuntas bainc na cuideachta é,
bunaithe ar an IBAN agus ar ráiteas bainc a eisíodh le déanaí nó a mhacasamhail.
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-eu-funding-works/informationcontractors-and-beneficiaries/forms-contracts_en
Nuair atá an cuntas bainc deimhnithe, faigheann an chuideachta suiteála Wi-Fi
ríomhphost. Taispeántar an stádas ar an leathanach Mo chlárúchán/Cuntas bainc
sa tairseach freisin.
Is féidir le cuideachtaí roinnt cuntais bainc a chur isteach
Ní féidir cuideachta a íoc mura bhfuil sí roghnaithe ag bardas nó mura bhfuil an
cuntas bainc bailíochtaithe!
Cén áit?
Mo chlárúchán -> Téigh go dtí an cuntas bainc

5 - Suiteáil
3c. Féadann an chuideachta suiteála Wi-Fi tús a chur leis an tuarascáil
suiteála a líonadh isteach le haghaidh an tairbhí sin

FAQ: 5.1 – 6.1

5 - Suiteáil
3d. Cuireann an chuideachta suiteála Wi-Fi an tuarascáil suiteála isteach
(caithfear an BAF a bheith bailíochtaithe roimh ré)

FAQ: 5.1 – 6.1

5 - Suiteáil
4. Dearbhaíonn an tairbhí go bhfuil an tuarascáil suiteála ceart (sin nó
diúltaíonn sé di)
Leis an gcéim sin, deimhníonn an bardas go ndearnadh an tsuiteáil i gceart
agus go gcomhlíonann sí na ceanglais atá leagtha amach sa chomhaontú
deontais a shínigh sé le INEA

FAQ: 5.1 – 6.1

5 - Suiteáil
4. Dearbhaíonn an tairbhí go bhfuil an tuarascáil suiteála ceart (sin nó
diúltaíonn sé di)
Leis an gcéim sin, deimhníonn an bardas go ndearnadh an tsuiteáil i gceart agus go
gcomhlíonann sí na ceanglais atá leagtha amach sa chomhaontú deontais a shínigh
sé le INEA
- Tá an tsuiteáil curtha i gcrích agus cuirtear an líonra suiteáilte ar obair
laistigh de 18 mí ó síníodh an Comhaontú Deontais.
- Tá na baill theo Wi-Fi suiteáilte i gceantair nach bhfuil seirbhísí den chineál
céanna a sholáthraíonn Wi-Fi saor in aisce ar fáil iontu cheana.
- Tá amharc-aithne WiFi4EU ar taispeáint go soiléir ar na líonraí sna spásanna
poiblí ina gcuirtear ar fáil rochtain WiFi4EU ar an idirlíon
- Tá luas íoslódála nach lú ná 30 Mbps ag an líonra. Ba cheart luas an líonra
aisiompair a bheith cothrom, ar a laghad, leis an luas nascachta a úsáideann an
bardas dá riachtanais inmheánacha féin. Ba cheart nascacht aisiompair de 30
Mbps a bhaint amach 18 mí ar a dhéanaí tar éis an Comhaontú Deontais a
shíniú. Féach roinn 6.2 de théacs an ghlao agus an Comhaontú Deontais (go
háirithe Iarscríbhinn I).
Ní féidir cuideachta a íoc mura bhfuil an tsuiteáil dearbhaithe ag an mbardas.

5 - Suiteáil

Tá cnaipe ann
lenar féidir leis
an mbardas an
tsuiteáil a
dhearbhú,
cnaipe a bhíonn
le feiceáil sa
tairseach tar éis
don chuideachta
suiteála Wi-Fi an
tuarascáil
suiteála a chur
isteach.

5 - Suiteáil

Tar éis don bhardas an
tsuiteáil a dhearbhú,
faigheann an chuideachta
suiteála Wi-Fi ríomhphost,
seiceálann an
ghníomhaireacht INEA an
comhad agus, ar an gcoinníoll
go bhfuil an líonra ar bun, ar
obair agus i gcomhréir leis na
coinníollacha, íocfaidh INEA
an chuideachta suiteála Wi-Fi
laistigh de 60 lá.

5 - Suiteáil

5. Dearbhaíonn INEA go cianda go bhfuil an líonra WiFi4EU ar bun
agus ar obair
o Is gá an blúirín a bheith suiteáilte i gceart sa tairseach dheimhniúcháin
o Is gá 10 n-úsáideoir ar a laghad a bheith nasctha in aghaidh an líonra
WiFi4EU
o Is gá amharc-aithne WiFi4EU a bheith ar taispeáint mar is cuí ar an
tairseach dheimhniúcháin
 Spreagann INEA an t-ordú chun íocaíocht a dhéanamh leis an
gCuideachta Suiteála Wi-Fi
• Cuirtear an tréimhse íocaíochta (60 lá) ar fionraí tar éis 7 lá gan an tseiceáil
chianda a bheith déanta

 Cuirtear tús le monatóireacht a dhéanamh ar an líonra WiFi4EU ar
feadh 3 bliana

FAQ: 5.1 – 6.1

5 - Suiteáil
Ceanglais theicniúla
Tugtar mionsonraí ar shonraíochtaí teicniúla an trealaimh i roinn 6.2.2 de théacs an
ghlao, agus in Airteagal I.2 d’Iarscríbhinn I a ghabhann leis an gComhaontú
Deontais a shínigh an bardas agus an Coimisiún.

FAQ: 9.X

5 - Suiteáil
Ceanglais theicniúla
Cinnteoidh an tairbhí na nithe seo a leanas i gcás gach Pointe Rochtana (PR):













Tacaíocht a bheith ann d’úsáid an débhanda (2,4Ghz – 5Ghz) i gcomhthráth;
Timthriall tacaíochta is faide ná 5 bliana a bheith leis;
Meántréimhse ama idir teipeanna (MTBF) 5 bliana ar a laghad a bheith leis;
Pointe lárnach tiomnaithe bainistíochta aonair a bheith leis ar a laghad le
haghaidh gach PR de gach líonra WiFi4EU;
Tacaíocht do IEEE 802.1x a bheith leis;
É a bheith in oiriúint do IEEE 802.11ac Wave I;
Tacaíocht do IEEE 802.11r a bheith leis;
Tacaíocht do IEEE 802.11k a bheith leis;
Tacaíocht do IEEE 802.11v a bheith leis;
É a bheith in ann ar a laghad 50 úsáideoir san am a láimhseáil gan aon ísliú
feidhmíochta;
Ar a laghad 2x2 teirminéal il-ionchuir il-aschuir (MIMO) a bheith ann;
É a bheith in oiriúint do Hotspot 2.0 (clár deimhniúcháin Passpoint ó Wi-Fi
Alliance).

5 - Suiteáil

Oibleagáidí maidir le táillí, fógraíocht agus úsáid sonraí
1. Ní mór an rochtain atá ag an úsáideoir deiridh ar an líonra WiFi4EU a bheith
saor in aisce (gan íocaíocht, gan fógraíocht tráchtála, gan sonraí pearsanta a
athúsáid chun críche tráchtála).
2. Ní mór an rochtain atá ag an úsáideoir deiridh a sholáthar gan idirdhealú, faoi
réir an ghá le feidhmiú líofa an líonra a chinntiú agus, go háirithe, faoi réir an
ghá le cothrom acmhainne a chinntiú idir úsáideoirí ag buaic-uaireanta.
3. Is féidir próiseáil a dhéanamh go rialta chun críoch staidrimh agus anailíse leis
na líonraí a chur chun cinn, le faireachán a dhéanamh orthu, nó le feabhas a
chur ar an bhfeidhmiú. Ní mór sonraí pearsanta a dhéanamh anaithnid i
gcomhréir leis an sainráiteas príobháideachais cuí (SSPS).

5 - Suiteáil- SSID
Rialacha maidir leis an aitheantóir líonra gan sreang (SSID)
Céim 1
• SSID coiteann uathúil “WiFi4EU” in úsáid ar fud an Aontais
• “Cnaipe rochtana aonchlic” le haghaidh úsáideoirí: tairseach
dheimhniúcháin, gan aon phasfhocal
• An fhéidearthacht SSID breise a chur leis, ar SSID é a úsáidfidh an
tairbhí go hinmheánach (Idirlíon na Rudaí Nithiúla, fostaithe, etc.)
• An fhéidearthacht SSID breise a úsáid le haghaidh naisc dhaingnithe ar
an leibhéal áitiúil

Céim 2
• SSID coiteann daingnithe breise le haghaidh rochtain dhaingnithe
rianúil úsáideoirí ag a bhfuil seirbhís fíordheimhniúcháin d’úsáideoirí
ar fud an Aontais
 Líonraí WiFi4EU poiblí atá daingnithe agus éasca a rochtain
i ngach áit

5 - Suiteáil
Córas Fíordheimhniúcháin Aonair
• An sprioc: Réiteach daingnithe a sholáthar ar
fhíordheimhniú Wi-Fi atá éasca a rochtain ar fud
an Aontais.
• Anailís réamh-mhargaidh, ar cuireadh tús léi
anuraidh, chun anailís a dhéanamh ar na réitigh
atá ar an margadh. Na torthaí: tá réitigh ar fáil
nach bhfuil aon sonraí pearsanta ag dul leo
• Glao ar thairiscintí Meastar go bhfoilseofar é le
linn R2 2019.
• Deasc chabhrach chun tacaíocht
athchumraíochta a thabhairt do bhardais

Monatóireachta
Rialacha monatóireachta
•

•

•
•
•

Monatóireacht chianda a dhéanamh ar an líonra WiFi4EU ar feadh 3 bliana
• Ní mór do na bardais an líonra WiFi4EU a choinneáil ar obair ar feadh 3 bliana
• Is iad na bardais atá freagrach as cothabháil na líonraí. Níor cheart an WiFi4EU a
bheith as feidhm ar feadh níos mó ná 60 lá in aghaidh na bliana
• Ní mór do na bardais an líonra WiFi4EU a athchumrú chun nascadh leis an tseirbhís
fíordheimhniúcháin aonair ag céim 2
Eolas ón Monatóireacht Chianda
• Líon na n-úsáideoirí a nascann gach lá le gach líonra WiFi4EU (in aghaidh gach RP
ag céim 2)
• Is gá amharc-aithne WiFi4EU a bheith ar taispeáint mar is cuí ar an tairseach
dheimhniúcháin
• Meastachán ar luas in aghaidh an úsáideora agus ar aga folaigh an naisc i gcás gach
líonra WiFi4EU
• Ní dhéantar sonraí pearsanta a chlárú
Má bhíonn an líonra as feidhm ar feadh 7 lá, nó mura gcomhlíonann sé na coinníollacha
ar feadh 7 lá, seoltar fógraí go huathoibríoch chuig na bardais
Má bhíonn an líonra as feidhm ar feadh 60 lá, nó mura gcomhlíonann sé na
coinníollacha ar feadh 60 lá, cuirtear tús le próiseas chun an dearbhán a aisghabháil
Féadfaidh INEA seiceálacha breise a dhéanamh (go cianda nó ar an láthair) le linn na
tréimhse 3 bliana agus féadfaidh sé tús a chur leis an bpróiseas aisghabhála mura
gcomhlíontar na coinníollacha

Oifigí um Inniúlachtaí
Leathanbhanda
Oifigí um Inniúlachtaí Leathanbhanda ag
feidhmiú mar idirghabhálaithe

•
•
•

•
•

Freagraíonn siad ceisteanna agus iarratais
Cuireann siad oiliúint agus tacaíocht ar fáil
Cabhraíonn siad leis na bardais
coinníollacha an ghlao agus na chéad
chéimeanna eile a thuiscint
Cabhraíonn siad chun na heintitis ábhartha
a chomhordú
Cuireann siad WiFi4EU agus tionscnaimh
chomhlántacha chun cinn

Ceistean
Má tá aon cheist agat, déan teagmháil leis an Ionad Teagmhála Europe Direct
(EDCC)
• 00 800 6 7 8 9 10 11
• https://europa.eu/european-union/contact/write-to-us_en

Go raibh míle maith
agat!
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