WiFi4EU
INTERNET-HOZZÁFÉRÉS MINDENKINEK
A KÖZTERÜLETEKEN
#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

Mi az a WiFi4EU?
Az Európai Unió ingyenes használható wifi-hotspotokat épít ki a tereken,
parkokban, könyvtárakban és egyéb közterületeken.
• 150 millió EUR összegű uniós beruházás
• Közel 9 000 érintett település
Mindenki számára előnyös!
A WiFi4EU program finanszírozást nyújt az
önkormányzatoknak, melyből a helyi lakosok, a turisták
és a látogatók számára ingyenesen használható
internet-hozzáférési pontokat építhetnek ki az Unió
minden pontján.
Hogyan működik a program?
• Az önkormányzatok kiválasztása jelentkezési
(gyorsasági) sorrendben történik, de a földrajzi
szempontokat a végső lista elkészítése során a
földrajzi szempontok is szerepet játszanak.
• A telepítés költségeit Bizottság, míg a működési
költségeket az önkormányzat fizeti ki (a hozzáférési
pontnak legalább 3 éven át üzemelnie kell).
• A helyi lakosok és a látogatók ingyenesen, reklámok
nélkül használhatják a WiFi4EU hálózatokat,
miközben abban is biztosak lehetnek, hogy
adataikat nem fogják kereskedelmi céllal
felhasználni.

WiFi4EU

1. pályázati felhívás
• 42 millió EUR
• 2 800 kiosztott utalvány
• A felhívást 2018 novemberében tették közzé
• Országonként legfeljebb 224 utalvány
• Országonként legalább 15 utalvány
• 13 200 jelentkező
• 3 500 jelentkező az első 5 másodpercben
• Olaszország, Németország, Spanyolország és
Franciaország az első pár másodpercben
elérte a maximális utalványok számát

2. pályázati felhívás
• 51 millió EUR
• 3 400 kiosztott utalvány
• A felhívást 2019. április 4-én tették közzé
• Országonként legfeljebb 510 utalvány
• Országonként legalább 15 utalvány
• Közel 10 000 jelentkező
• A kiosztható utalványok 97,5%-ára
jelentkeztek az első 60 másodpercben
• Olaszország, Németország és Spanyolország
az első másodpercekben elérte a maximális
utalványok számát

Az utalványra jogosult önkormányzatok térképe (1.
és 2. pályázati felhívás)
Egyes országok, mint például Bulgária, Horvátország,
Írország, Litvánia, Portugália és Szlovénia
önkormányzatainak több, mint 50%-a szerepel az 1. és
2. felhívás nyertesei között.

A WiFi4EU lépésről lépésre

1- Regisztráció

az igazoló dokumentumok feltöltése/frissítése

2- Jelentkezés

jelentkezési (gyorsasági) sorrendben történik a
kiválasztás, a földrajzi egyensúlyt is szem előtt
tartva

3- Kiválasztás

a nyertesek kihirdetése

4- Aláírás

az önkormányzatokkal kötött megállapodások
aláírása

5- Telepítés

a wifi-berendezések telepítése

1- Regisztráció
A regisztrációs folyamat a portálon elvégezhető négy lépésből áll.

1- Regisztráció
Az új felhívásra való felkészülés gyanánt az
önkormányzatok bevihetik az adataikat
(pl.: polgármester nevének módosítása, elérhetőség módosítása).

1- Regisztráció
Az önkormányzatok két e-mailből értesülnek a következő lépésekről.

2- Jelentkezés
A portál jelzi, ha a pályázat elérhető a jelentkezők számára.
A regisztrált önkormányzatok külön értesítést kapnak.

FAQ: 3.1 – 3.2

2- Jelentkezés
A jelentkezés után
•

Amikor az önkormányzat benyújtja a pályázatát, egy zöld felugró ablak jelzi, hogy
a művelet sikeres volt, és a jelentkezés feldolgozás alatt van.

•

Az önkormányzatok később egy külön értesítést kapnak e-mailben arról, hogy a
jelentkezésüket nyilvántartásba vették.

•

A 3. pályázati felhívás alkalmával az értesítő e-mail a jelentkezés dátumát is
tartalmazni fogja.

FAQ: 4.1

3- Kiválasztás
A nyertes önkormányzatok értesítő e-mailben felkérik, hogy olvassák el a
portálon található támogatási megállapodást, és elektronikusan írják alá azt. A
művelethez nem kötődnek különleges feltételek, és speciális eszközökre sincs
hozzá szükség.

3- Kiválasztás
Tartaléklista: A tartaléklistán szereplő önkormányzatok értesítést kapnak
státuszukról, valamint informálják őket, ha elérhetővé válnak pénzügyi források.

4- Aláírás

•
•

A megállapodás aláírás és az INEA ellenjegyzése szükséges.
A településnek biztosítania kell, hogy a telepítés befejeződjön, és a kiépített
hálózat a támogatási megállapodás aláírásától számított 18 hónapon belül
működésbe lépjen.

FAQ: 5.1

4- Aláírás
A finanszírozás terjedelme
Európai Bizottság
• A berendezések és a telepítés költségei (CAPEX)
• A teljes projekt költségének akár 100%-a
• Az utalvány értéke: 15 000 EUR / önkormányzat
Önkormányzatok
• Előfizetés az internetszolgáltatónál (OPEX)
• Legalább 3 év működtetés
• A személyes adatok kereskedelmi célú felhasználásától való
mentességének biztosítása / Reklámmentesség
• A lehető leggyorsabb / Minimum 30 Mbps letöltési sebesség
• Ingyenesen és hátrányos megkülönböztetés nélkül használható
hálózat

FAQ: 5.2 – 5.3

5- Telepítés
A telepítés ütemterve
Miután a Bizottság a megállapodást aláírta, a kedvezményezetteknek 18 hónap áll
rendelkezésükre, mielőtt az INEA távolról ellenőrzi, hogy a WiFi4EU hálózat
működik-e, és elindítja a kifizetést.
• A kedvezményezettek a határidő előtt 6 és 3 hónappal emlékeztetőt kapnak.

A wifi-hálózat kiépítéséhez az önkormányzatoknak a következő feladatokat kell
elvégezni:
•
•
•
•

Keresniük kell egy internetszolgáltató céget és azzal a nemzeti közbeszerzési
szabályoknak megfelelően szerződést kell kötniük.
Ki kell jelölniük a közösségi élet azon főbb színtereinek, ahova telepíteni
szeretnék a WiFi4EU-hotspotokat.
A WiFi4EU vizuális identitását fel kell tüntetniük a kijelölt közterületeken
El kell végezniük az ellenőrzési folyamat a portálon (a wifi-telepítő
vállalkozásoknak is)

FAQ: 5.1 – 6.1

5- Telepítés
Telepítés és kifizetés – a portálon elvégezendő
lépések

1. A wifi-telepítő vállalkozás regisztrál a portálon.

• A vállalkozás megadja a bankszámlái IBAN-kódját és megjelöli, hogy mely
területeken kínálja a szolgáltatását.

2. A kedvezményezett kiválaszt egy wifi-telepítő vállalkozást a wifi-hálózat
kiépítésére.
3. A wifi-telepítő vállalkozás
A) megadja a bankszámlái IBAN-kódját (ha korábban még nem tette meg),
B) hozzárendeli a kedvezményezetthez annak a számlának az IBAN-kódját, amelyre
szeretné, hogy a kifizetés beérkezzen,
C) megkezdheti a telepítési jelentés kitöltését e kedvezményezett számára,
D) benyújtja a telepítési jelenést (a kiválasztott bankszámla bankszámlaadataira
vonatkozó nyilatkozatot (BAF) ehhez a lépéshez már jóvá kellett hagyják).

4. A kedvezményezett jóváhagyja (vagy elutasítja) a telepítési jelentést.
5. Az INEA távolról ellenőrzi, hogy a WiFi4EU hálózat megfelelően működik-e.
• Kifizetési megbízás. A kifizetés legfeljebb 60 napon belül megtörténik.
• Megkezdődik a WiFi4EU hálózat 3 éven át tartó nyomonkövetése.

5- Telepítés
2. A kedvezményezett kiválaszt egy wifi-telepítő vállalkozást a wifi-hálózat
kiépítésére.

5- Telepítés
3a. A wifi-telepítő vállalkozás megadja a bankszámlái IBAN-kódját (ha
korábban még nem tette meg)

FAQ: 5.1 – 6.1

5- Telepítés
3b. A wifi-telepítő vállalkozás hozzárendeli a kedvezményezetthez
annak a bankszámlának IBAN-kódját, amelyre szeretné, hogy a kifizetés
beérkezzen (a bankszámlaadatokra vonatkozó nyilatkozatot elküldi
hitelesítésre)

FAQ: 5.1 – 6.1

5- Telepítés
A wifi-telepítő vállalkozás rögzíti a bankszámlájának adatait a portálon, és
a kifizetés fogadása céljából hozzárendeli egy önkormányzat számára
végzett hálózattelepítési munkához.
Az INEA az IBAN-kód és egy friss bankszámlakivonat vagy azzal egyenértékű
dokumentum alapján ellenőrzi, hogy a bankszámla valóban az adott szervezethez
tartozik-e.
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-eu-funding-works/informationcontractors-and-beneficiaries/forms-contracts_en
A bankszámla hitelesítését követően, a wifi-telepítő vállalkozás erről e-mailben
értesül. A bankszámla állapota a „Saját regisztrációm” > „Bankszámla” oldalon is
fel van tüntetve.
A cégek több bankszámlát is rögzíthetnek.
Csak azok a vállalkozások részesülhetnek kifizetésben, akiket az önkormányzatok
kiválasztottak, és akiknek a bankszámlaszáma hitelesítve lett!
Hol?
Saját regisztrációm -> Tovább a bankszámlához

5- Telepítés
3c. A wifi-telepítő vállalkozás megkezdheti a telepítési jelentés
kitöltését ezen kedvezményezett számára

FAQ: 5.1 – 6.1

5- Telepítés
3d. A wifi-telepítő vállalkozás beküldi a telepítési jelentést (a
kiválasztott bankszámla bankszámlaadataira vonatkozó nyilatkozatot
(BAF) ehhez a lépéshez már jóvá kellett hagyják).

FAQ: 5.1 – 6.1

5- Telepítés
4. A kedvezményezett jóváhagyja (vagy elutasítja) a telepítési jelentést
Ezzel a lépéssel tanúsítja az önkormányzat, hogy a telepítés rendben
megtörtént, és a hálózat megfelel az INEA által aláírt támogatási
megállapodásban meghatározott követelményeknek.

FAQ: 5.1 – 6.1

5- Telepítés
4. A kedvezményezett jóváhagyja (vagy elutasítja) a telepítési jelentést
Ezzel a lépéssel tanúsítja az önkormányzat, hogy a telepítés rendben megtörtént,
és a hálózat megfelel az INEA által aláírt támogatási megállapodásban
meghatározott követelményeknek.
- A hálózat kiépítése befejeződött, és a kiépített hálózat a támogatási
megállapodás aláírásától számított 18 hónapon belül megkezdi működését.
- A wifi-hálózatok olyan területeken lettek kiépítve, ahol még nem létezett
hasonló ingyenes wifi-szolgáltatás.
- A közterületeken kiépített, WiFi4EU internetkapcsolatot biztosító hálózatokon
világosan láthatók a WiFi4EU vizuális identitásának elemei.
- A hálózat legalább 30 Mbps letöltési sebességet kínál. A felhordó hálózat
sebességének minimum akkorának kell lennie, mint amekkorát a települések
saját céljukra használnak. A 30 Mbps sebességű felhordó kapcsolatot a
támogatási megállapodás aláírása után legkésőbb 18 hónappal kell elérni. Lásd
a felhívás 6.2. szakaszát és a támogatási megállapodást (különösen annak
I. mellékletét).
Amennyiben az önkormányzat nem erősíti meg, hogy megtörtént a telepítés, a
telepítő vállalkozás nem fizethető ki.

5- Telepítés

Miután a wifitelepítő
vállalkozás
benyújtotta a
telepítési
jelentést, a
jelentés
jóváhagyására
szolgáló gomb
elérhetővé válik
az
önkormányzat
számára.

5- Telepítés

Miután az önkormányzat
jóváhagyja a jelentést, a wifitelepítő vállalkozás erről emailben értesítsét kap, majd
az INEA ellenőrzi a
dokumentumot, és –
amennyiben a hálózat
működik és megfelel a
feltételeknek – 60 napon
belül kifizeti a wifi-telepítő
vállalkozást.

5- Telepítés

5. Az INEA távolról meggyőződik róla, hogy a WiFi4EU hálózatot
kiépítették, és az működik
o A ködrészletnek (snippetet) megfelelően telepítve kell lennie a captive
portálon.
o Legalább 10 felhasználónak már csatlakoznia kell minden egyes
WiFi4EU-hálózathoz.
o A WiFi4EU vizuális identitásának elemei megfelelően meg kell, hogy
jelenjenek a captive portálon.
 Az INEA elindítja a wifi-telepítő vállalkozás kifizetését.
• Ha 7 napon át nem sikerült távoli ellenőrzést végezni, az INEA felfüggeszti a
fizetési időszakot (60 nap).

 Megkezdődik a WiFi4EU hálózat 3 éven át végzett ellenőrzése.

FAQ: 5.1 – 6.1

5- Telepítés
Műszaki követelmények
A berendezésre vonatkozó műszaki előírásokat a felhívás szövegének
6.2.2. szakasza, valamint a települések és a Bizottság által aláírt támogatási
megállapodás I. mellékletének I.2. cikke tartalmazza.

FAQ: 9.X

5- Telepítés
Műszaki követelmények
A kedvezményezettnek biztosítania kell, hogy minden egyes hozzáférési pont:













Támogatja a párhuzamos kétsávos (2,4 Ghz–5 Ghz) használatot;
5 évnél hosszabb támogatási ciklussal rendelkezzen;
Meghibásodások közötti átlagos időtartama (MTBF) legalább 5 év;
az egyes WiFi4EU hálózatok szintjén külön erre a célra szolgáló, központosított
irányítási ponttal rendelkezik;
Támogatja az IEEE 802.1x szabványt
Megfelel az IEEE 802.11ac Wave I szabványnak;
Támogatja az IEEE 802.11r szabványt
Támogatja az IEEE 802.11k szabványt
Támogatja az IEEE 802.11v szabványt
Képes legalább 50 felhasználó egyidejű kezelésére a teljesítmény romlása
nélkül;
Legalább 2x2 MIMO-val (multiple input, multiple output) rendelkezik;
Megfelel a Hotspot 2.0 szabványnak (Passpoint Wi-Fi Alliance hitelesítő
program).

5- Telepítés

A díjakkal, a reklámozással és az adatfelhasználással kapcsolatos
kötelezettségek
1. A végfelhasználóknak ingyenes hozzáférést kell biztosítani a WiFi4EU
hálózatához (fizetés, kereskedelmi reklámok, valamint a személyes adatok
kereskedelmi célú felhasználása nélkül).
2. A végfelhasználóknak megkülönböztetésmentes módon kell hozzáférést
biztosítani a hálózathoz, szem előtt tartva a hálózat zökkenőmentes
működéséhez szükséges feltételeket, valamint különösen a csúcsidőszakokban
a kapacitások felhasználók közötti méltányos felosztását.
3. Statisztikai és analitikai célokból történő adatkezelés rendszeresen végezhető a
hálózatok működésének elősegítése, ellenőrzése vagy javítása érdekében. A
személyes adatokat a vonatkozó szolgáltatásspecifikus adatvédelmi
nyilatkozat(ok)nak megfelelően névteleníteni kell.

5- Telepítés - SSID

Az SSID-re vonatkozó szabályok
1. fázis
•
•
•
•

A „WiFi4EU” egyedi közös szolgáltatáskészlet-azonosító (SSID)
használata az egész EU-ban
Egyetlen kattintásos belépést biztosító gomb a felhasználóknak: captive
portál, nincs jelszó
Lehetőség van egy további SSID létrehozására a kedvezményezett általi belső
használatra (IoT, alkalmazottak stb.).
Lehetőség van egy további, helyi szintű biztonságos kapcsolatot biztosító
SSID létrehozására.

2. fázis

További biztonságos közös SSID bevezetése, amely a felhasználók számára
zökkenőmentes hozzáférést biztosít egy uniós szintű hitelesítési
szolgáltatáson keresztül
 Könnyen elérhető és biztonságos nyilvános WiFi4EU hálózatok mindenhol
•

5- Telepítés
Egyszeri azonosítási rendszer
• Cél: A wifi-hálózatokon olyan biztonságos
hitelesítési megoldás bevezetése, amely az egész
EU-ban egyszerű hozzáférést biztosít a
hálózatokhoz.
• Az előzetes piaci elemzés már a tavalyi évben
megkezdődött és a piacon jelenleg elérhető
megoldásokat vizsgálta. Eredmény: rendelkezésre
állnak olyan megoldások, amelyek nem
használnak személyes adatokat.
• A pályázati felhívás közzététele 2019 második
negyedévére várható.
• A hálózatok átkonfigurálásában egy
információs szolgálat fog támogatást nyújtani az
önkormányzatoknak.

Ellenőrzési
Ellenőrzési szabályok
A WiFi4EU hálózatok 3 éven át távolról ellenőrzik
• Az önkormányzatok 3 évig kötelesek biztosítani a WiFi4EU hálózatok működőképességét.
• Az önkormányzatok feladata a hálózatok karbantartása. A WiFi4EU hálózatok nem lehetnek egy
évben 60 napnál hosszabb ideig üzemen kívül.
• A 2. fázisban az önkormányzatok kötelesek átkonfigurálni a WiFi4EU hálózatokat az egyszeri
hitelesítési szolgáltatás használatára.

A távoli ellenőrzés során gyűjtött adatok
• Az egyes WiFi4EU hálózatokhoz (a 2. fázisban az egyes hozzáférési pontokhoz) naponta csatlakozó
felhasználók száma
• A WiFi4EU vizuális identitásának elemei megfelelően jelennek-e meg a captive portálon
• A becsült felhasználónkénti sebesség és a kapcsolat becsült késleltetési ideje az egyes WiFi4EU
hálózatok esetében
• A hálózat nem rögzít-e személyes adatokat

•
•
•

Ha a WiFi4EU hálózat 7 napon át üzemen kívül van vagy nem felel meg a feltételeknek, az
önkormányzat automatikusan értesítést kap.
Ha a WiFi4EU hálózat 60 napon át üzemen kívül van vagy nem felel meg a feltételeknek,
megkezdődik az utalvány visszavonása.
Az INEA további (távoli vagy helyszíni) ellenőrzéseket végezhet a hároméves időszak
alatt, és ha úgy ítéli meg, hogy a feltételek nem teljesültek, kezdeményezheti az utalvány
visszavonását.

Közreműködő szélessáv-szakértői szolgálatok

Közreműködő szélessáv-szakértői szolgálatok

•
•
•

•
•

Kérdések megválaszolása
Képzések és támogatás nyújtása
A pályázati felhívás feltételeinek
ismertetése az önkormányzatokkal
és segítségnyújtás a későbbi lépések
során
A kapcsolódó szervezetek
koordinálásában való közreműködés
A WiFi4EU és a kiegészítő
kezdeményezések promotálása

kérdések
Ha kérdése van, kérjük, forduljon a Europe Direct ügyfélszolgálati központhoz:
• 00 800 6 7 8 9 10 11
• https://europa.eu/european-union/contact/write-to-us_en

Köszönöm a
figyelmet!

35

